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Uvodnik
s. Bogdana Kavčič HKL

Dragi bralci in bralke Vincencijeve poti!

Dobila sem prošnjo, naj napišem uvodnik za Vincencijevo pot, 
ker bo ta številka zaradi minulega izrednega misijonskega meseca 
misijonsko obarvana. Nisem mogla odreči, saj mi Vincencijeva 
pot vedno prinese veliko veselja in obogatitve.
Najprej mi je prišlo na misel, zakaj je papež Frančišek letošnji 
oktober sploh imenoval izrednega, saj bi moral biti vsak mesec, 
vsak dan, izreden; dan, ko se oznanja njegovo veselo sporočilo, 
kjerkoli smo. Sveta Mala Terezija je ostala do konca življenja v 
karmelu, pa je odkrila, da je njen poklic vesoljni, da je v srcu 
Cerkve lahko ljubezen. Postala je misijonarka sveta. 
Všeč mi je geslo za ta izredni mesec, ker ima globok pomen. 
'Krščeni in poslani.' Po krstu smo postali ljubljeni Božji otroci. In 
to nas priganja, da Jezusa živimo in ga oznanjamo. Ni pomembno, 
kje in v kakšnem jeziku. Naj smo v Afriki, Evropi ali Aziji, 
želimo ga oznanjati v govorici vsakega naroda, vsakega plemena, 
vsakega srca, da bi ga vsi ljubili.
Ko sem bila nekaj časa v Srednjeafriški republiki, v Safi, smo 
neko nedeljo s sestrami šle k maši. V cerkvi je bil le fant, ki je 
prihajal vsak dan molit v našo kapelico. Pa sem mu potožila, 
da včasih kar izgubljamo pogum, ker vlada za Cerkev in Boga 
med ljudmi velika brezbrižnost. Odgovoril mi je: »Če delamo 
Gospodovo delo, ne moremo nikoli izgubljati poguma.« Zdaj 
večkrat mislim na to srečanje in to misel. Bog dela v srcih ljudi 
nevidno in ob svojem času. Mi smo le ponižno orodje v njegovih 
rokah. In če ljubimo, vedno gradimo Božje kraljestvo.
Sv. Vincencij je rekel svojim sobratom: »Pojdite ven, misijonarji, 
pojdite ven! … Kaj! Ali ste še vedno tukaj, ali ne vidite ubogih 
duš, ki vas čakajo?« (Coste Xl, 134) Sestram pa je dejal, naj hitijo 
k ubogim, kot bi gorelo ...
Takšno je bilo Vincencijevo srce, polno ljubezni in 
usmiljenja do duš in ubogih. To je bila Vincencijeva pot, pot 
posnemanja Jezusa Kristusa z vsem srcem in vsem bitjem. 
Naj bo vse naše poslanstvo blagoslovljeno v Njem.   n
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Kako živim Kristusa v Akamasoi
Peter Opeka CM

»Živeti Kristusa«

Pisati, kako sam živim Kristusa, je 
tvegano, ker lahko zapadem v samo 
literaturo ali pa v idealni svet, ki ni 

resničen. 

Živeti Kristusa in pisati o njem, je vedno 
zelo intimno, je nekaj osebnega. A ker je 
Kristus „lastnina“ vseh nas, bom napisal 
kratko razmišljanje, kako ga skušam živeti 
vsak dan.

Med reveži in smetiščarji sem spoznal, da 
Kristusa ni mogoče opisovati, ampak ga 
je treba živeti. Vemo, da Jezus ni ničesar 
napisal, razen ko je pisal na pesku in je 
veter tisto zabrisal. 

Jezus je živel in govoril po navdihu Svetega 
Duha. Vse, kar je povedal, je bilo iz 
vsakdanjega življenja ljudi njegovega časa.

Ko sem kot mlad študent prebiral evangelij 
in premišljeval Jezusovo življenje, me je 
prevzela njegova ljubezen do revnih in 
malih, njegova preprostost in ponižnost. 
Ubogi in majhni so bili Jezusu najbolj pri 
srcu; med njimi je začel oznanjati Božje 
kraljestvo, ker so bili zapuščeni, a so bili 
najbolj sprejemljivi. Bili so „kot ovce brez 
pastirja“.

Od tedaj prosim Boga, naj mi da moči, da 
bom zmogel posnemati Jezusa iz Nazareta, 
prijatelja ubogih, izključenih in vseh bratov 

in sester, še posebej otrok, ki živijo na robu 
človeške družbe.

Ves ta čas si prizadevam, da živim povezan 
z Jezusom vsak dan tako, da prisluhnem 
človeku, ki trpi, ali mami s kopico otrok 
ali osamljeni osebi; da obiščem bolnika, ki 
prosi pomoči, da bi ozdravel; ali da poslušam 
razočarenega moža, ki ne zmore prenehati 
piti, ker je v težavah in brez moči. Trudim 
se, da jim pomagam iz stiske.

Tako sem sklenil pred 45 leti, ko sem prišel 
kot duhovnik in misijonar na Madagaskar, da 
živim Kristusa z vsemi brati in sestrami, ki so 
v moji bližini. Prizadevam si živeti povezan 
z Jezusom tako, da obiskujem družine, ki 
živijo v okviru Akamasoe; da prisluhnem 
problemom mladih in jim pomagam odkrivati 
Jezusa, našega najboljšega prijatelja, ker 
njegova jubezen razsvetljuje moje življenje. 
On osvobaja s svojo besedo. „Resnica vas 
bo svobodila” je zatrdil Jezus. In kar največ 
pogrešamo danes, je resnica. Veliko laži, 
zvijače, hinavščine je danes v družbi, kjer 
živimo in povsod, kjer so ljudje.

Zato skušam živeti povezan z Jezusom med 
brati in sestrami, ki jih srečujem v Cerkvi, 
pri delu, na cesti, v šoli, pri športu ali ko 
sem v naravi ali na potovanju.

Iskreno in avtentično živeti po zgledu Jezusa 
med ljudmi je danes najbolj razveseljiva 

in prepričljiva pot. Niso besede najbolj 
prepričljive, ampak dejanja. Jezus je pomagal 
ubogim ne samo z besedami, ampak vedno 
z dejanji. Je ozdravil mnogo bolnikov, vrnil 
sluh in vid tolikim, ozdravil je nešteto 
drugih bolezni.

Pričevanje za Jezusa skušam živeti tudi 
jaz s človekom, ki potrka na moja vrata 
in išče pomoči. Jezusa vidim in srečam 
vsak dan v otroku, ki trpi, ali ženi, ki jo 
je zapustil mož, ali starček, ki si ne more 
več sam pomagati in ga nihče noče sprejeti 
pod streho.

Po teh bratih in sestrah Jezus trka na vrata 
srca. Včasih mislim, da je že preveč teh 
revnih ljudi na naših vratih. A Jezus se nam 
razodeva po prijateljih, ki nam pomagajo. 
Tako zmoremo s skupnimi močmi veliko, če 
je naše srce prežeto z ljubeznijo in veseljem.

Nobenega evangeljskega dela ni mogoče 
živeti le iz navade ali zaradi pravil ali 
dekretov. Resnična ljubezen prihaja iz 
srca in pride do srca tistih, ki trpijo in se 
nenadoma prebudijo v Božji ljubezni. Tako 
se začne novo življenje za ene in za druge.

Zato črpam moč v evangeliju in evharistiji, 
posebno pri nedeljski sveti maši, ki je 
doživeta v velikem veselju in spontanosti, 
v veliki iskrenosti in zavzetem sodelovanju 
Božjega ljudstva. Evharistija je življenje 
in veselje brez meja, ker je Božja ljubezen 
brez meja. 

Evharistija ni zakrament le za duhovnika, 
ampak je slavljenje življenja Božjega ljudstva, 
kjer po Božji besedi Sveti Duh odpira srca 
ljudem, ki so zaspali ali se oddaljili od 
Boga. V evharisitji prejmemo Kristusovo 
telo in kri. To je kruh zivljenja, to je veselje 
v duhu in srcu; in mi, ki gremo k obhajilu, 
postajamo drugi Kristus in njemu podobni.
Tako skušam živeti Kristusa v tej sredini, 
kjer se trudimo graditi že tukaj na zemlji 
Božje kraljestvo.

Evharistija se ne konča z blagoslovom ob 
konu maše, ampak se nadaljuje v življenju 
vsakega kristjana, ki je poslušal in sprejel 
Božjo besedo in Kristusovo telo. Nič ni 
avtomatično, ampak v prvi vrsti iskrenost, 
resnica in zaupanje, da je Kristus tisti, ki 
nas vodi, združuje in razveseljuje po naših 
bratih in sestrah .

Darovanje sv. maše pred obiskom papeža Frančiška v Akamasoi, kjer se je zbralo več kot 10.000 ljudi
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Med smetiščarji sem bolje razumel evangelij 
in Jezusovo življenje, kako je sam trpel in 
kako se je boril, da je prepričeval apostole, 
naj bodo v službi bratov in sester. Tisti, ki 
hoče biti največji, naj bo služabnik drugih. 
Na smetišču sem bolje doumel, da je oblast 
v resnici služenje. In to služenje je treba 
živeti v ponižnosti, ki ni boječnost, ampak 
moč Svetega Duha v nas.

Vse to moramo živeti v veselju, ker ni 
evangelija brez veselja. Kjer ni veselja, tam 
bo Kristus težko živel ali se počutil doma 
med svojimi.

To veselje povzroča bratstvo, ki gre prek 
vseh kulturnih, narodnih ali socialnih meja. 
Ko hočeš živeti Kristusa, ne poznaš več 
meja, ker ljubezen nima meja. Egoizem, 
sebičnost ali preziranje drugih je ovira, da 
nisi srečen.

Med ubogimi sem spoznal, kako globoko 
nas je ljubil Jezus, ko je dal svoje življenje 
za nas. 

Zato skušam živeti Kristusa danes 
med ljudmi, ki so zapuščeni, ki 
jih je družba izločila, ki imajo 
vsakovrstne drame in težave. To 
delo je treba opravljati s preprostim 
srcem. Prizadevam si, da bi bil 
vedno pripravljen poslušati in 
darovati svoj čas za »nepomembne« 
ljudi, ki jih je skupnost pozabila. 
Živim Kristusa vsaki dan sredi 
množice ljudi. To je tudi Kristus 
sam živel in pošiljal svoje brate in 
sestre, naj gredo oznanjat evangelij 
živet Božje kraljestvo med njimi 
in v najbolj odročne kraje.

Živeti Kristusa je mogoče le tedaj, 
če resno vzamem evangelij in ga živim vsaki 
dan z zmagami nad zlom in sebičnostjo.

Kristus je življenje in bo vedno živel v srcu 
iskrenih in odprtih ljudi kjer koli po svetu, 
v vsakem narodu in plemenu. Če to sam 
živiš, srečaš take ljudi tudi v svojem življenju, 
kjer koli si.

Živeti Kristusovo ljubezen iskreno in z 
veseljem je danes moje misijonsko poslanstvo. 
Včasih so težki trenutki, a se zavedam, da 
nisem sam; da je z menoj Jezus, ki mi daje 
moč. 

Živeti Kristusa, njegov evangelij bo vedno 
težko. To je vedno bolj, saj se moramo 
boriti proti lastnim slabostim, napakam, 
samovšečnosti, ker je vedno nevarnost, 
da padem in da zaidem v navade, ki 
me uspavajo in odtujijo od ljudi. Ljudje 
hočejo spoznati Boga, hočejo ljubiti in 
biti ljubljeni. In Bog se nam je razodel 
po Jezusu Kristusu kot Ljubezen. In to 
hočem in skušam preprosto živeti.     n

Advent 2019 – 
»Himna Božji previdnosti«
Tomaž Mavrič CM, generalni superior    Rim, 21. novembra 2019

Drage sestre in dragi bratje v sv. 
Vincenciju, Jezusova milost in 
njegov mir naj bosta vedno z nami!

Življenje je za vsakega od nas romanje. 
Nenehno smo v gibanju. To romanje ni 
toliko fizični premik iz enega kraja v 
drugega, temveč notranje gibanje naših 
misli in premišljevanj, čutnih zaznav in 
naše molitve.

Cerkev nam ponuja posebne trenutke 
v letu, postanke na poti, da bi nam 
pomaga la poglobit i  razumevanje 
življenjskega romanja in najti smisel 
vsakega dneva, celo vsake minute, ki 
sestavlja to pot. Učimo se biti bolj pozorni 
na vsakdanje dogodke, na ljudi, ki jih 
srečujemo, na misli in čustva, ki se 
porajajo, in na naravo – drevesa, rože, 
reke, gore, živali, sonce, luno itd. – ki 
nas obkroža. Naša pozornost in skrb se 

»Živeti Kristusa« »Iz življenja naše družine«

Nepopisno veselje in hvaležnost ob srečanju papeža Frančiška 
z misijonarjem Opeko

Izdelovanje adventnih venčkov Vincencijeve konference Sv. Jožefa v Celju, s katerimi v adventnem času 
obiščejo in voščijo vsem pomoči potrebnim v župniji
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»Iz življenja naše družine«
postopoma razširita na vse človeštvo in 
celotno vesolje.

Advent je eden takih »krepkih časov«. 
V tem privilegiranem obdobju leta 
nadaljujemo z razmišljanjem o elementih, 
ki so oblikovali vincencijansko duhovnost 
in so vodili sv. Vincencija Pavelskega, da 
je postal mistik krščanske ljubezni. Poleg 
tistega, o čemer smo razmišljali v zadnjih 
treh letih, je še en temelj vincencijanske 
duhovnosti, in sicer Božja previdnost. 

Naslednji izrazi bi lahko zajeli bistvo 
Božje previdnosti: »Jezusova navodila 
za moje življenje«, »Jezusov načrt za moje 
življenje«, »Jezusov recept za smiselno 
življenje«.

Božja previdnost vstopa v naše bitje, naš um 
in naše srce pod enim pogojem: zaupanje. 
Imeti zaupanje v »Jezusova navodila za 
moje življenje«, v »Jezusov načrt za moje 
življenje«, v »Jezusov recept za smiselno 
življenje«. Izročamo se v Jezusove roke v 
zaupanju, da so njegova navodila za naše 
življenje najboljša, da je njegov načrt za 
naše življenje najboljši možni načrt in da 
je njegov recept najboljši možni vzorec za 
smiselno življenje.

Božja previdnost bo vplivala na naše življenje 
v skladu z globino našega zaupanja v Jezusa. 
Čim globlje bo naše zaupanje v Jezusa, tem 
bolj bomo omogočili, da bo Previdnost 
lahko delala čudeže v našem življenju. Bolj 
ko se izročamo v Jezusove roke, bolj smo 
sposobni, da prepoznamo dnevne dogodke, 
srečanja in kraje kot sredstva, preko katerih 
nam govori Jezus. Bolj ko nam uspeva 
zaupati v Jezusov načrt za nas, tudi kadar 
je to, kar se dogaja, nerazumljivo ali celo 

zelo boleče, bolj se bomo zanašali na Božjo 
previdnost. Če se izročimo v Jezusove roke 
in mu popolnoma zaupamo, nam to pomaga, 
da omogočimo Previdnosti, da deluje v nas 
v vseh življenjskih okoliščinah.

