
P o s t n o  p i s m o  g e n e r a l n e g a  s u p e r i o r j a
Re l i k v i j e  s v.  V i n c e n c i j a  P a v e l s ke g a
S r e č a n j e  F a mV i n  v  R i m u

Vincencijeva pot
številka 1 | april • 2020

G l a s i l o  v i n c e n c i j a n s k e  d r u ž i n e



MISIJONSKA DRUŽBA – LAZARISTI (CM)
Družba 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____________________________________________
Dom sv. Jožef – duhovno prosvetni center
Zasebni zavod s trojno dejavnostjo: duhovno-prosvetno, 
orglarsko šolo in institucionalnim varstvom starejših, ki je 
koncesijsko.
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____________________________________________
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____________________________________________
HČERE KRŠČANSKE LJUBEZNI – USMILJENKE (HKL)
Družba sester, ki sta jo ustanovila sv. Vincencij Pavelski in 
sv. Ludovika de Marillac. Njihovo poslanstvo je duhovno in 
telesno služenje ubogim.
Vizitatorica: s. Francka Saje
Naslov: Pod bregom 22, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Telefon: 01/562-90-10,
hkl.provincialat@rkc.si, www.usmiljenke.si____________________________________________
Dom sv. Katarine, Mengeš - Zavod usmiljenk
Institucionalno varstvo starejših s koncesijo.
Direktorica: Snežana Golob
Naslov: Zavrti 45,1234 Mengeš. Telefon: 059/365-400
dom.sv.katarine@zavod-usmiljenk.si,
www.zavod-usmiljenk.si____________________________________________
MARIJINE SESTRE ČUDODELNE SVETINJE (MS)
Družba je nastala na slovenskih tleh in jo je ustanovila 
s. Leopoldina Brandis. Njihovo prvo poslanstvo je 
pomoč bolnikom.
Vrhovna predstojnica: s. Irma Makše
Naslov: Hrenova 10, 1000 Ljubljana. Telefon: 01/422-46-50,
ms.vrhovno.vodstvo@rkc.si, marijine-sestre.rkc.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: da bi mladi 
v vsakdanjem življenju po Marijinem in Vincencijevem 
zgledu uresničevali evangelij in bili pripravljeni pomagati 
drugim.
Kontaktna oseba: s. Vlasta Tacer HKL
Naslov: Pod bregom 22, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Telefon: 031/503-011,
mvm.slovenija@gmail.com, www.lazaristi.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____________________________________________
MEDNARODNO ZDRUŽENJE ČUDODELNE SVETINJE 
(AMM) – OTROCI BREZMADEŽNE
Namen: češčenje Device Marije, posnemanje njenih 
kreposti in življenje po evangeliju. 
Odgovorna oseba: Franc Rataj CM
Naslov: Maistrova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Telefon: 041/723-691,
franc.rataj@gmail.com, www.amm-brezmadezna.rkc.si____________________________________________

POVEZANI Z VINCENCIJANSKO DRUŽINO:____________________________________________
ANIN SKLAD
Ustanova, ki stoji ob strani številčnejšim družinam, da se 
laže odločijo za več otrok.
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 o. 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

Vincencijanska družina – 
kdo smo in kje
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Uvodnik
Franc Rataj CM

Dragi bralci in bralke Vincencijeve poti!

»Hitro čas beži, le kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro pač 
mine vse…,« pravi pesem. To se nam dejansko dogaja, ko pogledamo 
na koledar, ko se zazremo v ogledalo, ko čutimo, da nam korak 
zastaja. Vse mine. Kristjani pa verujemo, da nas po tem zemeljskem 
popotovanju čaka novo, bolj veselo in srečnejše bivanje v obljubljeni 
večnosti, ki nam jo je pripravil usmiljeni in ljubeči nebeški Oče.
V teh dneh so med nami relikvije sv. Vincencija Pavelskega, 
ustanovitelja in duhovnega vodnika mnogih skupin, ki se navdihujejo 
ob njegovi karizmi. Potujejo po različnih krajih, kjer delujejo skupine 
Vincencijevih. Ob njih smemo doživeti vero, zaupanje, ljubezen 
ter spodbudo tega velikega človeka, svetnika, ki je sodoben tudi 
danes. Znal je videti in premisliti, ukrepati in tako uresničevati 
voljo nebeškega Očeta. 
Vincencij se je zavedal, da ga vzdržujeta Božja dobrota in ljubezen. 
Ni si mogel predstavljati Boga kot strogega in groznega. Od otroštva 
je molil k Jezusovemu usmiljenemu, prisrčnemu in ljubečemu Očetu, 
k »Abba« - Očku, ki je vse svoje otroke klical ‘ljubljeni’. Vincencij 
je počival in se grel v Božji starševski skrbi in varstvu. Nekomu 
je takole odpisal: »Velika skrivnost duhovnega življenja je v tem, 
da Bogu izročimo vse, kar ljubimo, in da se tudi sami prepustimo 
njegovi volji. Naše zaupanje, da se bo za tiste, ki ljubijo Boga, vse 
dobro izteklo, mora biti popolno. (…) On bo za nas oče in mati, 
naša tolažba in krepost, in končno bo plačilo za našo ljubezen.« 
(CCD 8, 298)
Vincencijevi čudoviti dosežki so zahtevali, da je bil nenehno dejaven. 
Kljub temu so sodobniki občudovali njegovo mirnost in zaupanje. 
Tudi ko je delal z ubogimi in bolnimi sredi kaotičnega okolja, je 
živel z zanesljivo mirnostjo. Vedel je, da se lahko zanese na Božjo 
dobroto, ko je sprejemal »nemogoče« naloge ali ko je bil sam v temi. 
Vera v neizčrpno Božjo nežnost je hranila njegovo nezlomljivost.
Pred nami je nova številka revije Vincencijeva pot, ki nas želi 
povabiti, da bi tudi danes nadaljevali njegovo poslanstvo. Naj nas 
ne bo strah reči svoj »da«, ko bomo ob branju in slikah začutili, da 
nas Bog želi imeti zraven!
Vsem želim bogat postni čas in doživeto vstajenjsko veselje ob 
Veliki noči, v vzpodbudo ob izrednih razmerah med pandemijo 
pa naj izpostavim besede papeža Frančiška iz izrednega blagoslova 
na Trgu svetega Petra: »Naprej sami ne zmoremo, naprej gremo 
lahko le skupaj!« n