Dejstvo, da se »prepustimo« Jezusovim 
rokam v vseh okoliščinah, spreminja naš 
pogled. Dogodkov v življenju ne bomo 
ocenjevali kot dobre ali slabe, ampak jih 
bomo obravnavali prek Jezusove osebe, 
mu popolnoma zaupali in jih prepoznali 
kot »pravi trenutek«. S to izbiro bomo 
iz svojega besednjaka odstranili dva 
izraza: »usoda« in »slučaj«. Zavedali se 
bomo, da nista v skladu z našim načinom 
razumevanja evangelija in Jezusa.

Popolna izročitev v Jezusove roke, 
popolno zaupanje v Jezusov načrt in 
popolno zaupanje v Previdnost nam 
pomagajo, da odkrijemo ali ponovno 
odkrijemo lepoto, pozitivnost in smisel 
vsakega dogodka. Temu nasprotuje 
gledanje na dogajanje preprosto skozi 
naše oči, naš um in naša človeška 
čustva. V tem primeru miselnost glede 
usode in slučaja poudarja negativnost, – 
zastira pa lepoto, pozitivnost in smisel 
vsega, kar nas zadeva in oblikuje.

Čudov it izraz takega zaupanja v 
Previdnost najdemo v lepi molitvi, 
ki jo je napisal blaženi Charles de 
Foucauld po svojem globokem osebnem 
spreobrnjenju, k i ga je vodi lo po 
nepričakovanih poteh, na katerih je 
mogel zaupati samo Bogu. Pogosto 
jo imenujejo »molitev izročitve« in 
izraža močno željo, da se (človek) izroči 
v Očetove roke v sk ladu z vzorom 
Jezusove prepustitve rokam njegovega 

Očeta; posta la naj bi sredstvo, k i 
omogoča, da Oče stori to, kar hoče od 
človeka. Pripravljen je na vse, sprejema 
vse ter svojo dušo izroča v Očetove 
roke brez zadržka in z neomejenim 
zaupanjem:

 
Moj Oče, 
prepustim se tebi, 
naredi z menoj, kar hočeš.

Karkoli narediš z mano,  
se ti zahvaljujem. 
Pripravljen sem na vse,  
vse sprejemam.

Samo da se tvoja volja izvrši v meni 
in v vseh tvojih bitjih. 
Ničesar drugega si ne želim,  
moj Bog.

Svojo dušo izročam v tvoje roke.

Dajem ti jo, moj Bog, z vso ljubeznijo 
svojega srca, ker te ljubim.

Moja ljubezen potrebuje to,  
da se dajem, da se izročim  
v tvoje roke brez mere in  
z brezmejnim zaupanjem, 
ker si moj Oče. 

Tristo let prej je Božja previdnost postala 
eden od stebrov duhovnosti sv. Vincencija 
Pavelskega. Med prebiranjem njegovih 
pisem in konferenc smo presenečeni, 
kako pogosto govori o Previdnosti. 
Božja previdnost je bila med ključnimi 
dejavniki, ki so ga oblikovali, da je postal 
oseba, svetnik, kakršnega poznamo. Pot 

 
 

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!

Vincencijeva spodbuda

Kakšna sreča za kristjane, da najdejo 

Boga povsod, kamor morejo iti ... 

Bog je bitje, ki je navzoče povsod.
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»Iz življenja naše družine«
spreobračanja, ki je Vincencija vodila od 
otroštva, mladosti in prvih let duhovništva – 
do Vincencija, ki je sprejel Božjo previdnost 
in ki ga imenujemo svetnika, ni bila lahka.

Imel je svoje načrte in svoje predstave o vlogi 
duhovnika, svoje ambicije in sebične cilje. 
Vendar je prišel do tega, da se je odpovedal 
lastni volji, postavil Jezusa v ospredje in se 
povsem zaupal njegovim načrtom, ne pa 
svojim. Pogosto in na različne načine je 
»prepeval« to, čemur lahko rečemo »himna 
Božji previdnosti«. V resnici je bila ta korenita 
sprememba v njem sama po sebi čudež. 
Sveti Vincencij, ki je v celoti zaupal v Božjo 
previdnost, je sam postal Božja previdnost za 
druge, za uboge. To je bil vrhunec mistične 
zveze, toda ne kake abstraktne mistične 
zveze, ampak mistične zveze, ki je sprožila 
čustven in dejaven odziv.

Rad bi vam ponudil v premišljevanje izvleček 
iz Vincencijeve skladbe »Himna Božji 
previdnosti«, ki je plod njegovega razmišljanja 
ob lastnih življenjskih izkušnjah.

»Bog ima v svoji sveti previdnosti skrite velike 
zaklade. Kako čudovito častijo našega Gospoda 
tisti, ki mu sledijo in se ne spotikajo ob njej!«1

»Prepustimo se Božji previdnosti; znala bo 
poskrbeti za tisto, kar potrebujemo.«2

»Zdi se mi, da sem pregledal vse glavne stvari, 
ki so se zgodile v Družbi. Zgovorno je to, da 
če bi bile storjene prej, kot so bile storjene, ne bi 
bile tako dobro narejene. To lahko zatrdim za 
vse, ne da bi izvzel nobeno. Zato čutim posebno 
vdanost, ko korak za korakom spremljam čudovito 
Božjo previdnost. In edina tolažba mi je, da se 
mi zdi, da je naš Gospod tisti, ki je te stvari naše 
male Družbe izvršil in jih nenehno izvršuje.«3

»Izročimo se v roke modre Božje previdnosti. 
Imam posebno pobožnost, da ji sledim; izkušnje 
pa mi kažejo, da je v Družbi naredila vse in 
da nam naši načrti to preprečujejo.«4

»Milost ima svoje trenutke. Prepustimo se Božji 
previdnosti in pazimo, da je ne bi prehitevali. 
Če ugaja našemu Gospodu, da mi nakloni nekaj 
tolažbe v našem poklicu, je tale: mislim, da se mi 
zdi, da smo si v vsem prizadevali slediti veliki 
Previdnosti in smo stopili samo tja, kamor nam 
je pokazala.«5

»Uteha, ki mi jo daje naš Gospod, je v tem, 
da si mislim, da smo si z Božjo milostjo vedno 
prizadevali slediti Božji previdnosti in je ne 
prehitevati, saj zna vse modro voditi do cilja, 
ki nam ga je naš Gospod namenil.«6

»Ne moremo si bolje zagotoviti večne sreče, kot 
če živimo in umrjemo v službi ubogih, v objemu 
Božje previdnosti in dejanske odpovedi sebi, da 
bi sledili Jezusu Kristusu.«7

»Prepustimo se Božji previdnosti; ona bo opravila 
naše zadeve v svojem času in na svoj način.«8

»Prosimo vsi goreče Boga, naj dá tega duha vsej 
Družbi, da bomo pripravljeni iti kamorkoli, 
da bo mogel réči, kdor bo videl enega ali dva 
misijonarja: »To sta apostolska moža, ki sta 
pripravljena iti na štiri strani sveta oznanjat 
Božjo besedo.« Prosimo Boga, naj nam podeli to 
pripravljenost! Po Božji milosti imamo v Družbi 
v resnici take in vsi so pravi Božji služabniki. 
– Toda iti tako daleč! O Zveličar! ne da bi nas 
kaj zadrževalo, o, to je nekaj velikega! A biti 
moramo enega srca, prosti vsega in vsi moramo 
imeti popolno zaupanje v Božje usmiljenje, ne 
da bi skrbeli, se vznemirjali in izgubljali pogum. 
»Ali bom imel v tej deželi to in ono? Kakšno 
življenje je tam? – O Zveličar, tega nam ne bo 

nikoli manjkalo! Kadar slišimo govoriti o slavni 
smrti tistih, ki so v daljnih deželah, o Bog, kdo 
ne želi biti na njihovem mestu! O, kdo ne želi 
umreti kakor oni, imeti zagotovljeno večno 
plačilo! O Zveličar! ali je kaj bolj zaželenega! 
Ne bodimo torej navezani na to ali ono. Pogum, 
pojdimo, kamor nas Bog kliče, on bo skrbel za 
nas, ne bojmo se ničesar. O hvala Bogu.«9

Na začetku tega adventnega časa naj nas 
navdihne »molitev izročitve« blaženega 
Charlesa de Foucaulda. Naš ustanovitelj sv. 

Vincencij Pavelski in vsi drugi blaženi in 
svetniki vincencijanske družine so v svojem 
življenju uresničili popolno zaupanje v Jezusa. 
V svojem času in v takratnih okoliščinah so 
zložili »himno Božji previdnosti«. Naj bi 
tudi mi sestavili svojo lastno »himno Božji 
previdnosti«!                                              n

Vaš brat v sv. Vincenciju,
 

Tomaž Mavrič CM, generalni superior

 

 va b i l o
od 25. JANUARJA do 23. APRILA 2020 

 bodo relikvije sv. Vincencija romale po Sloveniji, Srbiji in Makedoniji. 
 

Obiskale bodo postojanke, kjer delujejo sestre usmiljenke, Marijine sestre in 
lazaristi ter različne veje vincencijanske družine. Imeli bomo priložnost, da 
osebno počastimo relikvije začetnika posebne karizme v Cerkvi, po kateri se 

navdihujemo in se mu hkrati priporočimo za zvestobo in pomoč pri našem delu.

1  Coste I, 68, L. 31 Ludoviki de Marillac.
2  Coste I, 356, Pismo 245 Robertu de Surgis
3  Coste II, 208, Pismo 559 Bernardu Codoingu
4  Coste II, 418, Pismo 678 Bernardu Codoingu
5  Coste II, 453, Pismo 704 Bernardu Codoingu 

6  Coste II, 456, Pismo 707 Bernardu Codoingu
7  Coste III, 392, Pismo 1078 Jeanu Barreauju
8  Coste III, 454, Pismo 1109 Renéju Almérasu
9     Coste XI, 291-292, Conference 135, Repetition
       d’oraison du 22 aout 1655
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Misijonsko pismo  
generalnega superiorja
Tomaž Mavrič CM

Vincencijev dan, 
Dobrova, 28. septembra 2019
s. Karmen Bastarda MS

Vrhovni predstojnik Misijonske 
družbe Tomaž Mavrič CM je 20. 
oktobra 2019 poslal svojim sobratom 

naslednje misijonsko pismo (okrajšano):

»Nova misijonska pomlad v Cerkvi in 
Misijonski družbi«

V nedavnem video-sporočilu za izredni 
misijonski mesec oktober naslavlja papež 
Frančišek nam in vsej Cerkvi naslednje besede: 
»Danes je potreben ponoven zagon misijonske 
dejavnosti Cerkve, da se soočimo z izzivom 
oznanjanja Jezusa, njegove smrti in vstajenja. 
Priti v obrobja, v človeška okolja, v kulturna in 
verska okolja, kjer je evangelij še tuj. V tem je 
utemeljeno to, kar opredeljujemo kot »missio ad 
gentes«. Hkrati se moramo zavedati, da je duša 
poslanstva Cerkve – molitev. Med tem izrednim 
misijonskim mesecem molimo, da Sveti Duh 
prebudi novo misijonsko pomlad za vse krščene 
in poslane v imenu Kristusove Cerkve.«

 V svojem lanskem misijonskem pismu sem 
povabil vse sobrate po svetu, da bi se zavzeli 
za naslednjo pobudo: »…poslati 1 % članov 
Misijonske družbe v zunanje misijone. En odstotek 
vseh naših članov, ki nas je okrog 3000, predstavlja 
30 sobratov, ki bi šli kot novi misijonarji v zunanje 
misijone.«

 S prekipevajočim veseljem, v ponižnosti in v 
močni zavesti živega znamenja Kristusovega 
usmiljenja do naše Družbe naznanjam, da smo 

dosegli cilj, ki smo si ga zastavili v preteklem 
letu. Sobratje bodo poslani v naše različne 
misijone ad gentes, in sicer nekateri prav kmalu, 
drugi pa v enem, dveh ali treh letih.

Zares smo si vzeli k srcu besede in povabilo 
papeža Frančiška, ki je vse krščene povabil k 
novi misijonski pomladi. Konkretna znamenja 
misijonske pomladi v naši mali Družbi so 
jasno vidna. (…) Na prvem mestu je to sad 
Svetega Duha. Je pa tudi vaš sad, ker ste pri 
tej iniciativi sodelovali s svojimi molitvami in 
trpljenjem, z ohrabrenji in podporo. Zato bodo 
danes naši sobratje pripravljeni, da se podajo 
oznanjat evangelij v najbolj oddaljene kotičke 
sveta, kamor nas kliče Božja previdnost. Toda 
ta veličastni odgovor ne bo pravo znamenje 
misijonske pomladi, če bi se ta duh ustavil in 
če se ne bi nadaljeval v prihodnosti. Rad bi 
povabil in spodbudil slehernega med nami, naj 
z molitvijo podpira naše sobrate, ki bodo zdaj 
zaprosili za odhod v misijone ad gentes. (…) n

Že nekaj let se ob prazniku sv. 
Vincencija zbiramo vsi, ki nas tako 
ali drugače nagovarja in navdihuje pri 

služenju ubogim. Tokrat smo srečanje gostile 
Marijine sestre na Dobrovi pri Ljubljani. 
Župnik Janez Kvaternik nam je za ta dan 
velikodušno dal na razpolago župnijsko 
dvorano in nam zaželel dobrodošlico. V 
praznovanje nas je uglasila skrbno pripravljena 
ura molitve, ki je zajela vse, ki stegujejo roke 
v svoji nemoči, ki nemo kričijo v osamljenosti, 
ki skrbno preštevajo cente, da bi preživeli 
družino, ki se utapljajo v raznih zasvojenostih. 
Milost se je tako razlivala na vse uboge, ki 
nas potrebujejo, in nas povezovala v eno 
veliko družino. 

Sveto daritev je ob somaševanju sobratov 
vodil vizitator Franc Rataj. Bogoslužje je 
popestrilo ubrano petje glasbene skupine z 
Mirenskega Grada. Po maši smo se podali 
na grič, kjer so sestre poskrbele za okrepčilo. 

Za popoldanski del praznovanja smo 
Marijine sestre s sodelovanjem sorodnikov 
in prostovoljci VZD uprizorile igro, ki se 
na zgovoren način dotika problematike 
družine z več otroki - Deveti ilegalec. 
Igra je prirejena po zgodbi Giovannija 
Guareschija, ki je v slovenščini objavljena 
v knjigi Don Camillo in Peppone 6. 
Povzemam misel, ki je bila podana v 
uvodu v igro, in je še kako aktualna danes 
za vincencijansko družino, ki ji je mar 
stiska in kvaliteta življenja. »Živimo v času, 
ko se nekateri na vso moč trudijo, da bi 
človek pozabil, da sok drevesu priteka iz 
korenin, ker je pač ljudi brez zgodovinskega 
spomina lažje obvladovati. Ker je družina 
prostor, kjer se najbolj naravno iz roda v 
rod prenašajo, vsrkavajo in ponotranjajo 
vrednote, je zdaj prav ta Stvarnikov dar 
človeku tarča hudih napadov. Naš čas ni 
naklonjen življenju, kar še posebej občutijo 
družine z več otroki.«                           n

»Iz življenja naše družine«

Nasmejani obrazi in zadovoljstva polni ljudje so 
največje darilo prizadevanja naših misijonarjev

Odlomek iz uprizoritve dela »Deveti ilegalec«, ki govori o radostih in problematiki družine z več otroci, ki 
so še posebej ljubeč izziv Vincencijanski družini
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»Iz življenja naše družine«

Akamasoa:  
obisk papeža Frančiška
Rok Gajšek CM

Po pisanju novinarjev, ki so spremljali 
papeža Frančiška na apostolskem 
potovanju v Mozambik, na Mavricij 

in na Madagaskar, je bilo srečanje z 
otroci in mladimi Akamasoe v nedeljo, 
8. septembra 2019, vrhunec tega potovanja.

Že v soboto, 7. septembra, je bilo srečanje 
vincencijanske družine. Predsedoval je 
generalni superior Tomaž Mavrič, ki je 
prišel prav za to priložnost – ob papeževem 
obisku – za dva dni na Madagaskar. 
Srečanje je bilo v Mahatsari, v enem od 
centrov Akamasoe v predmestju glavnega 
mesta Antananarive (kjer sem tudi jaz 
bival skozi osem mesecev in delal družbo 
malgaškemu sobratu P. Jean Lucienu 
Rakotonirina, oba pa sva bila v pastoralno 

pomoč Pedru Opeki za številno krščansko 
skupnost v več centrih Akamasoe). Zbralo 
se na je okrog 150 članov; največ je bilo 
usmiljenk, potem lepo število lazaristov, 
nekaj sester nazarenk in predstavnikov 
drugih laiških gibanj Vincencijeve družine 
(AIC, MVM). Ob tej priložnosti nam 
je Tomaž Mavrič predstavil načrt, ki 
so ga pripravili vrhovni predstojniki 
vincencijanske drružine, in sicer: izgradnja 
13 hiš za najbolj revne in preskušane. Tako 
so sedaj malgaški člani vincencijanske 
družine poklicani, da uresničijo načrt: 
da najdejo kraj in poiščejo tiste, ki so te 
pomoči najbolj potrebni. No, le-teh ne bo 
težko najti na Madagaskarju. Liturgično 
slavje je vodil malgaški vizitator Aleksander 
Rafanomezantsoa, ki je tudi prevajal 

nagovor generalnega superiorja, ki je 
pridigal v angleščini. Bratsko srečanje smo 
zaključili z agape, v veselem družinskem 
vzdušju.

To je bilo tudi neke vrste uvod ali 
»predokus« papeževega obiska Akamasoe 
naslednjega dne. V nedeljo, 8. septembra, je 
bila v dopoldanskih urah sv. maša v »naravni 
katedrali« (v kamnolomu), skoraj istočasno, 
kot je bila papeževa maša za milijonsko 
množico, v posebej pripravljenem stadionu, 
oddaljenem od Akamasoe 10 km (zaradi 
takšne razdalje in slabih prometnih zvez bi 
ljudje težko prišli iz enega kraja v drugi). 
Katedrala – kamnolom ali velika jama, 
ki je nastajala skozi 30 let trdega dela več 
sto ljudi (lomili so skale in delali drobno 
gramozno kamenje), lahko sedaj sprejme 
več tisoč ljudi, in je bila tudi tokrat polna. 
Mašo je vodil Pedro Opeka, ob njem pa 
sta bila generalni superior in malgaški 
vizitatorAleksander ter okrog 20 sobratov 
(med njimi Tone Kerin, Jože Adamič, 
Janez Krmelj in podpisani). Po maši smo se 
malo okrepili. In že smo hiteli v dvorano, 
da pričakamo papeža.

Okrog 15h je bila dvorana, ki služi ob 
nedeljah za službo božjo, polna. Osem 
tisoč mladih in otrok je z navdušenim 
ploskanjem in pesmijo ustvarjalo enkratno 
vzdušje. Papeža s spremstvom (Pedro je bil 
ob njem) so sprejeli z veselim vriskanjem. 
Najprej je Pedro pozdravil papeža, mu 
zaželel dobrodošlico in izrekel zahvalo, 
da se je uresničila želja ljudi Akamasoe. 
V nekaj besedah je potem predstavil delo 
Akamasoe skozi 30 let. Nato je 13-letna 
deklica v imenu otrok in mladih povedala, 
kako je njena družina pred šestimi leti 
odkrila združenje Akamasoa, kjer se je 

zanje začelo novo življenje: prej na smetišču, 
zdaj pa dostojno življenje v svoji hiši. Z 
delom staršev in ob pomoči Akamasoe je 
sedaj ona deležna vzgoje, kakor tudi 15 
tisoč otrok in mladih, ki živijo v okviru 
Akamasoe in hodijo v šolo. Vse to je zanje 
vir veselja in sreče. Videlo se je, kako je bil 
papež vesel ob vsem tem, kar »smejalo se 
mu je«, ko je videl nasmejane obraze otrok 
in doživel tako lep sprejem. V nagovoru je 
papež posebej poudaril, da je Akamasoa 
zares Božje delo. Položil jim je na srce, 
naj ne omagajo, ampak naj bodo pogumni 
in vztrajni ter se pripravljajo na življenje, 
ki je pred njimi.

Drugi del papeževega obiska je bil 
namenjen ljudem, ki delajo v kamnolomu 
in tako preživljajo svoje družine. Do 

Zbrano občestvo v pričakovanju srečanja s papežem Frančiškom

Lazaristi

Podoba sv. Vincencija – “nasmejani” Vincencij, kot 
je nismo vajeni in je bila predstavljena na srečanju 
papeža z mladimi v Akamasoi
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»Iz življenja naše družine«

Provincialni dan v Celju
Rok Žlender

V sredo, 20. novembra 2019, smo 
se sobratje zbrali v Celju na 
provincialnem dnevu. Ob 10. uri 

smo v kapeli zmolili dnevno molitveno uro. 
Sledila je predstavitev teme magistrske naloge 
z naslovom Vizija duhovništva pri sv. Vincenciju 
Pavelskem, ki jo je sobratom pripravila moja 
malenkost. Skušal sem predstaviti glavne točke 
Vincencijeve misli, ki poudarja duhovnikovo 
osredinjenost okrog osebe Jezusa Kristusa 
in duhovnikovo misijonarsko razsežnost.  
 
Po krajšem odmoru smo se znova zbrali. 
Nagovoril nas je vizitator Franc Rataj CM. 
Predstavil je svoje delo in stanje v Misijonski 
družbi, tako na provincialni kot tudi na globalni 
ravni. Poročal je o opravljenih vizitacijah 
po posameznih hišah, o srečanjih Otrok 
Brezmadežne ter o srečanju vizitatorjev poleti 
na Filipinih. Postregel je z aktualnimi podatki 
o članstvu v Misijonski družbi – trenutno je 
v njej okrog 3100 članov, v preteklem letu 
pa je Družbo zapustilo 230 članov. Vsem 
navzočim je zastavil zanimivo vprašanje: 

Kako bo izgledala Misijonska družba čez 
deset let? Gre za vprašanje, ki si ga mora 
zastavljati vsak član, zavedajoč se svojega 
dela odgovornosti. Obveščeni smo bili tudi 
o prihodu relikvij sv. Vincencija v Slovenijo v 
začetku prihodnjega leta (od 25. januarja do 24. 
aprila), za kar je pristojen Pavle Novak CM. 
Relikvije bodo romale po različnih krajih, kjer 
so veje Vincencijanske družine. Določen je že 
datum letnih duhovnih vaj za člane province, 
in sicer od 9. do 15. februarja. Nato je sledil 
pregled dogajanja po posameznih hišah v 
provinci. Predstavnik vsake hiše je podal 
okvirni pregled. Ekonom Jože Planinšek CM 
je predstavil gospodarsko stanje province, ki 
ga ocenjuje kot sorazmerno stabilnega. 

Provincialni dan smo sklenili s kosilom, 
ki je bilo priložnost za bratsko druženje. 
Lepo je bilo biti preprosto skupaj in se 
medsebojno bogatiti. Vsi pa se že veselimo 
obiska generalnega superiorja Tomaža 
Mavriča CM, ki bo aprila prihodnje leto 
opravil vizitacijo slovenske province.        n

Lazaristi

vrha hriba, od koder je krasen razgled na 
glavno mesto in je tam blizu zaobljubna 
kapela sv. Družine (zgrajena na prošnjo 
Pedrovega očeta za čudežno rešitev, ko so 
ga leta 1945 s Teharja peljali na morišče 
pri Hrastniku, in ga ni zadela krogla, ki 
mu je bila namenjena), je papa-mobil peljal 
svetega očeta; spremljal ga je Pedro. Oba 
sta pozdravljala množice ljudi ob poti, ki 
so z mahanjem zastavic in z vzklikanjem 
»Tonga soa (dobrodošel), papa Francisco!« 
klicali v pozdrav. Ena žena je spregovorila 
v imenu vseh, ki delajo v kamnolomu. 
Povedala je, kako izgleda njihov vsakdan, 
ko s trdim delom in skromnim zaslužkom 
(1 evro na dan) preživljajo svoje družine. 
Delo je naporno. Čeprav prejemajo skromno 
plačo, so vseeno srečni, da sploh imajo delo. 
Hvaležni so združenju Akamasoi, da jim 
stoji ob strani. Prav tako so hvaležni dobrim 
ljudem po svetu, ki velikodušno podpirajo 
to dobrodelno akcijo in pomagajo, da so 
se rešili najhujše revščine in danes živijo 
človeka dostojno življenje. 

Za zaključek srečanja je papež izrekel prošnje 
h Gospodu »za vse, ki se iz dneva v dan 
trudijo s trdim delom; garajo, ko pritiska 
vročina, ali v hladni sezoni in tako skrbijo 
za svoje družine. Vsem je papež položil 
na srce, naj ohranijo upanje, naj vztrajajo 
v bratskem vzdušju po svojih družinah. 
Zagotavljal jim je, da niso sami. »Bog je 
z vami!« »Akamasoa je Božje delo! Kar 
vidim in čutim, to potrjuje,« je še dodal. 
Posebej jim je položil na srce, naj zaupajo 
v Boga, ki je Ljubezen in se razodeva po 
velikodušnosti dobrih ljudi.

Sonce je že zahajalo in mrak se je spuščal 
na zemljo, ko smo odhajali s hriba 
Manantenasoa (upanja). Iz tisočev grl je 
odmevala pesem in vriskanje od veselja 
za ta enkraten dogodek. Papež Frančišek 
jih je opogumljal, naj vsak na svoj način 
prispevajo, da bo tako v deželi resnično 
bratstvo med ljudmi, ki ga dežela še kako 
potrebuje. To bo tudi otipljivo znamenje 
Božje navzočnosti med ljudmi.              n

Območje kamnoloma – katedrala, kot mu domačini radi pravijo, je še posebej pomenljivo za izbran 
prostor darovanja sv. maše

Lazaristi na srečanju v Celju pri sv. Jožefu pred novimi izzivi časa
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»Iz življenja naše družine«

»Krščeni in poslani«: Usmiljenki v izrednem 
misijonskem mesecu na jugu Albanije 
s. Tonja Dedaj in s. Aferdita Koliqi iz Albanije

»Koliko ljudi je na novo rojenih v 
vodi in Svetem Duhu! Krščeni 
so povabljeni, da gredo iz sebe, 

odprejo srce drugim in živijo tako, da se 
vsak medosebni odnos spremeni v izkušnjo 
bratstva.« (Papež Frančišek, avdienca 6. 
oktobra 2019)

V dneh, ko je vsa Cerkev poklicana k novi 
misijonski pomladi, je tudi naša Albanska 
pokrajina hčera krščanske ljubezni poslala 
dve sestri na jug Albanije, v popolnoma 
misijonsko pokrajino, kjer se je Jezusov 
evangelij šele začel oznanjati.

Prvi teden sva bili v Beratu, Kučovi in 
Uznovi, kjer so tri majhne krščanske 

skupnosti. Obiskali sva družine, ki so 
izrazile željo, da bi bolje spoznale Gospoda, 
tiste, ki so prosili za krst ter revne družine 
in bolnike.

Prvi dan smo začeli z mašo v Uznovi. 
Na koncu maše so vsi, ki so že krščeni, 
skupaj z nama prejeli križ za misijonarsko 
poslanstvo.

Vse družine, ki sva jih obiskali, so po 
tradiciji pripadale muslimanski veri, vendar 
so izrazile željo, da bi prejele krst. Začeli 
sva z znamenjem križa in pojasnili njegov 
pomen, nadaljevali pa sva z branjem Božje 
besede: »Bog je namreč svet tako vzljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina, da 

Na ‘misijonu’ 2019
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bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, 
ampak bi imel večno življenje. Bog namreč 
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, 
ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj 
veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je 
že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega 
Božjega Sina« (Jn 3,16-18). Nato sva jim 
ta evangeljski odlomek razložili. Tako sva 
imeli priložnost govoriti o Jezusu, ki je 
odrešil vsakega človeka. Nadaljevali sva z 
molitvijo za družine in njihove potrebe. Na 
koncu sva jim izročili čudodelno svetinjo 
s sporočilom o Marijinem varstvu in 
milostih, ki jih je obljubila.

V nedeljo sva se podali v Berat in Vloro, 
kjer smo začeli z nedeljsko mašo. Ob koncu 
so štiri osebe simbolično prejele križ, da ga 
prinašajo drugim. Po maši je bilo srečanje 
družin. Zakonski par iz Skadra je pričeval 
o svoji veri za spodbudo drugim, ki šele 
začenjajo krščansko življenje. Z izjemo 
nekaterih so skoraj vsi, ki sva jih srečali, 
muslimanske tradicije ali pravoslavne 
manjšine, zelo odprti, da sprejmejo Boga.

Eden teh, ki sva jih srečali, je bil Denis, 
devetnajstletni fant iz vasi Memaliaj 
(uro in pol oddaljeni od Vlora), ki ima 
redko diagnozo: mišična distrof ija. 
Presenetljivo je, kako je našel vero. Prihaja 
iz muslimanske družine, kjer ne vedo nič o 
Cerkvi; iskal jo je na spletni stani v Vlori 
in je tja poslal mamo, prepričan, da bo v 
njej našel pomoč. Njegovi materi je uspelo, 
da je govorila s škofom; po nekaj srečanjih 
z njim je Denis večkrat prosil za krst. 
Njegova najmlajša sestra je vedno molila 
za brata in na skrivaj brala Sveto pismo.

Od takrat dalje Denis oznanja Kristusa 
bodisi na družbenem omrežju bodisi 

bližnjim, s katerimi živi. Njegova hiša 
je postala mala kapela, kamor prihajajo 
mnogi z željo, da spoznajo in sprejmejo 
Jezusa, pa tudi Denisa. Ker se je število 
te krščanske skupnosti povečalo, je 
škof tistega območja najel prostor, kjer 
se zbirajo vsak teden, da nadaljujejo z 
učenjem verouka in življenja po veri. 
Imeli sva milost, da sva prišli tja ravno 
na slovesno odprtje prostora; molili 
sva z njimi in po branju Božje besede 
povedali, kako sva v svojem življenju 
spoznali Gospoda. Močno naju je ganilo, 
ko sva slišali ljudi govoriti: »Mi vemo, da 
obstoji neki Bog, vendar nam doslej nihče ni 
govoril o njem tako kot danes vidve.« Denis 
je ostal navzoč kljub hudi bolezni, saj z 
veseljem živi vero in ni hotel pokazati 
bolečin, ki jih daruje Jezusu, on pa mu 
daje svoj mir. Pozneje je v prispevkih, 
ki jih redno piše, povedal, da daruje to 
trpljenje za različne namene. 