Kazalo
V tej številki lahko preberete:
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Postno pismo
Tomaž Mavrič CM, generalni superior    Rim, 19. februar 2020

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

V tem postnem času nadaljujemo z 
razmišljanjem o temeljih duhovnosti sv. 
Vincencija Pavelskega. Sveti Vincencij je 
postal mistik dobrodelnosti zaradi dejstva, 

da je bila molitev v središču njegovega 
življenja. Kako razumem molitev? Kaj mi 
pomeni?

Glede na odgovor molitev lahko po eni 
strani postane breme, ki ga je treba izpolniti 
iz dneva v dan. Lahko je skupek besedil, 
obrazcev, telesnih položajev in pravil, ki se 

»Iz življenja naše družine«

POST 2020
Preobražajoča moč molitve
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jih moram držati. V tem primeru postane 
molitev na koncu neuporabna, nekaj, kar 
me osebno ne nagovarja in nima vrednosti 
v mojem življenju. Vendar je sv. Vincencij 
dejal, »da od človeka, ki se ne pogovarja rad 
z Bogom, ni veliko pričakovati; in če kdo ne 
opravlja svojega dela v službi našega Gospoda, 
kot bi moral, je to zato, ker ni tesno združen 
z njim in ker ne prosi s popolnim zaupanjem 
za pomoč Božje milosti«.1

Po drugi strani pa, če postane molitev 
nekaj bistvenega v mojem življenju, nekaj, 
kar je neločljivo od moje osebe in od tega, 
kar mislim, govorim in delam, potem 
postane preobražajoča moč. Molitev je 
stanje duha, je stalen odnos z Jezusom, 
ki daje pomen mojemu obstoju. V tem 
odkrivam usmerjenost v svojem življenju, v 
svojem poklicu in poslanstvu ter odgovore 
na vprašanja, ki se mi porajajo v življenju. 
Ker ima molitev svoj vir v Bogu, njena 
preobražajoča moč v meni nenehno dela 
»vse novo«. (Transformativna komunikacija 
je v božji naravi.)

»Kadar se Bog hoče podeliti, stori to brez 
nasilja, na čuten, nadvse prijeten, sladek in 
ljubezniv način. Prosimo ga torej pogosto in z 
velikim zaupanjem za dar molitve. Bog s svoje 
strani ne zahteva nič več od nas. Prosimo ga 
z velikim zaupanjem in bodimo prepričani, 
da nam ga bo končno dal po svojem velikem 
usmiljenju.« 2

Molitev je kraj, kjer srečujem Jezusa, kjer 
govorim z njim, ga poslušam in z njim 
delim. Tu mu zastavljam vprašanja in se z 
vsem zaupanjem izročam v njegove roke. 
Ko se poglobim v vse, kar mislim, rečem 
in počnem v osebnem odnosu z njim, tedaj 
vse moje misli, besede in dejanja postanejo 

molitev. Z nekom sem. Govorim, poslušam 
in delim z nekom, ki je »Ljubezen« mojega 
življenja in kateremu si močno želim biti 
podoben. Tak odnos zahteva ponižnost, 
da se mu odprem in mu dam pravico, da 
vodi moje življenje.

 »Verjemite mi, to je nezmotno načelo Jezusa 
Kristusa, ki sem vam ga pogosto omenjal, 
da brž ko je srce prazno samega sebe, ga Bog 
napolni; Bog v njem prebiva in deluje. Želja 
po osramočenju pa nas oprosti samih sebe in to 
je ponižnost, sveta ponižnost; in tedaj nismo 
več mi, ki delujemo, ampak Bog v nas deluje 
in vse bo šlo po sreči.«3

Podnevi ali ponoči, ne glede na to, ali sem 
buden ali spim, ostajam torej v stalnem 
stiku z Jezusom, v nenehni molitvi. To 
je smisel Pavlove spodbude Solunčanom: 
»Molite brez prestanka«4 ali Vincencijevo 
povabilo hčeram krščanske ljubezni: »Storite 
to, če lahko, kadarkoli, ali pa molitve sploh 
ne opuščajte, ker je tako odlična, da je ni 
nikoli preveč.«5 Vse postane molitev in vse 
postane Ljubezen, kadar je moja glavna 
skrb ta odnos z Bogom.