Za sklep misijonskega meseca je bila 
slovesna maša v športni palači Vlore. 
Že od jutra so prihajali ljudje iz celotne 
Albanije. Navzoči so bili albanski škofje 
in misijonarji, ki tu delujejo med svojimi 
verniki. Pred mašo je bil program pesmi 
in pričevanj o veri in o spreobrnjenju, 
pa tudi pričevanje misijonskega poklica 
prve albanske družine, ki je bila poslana 
v Vloro. Sveta maša je bila znamenje 
žive Cerkve, navzoče v množici mladih 
in vernikov. 

Ti dnevi so bili za naju velika milost, 
ki nama je omogočila, da sva doživeli 
podobno izkušnjo kot prvotna apostolska 
Cerkev. Gospodu se zahvaljujeva za velika 
znamenja, s katerimi nadaljuje vsak dan. n
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»Iz življenja naše družine«

Sestre iz Slovaške  
po stopinjah matere Brandis
s. Davorina Gregorc HKL

Večja skupina sester iz Slovaške 
je želela obiskati grob matere 
Leopoldine Jožefe Brandis, 

ustanoviteljice in prve vizitatorice Graške 
province hčera krščanske ljubezni, iz 
katere izhaja njihova in naša provinca. 
Prav mati Brandis je, kot k nam v 
Slovenijo, tudi na Slovaško poslala 
prve usmiljenke za službo vseh vrst 

ubogim. Po prvi svetovni vojni je na 
Slovaškem nastala samostojna provinca, 
po drugi svetovni vojni pa je doživela 
še hujše zatiranje kakor naša, takrat 
Jugoslovanska provinca.

Vendar je vsemu hudemu sledilo vstajenje. 
V provinci je sedaj 170 sester, delujejo 
razen na Slovaškem še na Češkem, v 
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Rusiji in v Ukrajini. V hvaležnosti za 
vse, kar morejo storiti za današnje uboge, 
so poromale na grob Božje služabnice 
matere Brandis. Njihova želja pa je bila, 
da obiščejo tudi kraje, kjer je ona za 
bolne, uboge in osamljene skrbela po 
svojih sestrah. 

Tako smo veselo srečanje z njimi doživele 
sestre v provincialni hiši v Šentjakobu v 
soboto, 5. oktobra. Okrog enajste ure se 
je v našem dvorišču ustavil avtobus. Iz 
njega se je vsulo več kot okoli 50 sester, 
z njimi je bila vizitatorica s. Damiana 
Agačova in provincialni ravnatelj Josef 
Garaj. Po veselem sprejemu in pozdravih 
smo se zbrale v kapeli, da s pesmijo skupaj 
počastimo Jezusa in njegovo sveto Mater.

Ravno ta dan je bila pri nas na duhovnem 
vikendu skupina osnovnošolcev. Z 
nekaj izbranih pesmi so pozdravili in 
razveselili naše obiskovalke in s tem 
povečali veselo ozračje. Potem smo jim 
na kratko predstavile našo provinco, 
skupnost in poslanstvo. Župnik Marko 
Jeromel CM pa jim je povedal nekaj o 
župniji in župnijski cerkvi sv. Jakoba, 
ki jo ravnokar prenavljajo. 

Po kosilu so sestre poromale na Brezje in 
Bled ter si ob koncu še nekoliko ogledale 
Ljubljano. Spomin na prijazno srečanje 
bo ostal v srcih in – na fotograf ijah. 
Lepo je biti član Kristusove Cerkve in 
Vincencijeve družine! n

Obisk slovaških usmiljenk v Šentjakobu

Obisk slovaških usmiljenk, Šentjakob, v kapeli prov. hiše
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Milost je biti v bližini sv. očeta 
Frančiška! Ta dar sva občutili s 
s. Cveto, ko sva z našimi sestrami 

in številnimi verniki, duhovniki in škofi v 
Severni Makedoniji doživeli prvi apostolski 
obisk vrhovnega poglavarja katoliške Cerkve 
v tej deželi. 

V ponedeljek pred papeževim prihodom 
smo se v skopski katedrali zbrali k češčenju 
Najsvetejšega; vodil ga je nadškof metropolit 
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. S 
slovesnimi večernicami, ki so jih pripravili 
bogoslovci iz Sarajeva, smo prosili za Božje 
varstvo in blagoslov obisku. Kardinal Puljić je 
imel tudi homilijo za vse zbrane, med katerimi 
so poleg katoličanov bili tudi pravoslavni 
verniki in njihovi pastirji. Vsak od nas je lahko 
dodal svoj namen v tihoti. Po blagoslovu je 
skopski škof msgr. Kiro Stojanov izrekel 
prisrčno dobrodošlico vsem, ki smo prišli od 
blizu in daleč, da podpremo njihovo krajevno 
Cerkev v veri in bratstvu. 

V Makedoniji je katoliška skupnost majhna 
– približno 20.000 vernikov, od katerih jih 
je 15.000 bizantinskega obreda, 5.000 pa 
latinskega, kar je 1 % celotnega prebivalstva. 
Kljub temu so katoličani prepoznavni po 
sožitju z drugimi verniki. Ljudje so tudi 
na splošno prijazni in odprti do drugih 
narodnosti, ver in kultur. Katoliško Cerkev 
v Makedoniji sestavljata škofija v Skopju, ki 
je obstajala že v prvih stoletjih krščanstva, 

in nova eparhija katoličanov bizantinskega 
obreda, ki jo je papež ustanovil lansko leto. 
Pastir obeh škofij je msgr. Kiro Stojanov.  
Ko smo se v torek, na dan papeževega obiska, 
zbrali na trgu Makedonija, smo se srečevali 
tudi z verniki drugih krščanskih cerkva. 
Predvsem so bili prepoznavni pravoslavni 
verniki, ki so se pridružili v prepričanju, da smo 
vsi Kristusovi, saj vsi verujemo vanj. Nekateri 
so prišli k maši s papežem, ker ga imajo radi, 
drugi, ker ga spoštujejo in bi se radi z njim 
srečali; nekateri so se izrazili, da te edinstvene 
priložnosti srečanja z papežem Frančiškom ne 
bi nikoli zamudili. Med nami se je razvil lep 
pogovor, odpiralo se je zaupanje in spoštovanje. 
Iz tega je bilo razumeti, da ti preprosti ljudje 
z medsebojnim sožitjem gradijo mostove med 
Cerkvami in dejansko delajo za ekumenizem.  
V takem prijetnem razpoloženju smo 
pričakovali papežev prihod. Vmes smo lahko 
na velikih zaslonih gledali njegov prihod v 
Makedonijo, državniški sprejem in obisk 
spominske hiše matere Terezije. Na trgu so 
bile neokatehumenske skupine, ki so s petjem 
in glasbo slavile Kristusa. Počasi smo se 
jim pridružili v prepevanju in zahvaljevanju 
Gospodu. Skrbno pripravljen polurni program 
s strani katoliške skupnosti v Makedoniji 
nas je s pesmimi in mislimi papeža uvedel v 
evharistično slavje. Sv. oče je s papa-mobilom 
prispel med množico, ustavljal se je pri mladih 
in družinah, jim kljub vidni utrujenosti 
polagal desnico na glavo ter jih blagoslavljal. 
Navdušena množica ga je pozdravljala z 

»Iz življenja naše družine«

Papežev obisk v Skopju 
s. Ljubica Jozić ml. HKL

vzkliki dobrodošlice ter z vatikanskimi 
in makedonskimi zastavicami. Ljudje so 
izražali veselje in obenem čudenje, da je papež 
prišel k temu malemu številu katoličanov 
in jih želi utrditi v veri, kar potrjuje tudi 
geslo ob njegovem obisku: »Ne boj se, mala 
čreda!« (Lk 12,32). Zadovoljstvo ljudi dobre 
volje je segalo vse do konca meja njihove 
domovine, kajti zavedali so se, da so v tem 
trenutku oči vsega sveta uprte v Makedonijo.  
Sv. mašo so s papežem darovali številni škofje 
in duhovniki iz okoliških držav; prišle so 
sestre različnih redov, seveda tudi naše sestre 
s Kosova. Tako nas je bilo okoli 20 usmiljenk 
iz province in pokrajine. Združeni pevski 
zbor je z ubranim petjem dočaral veličino 
dogodka. Papež Frančišek se je s pridigo 
dotaknil src navzočih vernikov ter nam 
pomagal, da se zavemo svoje lakote po kruhu 
Božje besede, bratstva in medsebojnega 
srečevanja, ki prebuja upanje … Zaključil 
je, da to lakoto lahko nasiti edino Jezus 
Kristus, ki je prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v izobilju. 

Prva krepost, ki so jo vrhovnemu pastirju 
Katoliške cerkve pripisali verniki v 
Makedoniji, je skromnost. Res, ljudje 
so ga prepoznali v tej kreposti in imeli 
smo občutek, da jo tudi sami živijo.  
Popoldne so papeža kljub močnemu vetru in 
skoraj mrazu dočakali razigrani mladi, ki so 
se z njim srečali pri katedrali. Prepevali so, 
plesali, se papežu zahvaljevali, se ob njem 
veselili ter mu z zanimanjem prisluhnili. 
Med srečanjem so imeli besedo tudi verniki 
drugih religij. Mlada muslimanka je pričevala 
o svojem prijateljstvu s kristjani, katoliško-
pravoslavni par je spregovoril o svoji odločitvi 
za sveti zakon, grško-katoliška študentka 
medicine pa je predstavila svoje razmišljanje 
o problemu izseljevanja. 

Papež ni pozabil na Bogu posvečene osebe. 
Srečal se je tudi z nami in z duhovniki 
vzhodnega obreda ter njihovimi družinami. 
Pestrost in raznolikost v tej krajevni Cerkvi 
je dala srečanju svoj pečat. Tega se je papež 
zavedal in rekel, da vidi v Makedoniji Cerkev 
dihati z obema pljučnima kriloma – mislil 
je na bizantinski in latinski obred. Dodal je, 
da sta obe krili potrebni za življenje te male 
črede in da jo skupno življenje z drugimi 
vodi k neizčrpnemu viru Božjega življenja. 
Posvečenim osebam je močno priporočal, naj 
bomo nežni do ubogih in drug do drugega v 
svojih skupnostih. Nežnost je Božja lastnost, 
ki jo moramo razodevati vsem. Gorečnost v 
poklicu pa naj poživljamo z mislijo na tiste 
trenutke, ko smo začutili prvi klic, in na 
občutja ljubezni, ki so nas takrat spremljala. 
To nam lahko pomaga, ko kdaj pozneje pride 
utrujenost ali celo naveličanost. 

Ko je sveti oče odhajal iz cerkve, ga je spet 
dočakala množica ljudi, ga pozdravljala in 
se mu zahvaljevala. Zapustil jim je besedo 
spodbude, zagotovilo, da jih vesoljna Cerkev 
sprejema in jim stoji ob strani. Potrdil jih je 
na pravi poti za Gospodom in pohvalil, ker 
se z drugimi verniki spoštujejo ter skupaj 
gradijo boljši svet zase in za svoje potomce. 
Blagoslovil je to malo čredo in vse prebivalce 
lepe makedonske dežele ter jih opogumil, naj 
ostanejo zvesti in ponosni Kristusovi učenci. 

S s. Cveto sva hvaležni provinci, ker 
nama je omogočila, da sva se udeležili 
tega milostnega dogodka. Bog povrni 
tudi našim sestram v Skopju za njihov 
topel sprejem in sestrinsko povezanost. 
Naj semena papeževih naukov in spodbud 
obrodijo sadove tudi v srcih vernikov in 
dobrih ljudi, ki so ga poslušali in se radovali 
njegovega obiska. n

Usmiljenke
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Dolgo načrtovano praznovanje našega 
provincialnega jubileja z brezdomci 
se je uresničilo 6. septembra 

2019 v prostorih Društva prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote – v Dnevnem 
centru za brezdomce v Ljubljani. Tega dne 
so s. Petra Jozić, s. Antoneta Demaj in s. 
Marija Hvala kuhale večerjo z brezdomci in 
prostovoljci pod budnim očesom voditeljice 
Simone Stegne. Za sestre je bilo ganljivo, 

ko so ob delu lahko poslušale življenjske 
zgodbe teh ljudi. Pomočnikov je bilo dovolj, 
zato je bila večerja hitro skuhana in čas je 
dopuščal, da sestre s sodelavci zaigrajo še 
kako družabno igro. 

Ob 18. uri smo se pridružile še druge sestre 
iz Šentjakoba in trije fantje iz Marijanske 
vincencijanske mladine. Razdelili smo 
večerjo več kot 60 osebam, ki so prišle 

»Iz življenja naše družine«

Praznovanje 100-letnice province hčera  
krščanske ljubezni z brezdomci
s. Ljubica Jozić ml. HKL

po topel obrok. Povedale smo jim, kaj 
praznujemo in zakaj je danes tako dobra 
večerja s piščancem, sladico in pivom. 
Med jedjo so fantje iz MVM – Žiga, Luka 
in Jan – zaigrali na harmoniko in kitaro 
ter prepevali najrazličnejše pesmi. Eden 
izmed udeležencev je pri večerji zaklical: 
»Zapojmo Vse najboljše!« In fantje so 
zaigrali melodijo, brezdomci pa zapeli: 
»Vse najboljše, draga nuna …«. Nekdo 
je spomnil, da usmiljenke nismo nune, 
ampak sestre. In spet se je oglasila melodija 
in zazvenela je pesem: »Vse najboljše, 
drage sestre …« Veselo razpoloženje se je 
nadaljevalo. Bilo je slišati zadovoljstvo in 
povabilo, naj spet pridemo in pripravimo 
še kako dobro večerjo. 

Nekateri so takoj, ko so pojedli, odšli svojo 
pot, drugi so vztrajali do konca. Program 
smo nadaljevali z igricama z duhovno 
vsebino, kar jim je bilo zanimivo. Zatem so 
želeli zapeti tudi kakšno Marijino pesem. 
Seveda smo jim izpolnili željo. 

Žiga je tisti večer navdušeno napisal 
prijateljem iz skupine MVM sporočilo: 
»S sestrami smo šli obiskat brezdomce. 
Z njimi smo prepevali in jih razveselili 
tudi z zanimivo igrico. Tako lepo je bilo 
videti te vesele obraze in verjamem, da smo 
jim polepšali dan. Vse smo delali v imenu 
Jezusa, Marije in sv. Vincencija. Mislim, 
da bi se vsi mladi mogli več zavzemati 
za pomoč nemočnim. Ali ste za to, da se 
prihodnjič zberemo še v večjem številu? Če 
so se danes toliko smejali, kako se bodo 
šele naslednjič, ko nas bo več!« Dodal je še 
izrek v angleščini: »Če pomagaš eni osebi, 
to morda ne bo spremenilo sveta, lahko pa 
bo spremenilo svet eni osebi.« 

Srečanje in praznovanje smo končali v 
hvaležnosti Bogu za njegovo dobroto do 
bratov in sester, ki so potrebni pozornosti, 
sprejetosti in spoštovanja. Naj navdušenje 
za dobra dela obrodi sadove po dejavni 
ljubezni, ki se bo še nadaljevala. n

Usmiljenke

Z druženjem se ustvarja bližina

Pri praznični večerji
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smo imeli priložnost, da smo v delavnici 
izvajali poskuse, Urban pa nas je naučil, kako 
se naredi voščilnico, ki sveti. Veseli smo bili 
pesmic, ki smo jih prepevali z br. Stanetom, 
Urbanom, Marto, Lucijo in Ajdo, ki so igrali 
ukulele. To je bilo zares čudovito in kar nekaj 
otrok si je zaželelo, da bi se naučili igranja 

tega inštrumenta. Ko ravno govorim o glasbi, 
povem še to, da so bile žive budnice ob kitari 
nepozabne. Ko se je mrak spuščal na zemljo, 
smo kurili kres, pekli penice, en večer smo 
celo imeli zunaj večerjo – kot piknik. Lepo 
je bilo ob kresu poslušati prasketanje ognja, 
strmeti vanj in si ob njem prepevati. V gozd 
smo se odpravili tudi v temi ter poslušali in 
opazovali življenje gozda v temi. Nepozabno 
je bilo, ko smo ležali na tleh in opazovali 
zvezdnato nebo ter prepoznavali zvezde. 
Dano nam je bilo videti kar nekaj zvezdnih 
utrinkov. V katehezah sta nas nagovarjali 
priliki Cestninar in farizej, Vztrajni prijatelj 
in meditacija o zgodovini Božjega kraljestva. 
Čudili smo se, kaj vse je Bog pripravil za nas 
in da vsakega človeka vabi, naj skupaj z Njim 
ustvarja zgodovino do njene dopolnitve, ko bo 
On vse v vsem. Srečali smo se tudi z veliko 
zgodbo prihodu človeka na svet. Kako veliko 
časa je preteklo, da je lahko prišel človek 

(od trenutka, ko so se delci združili, prek 
plesa elementov, do trenutka, ko se je pojavil 
človek). Spoznali smo, da je na zemlji samo 
človek tisti, ki lahko uporablja razum, srce 
in spretne roke, ki delajo čudovite stvari, in 
ima sposobnost prilagoditi se in sodelovati 
z drugim.

Animatorke Katja, Klara, Marija in Vita so 
nam pripravile skriti zaklad v kančevskem 
gozdu. Preizkušali smo se v orientaciji in 
branju navodil. Uf, bilo je zapleteno, tako 
da smo skoraj zamudili večerjo. Ko smo se 
na železniški postaji v Ljubljani poslavljali, 
smo si zagotavljali, da se naslednje leto spet 
srečamo na taboru in se veselimo novih izzivov. 

To je utrinek iz počitniških dni. S hvaležnostjo 
gledam nazaj, še posebej na trenutke, ko lahko 
skupaj s sosestro naredim kaj lepega za rast 
Božjega kraljestva na tem svetu. 

Z veseljem glejmo življenje in delo sv. 
Vincencija. Iz srca ga prosim, naj pri Gospodu 
izprosi milost svetega poklica mladim 
dekletom in fantom, da bomo lahko skupaj 
pričevali, da je vsak človek v Gospodovih 
očeh ljubljen in dragocen.                           n

»Iz življenja naše družine«

Z vami bom podelila nekaj čudovitih 
trenutkov iz poletnih dni, ko smo 
z otroki in mladimi pletli vezi 

prijateljstva med seboj in z Gospodom, kajti 
bili smo na taboru montessori v Kančevcih. 

Zbralo se je dvaintrideset osnovnošolskih 
otrok, večina teh, ki so bili kdaj pri nas v 
vrtcu, animatorke Katja, Klara, Marija in Vita, 
midve s s. Zdenko in br. Stane. Na tabor smo 
se že drugo leto odpravili z vlakom. Vožnja 
je kar dolga, zato smo že na vlaku spletali 
vezi prijateljstva. Murska Sobota je bil skoraj 
vsem nepoznan kraj, toda ko smo zagledali br. 
Staneta, ki nas je čakal na železniški postaji, 
nam je postalo vse domače. Z avtobusom 
smo se odpeljali do doma v Kančevcih, kjer 
se je začelo naše skupno petdnevno bivanje. 
Skoraj vsem sta dom in okolica že znana. 

Na taboru smo se učili samostojnosti v skrbi 
zase, za drugega in okolje, v katerem smo 
bivali. Otrokom je bilo všeč, da so lahko 
sodelovali pri pomivanju posode, brisanju in 
pripravljanju miz za obroke. Tudi stranišča 
ni bilo nič težko pospraviti. Veliko časa smo 
preživeli v naravi, še posebej en dan, ko smo 
bili v pustolovskem parku in preizkušali sami 
sebe v zaupanju. Na zunaj smo premagovali 
težke ovire, v sebi pa strah in nemoč pred 
neznanim. Otrokom je bilo všeč, da se je na 
vse plezalne poti podal tudi br. Stane in jim bil 
zgled v premagovanju ovir. V Bukovniškem 
jezeru, točno pri kapelici sv. Vida, smo imeli 

sveto mašo – v najlepši naravni katedrali. Maša 
je bila zares ena velika zahvala za vse lepo, ki 
smo ga doživljali, pa tudi velika prošnja za 
naše domače, ki so ostali doma. Na letošnjem 
taboru je bila spet z nami gospa Elizabeta, 
mama br. Milana. V tem tednu je bila vsem 
mama. Za nas je pripravila delavnico pletenja; 
nekateri otroci so se naučili tega ročnega 
dela, ki jih je tako prevzelo, da so pletli celo 
v prostem času.

Na tabor smo povabili tudi lončarja, kajti 
lončarstvo je za Prekmurje značilno. Vsi smo 
si iz gline naredili čudovite posodice, na katere 
zelo težko čakamo, kajti še vedno iščemo 
nekoga, ki jih bo zapekel :). S. Zdenka nas 
je s svojo ustvarjalnostjo popeljala v šivanje 
prečudovitih voščilnic in izdelovanje darilnih 
vreč. Občudovali smo njeno potrpežljivost, 
delavnost in prijaznost. Naravoslovje nas je 
popeljalo do spoznanj o elektriki; vsak dan 

Tabor montessori v Kančevcih
s. Petra Mohorko MS

Marijine sestre
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»Iz življenja naše družine«

Ob praznovanju dvajsetletnice 
delovanja Doma sv. Jožef smo 
nekoliko hudomušno objavili 

zanimivost o začetku delovanja. Kdo bi 
si mislil, da je bila prva prireditev v hiši 
prav martinovanje? Tradicionalno od takrat 
pripravljamo prireditev, ki se prilagaja 
širjenju dejavnosti Doma. Tako se nam na 
prireditvi redno pridružujejo tudi svojci naših 
stanovalcev. Ob tej priložnosti izmenjamo 
mnenja, utrdimo vezi in poskušamo družno 
s stanovalci oblikovati prakse, ki so njim 
najbolj sprejemljive. Takšnemu razmisleku 
sledi skupno druženje ob mladi kapljici, ki jo 
spremljajo tako v kuhinji pripravljene dobrote 

kot tudi ubrana pesem iz grl pevcev zbora 
stanovalcev, zaposlenih in Fantov s hriba. 
A vsako leto nekoliko drugače.

Na letošnjo Martinovo nedeljo smo imeli 
v gosteh dr. Janeza Bogataja. Zbrane 
obiskovalce, stanovalce in njihove svojce je 
z besedo in sliko popeljal skozi legendo o sv. 
Martinu. Presenetila sta vsaj dva podatka. 
Martinov plašč je bil v Franciji dragocen, 
saj so ga v boje nosili vojskovodja, vključno 
z Napoleonom. Hranili so ga v Sainte 
Chapelle (lat. cappa). To poimenovanje 
je tudi podlaga za poklic kaplana. Čeprav 
ta termin v Sloveniji povezujemo z versko 

Martinovanje in nagovor  
prof. dr. Janeza Bogataja 
Irena Švab Kavčič

Dr. Janez Bogataj se je, na pobudo g. Jožeta Planinška, kot že večkrat, z veseljem odzval na povabilo k besedi

oskrbo, je v tujini poklic »chaplana« povezan 
z duhovno oskrbo bolnih. Nepogrešljivi 
so v paliativnih teamih. Paliativni oskrbi 
in znotraj nje duhovnosti namenjamo v 
našem domu posebno pozornost. Morda 
bo nastal kakšen nov izziv prav v povezavi 
z martinovanjem?

Drugi podatek se nanaša na našo preteklost, 
ko je po praznovanju martinovega nastopil 
advent. Ta čas, ki je namenjen pričakovanju, 
je torej zajel daljše obdobje. Ob tem nas 
je dr. Bogataj hudomušno opomnil, da v 
sedanjosti govorimo o »čarobnem decembru«, 
medtem ko v drugih državah govorijo o 
adventu. Vredno razmisleka prav v teh dneh, 
ko vstopamo v december. 

 A druženje ni bilo le izobraževalne narave. 
Uvodni besedi direktorja Jožeta Planinška 
je sledil blagoslov mladega vina. Tudi 
letos ga je zbrano opravil Anton Lavrič. 
Župnijski in zbor zaposlenih sta izmenjaje 
s Fanti z Jožefovega hriba prepletala besedo 
dr. Bogataja in degustiranje izbranih vin, 
podkrepljeno z dobrotami iz domače kuhinje. 

Sodelovanje je bilo ubrano, saj vsi sestavi 
delujejo pod taktirko vedno odličnega Primoža 
Krta. Zahvaljujoč vinogradnikom in kletarjem 
pri Planinškovih in Plevnikovih smo tudi 
letos okušali vzorce mladega vina izjemnih 
razsežnosti: tako v barvi, cvetici, harmoniji. 
Vseh teh izrazov smo se učili z enologi, ki 
so se nam pridružili v preteklih letih. Števila 
vzorcev ne bomo izdali, saj so bila mnenja o 
tem, koliko jih je potrebnih, deljena. Izkazalo 
se je, da jih je bilo ravno prav. 

Čeprav so bližnji stanovalci Doma sv. Jožef 
srečanje začeli že uro prej, se je druženje kar 
prehitro zaključilo. V dobri družbi ura vedno 
prehitro teče. Če se na hribu zbere tako pisana 
druščina župljanov, stanovalcev in njihovih 
bližnjih, zaposlenih in še vseh sodelujočih 
v programu, ura še toliko hitreje teče. Zato 
obljuba, da prihodnje leto, tradicionalno 
ponovimo prvo prireditev v Domu. Vabljeni, 
da se nam pridružite; pri tej ali kateri od 
drugih prireditev, ki jih je na hribu za različne 
okuse in prenekatero potrebo. V pripravi na 
božič lahko prav tukaj srečate navdih za 
kakšno dobro delo. n

Dom sv. Jožef 

Ob Martinovanju na Jožefovem hribu tradicionalno zapolnjena Kardinalova dvorana
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»Iz življenja naše družine«

V letu 2008 se je obstoječim 
dejavnostim Doma sv. Jožef 
pridružila najmlajša dejavnost 

Varstva starejših. Skladno z idejo 
ustanovitelja Misijonske družbe sv. 
Vincencija Pavelskega skušamo oblikovati 
skupnost stanovalcev, ki so Dom sv. Jožef 
izbrali za svoj novi dom, zaposlenih 
in lazaristov. Ustaljene prakse niso v 
zadostni meri zagotavljale odgovorov 
na naše vsakodnevne izzive, zato smo 
v letu 2015 začeli z izobraževanjem 
zaposlenih o metodi montessori za starejše 
in osebe z demenco ter vpletali njene 

elemente v naše delo. Z letošnjim letom 
smo začeli postopek pridobivanja licence 
“Montessori skupnost” (“Montessori 
Inspired Lifestyle Community”), ki jo 
podeljuje ustanova “Center for Applied 
Research in Dementia” iz ZDA. 

Kaj sploh pomeni, da je neka ustanova 
montessori skupnost? 

Cilj metode montessori za starejše in 
osebe z demenco je, da so posamezniki 
samostojni kljub svojim omejitvam ter 
da imajo svoje mesto v skupnosti, kjer 

Dom, kjer se gradi 
montessori skupnost 
Sara Črepinšek

Z vključevanjem vseh stanovalcev gradimo montessori skupnost

živijo. Lepe besede, vendar vsak, ki je že 
kdaj obiskal dom za starejše ali v takem 
okolju delal, ve, da je pot do teh dveh 
ciljev vse prej kot lahka. Vendar je Maria 
Montessori pri svojem delu z otroki razvila 
in uporabljala načela, ki jih je pred 25 leti 
za delo s starejšmi in z osebami z demenco 
prilagodil dr. Cameron J. Camp. Ta načela 
so nam v pomoč, da stanovalcu ponudimo 
takšne dejavnosti in opravila, ki mu 
nekaj pomenijo, da ga vedno povabimo k 
sodelovanju, mu ponudimo izbiro, govorimo 
manj in več pokažemo, da gradimo na 
tem, kar še zmore, se prilagodimo njegovi 
hitrosti ter ponudimo takšne dejavnosti, 
materiale, namige in pripomočke, ki so mu 
poznani in estetski. Vedno naj bi na izbiro 
ponudili takšne dejavnosti in opravila, 
pri katerih se čim več uporablja roke, pri 
čemer naj bi bila pripravljena tako, da jih je 
mogoče stopnjevati po težavnosti. Prav zato 
naj bi vsako težje opravilo ali dejavnost po 
potrebi razdelili na manjše dele. Vedno se 
tudi zahvalimo za sodelovanje in vprašamo, 
če bi želel še kdaj sodelovati. 

Kar se pri teh načelih morda komu zdi 
samoumevno, pri drugem poraja dvome ali 
nelagodje, zato se na ravni Doma veliko 
pogovarjamo in izobražujemo, kako ta 
načela živeti na svojem delovnem mestu, v 
odnosu s sodelavci ter tudi doma. Pomeni 
sprejeti, da je Dom sv. Jožef nekomu dom 
ter da se moramo obnašati kot dobri gostje 
in sprejeti, da ima vsak človek svoje navade, 
vrednote in posebnosti. Montessori tako 
ni le še ena modna muha, temveč naj bi 
od znotraj dobronamerno vznemirjala in 
spreminjala skupnost. Torej stalna rast, 
katere sadovi naj bi bili vidni ne le v odnosu 
in delu s stanovalci, temveč z vsemi, ki jih 
srečujemo.

In kako se to kaže, ko se poveže vse skupaj?  
 
Naši stanovalci imajo možnost sodelovanja 
v različnih skupinah, kjer predlagajo teme 
srečanj, vodijo srečanja, sodelujejo na 
razgovorih za novo osebje, sodelujejo pri 
pripravi jedilnikov, sooblikujejo oglasne 
deske s svojimi predlogi in prispevki, 
predlagajo teme za oglasne deske, 
pripravljajo darila za sostanovalce, urejajo 
zunanjo okolico doma in tudi pomagajo 
pri skrbi za notranje prostore. Včasih 
opazijo stvari, ki jih drugi ne. Morda 
prav zato, ker jim dopuščamo aktivno 
vlogo pri oblikovanju skupnosti, v kateri 
živijo. Seveda pa se vse to nanaša tudi 
na tiste stanovalce, ki zmorejo manj, in 
svojce, ki so aktivni člani naše skupnosti. 
Veliko dela nas še čaka, vendar se pot 
zdi prava. n 

Dom sv. Jožef

Stopnjevanje dejavnosti – primer montessori metode
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»Iz življenja naše družine«

Gnidovčev dom duhovnih vaj na 
Mirenskem Gradu že od leta 
1970 nudi prostore za skupine, 

ki na Grad prihajajo na duhovni oddih in 
prenovo. Sprva je prostor za duhovne vaje 
nudila misijonska hiša, sedaj Marijin dom, 
ki je bila med obema vojnama porušena 
in požgana. Obnovljeno misijonsko hišo 
so prevzele sestre usmiljenke, nov dom 
duhovnih vaj pa je bil po drugi svetovni 
vojni zgrajen na mestu nekdanjega 
gospodarskega poslopja in hleva. Zaradi vse 
večjih potreb sta bili po načrtih arhitekta 
Franceta Kvaternika leta 1981 prizidani 

velika dvorana in obednica. Dom duhovnih 
vaj danes nudi sto ležišč.