 »Ker je Kristus rekel: Iščite najprej Božjega 
kraljestva in njegove pravice in vse to - kar 
potrebujete - vam bo navrženo (Mt 6,33), 
zato naj se vsak trudi, da bo bolj cenil duhovne 
reči od časnih, bolj zveličanje duše od telesnega 
zdravja, Božjo čast bolj od nečimrnosti sveta.«6

Molitev pravzaprav preoblikuje mojo 
hierarhijo vrednot in moj odnos do ljudi, 
do predmetov, do krajev in časa. Moje 
prioritete postanejo drugačne od svetnih, 
čeprav živim tam. Tako imenovano pismo 
Diognetu ponuja opis prvih kristjanov, ki 
naj bi se nanašal tudi na mene:
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 »Kristjanov ne ločijo od drugih ljudi ne dežela 
ne govorica ne običaji. Nikjer ne prebivajo v 
lastnih mestih, ne govorijo posebnega narečja 
in ne živijo izrednega življenja. Njihovega 
nauka jim ni iznašla ne srečna domisel ne 
bistroumnost zvedavih mož, niti se ne oklepajo 
kakšne šolske modrosti kot nekateri. 

Prebivajo v grških in drugih mestih, kamor je 
usoda koga zanesla; prilagodijo se krajevnim 
običajem glede obleke, hrane in drugega 
življenja, živijo pa vzorno in čudovito, da 
vse preseneča. Živijo vsak v svojem kraju, a 
ne kot stalni naseljenci; udeležujejo se vsega 
kot državljani in sprejemajo nase vsa bremena 
tujcev. Sleherna tujina jim je domovina in 
vsaka domovina tujina. Ženijo se kakor 
vsi drugi in rodijo otroke, vendar otrok ne 
izpostavljajo. Imajo skupno mizo, ne pa 

skupnega ležišča. Živijo v mesu, a ne živijo 
po mesu. Mudijo se na zemlji, a njih domovina 
je v nebesih. Pokorni so zakonitim postavam, 
a s svojim življenjem prekašajo postave. 

Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih 
in jih vendar obsojajo; morijo jih in jih s tem 
oživljajo. Ubogi so in bogatijo mnoge; vsega jim 
manjka in imajo vsega v izobilju. Jemljejo jim 
čast, a oni v nečasti žanjejo slavo; obrekujejo 
jih, a oni se izkazujejo pravične. Sramotijo 
jih, a oni blagoslavljajo; ponižujejo jih, oni pa 
izkazujejo čast. Delajo dobro, a kaznujejo jih 
kakor hudodelce; celo smrtne kazni se veselijo, 
kot da vstajajo v novo življenje.7

Pravkar opisani kristjani ne bi mogli 
nikoli preživeti in ostati zvesti, premagati 
neverjetna trpljenja in preganjanja ter biti 

»Iz življenja naše družine«
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priče vse do smrti, če ne bi bilo njihovo 
molitveno življenje globoko povezano z 
Ljubeznijo njihovega življenja. Jezus je 
bil njihovo vse in je zato vodil vse njihove 
odločitve. To pa vključuje, da ga poznamo in 
»vstopamo v njegovega duha«, po nasvetih, 
ki jih je dal sv. Vincencij svojim sobratom:

»Občasno se vprašajmo: Kako je naš Gospod 
sodil o tej in tej stvari? Kako se je obnašal ob 
tej in tej priložnosti? Kaj je rekel in kaj je storil 
v tem in tem primeru? – Tako uredimo vse 
svoje ravnanje po njegovih načelih in zgledih. 
Storimo torej ta sklep in hodimo varno po 
kraljevi poti, kjer bo Jezus Kristus naš vodnik 
in kažipot. Spomnimo se njegovih besed, da 
bosta nebo in zemlja prešla, njegove besede pa 
ne bodo prešle (Mt 24,35). Zahvalimo našega 
Gospoda in skušajmo misliti in soditi, kakor je 
mislil in sodil on – ter delati to, kar nas je učil 
z besedo in zgledom. – Vstopimo v njegovega 
duha, da bi vstopili v njegovo delovanje; kajti 
ni dovolj, da bi delali dobro, ampak je treba 
storiti dobro ob posnemanju našega Gospoda, 
o katerem je rečeno: Bene omnia fecit, da je 
vse dobro naredil (prim. Mr 7,37). Ne, ni 
dovolj postiti se, izpolnjevati pravila, delati 
za Boga. Treba je marveč to storiti v duhu 
Jezusa Kristusa, torej popolno, za namene in 
okoliščine, ki jih je sam vzpostavil.«8

Jezusov zgled, ki ga moram sprejeti, se 
nanaša na njegovo molitev. Jezus je pogosto 
molil in se odpravil v samoto, kjer je 
lahko ostal sam z Bogom Očetom. Skozi 
zgodovino in tudi danes so si mnogi svetniki 
in drugi kristjani vzeli in si vzamejo čas 
pri svojih vsakodnevnih obveznostih in 
službah ter se podajo v »puščavo«, da bi 
bili sami z Jezusom.