Domu daje svojevrsten pečat domača 
kuhinja, ki slovi po izvrstnih domačih jedeh. 
Skupaj z brezdomci, ki na Grad prihajajo 
v okviru programov Društva prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote, letno pridelamo 
več ton zelenjave. Ponosni smo na naš vrt 
in pridelke, ki jih z veseljem predstavimo 
obiskovalcem in romarjem, ki nas obiščejo, 
da bi si ogledali znamenite poslikave Toneta 
Kralja v cerkvi Žalostne Matere Božje ali 
kaj več izvedeli o našem delu.

Gnidovčev dom duhovnih vaj  
na Mirenskem Gradu 
Andreja Ličen

Gnidovčev dom duhovnih vaj na Mirenskem Gradu stoji na 120m griču, obdanim s čudovito naravo in 
prekrasnim razgledom na Julijske Alpe, Dolomite in Furlansko nižino

Poleg rednih slovenskih skupin, ki nas čez 
leto obiščejo, smo vedno bolj prepoznani 
tudi v tujini, še posebej v Italiji in na 
Madžarskem. Zadnja leta tako redno 
gostimo tuje goste, ki v naš dom prihajajo 
zaradi domačnosti, miru, narave in Božje 
bližine. Letno tako beležimo v povprečju 
okrog 4500 nočitev domačih in tujih 
gostov.

Poleg skupin in romarjev, ki bivajo pri 
nas, potekajo v dvorani Gnidovčevega 
doma številne prireditve. Poleg koncertov, 
ki jih prireja kulturno društvo Stanko 
Vuk, potekajo različne glasbene prireditve 
in dogodki za družine v okviru Centra 
za družine Mirenski Grad in razstave 
priznanih slovenskih umetnikov. Trenutno 
stene dvorane krasijo slike otrok iz OŠ 
Miren. Razstava nosi naslov Moj pogled 
na Mirenski Grad. Nastala je v sodelovanju 
z osnovno šolo Miren v okviru projekta 
Stičišče generacij Mirenski Grad, ki poteka 
pod okriljem Strategije lokalnega razvoja 
LAS V objemu sonca. 

Največji praznik na Gradu je gotovo 
kvatrnica. Letošnjemu praznovanju 
zavetnice naše cerkve, Žalostne Matere 
Božje, smo dali novo podobo. Nekdanji 
glavni romarski shod smo spremenili v 
molitev za prenovo Cerkve na Slovenskem. 
Že v petek smo vernike spodbudili k postu. 
V soboto zvečer je lazarist Peter Žakelj 
daroval sveto mašo za prenovo Cerkve na 
Slovenskem. Sledila je procesija z lučkami in 
s petimi litanijami, nato pa molitveno bdenje 
ob kipu Žalostne Matere Božje. Veliko 
romarjev je do polnoči vztrajalo v molitvi 
in nato prespalo v Gnidovčevem domu 
duhovnih vaj. Prijeten večer je druščina 
več kot 40 posameznikov zaključila ob 
klepetu, čaju in šilčku. Vsi smo bili enotni, 
da molitev in praznovanje v taki obliki 
ponovimo tudi prihodnje leto. 

Gnidovčev dom na Mirenskem Gradu želi 
biti predvsem dom in prostor sprejetosti, 
kjer bo Cerkev lahko rasla iz sprejemanja, 
odpuščanja in medsebojnega spoštovanja 
vsakogar, ki hrepeni po domu in ljubezni. n

Mirenski Grad – Gnidovčev dom

V dvorani Gnidovčevega doma sprejmemo več kot 180 obiskovalcev
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Dodeljen sem bil v skupino DZSP, ki je bila 
itak najboljša e animatorji največji carji, otroci 
pa polni tiste otroške igrivosti in prijaznosti. 
Naša opravljanja dolžnosti po obrokih, ki 
so bila lepo razporejena, mi bodo zagotovo 
ostala v spominu. Seveda bi rad pohvalil 
kuharico Marto, ki nas je vse vedno spravila 
v dobro voljo s svojo odlično kuho.

Tudi počitek po kosilu se je kar prilegel. 
Kartanje, igranje in prepevanje ter seveda 
tudi dremanje v prostorih z »bolj prijetnimi« 
temperaturami bi označil kot eno izmed 
zelo pozitivnih lastnosti letovanja. Všeč mi 
je bila tudi molitev rožnega venca, ki bi se 
je lahko kot kristjan udeležil večkrat.

Sprva se mi sicer junakinja oz. glavna 
oseba tega letovanja, Leopoldina Brandis, 
ni zdela najbolj zanimiva, ko pa smo se pri 
katehezah začeli pogovarjati o njenih zgledih 
in plemenitih dejanjih, sem spoznal, da je 
bila zares velika osebnost, polna vere in 

požrtvovalnosti.

Najbolj vesel sem bil, ko smo odšli na 
plažo. Najprej sicer nisem verjel, ko so na 
pripravah govorili, da boš imel ves čas na 
sebi vsaj dva otroka, a sem ta dvom že prvi 
dan opustil. Plaža mi je bila zelo všeč in 
prav tako morje. 

Ko smo prišli popoldne s plaže, je sledila 
večerja in nato zabavni večer. Sam drugače 
nisem največji oboževalec takšnih stvari, 
ampak tukaj so mi bile zelo všeč. Res je 
sicer, da so bile refleksije malo predolge, 
ampak se je dalo preživet. 

Še posebej spoštujem in občudujem voditelje, 
ker ste s pomočjo ene legendarne skupine 
animatorjev odlično in zgledno izvedli tole 
letovanje. Žal mi je, da sem vas predčasno 
zapustil, ampak vseeno upam, da bom lahko 
še kdaj prišel med vas in vam pomagal. 
Hvala vam za vse in se vidimo še kaj!« n 

»Iz življenja naše družine«

Pri marijansko vincencijanski mladini 
je poletje čas, ko animatorji in otroci 
preživimo dva tedna na duhovno 

počitniških dnevih v Izoli, animatorji na 
Pagu, kakšna skupinica dan v hribih … 

Šolsko leto smo začeli s srečanji v različnih 
krajih, s skupnim obhajanjem Marijinih 
praznikov, z MVM dnevi, s povezanostjo 
v molitvi. V začetku oktobra so bile v 
Šentjakobu duhovne vaje za osnovnošolce. 
Veselili smo se z Andrejem in Špelo, ki sta 
si obljubila večno zvestobo pred Bogom. 
Srečali smo se na kostanjevem pikniku v 
Sedražu, preživeli čudovit argentinski večer 
pri Ceciliji … Bogu hvala za vse.

Vsi ti dogodki nas povezujejo in nam 
dajejo moč, da tam, kjer smo, lažje, 
po Marijinem zgledu, premišljujemo 

Jezusove besede: »Kar koli ste storili 
enemu od teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili« (Mt 25,4) in skozi njih 
gledamo na ljudi, ki jih srečujemo. 

Pa naj kakšno stvar povedo še slike. O 
letovanju v Izoli pa iz refleksije enega od 
animatorjev: 

»Ko sem v nedeljo prišel v Izolo, sem se, 
po pravici povedano, počutil zelo negotovo 
in zadržano. Mislil sem, da se bom kot 
novinec veliko težje vključil v družbo, kot 
so se ostali, a sem kmalu videl, da ni tako. 
Že takoj, ko so v nedeljo prišli otroci, sem 
spoznal, da bo to v resnici en zelo zanimiv 
in pester teden. Najbolj me je bilo strah 
tega, da ne bom vedel, kaj se bo dogajalo, 
ker urnika nisem poznal. Drugače mi je 
bil urnik na splošno zelo všeč.

Duhovno in dejavnosti polno poletje pri MVM
s. Vlasta Tacer HKL

Marijanska vincencijanska mladina

Party znamo narediti tudi na pomolu

Pripravljeni da gremo v morje

IZOLA
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»Iz življenja naše družine«

Obiskali smo tudi dom starejših v izoli

Nočne igre z nami je bil tudi Blaž

Priprave na kosilo
Obiskala nas je s.Vesna iz Ruande

Gospod, tebi prinašamo Ko smo vsi skupaj

Ob zgledu Patar Pija smo se 
spraševali o lastni poklicanosti

Zbrali smo se od povsod

Ko zunaj sije sonce

Ko igrišče ni namenjeno le nogometu

Marijanska vincencijanska mladinaIZOLA
DUHOVNE VAJE 

KOSTANJEV PIKNIK V SEDRAŽU
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»Iz življenja naše družine«

Ko ni več 
klopi v 

cerkvi se 
MVMjevci 

znajdemo

Le kje sta ženin in nevesta

Izlet 
v Lun

To moramo še kdaj ponoviti

Letos smo se odločili da izvedemo 
človeško piramido in to v morju

Sončni zahod v Lunu

Marijanska vincencijanska mladina

PAG

ARGENTINSKI 
VEČER
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»Iz življenja naše družine«

Dobrodelna akcija 
»Vincencijev 
koledar 

2019/2020« je za nami. 
Veselimo se novih izkušenj, 
vseh dobrotnikov Društva 
prostovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote, k i so 
akcijo podprli, in seveda 
številk. V nedeljah od 
konca avgusta do konca 
novembra smo s 93 
prostovoljci obiskali okrog 
260 slovenskih župnij in 
podružničnih cerkva, 
razdelili preko 10.000 
koledarjev ter zbirali 
sredstva za gradnjo hiše 
za družino v stiski. 

Kljub zgodnjim jutranjim 
uram in prevoženim 
k i l o m e t r o m  j e  z a 
prostovoljce akcija lepa 
izkušnja. Staršem so 
se pridružili najmlajši 
družinski člani, ki so 
delili piškote, brošure 
ali nasmehe. Tako so 
družine skupaj darovale čas in talente. 
Z radovednostjo smo obiskali neznane 
župnije, se seznanili z zavetniki cerkva 
in z zgodovinskimi zanimivostmi. Veseli 
smo bili župljanov in župnikov, ki so nas 

toplo sprejeli, velikokrat tudi pogostili 
ter nas spodbudili pri našem delu. Žal 
smo ugotavljali, da je veliko cerkva vedno 
bolj praznih in da tradicija ne zadošča za 
ohranitev vere.

Utrinki Vincencijevega koledarja 
Janja Završnik in Marjana Batistič

Veselje in navdušenje mladih za pomoč ubogim

Društvo prostovoljcev VZD

Dobrodelna akcija je segla do skrajnih mej Slovenije

Zgodila se nam je tudi marsikatera 
nerodnost. Pri predstavitvi smo povedali 
kaj »po domače«, česar verniki v drugem 
delu Slovenije niso razumeli in so prosili 
za prevod. V Kopru smo postavili mizo 
s koledarji pred vrata, za katerimi ni bilo 
vhoda v cerkev, temveč spovednica. V eni od 

župnij pa je oče svoji hčerki takole predstavil 
koledar: »Vidiš, to je Vincencijev koledar, 
ker ga je pripravil gospod Vincencij.«

Polni lepih vtisov in toplih sprejemov se 
vam zahvaljujemo za vse darove, spodbude 
in molitve. Bog povrni!                          n

Naši najmlajši prostovoljci z veseljem pomagajo in pričujejo, da se vzgoja za dobro zečne že od malih nog
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»Iz življenja naše družine«

Na god sv.  Janeza 
Zlatoustega ,  13. 
septembra 2019, smo 

na predlog našega duhovnega 
asistenta v Krščanskem bratstvu 
bolnikov in invalidov poromali 
v Porčinj (it. Porzus), romarski 
kraj nad Čedadom v Italiji, ki ga 
nekateri imenujejo tudi »slovenski 
Lurd«. Meni je bil to popolnoma 
neznan kraj. Člani Krščanskega 
bratstva smo sicer na programu 
imeli duhovni vikend v Domu 
bratstva na Zaplani, a smo spremenili 
načrt. Z velikim veseljem smo napolnili 
dva kombija in en osebni avto ter se odpeljali 
na romarsko pot.

Vasica Porčinj leži na okrog 700 m nadmorske 
višine, 24 km severno od Vidma. Obdana je 
s travniki in z gozdom. Vasico bogati cerkev 
sv. Janeza Krstnika in sv. Lucije. V dolini pod 
vasjo so vaščani zgradili kapelico in jo posvetili 
Sveti Mariji. Ta najmanjša vasica v občini 
Ahten skrbno ohranja spomin na dogodek 
iz leta 1855. Gre za duhovno sporočilo 
posebne vrste, ki je bilo zaupano mali vidkinji 
Terezi Dush, po rodu Slovenki. Desetletni 
Terezi se je tega leta trikrat prikazala 
Marija, Mati Božja, in ji pustila več naukov.  
V soboto, 8. septembra, na praznik 
Marijinega rojstva, je Tereza med tem, ko 
se je pripravljala, da bi s srpom požela nekaj 
trave za kravo, prvič zagledala lepo Gospo, 

ki jo je v slovenskem narečju vprašala, kaj 
počne. Gospa jo je opozorila, naj na praznik 
ne dela in dodala, naj opozori ljudi, naj 
spoštujejo Gospodov dan in praznike, prosijo 
za odpuščanje grehov in ne preklinjajo Boga.  
Gospa ji ni povedala, kdo je, ampak se je 
še vrnila, in sicer 27. septembra, ko so bili 
vaščani v cerkvi, da bi zmolili rožni venec za 
umrle za kolero, ki je tedaj razsajala. Tereza 
je tedaj drugič zagledala Gospo, ki jo je 
povabila, naj se ji približa in skupaj sta šli 
okoli oltarja. Terezo je spremljala prijateljica, 
ki pa Gospe ni videla, ni je videl nihče od 
zbranih v cerkvi. Zahtevali so znamenja, da 
bi ji verjeli, da je to res Mati Božja. Gospa 
se je nato spet prikazala 30. septembra, ko 
so bili verniki zbrani v cerkvi pri maši in 
molitvi rožnega venca. Terezi je na desno roko 
zarisala znamenje v obliki križa. Na tistem 
mestu ji je ostal v roko vtisnjen bleščeč bel 
križec, ki so ga lahko videli tudi drugi. Ostal 

Romanje  
Krščanskega Bratstva v Porčinj
Milka Žagar

Dom Bratstva na Zaplani vabi nove obiskovalce

ji je do smrti. Ko je dopolnila 15 let, se je 
umaknila v samostan, kjer je umrla po hudi 
bolezni, stara še ne 25 let. O teh dogodkih 
je poročal njen brat v rokopisu le nekaj let po 
njeni smrti. Spomin na te dogodke so potem 
hranile redovnice, sestre Božje previdnosti, 
v svojih arhivih. 

Romarji Krščanskega bratstva smo obiskali 
župnijsko cerkev, kjer smo zmolili rožni venec 
in obhajali sv. mašo. Na steni prezbiterija 

smo lahko prebrali napis v slovenskem 
narečju: »Nimata klet« in »Nimata dielat tu 
nedejo«. Nato pa smo obiskali kapelico Marije 
Device, ki stoji na kraju prvega prikazanja. 
Domačini jo imenujejo Madonna de Sesule, 
po naše Marija Žanjica. Tam smo zmolili 
litanije njej v čast in priprošnjo. V romarskem 
domu, ki stoji v bližini, smo pomalicali in 
se nato odpravili nazaj v Slovenijo. Ta dan 
sem doživela kot blagoslov in mi je ostal v 
hvaležnem spominu. n

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov

Krščansko bratstvo bolnikov in 
invalidov je gibanje v Cerkvi. V to 
gibanje se povezujemo trajno bolni 

in invalidi. Svoje poslanstvo uresničujemo 
tudi prek skupinskih srečanj, lokalnih in 
regionalnih. 

Eden izmed tovrstnih dogodkov so 
počitnice v našem Domu Bratstva na 
Zaplani nad Vrhniko, ki pa niso namenjene 
le razvedrilu in počitku, temveč tudi 
izobraževanju in molitvi. Letos so bile 
naše avgustovske počitnice še posebno 
pestre. S pomočjo sodelavke Mateje smo 
poskusili z barvnimi pikami oblikovati 
umetnine na lesene tablice ali na kamen. S 
študentom Jonom smo prek slik in besede 
romali v svetišče Santiago de Compostela. 
Bili smo tudi na izletu v Beli Krajini, v 
gosteh pri sorodnikih našega člana Blaža 

in sodelavke Slavice. Poromali smo tudi 
v Rosalnice k Trem Faram.

Najbolj pa se mi je v spomin vtisnil dan, ko 
nas je obiskala misijonarka s. Vesna Hiti. V 
sliki in besedi nam je predstavila svoje delo 
med ubogimi v misijonih v afriških državah 
Ruanda in Burundi. V Burundiju skrbi za 
najbolj uboge med ubogimi - za otroke s 
posebnimi potrebami, nam enakimi.

Misijonarji odhajajo po svetu med najbolj 
uboge, da jim brezpogojno pomagajo z 
ljubeznijo, materialno in duhovno. Prinašajo 
jim Jezusa in učijo njegov evangelij.

V Krščanskem bratstvu bolnikov in 
invalidov pa smo člani misijonarji drug 
drugemu. Naše geslo so Jezusove besede 
bolniku: VSTANI IN HODI. n

Počitnice v Domu Krščanskega bratstva  
bolnikov in invalidov
Katja Miklič
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Drugo veliko druženje vseh Vinkov je bilo 
martinovanje. Kot po navadi so se študenti 
povezali v skupine glede na pokrajino, iz 
katere prihajajo. Vsaka je predstavila svoje 
posebnosti na lastni stojnici, predvsem 
z različno značilno jedačo in pijačo ter 
dekoracijo. Vsaka pokrajina je pripravila 
tudi predstavitveno točko na svoj inovativen 
način, od igranih skečev in poročil do petja 
pesmi, kviza …  Da je bil dogodek še 
bolj pester, so se letos aktivno pridružili 
tudi posebni gostje, študenti Antonovega 
doma na Viču. Ogledali smo si tudi točko 
domske dramske skupine ter prisluhnili 
petju domskega zbora, med obiskom stojnic 
pa nas je zabavala živa glasba s harmoniko, 
tubo in kitarami.

Seveda pa dom ne živi le ob skupnih 
»uradnih« dogodkih. V njem so aktivne 
različne skupine, da se za vsakega nekaj 
najde. Od petja in učenja inštrumentov do 

dramskih iger, raznih športnih aktivnosti, 
študentske skupine za duhovnost, skupin 
študentov, ki se povežejo zaradi podobnih 
zanimanj na fakulteti, skupin za urejanje 
okolice … Vseh iz glave niti ne znam 
našteti, zato se opravičujem tistim, ki 
sem jih izpustil. Predvsem pa je tudi 
vsakodnevno, nenačrtovano življenje v 
domu pestro. Veliko je druženja in klepetov 
v kuhinjah, pa rojstni dnevi, študentski 
zajtrki, kakšen koncert ali filmski večer, 
doživete večerne molitve v kapeli in 
priložnost svete maše. Seveda se vse to ne 
dogaja samo od sebe in gre za to posebna 
zahvala vsem, ki svoj čas darujejo za druge, 
pa naj bo to organizacija dogodka, vodenje 
skupine, priprava in pospravljanje okolice 
ali kuhinje, pa tudi »le« pogovor. Na faksu 
se zdi, da je časa vedno premalo za vse, 
kar bi rad počel, zato ob zaključku tega 
prispevka res iskrena hvala vsem vam 
in naj vam On povrne za vaš trud.      n

S 1. 10. se je za študente pričelo novo 
študijsko leto. Kar težko je verjeti, da 
sta minila šele dva meseca, odkar je v 

domu spet »polna posadka«. Ta pa je seveda 
nekoliko drugačna od lani. Študente, ki 
so dom zapustili, so nadomestili novi 
obrazi z novimi zgodbami, pogledi in 
idejami. Ne morem pisati o celem domu 
in vseh »domskih brucih«, vsekakor pa 
lahko rečem, da so tisti, ki sem jih do 
sedaj že spoznal, zelo prijetni in aktivni 
ter da je zaradi njih gotovo bolj pestro 

tudi v skupnih kuhinjah. Še posebej pa 
so svojo inovativnost novinci pokazali na 
domskem brucevanju, ko so se izkazali 
v najrazličnejših nalogah ter odkrivali/
pokazali svoje talente. Od detektivskega 
dela, kjer so iskali osumljenca po njegovem 
opisu med prebivalci doma, do plesnih 
točk na posebne teme in kulinaričnega 
ustvarjanja po zahtevnih receptih. V 
zaključku so podali   slovesno zaprisego 
zvestobi domu in domskim veteranom, 
sledilo pa je še veselo druženje. 

»Iz življenja naše družine« 

Življenje v študentskem domu Vincencij 
je tudi letos pestro
Jan Križnič

Tako je potekala predstatvitev dolenjske pokrajine na Martinovanju

Skoraj vse dogodke v domu popestri domski zbor Vinko

Študentski dom Vincencij
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V župniji Trbovlje – 
Sveta Marija zbira 
Brezmadežna svoje 

otroke vsak torek popoldne. 
Zbere se okrog 40 molivk 
in molivcev, ki preživijo 
popoldne v skupni molitvi 
za najrazličnejše potrebe 
posameznikov, župnije, 
domovine in vesoljne Cerkve. 

Skupino že tri leta zavzeto 
vodi in vsa srečanja tudi 
pripravlja gospa Alojzija 
Urigel. Ko sem se ob tretji 
obletnici njihovega zbiranja 
udeležila srečanja, je bilo 
ozračje veselo, prijateljsko, 
molitveno, praznično. 
Ob skrbno pripravljenem 
prigrizku za dobrodošlico, 
je med udeleženci stekel 
sproščen pogovor, izmenjava 
misli, medsebojna obvestila 
ipd. Nato je sledila molitev 
Večne devetdnevnice, v katero 
so vključili številne namene, ko ljudje posebej 
prosijo za molitev, pa naj bo to prošnja za 
dušno in telesno zdravje otrok in odraslih, 
sosedov, prijateljev, duhovnikov, sodelavcev, 
družinskih in župnijskih skupnosti itd.

Narodni voditelj Franc Rataj CM je 
spomnil na dolžnosti, ki jih imamo kot 

Otroci Brezmadežne, saj nam je prav ona 
namenila posebne vrste poslanstvo, namreč 
širjenje češčenja Brezmadežne in zaupanja 
v njeno pomoč s pomočjo čudodelne svetinje. 

Polni veselja in čudenja nad številnimi 
milostmi, ki smo jih deležni, smo nato pokleknili 
za češčenje Najsvetejšega, ki se je prelilo v 

Marija zbira svoje otroke
s. Rozalija Laznik HKL

Goreči molilci iz Trbovelj

»Iz življenja naše družine«
daritev svete maše. Ob tem dogajanju želim 
poudariti, da je bil ves čas srečanja prisoten 
tudi domači župnik Tomaž Šojč, ki skupino 
spodbuja in podpira, saj je tudi sam vnet 
častilec Brezmadežne in se zaveda duhovnega 
bogastva, ki ga takšna skupina predstavlja za 
celotno župnijsko občestvo. 

Svetinja je kot katekizem, dostopen prav 
vsem … Nosimo in razširjajmo jo, ne kot 
prinašalko sreče, temveč kot spodbudo za 
pomoč v poglabljanju osebne vere v Marijino 
materinsko priprošnjo! Svetinja je izjemen dar 
zemeljskim otrokom, ker ponazarja njo, ki je 
»vsa lepa, vsa čista, vsa brez madeža«, saj v 
njej odseva Božja slava. In takšni si želimo 
biti tudi mi, da bi se ji mogli enkrat približati 
v nebeški slavi. 

Duhovno okrepljeni smo se vračali na svoje 
domove, v vsakdanje življenje, kjer bomo 
znova izkusili in drugim oznanjali resničnost 

Jezusovih besed, ko se je poslavljal od apostolov: 
»Jaz sem z vami vse dni do konca sveta! (Mt 
28,20). In prav tako tudi njegova mati Marija!

Zvesti skupini Otrok Brezmadežne v Trbovljah 
veljajo iskrene čestitke, njeni voditeljici pa 
prisrčna zahvala za trud, ki ga vlaga v to 
svoje edinstveno poslanstvo.                        n

Molilci se veselijo molitvenega druženja

Skupina zbrana po darovani sv. maši

Otroci Brezmadežne



4746

Vincencijeva pot | 2019 • številka 3 Vincencijeva pot | 2019 • številka 3

Mnogi Vincencijevi molimo 
Večno devetdnevnico v čast 
Brezmadežni s čudodelno 

svetinjo, v kateri med drugim prosimo 
takole: »Brezmadežna Devica, oblikuj nam 
srce, ki bo gorelo za slavo Jezusa Kristusa, 
srce, ki ga je ranila njegova ljubezen …«
 
Tudi naša srca so ranjena od mnogoterih 
stisk našega okolja, kjer se po svojih močeh 
trudimo pomagati. 
 
V Celju je lepo in s pozorno ljubeznijo 
poskrbljeno za brezdomne, kamor rada 
zahajam, kadar je le mogoče, četudi le 
za kratek pozdrav, nasmeh, stisk roke, 
besedico ali dve z njim, ki sedi na 
klopci pri postaji mestnega avtobusa ali 
pred njihovim domom. Zaposleni v tej 
ustanovi se resnično scela darujejo tem 
bratom in sestram, ki čakajo na pomoč, 
na dobrohoten pogled, prijazno besedo.
Ob 10. svetovnem dnevu brezdomstva, 
10. oktobra 2019, je bil v tej ustanovi 

praznik, kamor so povabili vse, ki z njimi 
kakorkoli sodelujemo. Sami so oblikovali 
vsebino »proslave«, med katero me je posebej 
nagovorila pretresljiva izpoved stanovalke 
Doma, gospe Mojce Gabrijel. Želim jo 
deliti z vami, da bi nagovorila še več src!

 
 

Iskrica po domu

Noge hodijo po hiši,
stopicajo po sobi,

vedo, da treba bo na plano,
pa nekako kar odlašajo,

ker vedo, da v snegu zeblo bo.
Noge hodijo in hodijo,

nikjer prostora ni za njih.
Trudne, lačne, žejne so,

prezeble do kosti.
Noge hodijo in hodijo

dan za dnem že leto dni!
Ko pot pripelje jih do hiše,

kjer mir, dobrota in prijaznost,
notranja lepota odseva iz ljudi. n

Vsakoletna srečanja članov Združenja 
čudodelne  svetinje  – Otrok 
Brezmadežne – na številnih krajih 

naše dežele so močan dokaz in spodbuda za vse 
nas. Na srečanjih spoznavamo, koliko ljudi v 
resnici nosi čudodelno svetinjo in se vsak dan 
priporoča Brezmadežni, če ne drugače, vsaj z 
zaupnim vzklikom: »O, Marija, brez madeža 
spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!«. 
Njej, Materi Božje milosti, izročajo svoje težave, 
telesno in dušno trpljenje, pa tudi svetle, radostne 
trenutke življenja kristjana in častilca Device 
Marije. K njej prihajajo v trdnem prepričanju, 
da bo pomagala in pri svojem Sinu izprosila, 
za kar jo prosijo. 

Eden od župnikov pravi, kako navdušeni so bili 
otroci, ker jim je skupaj z animatorji pripravil 
oratorij, na katerem so spoznavali sv. Katarino 
Labouré in čudodelno svetinjo. Odslej svetinjo 
nosi in časti Brezmadežno lepo število družin 
iz župnije, ki imajo svoje otroke pri verouku. 
Življenje sv. Katarine in sporočilo svetinje je 
zapustilo v otrocih močan pečat! Morda bo takšno 
dejanje posnemala še kakšna od naših župnij!

Gospa Jerneja je na enem od srečanj 
pripovedovala:

»Več mesecev sem živela v popolni duhovni temi. 
Z možem in v družini je šlo vse narobe; mož 
je postajal iz dneva v dan bolj nasilen do mene 
in otrok. Pred njim smo vsi trepetali in se ga, 
če se je le dalo, izogibali. Življenje z možem in 

tremi majhnimi otroki je postajalo brezupno, 
nemogoče. Nisem videla drugega izhoda, kakor 
da naredim vsemu za vselej konec! Ko sem v 
obupu tlačila v vrečke svoje in otroške stvari, 
mi je iz knjige, ki sem jo imela od svoje babice, 
padla stara, že povsem porumenela podobica, 
na kateri je bila upodobljena sveta Katarina, s 
svetinjicami v roki… Na zadnji strani je bilo 
zapisano: »Prihajajte pred oltar, tam boste prejeli 
milosti!« Ko sem v grozi, obupu in joku stvari 
odnašala v avto, me je prešinila misel, naj se 
z otroci med potjo do reke še zadnjič ustavimo 
v domači cerkvi ter se izročimo Mariji… Ne 
vem, kaj se je pred oltarjem takrat z menoj 
dogajalo… Vse črne misli so izginile, v trenutku 
sem začutila v sebi neverjetno moč, pogum … 
Namesto k vodi smo se odpeljali v oddaljeno vas, 
kjer sem potrkala pri starejši znanki; gospa nas 
je sprejela v svojo skromno hišico, kakor da bi 
nas bila že davnaj pričakovala … neverjetno! 
Pri njej se je za nas začelo novo življenje brez 
strahu, v miru in srčni toplini! Očitna pomoč 
Brezmadežne, katere svetinjo sem takrat nosila, 
a nisem toliko mislila na Marijo. Danes jo nosijo 
tudi moji trije najstniki in častijo Marijo. Trdno 
sem prepričana v njeno učinkovito pomoč, ko 
je bila moja stiska najhujša!«

Slišimo pripovedi, ki so očitno povezane s 
priporočanjem Mariji s čudodelno svetinjo. 
Ljudje verjamejo v trenutke Božjih posegov 
v njihova življenja. Potrebno jih je zaznati, 
jih videti in v srcu priznati, da je bila na delu 
milost, ki jo je izprosila Brezmadežna Devica. n

Utrinek z 10. svetovnega dneva brezdomstva 
pod geslom: »Narobe Dom«
s. Rozalija Laznik HKL

»Vsi, ki bodo svetinjo nosili z vero, z zaupan-
jem, bodo prejeli številne milosti«
s. Rozalija Laznik HKL

»Iz življenja naše družine« Otroci Brezmadežne
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Na gozdni jasi v Dolenjskih Toplicah 
je na Anino nedeljo, 28. julija 2019, 
potekalo že 20. tradicionalno 

poletno srečanje družin Aninega sklada. 
Dan smo namenili predvsem kopanju v 
topliških bazenih, hkrati pa srečevanju in 
medsebojnemu spoznavanju. Na srečanje 
pod geslom Tukaj sem, zgodi se! je prišlo 
približno 300 udeležencev iz približno 50 
družin.