Ali lahko poleg molitve, skupne ali osebne, 
kar že izvajam vsak dan, tedensko, mesečno 
ali letno, najdem še druge načine, kako 
naj se odpravim v »puščavo«, da poglobim 
svoj intimni odnos z Jezusom? Puščava 
je lahko kraj, kamor grem fizično, ali pa 
stanje duha, ki ni določen kraj. Kje lahko 
najdem to puščavo? Kolikokrat lahko grem 
tja? Kako dolgo lahko ostanem tam?

Naj bi naša molitev postala darilo, ki ga 
podamo drug drugemu. Bodimo priče za 
»preobražajočo moč molitve«. n

Vaš brat v sv. Vincenciju,

 

Tomaž Mavrič CM, generalni superior

1  Abelly, La vie de … III, zv. 6, str. 50.
2  Konf. 129, Ponovitev premišljevanja, 4. avgust 1655.
3  Konf. 141, O duhovnikih (sept. 1655).
4  1 Sol 5,17.
5  Konf. 37, O molitvi, 31. maja 1648.
6  Splošna pravila MD, II, 2.
7  Bogoslužno branje 3, str. 105.; prim. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2015/09/10/32-oddaja-pis-

mo-diognetu-brani-kristjane
8  Konf. 124, O razumnosti.
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Relikvije sv. Vincencija Pavelskega
Jože Zupančič CM

Pred tremi leti – ob začetku 
obh a j a n j a  4 0 0 -l e t n i c e 
vincencijanske karizme – so 

relikvije sv. Vincencija Pavelskega 
začele svojo romarsko pot po 
vsem svetu, kjer delujemo člani 
Vincencijanske družine. Kristjani 
relikvij ne častimo zaradi njih samih 
- to bi bilo malikovanje! - pač pa 
po njih izkazujemo čast Kristusu, 
katerega so svetniki v svojem življenju 
posnemali. 

V soboto 25. januarja 2020, na 
praznik spreobrnitve apostola Pavla 
in na ustanovni dan Misijonske družbe 
lazaristov, je v cerkvi Srca Jezusovega na 
Taboru v Ljubljani potekala slovesna sveta 
maša, ki jo je daroval upokojeni nadškof 
dr. Anton Stres. Ob tej priložnosti smo 
relikvije sprejeli v Slovenijo. Zaradi novih 
nastalih razmer se je romanje relikvij 
prekinilo. Vse države Evrope so določile 
ostre ukrepe za omejitev širjenja okužb s 
Corona virusom, zato relikvije ne bodo 
potovale v Makedonijo, Srbijo in na 
Hrvaško. Skušali se bomo dogovoriti 
za nadaljevanje romanja, ko bo ponovno 
dovoljeno potovanje med državami, saj 
bi do konca aprila 2020 morali relikvije 
vrniti v Neapelj.

Na začetku svete daritve je nadškof Anton 
Stres pozdravil navzoče in dejal: 

»Ko danes sprejemamo Vincencijeve relikvije, 
se pravi, svetniške ostanke: delček njegovega 
telesa, pismo, ki ga je pisal sveti Ludoviki, 
in delček njegovega bogoslužnega oblačila, 
je to za nas priložnost, da še bolj doživimo 
njegovo navzočnost med nami, da se tudi 
mi spomnimo tega, kar odlikuje svetega 
Vincencija in v čemer nam je on zgled. Ko je 
na ta poseben način med nami, nas spodbuja, 
da tudi mi delamo goreče, kakor je goreče 
delal on.« 

Na Mirenskem Gradu so nas relikvije 
obiskale od 17. do 23. februarja. Častno 
mesto so našle v kapeli Gnidovčevega doma 
duhovnih vaj. Tu imamo v zimskem času 
ob delavnikih zjutraj sv. mašo. Vsak večer 
smo se vsi Vincencijevi, ki na Gradu živimo 
in delujemo, in tudi naši prijatelji, zbirali k 

»Iz življenja naše družine«

»Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega 
kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.«  (Lk 18,16)
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molitvi, premišljevanju in češčenju. Tako 
blagodejni, pomirjujoči in spodbudni so bili 
ti trenutki. Tudi mednarodno in misijonsko 
razsežnost vincencijanske karizme smo 
doživeli, ko so nas obiskale sestre različnih 
redovnih skupnosti iz Italije.

Ustanovitelj je pogosto poudarjal, da je naš 
prvi delokrog v župniji, kjer delujemo. To 
smo občutili, ko smo v nedeljo, 23. februarja, 
prenesli relikvije v svetišče Žalostne Matere 
Božje na Gradu in v župnijsko cerkev sv. 
Jurija v Mirnu. S kolikšnim spoštovanjem in 
zaupanjem so se otroci in starejši ustavljali 
ob njih! 