Srečanje družin z več otroki se je začelo s sveto 
mašo, ki je zaradi dežja bila pod kozolcem. 
Daroval jo je brat Primož Kovač. »Lani ste se 
ustrašili dežja in ste srečanje odpovedali, dežja 
lani ni bilo, pa ga letos dobite,« je v šaljivem 
tonu pridigo začel br. Primož. »Tukaj smo 
v naravi, vse okrog nas je polno dreves. In 
mi je prišlo na misel prav to: Ali ni družina 
zelo podobna drevesu? Bi šla ta primerjava, 
da je družina kakor drevo? Kaj ima drevo? 

Sprednji del je deblo, brez tega bi se drevo 
sesulo. In kdo sta v družini deblo? Starša! 
Deblo je trdno. Zakaj je deblo trdno? Ker je 
v njem polno vlaken, ampak ta vlakna se tako 
skupaj držijo, da je potem celo deblo trdno. 
Tudi tam, kjer ata in mami skupaj držita, 
potem je tudi vse drugo trdno. Morata držati 
skupaj! Če ne držita skupaj potem drevo poči,« 
je bil slikovit p. Primož. Nadaljeval je, da ima 
to deblo spodaj korenine, ki jih sestavljajo 
vera, ljubezen, potrpežljivost, dobrotljivost, 
odpuščanje ... »Prepričan sem, da tudi neverni, 
tisti, ki Boga postavljajo na stranski tir, gotovo 
dobro vedo, če bosta hotela držati skupaj, 
potrebujeta prav tako potrebujeta spoštovanje, 
zvestobo, potrpežljivost, odpoved ...«

Sveti maši je sledilo kopanje v bližnjih topliških 
bazenih. Po kopanju, ki si ga marsikatera 
družina s številnimi otroki drugače ne more 
privoščiti, so na topliški jasi pripravili še 

Dež nam ni vzel veselja!
Alen Salihović

Vabilo ustanove Anin sklad k vključitvi novih 
družin in novih donatorjev
p. Milan Kos OFMConv, predsednik uprave AS

Kozolec – značilnost slovenskega podeželja in arhitekture je bil, s svojo streho in domačnostjo več kot primeren 
za darovano sveto mašo

»Iz življenja naše družine«
piknik. Članica uprave Nadja Mehle je po 
srečanju zapisala: »Anina nedelja, dnevi, ko je 
najbolj vroče, najbolj sončno. Nas pa je zjutraj 
pričakal dež in nas spremljal kar ves dan. A 
to večino prijavljenih družin ni ustavilo doma 
in smo prišli. Streho nam je nudil kozolec. 
Kljub temu, da je bil marsikdo moker, nam 
je bilo lepo. Poklepetali smo, se nasmejali in 
opogumili drug drugega. Pri srcu nam je bilo 
toplo, saj kdor ima prijatelja, ima zaklad.«

Sklad po zadnjih podatkih združuje približno 
200 družin iz vseh slovenskih škofij s skupaj 

približno 1000 otroki in mesečno denarno 
pomaga približno 50 družinam. Družine 
Aninega sklada se srečujejo spomladi in poleti 
oziroma dvakrat letno, medse pa vabijo nove 
člane. Ustanova Anin sklad, ki vabi nove 
družine, da se vključijo, si sicer prizadeva, 
da bi se več staršev odločalo za tretjega in 
četrtega otroka, da bi bile številčnejše družine 
v družbi bolj razumljene, da bi se med seboj 
spoznavale in se podpirale, da bi pospeševale 
pozitiven odnos do zdravega družinskega 
življenja in da bi bilo javno mnenje naklonjeno 
družinskim vrednotam. n

Spoštovani duhovniki, redovniki in 
redovnice, dragi prijatelji! 

Ustanova Anin sklad (AS) si že 21 let 
prizadeva pomagati, predvsem pa povezovati 
družine z več otroki v Sloveniji. Po nedavni 
menjavi vodstva uprave in celotnem pregledu 
stanja v ustanovi snujemo nove načrte za 
prihodnost, ki niso samo v materialni 
pomoči, ampak tudi v duhovni ponudbi. 
Veseli nas, da posamezne družine v nas 
prepoznavajo ne zgolj nekoga, ki daje, 
ampak ki spodbuja in povezuje. Na vas se 
obračam s prošnjo, da bi nam pomagali 
odkrivati nove družin, ki bi se nam bile 
pripravljene pridružiti. Za njih pripravljamo 
dve letni srečanji; ponujena jim je možnost 
sodelovanja na duhovnih vajah ter številnih 

srečanjih, ki jih nudijo redovne skupnosti. 
Prav tako bomo veseli novih dobrotnikov. 
Prosimo vas, če lahko na primeren način 
povabite k sodelovanju vaše farane oziroma 
tiste, ki jih dnevno nagovarjate. 

Če odkrijete takšne družine ali donatorje,  
s e  n a m  o g l a s i t e  n a  n a s l o v :  
anin.sklad@rkc.si ali pokličite na številko 
0590 355 30. n

Anin sklad
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»Zaradi Kristusa pogumni« 

Misijonski mesec
Pavle Novak CM

Mesec oktober je imel 
poseben misijonski 
značaj, saj ga je papež 

Frančišek razglasil za izredni 
misijonski mesec. S tem je 
hotel poudariti stoletnico objave 
apostolskega pisma Benedikta 
XV., ki je takrat dal nov zagon 
misijonski gorečnosti za 
oznanjevanje evangelija v svetu. 
Papež je s svojim pismom želel 
ponovno spodbuditi misijonsko 
zavest, saj izgleda, da današnji 
misijonski polet nima več iste moči in zavesti 
kot nekoč. 

Papež je zadnje mesece veliko potoval in utrjeval 
vero v misijonskih deželah, vernike in misijonarje 
pa spodbujal, naj vztrajajo v svojem poslanstvu 
in prizadevanjih, tudi če so okoliščine zanje 
težke, mnogokrat skoraj nevzdržne. 

Vsi krščeni smo na poseben način poslani, da 
skupaj misijonarimo in skrbimo za širjenje 
evangelija. Živeti bi morali iz prepričanja, da bo 
brez našega osebnega sodelovanja poslanstvo, 
zaupano vsej Cerkvi in vsakemu posamezniku v 
njej, okrnjeno. S tem namenom nam polaga na 
srce štiri smernice, ki nas vabijo k razmišljanju 
in delu za širjenje vesele novice po vsem svetu.

Prva je, da se sleherni vernik sreča z Jezusom 
Kristusom, ki je živo navzoč v Cerkvi po 
evharistiji in Božji besedi ter občestveni molitvi. 

Pod njegovim vodstvom in z osebno zavzetostjo 
bomo bolje razumeli misijonski poklic. 

Druga smernica je širiti pričevanje svetnikov 
misijonarjev. Poleg že priznanih svetnikov je 
veliko takih, ki še niso priznani s strani Cerkve. 

Tretja smer je nenehno izobraževanje in 
spodbujanje misijonske dejavnosti. Bolj ko 
bomo poznali misijonsko misel, lažje bomo 
delali in navduševali druge. 

Četrta smer je zavzetost Cerkve in posameznega 
vernika za konkretno pomoč. S to pomočjo 
misijonarji bolje poskrbijo za pastoralno delovanje 
in materialno pomoč revnim. Misijonar si 
prizadeva za duhovno in materialno oskrbo 
vseh, ki so mu zaupani. 

V septembru je papež Frančišek obiskal 
Madagaskar. Posebnega pomena je obisk pri 
misijonarju Pedru Opeki. Z njim je počastil 

njega in posredno vse slovenske misijonarje in 
misijonarke, ki se neutrudno prizadevajo za rast 
Božjega kraljestva na Madagaskarju že več kot 
petdeset let. Lahko smo videli na obrazih otrok 
veselje ob obisku tako pomembnega gosta.

Vincencijevi smo lahko zelo ponosni na 
misijonarje in misijonarke, ki izhajajo iz našega 
prostora in jih navdušuje vincencijanska karizma 
prek družb lazaristov, usmiljenk in Marijinih 
sester. Danes pogumno oznanjajo Kristusa na 
Madagaskarju, v Centralni afriški republiki, 
Ruandi in Burundiju, v Beninu, Grčiji, Ukrajini 
in Rusiji. Nekateri so bili že predstavljeni v 
Vincencijevi poti in jih morda tudi osebno 
poznamo. 

Imel sem priložnost, da sem dvakrat obiskal naše 
misijonarje in misijonarke na Madagaskarju. 

Nekaj se jih je že vrnilo, ostali pa nadaljujejo 
svoje poslanstvo. Vtisi teh obiskov so me resnično 
zaznamovali. Skrajna revščina je povsod, ni 
osnovnih pogojev za naš način življenja, kot so 
voda, hrana ali druga sredstva, ki so za nas že 
nujna. Misijonarji pa s svojim prizadevanjem 
skrbijo za duhovno rast in jim materialno 
pomagajo. Hkrati povsod veje navdušujoče 
veselje in sreča, ki ju splošno pomanjkanje ne 
more pogasiti. Lahko bi to imenovali evangeljsko 
veselje. Po teh izkušnjah drugače gledam na 
vsakodnevne težave in skrbi. 

Izredni misijonski mesec je mimo, vendar to 
ni zaključek; je nov začetek. Vincencijanska 
karizma je izrazito misijonska in nas 
spodbuja, da s svojim zgledom in pričevanjem 
širimo Kristusov evangelij v misijonih in v 
neposrednem okolju. n

Akamasoa – skupnost, ki daje duhovno rast ter življenjsko zavetje mnogokateri družini

Praznovanje ob hvaležnosti za misijonsko poslanstvo ne bi moglo biti bolj 
bogato kot z darovanjem svete maše
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»Iz življenja naše družine«

Prenos relikvij sv. Vincencija Pavelskega
Marlio Nasayò Lièvano CM

Misijonska družba in vincencijanska 
družina se je 26. aprila spominjala 
prenosa neiztrohnjenega telesa 

sv. Vincencija Pavelskega, ki je bilo skrito od 
začetka Francoske revolucije in je po nekaj 
poskusih bilo preneseno iz pariške katedrale 
Notre-Dame v novo cerkev Misijonske 
družbe na ulici Du Sevres v Parizu.

Prenos relikvij se je zgodil 25. aprila 1930 
za kar gre zahvala tedanjemu pariškemu 
nadškofu Hijacuntu Ludviku De Quelen. 
Ljubezen do ubogih, ki jo je Bog vtisnil 
v srce sv. Vincencija Pavelskega, je bila 
splošno priznana. Kraljevi predstavniki, 
člani različnih družb, škofje, člani redovnih 
skupnosti v Parizu in množica tistih, ki 
so imeli posebno mesto v življenju sv. 
Vincencija Pavelskega - sirote in ubogi so 
se vključili v slovesen sprevod.

Malo pred koncem svojega življenja je sv. 
Vincencij Pavelski rekel svojim: “Kmalu bo 
bedno telo tega starega grešnika predano 
zemlji in bo postalo prah in vi boste hodili 
po njem.” Toda Božja pota so drugačna. Bog 
hvali ponižne in preproste v srcu. Zaradi 
tega so bili zemeljski ostanki sv. Vincencija 
Pavelskega postavljnei v češčenje v materni 
hiši Misijonske družbe. Tod prihajajo pred 
oltar verni romarji z vseh koncev sveta.

Kaj nam pomeni in pove ta spomin in 
češčenje relikvij našega svetega ustanovitelja?

1. V spomin in v srce prinese izrednega 
pričevalca, ki je odgovoril na splošno vabilo 
k svetosti. To je odličen sad odrešenja v 
Kristusu, ki nam je približal Boga v 17. 
stoletju v Franciji in je izpolnil svoje 
duhovništvo v poslanstvu, ko je ljubil Boga 
v ubogih; «v potu svojega obraza in z delom 
svojih rok». Je čudovita luč, ki je dobila 
svojo polnost v Kristusu in danes po 400 
letih razsvetljuje svet.

2. Da je ta izreden učenec Gospodov 
postal model življenja po evangeliju, ki je 
živel krščanske kreposti herojsko in tako 
ga je Cerkev postavila za zgled, ki ga naj 
posnemamo.

3. Je priprošnjik, torej poseben prijatelj nam, 
ki potujemo po zemlji, ki z ozdravljanjem 
sodelavce dela soudeležene Božjega blagra 
ter pozna naše bojazni in tesnobe ubogih. 
Tako nas vse spremlja na našem romanju 
z molitvijo in varstvom.

Molitev: O Bog, ki si dal sv. Vincenciju 
Pavelskemu srce polno usmiljenja za 
prenašanje tolike bede človeštva, podeli 
nam, ki danes obhajamo spomin prenosa 
njegovih posmrtnih ostankov, da Sveti 
Duh prižge v naših srcih isto ljubezen, da 
se bomo posvetili in predali tvoji ljubezni 
v služenju najbolj ubogim. Po Kristusu, 
našem Gospodu. n



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
cm.provincialat@rkc.si, 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
hkl.provincialat@rkc.si, 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
ms.vrhovno.vodstvo@rkc.si, 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
info@jozef.si, 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
info@mirenski-grad.si, 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
info@drustvo-vzd.si, 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
mvm.slovenija@gmail.com, www.lazaristi.si

AMM – Otroci Brezmadežne (OB) 
Namen: češčenje Device Marije, posnemanje njenih kreposti in 
življenje po evangeliju.
Naslov združenja: Maistrova ulica 2, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Franc Rataj CM 
Naslov: Maistrova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Telefon: 041/723-691
franc.rataj@gmail.com, 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. 

Predsednik: p. Milan Kos OFMConv
Kontaktna oseba: Alen Salihović
Naslov: Poljanska 6, p.p. 2064, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/231-56-08
ustanova.anin.sklad@gmail.com, 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
tone.planinsek@guest.arnes.si, 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
ravnatelj.sdv@gmail.com, sdv.lazaristi.si 

Vincencijanska družina – 
kdo smo in kje se nahajamo?

Sestre so knjigo izdale v okviru 100-letnice njihove province. Obsega kratko 
predstavitev Družbe HKL ter življenja sv. Vincencija in sv. Ludovike, nato pa 
razgrne pred nami različna bogata obdobja življenja in delovanja usmiljenk pri 
nas in na območju bivše Jugoslavije – vse od leta 1843, ko so prve sestre še kot 
vincentinke prišle na slovenska tla. 

Knjigo je mogoče dobiti v katoliških knjigarnah. 

Avtorica Karla Pacek je diplomirana zgodovinarka, globoko verna, žena in mati 
štirih otrok. Pri pisanju knjige jo je navdihovala tudi naklonjenost vincencijanski 
družini in njeni karizmi.

hkl.provincialat@rkc.si

Vincencijanska družina 
kdo smo in kje se nahajamo Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla 

znanstvena monografija avtorice Karle Pacek

Pot ljubezni skozi čas
Zgodovina Slovenske province 

Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk



Novorojeni Kristus 
naj napolni naša srca z 

mirom in dobroto,
da bo Božič postal viden

v ljubezni med
Bogom in človekom

ter v dejavni ljubezni med ljudmi!

Uredništvo Vincencijeve poti
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