Družina, ki je prihajala na večerne molitve, 
je povedala: »Ob novici, da bodo med 
nami relikvije sv. Vincencija, smo se v 
naši družini zelo razveselili. Zvečer smo 
prihajali k molitvam, med katerimi smo 
prebirali razmišljanja tega našega zavetnika. 
Tako nam je vsak dan postajal še bližji. 
Predvsem nas je nagovoril s tem, da je bil 
tak kot mi, z mnogimi napakami, a je te 
izročal Bogu in ga prosil, naj mu jih pomaga 
premagovati. Tako je na primer molil, naj 
mu Bog pomaga spremeniti osoren značaj. 
Z velikim prizadevanjem, vztrajnostjo in 
Božjo milostjo mu je to uspelo.«

Smemo reči, da je obisk relikvij dosegel svoj 
namen. Pričevanje Vincencijevega življenja 
nam more pomagati, da se bomo bolj 
trudili posnemati njegovo vero, ljubezen 
do Gospoda, gorečnost za zveličanje duš in 
skrb za uboge. Vsa Vincencijanska družina 
po svetu se ob teh relikvijah srečuje pri 
molitvi. Obnavljale se bodo skupnosti 
vernih, ki jih Kristus kliče k svetosti in 
ki se želijo posvetiti po Vincencijevem 
zgledu. n 

Ob relikvijah sv. Vincencija v sestrski kapeli na 
Mirenskem Gradu, 20. 2. 2020

Pri češčenju relikvij v kapeli Gnidovčevega doma na 
Mirenskem Gradu, 18. 2. 2020

Dr. Peter Žakelj mašuje ob relikvijah sv. Vincencija v 
cerkvi Žalostne Matere Božje na Mirenskem Gradu,  
23. 2. 2020
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»Iz življenja naše družine«

Gnidovčeva nedelja 2020
Rok Žlender CM

Nedelja, 2. februarja, je bila vsebinsko 
bogat dan. Ne le da smo obhajali 
praznik Gospodovega darovanja 

v templju, kot vsako leto smo se tudi 
letos spominjali obletnice smrti Božjega 
služabnika Janeza Frančiška Gnidovca 
(1873–1939). Obenem so v cerkvi Srca 
Jezusovega na Taboru v Ljubljani bile med 
nami prisotne tudi relikvije sv. Vincencija 
Pavelskega. 

Slovesnost se je pričela ob 16. uri z 
molitveno uro, pri kateri smo razmišljali 

o življenjski poti sv. Vincencija Pavelskega. 
Človek, sposoben srečanja s samim seboj in 
svojim uboštvom, je posvetil svoje življenje 
pomoči najbolj ubogim v najrazličnejših 
stiskah. Človek, zavedajoč se slabega stanja 
duhovščine v tistem času, si je prizadeval 
za dobro formacijo duhovnikov, da bi le-ti 
mogli čim bolje služiti ljudem in jih voditi 
k Bogu. Temu človeku je želel slediti tudi 
Gnidovec, ko se je v zrelih letih pridružil 
Misijonski družbi kot že izoblikovan in 
goreč duhovnik. Dva človeka, dva svetnika, 
dva smerokaza prave hoje za Kristusom. Le 

Na letošnji Gnidovčevi nedelji prisotne tudi relikvije sv. Vincencija Pavelskega
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da eden izmed njiju še ni uradno priznan 
s strani Cerkve, zato smo vsi povabljeni k 
vztrajni molitvi za njegovo beatifikacijo, 
da bi čim prej dosegel čast oltarja. 

Slovesno somaševanje številnih duhovnikov 
je vodil stiški opat Maksimilijan File. 
Udeležili so se je tudi številni romarji 
iz župnije Ajdovec, ki je Gnidovčeva 
domača župnija. Cistercijanski opat je v 
pridigi orisal njegovo življenjsko pot – od 
zglednega mladinca in gorečega duhovnika 
pa vse do uspešnega ravnatelja Zavoda 
sv. Stanislava, ki se je odločil pridružiti 
Misijonski družbi, da bi opravljal karitativno 
delo. A kmalu je s strani papeža Pija XI. 
prišlo imenovanje za skopsko-prizrenskega 
škofa. Šlo je za kulturno, narodnostno in 
versko raznoliko področje, kjer konfliktov 
ni manjkalo. In vendar je svetniški škof tudi 
v takšnih okoliščinah zmogel ljudem in 
Bogu služiti v skladu s svojim škofovskim 
geslom Vsem sem postal vse. To je zanj 
predstavljalo življenjsko vodilo. Moč za 
delovanje je črpal iz molitve in češčenja 
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. To je 
bilo temelj njegove apostolske gorečnosti 
za zveličanje duš.

Po obhajilu se je opat File ustavil ob 
Gnidovčevem grobu ter molil, da bi bil škof 
čim prej sprejet med blažene. Po sveti maši 
so se v molitvi na njegovem grobu ter ob 
relikvijah sv. Vincencija Pavelskega ustavili 
še številni verniki. Življenje dveh duhovnih 
velikanov je lahko za zgled slehernemu 
izmed nas. Slovesnosti je sledila pogostitev 
v Študentskem domu Vincencij, kjer smo se 
zbrali, da med seboj v prijateljskem ozračju 
podelimo vtise in doživetja. n

Lazaristi

 
 

Darovi za vzdrževanje 
Vincencijeve poti

Prostovoljne prispevke lahko 
nakažete na: 
Vincencijeva pot, Dom sv. Jožef, 
Plečnikova ulica 29, 3000 Celje. 

Transakcijski račun:  
SI56 3300 0000 1631 628 
sklic: 00 9001. 

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

Hvala za vsak dar!

Vincencijeva spodbuda
Bog vas je postavil v ta svet, da 
bi prinašali sadove ponižnosti in 
potrpežljivosti, uboštva in vseh drugih 
kreposti.

(sv. Vincencij)
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Postati brat Misijonske družbe
Martin Tatshim CM

V današnjem svetu mnogi mladi težijo 
za tem, da bi postali Vincencijevi, 
nekateri celo bratje v Misijonski 

družbi. Številni žal ne vedo, kakšen je 
pravzaprav poklic brata in njegova vloga v 
Cerkvi in v skupnosti Misijonske družbe. 
Radi bi nekoliko osvetlili, kaj poklic brata 
obsega. Brat Martin Schneider CM je 
velikodušno sprejel pogovor, v katerem 
pripoveduje o svojem življenju in poklicu, 
služenju in viziji kako pospeševati kulturo 
poklicanosti.

Brat Martin, prosim, če se najprej predstaviš.

Martin Schneider CM: Doma sem iz 
Brooklyna v New Yorku in eden od dveh 
otrok. Moja starejša sestra je poročena in 
ima družino, živi na Floridi. Odraščal sem 
v Brooklynu, kjer sem hodil v osnovno 
šolo in v gimnazijo. Po gimnaziji sem se 
zaposlil in delal eno leto, preden sem vstopil 
v Misijonsko družbo. V tistem času se je naša 
družina preselila na Florido, ki je postala 
moj družinski dom nad 50 let.

Kako si izvedel za Misijonsko družbo?

Misijonsko družbo sem spoznal po prijateljih, 
ki so hodili v šolo St. John v Brooklynu. Tako 
sem prišel v stik z Vincencijevimi sinovi. 
Duhovniki Misijonske družbe so v moji 
rojstni župniji vodili devetdnevnico. Tako 
sem se srečal z njimi že v svoji mladosti.

Kaj te je spodbudilo, da si vstopil v Misijonsko 
družbo?

Moj sosed v Brooklynu, kjer smo takrat 
živeli, je imel nekega sorodnika pri Irskih 
krščanskih bratih. Z njim sem večkrat 
govoril, ko je prihajal na obisk. Če bi moral 
pokazati čas, ko je bilo “posejano seme” 
poklica, so bila to ta srečanja in pogovori. 
Začel sem iskati različne redovne skupnosti, 
ki so imele tudi brate: frančiškani, krščanski 
bratje, Misijonska družba, oblati, bratje 
usmiljenja. Od vseh informacij, ki sem 
jih pridobil, so me najbolj pritegnile te iz 
Misijonske družbe. Vedel sem, da so se 
posvečali delu z ubogimi. Kar se mi je najbolj 
vtisnilo v spomin, je bilo delo sv. Vincencija 
za uboge in o tem sem želel vedeti še več. 
Tako sem po premišljevanju zaprosil za vstop 
v Misijonsko družbo.

»Iz življenja naše družine«
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Veš, da so člani Misijonske družbe duhovniki 
in bratje. Zakaj si se odločil postati brat? Lahko 
poveš kaj več o tem?

Čutil sem, da me Bog kliče, naj postanem 
Vincencijev v poklicanosti brata. Imel sem 
občutek, da bo to, kar bom delal v svojem 
življenju, napolnilo moje življenje in me 
nagradilo prav s tem, da bom postal brat.

Kakšne službe si opravljal v Družbi? Ali si po 
noviciatu začel učiti ali si imel druge dolžnosti?

Po noviciatu sem bil poslan v semenišče 
Lady of Angels v Albany, New York. To je 
bilo medškofijsko semenišče, ki so ga vodili 
lazaristi. Skoraj deset let sem bil pomočnik 
knjižničarja in sem ob tem poučeval verouk 
na župniji, ki so jo upravljali sobratje. Ko je 
bilo to semenišče ukinjeno, so me predstojniki 
poslali na Niagara University, kjer sem 
preživel 47 let in obhajal 56 let poklica.

Nam poveš kaj več o sedanjem služenju v Niagari 
kot učitelj?

Ker sem bil poslan v Niagaro na vzgojno 
institucijo, sem želel postati član poučevanja 
na univerzi. Najprej sem deloval na oddelku 
za gledališče kot pomočnik direktorja. Po 
nekaj letih administrativnega dela sem začutil 
notranjo željo za delovanje v predavalnici. 
Postati profesor je nekaj dobrega. Zame za 
lazarista in brata je bila to možnost poklica. 
Študentje bodo tako videli, da so lazaristi 
duhovniki in bratje. Ko sem začel poučevati, 
sem postal direktor študentskega delokroga 
za pet let. V tem času sem bil kot lazarist 
bolj izpostavljen študentom. – Trenutno 
poučujem javno govorništvo in tako spet 
dajem priložnost videti in poznati lazarista. 
Ob poučevanju koordiniram javna dogajanja 

na univerzi, kot so zborovanja in slavja.

Vemo, da je tudi v Misijonski družbi upad 
duhovnikov in bratov. Kaj meniš, kakšni so 
vzroki za to?

Danes je drugače, kot je bilo recimo pred 
tridesetimi leti. Privlačnost, ki smo jo imeli, 
se je izgubila. Mladih duhovni poklici ne 
privlačijo več tako, kot so jih nekoč. Zaobljube, 
ki jih naredimo, niso lahko sprejemljive za 
mlade. Morda je tudi zato manj poklicev.

Kot odgovor na to, kaj meniš, naj bi storila 
Cerkev ali Misijonska družba, da bi se 
pozdravila ta težava?

Kar bi bilo treba narediti, je to, kar delamo 
tu v Niagari: biti navzoč dan za dnem v 
predavalnici. Vincencijevi bi morali biti v 
predavalnicah ali učilnicah navzoči, kolikor 
je mogoče. Poučevati, kolikor mogoče. 
Navzočnost je pomembna. To nas predstavi 
študentom. Več moramo biti s študenti, 
posebej zdaj, ko nas je manj.

Ali bi bilo treba kaj spremeniti ali obnoviti v 
našem prilagajanju?

Da. Mislim, da moramo spremeniti nekatere 
stvari. Zavedati se moramo sedanjega stanja v 
svetu in družbi, posebej še v življenju mladih. 
Pojdi naokrog, približaj se jim, bodi bolj 
opažen, druži se z njimi in bodi z njimi. 
Morda se ne bodo pogovarjali z nami, 
toda naša navzočnost more biti tolažeča 
in zanimiva. Povabili naj bi jih občasno 
v svojo skupnost, da bodo videli, kako 
živimo in molimo. To bi lahko postalo nekaj 
privlačnega. 

Pogovarjal se je Franc Letonja CM. n

Lazaristi
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»Iz življenja naše družine«

Zveste služenju ubogim iz ljubezni
Dr. Cvetka Rezar

Knjiga Pot ljubezni skozi čas, 
izdana pri Celjski Mohorjevi 
d r užbi  v  soza ložn iš t v u s 

Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani 
in Hčerami krščanske ljubezni svetega 
Vincencija Pavelskega, je izšla ob počastitvi 
stoletnice obstoja Slovenske province, da 
bi širšo slovensko skupnost seznanila z 
bogatim in mnogovrstnim delom sester 
usmiljenk tako v preteklosti kot tudi v 
sodobnosti. Znanstveno monografijo, ki 
v svojem zgodovinskem pregledu sega 
vse do ustanoviteljev svetega Vincencija 
Pavelskega in svete Ludovike, osredotoča 
pa se predvsem na poslanstvo usmiljenk 
v socialnih, zdravstvenih, karitativnih, 
vzgojno-izobraževalnih in pastoralnih 
ustanovah v Slovenski provinci, smo 
predstavili 13. januarja 2020 v knjigarni 
Celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani. 
Pri tem so sodelovali avtorica monografije 
Karla Pacek, usmiljenka s. Cveta Jost, 
zgodovinarka medicine dr. Zvonka Zupanič 
Slavec in zgodovinarja dr. Bogdan Kolar 
in dr. Stane Granda.

Kot je povedala s. Cveta Jost, je pri 
usmiljenkah misel, da bi izdale zgodovino 
Slovenske province, zorela nekaj desetletij. 
Ker je zadnja zgodovina izšla pred drugo 
svetovno vojno, so sestre najprej zaradi 
poznavanja lastne zgodovine želele, da bi 
imele v eni knjigi združene bistvene podatke. 
Drugi namen knjige je v slovenskem narodu 

ohraniti zgodovino sester usmiljenk, ki 
so tukaj delovale v tako velikem številu. 
Najvažnejši namen za sestre pa je vračati se 
h koreninam in ohranjati duha in poslanstvo 
sester, karizmo in spomin, torej predvsem 
misel na to, kaj je Bog delal po tej provinci 
in po njih.

Na začetku knjige je kratko predstavljena 
Družba, sledi zgodovinski pregled 
province, ki se začne v Graški in nadaljuje 

Delitev hrane v Hiralnici na Ptuju, 1875-1948
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Usmiljenke

z Jugoslovansko provinco, ki je nastala 1919 
in se konča v novejšem času, po razpadu 
Jugoslavije, ko se je provinca preimenovala 
v Slovensko provinco. Sledi najobširnejši del 
knjige, razdeljen na pet področij, na katerih 
so sestre delovale, in sicer zdravstveno, 
socialno, vzgojno-izobraževalno, karitativno 
in pastoralno. Po krajšem uvodu so 
predstavljene posamezne postojanke glede 
na njihovo pomembnost in čas trajanja. 
Dodano je tudi slikovno gradivo, seznami, 
tabele, abecedno kazalo, imensko kazalo, 
sklep, literatura in bogata slikovna priloga, 
ki dopolnjuje napisano, predvsem pa priča 
o zvestobi usmiljenk služenju ubogim 
iz ljubezni. Delo je nastalo na podlagi 
gradiva, ki je ohranjeno v provincialni 
hiši v Šentjakobu, čeprav mu je večkrat 
grozilo uničenje. Avtorica Karla Pacek je 
poudarila, da je ob obširnem poročanju 
sestrske kronike v svoji monografiji želela 
poudariti njihovo poslanstvo in delo. Ob 

tem bogatem raziskovanju jo je navdihovalo 
zlasti to, kako so morale sestre večkrat 
začeti znova - najprej, ko so kot članice 
Graške province začele z delom v Ljubljani, 
potem po razpadu Avstro-Ogrske, ko se 
je provinca osamosvojila, predvsem pa po 
drugi svetovni vojni, ko so zaradi odslovitve 
iz vseh ustanov, kjer so delovale, in zaradi 
podržavljenja imetja ostale brez vsega. 
Vendar so kljub temu vztrajale, našle izhod 
in šle v južne republike Jugoslavije; tako 
je sčasoma število sester spet naraščalo. 
Vztrajnost in vera, da ni vse izgubljeno, 
jih na naših tleh vodi že dobrih 170 let.

Nekoliko je bila pobudnica nastanka te 
knjige tudi dr. Zvonka Zupanič Slavec, ki je 
pri raziskovanju zgodovine zdravstvene nege 
na Slovenskem ob arhivu sester usmiljenk 
v Šentjakobu odkrivala, kaj je okoli 1200 
sester usmiljenk naredilo v slovenskem 
zdravstvu. Kot je povedala na predstavitvi, 

V Knjigarni Mohorjeve družbe v Ljubljani ob predstavitvi knjige. Zanimanje zanjo je bilo očitno.
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»Iz življenja naše družine«

je z vidika zgodovinskega konteksta nega 
sicer od nekdaj obstajala, vendar je bila 
sprva v zasebnih rokah, karitativno delo 
pa je skozi ves srednji vek potekalo v 
okviru špitalov, šele v razsvetljenstvu se je 
institucionaliziralo. V tem času smo tudi 
v Ljubljani dobili prvo bolnišnico in s tem 
potrebo po organizirani zdravstveni negi. 
Ko so v slovensko pokrajino prišle tudi 
sestre usmiljenke (že 1843 v Maribor in 
nato še v mnoge druge bolnišnice), so v teh 
ustanovah prevzele vso zdravstveno nego. 
V ljubljanski bolnišnici jih je npr. delovalo 
okoli 600, od tega 450 v zdravstveni negi. 
Okoli 50 jih je opravljalo posebej izšolano 
delo instrumentark, anestezistk, rentgenskih 
tehnic, laboratorijskih sodelavk, medtem 
ko jih je okoli 100 delalo izključno v oskrbi 
v gospodinjstvih. Okoli 300 sester je do 
leta 1948 delalo v mariborski bolnišnici, 
okoli 200 v celjski, v manjših skupinah pa 
so delovale tudi drugod. Poleg državnih 
ustanov so delale tudi v sanatorijih. 
Velikokrat so delovale v zelo skromnih 
in neprimernih higienskih razmerah ter v 
pomanjkanju vsega. Njihovo izobraževanje 
je potekalo sprva od sestre do sestre, 

starejše negovalke so vpeljevale 
mlajše, nato pa so se začele 
tudi strokovno izobraževati. 
Civilnih sester negovalk 
takrat ni bilo veliko, zato je 
bilo do druge svetovne vojne 
teh 1200 sester usmiljenk v 
zdravstvu zelo pomembnih, 
saj so imele strokovno znanje, 
bile so povsem posvečene temu 
delu in so vso svojo energijo, 
ves svoj prosti čas posvetile 
bolnikom. To je bilo njihovo 
poslanstvo, bile so neporočene 
oziroma poročene s svojo stroko 
in z ljubeznijo do bolnika. 

Najstrašnejši del zgodovine sester usmiljenk 
se je začel z novo ideologijo medvojnega in 
povojnega časa, ko vera ni bila več zaželena. 
Brez pravih razlogov so jih začeli odpuščati, 
jemali so jim kvalifikacije in onemogočali 
njihovo življenje in delo. Do leta 1944 je 
bilo odpuščenih približno več sto usmiljenk, 
začeli so jim odvzemati tudi premoženje. To 
se je stopnjevalo vse do 8. marca 1948, ko je 
prišel dekret, da se morajo sestre usmiljenke 
v dveh urah preobleči v civilno obleko ali 
zapustiti vse zdravstvene, karitativne in 
socialne ustanove, zato jih je večina odšla. 
Mnoge so zapustile Slovenijo, odšle so v 
Srbijo, na Kosovo in v Makedonijo. Povsod 
so jih sprejemali odprtih rok in niso mogli 
verjeti, kako so lahko bile neverjetno predane 
in strokovno bogato podkovane negovalke, 
medicinske sestre - tudi druge redovnice, 
ne le usmiljenke - odpuščene. To se je lahko 
zgodilo samo v Sloveniji in je imelo hude 
posledice. Kot je dodala dr. Zvonka Zupanič 
Slavec, bi jih v medicini sicer že prej odpustili, 
vendar so bile med vojno težke razmere ko 
civilnega osebja ni so imeli dovolj. 

Dr. Bogdan Kolar je poudaril tudi požrtvovalnost usmiljenk, saj so vse, 
kar so imele, darovale za širjenje svojih dejavnosti in ustanov
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Usmiljenke

Dr. Bogdan Kolar je opozoril tudi na vlogo 
sester usmiljenk v širšem zgodovinskem 
kontekstu. Obdobje, ko so prišle na 
Slovensko, je bilo obdobje razcveta redov, 
zlasti na področju izobraževanja, socialnih, 
karitativnih in zdravstvenih dejavnosti po 
celi Evropi in ne samo pri nas. Tako je tudi 
v Gradcu nastala majhna skupnost, ki se je 
potem razširila v neverjetnih razsežnostih. 
Na koncu Avstro-Ogrske so bile v vseh 
delih monarhije tudi že sestre slovenske 
narodnosti in iz slovenskih krajev. V času 
prve in druge balkanske vojne so pomagale 
reševati ranjence, razsajale so epidemije in 
podobno. Reševale so stiske, v katerih so se 
ljudje znašli. To se je zgodilo v dobri polovici 
stoletja, ko je bil res neverjeten razcvet. 
Številni naši kraji so bili blagoslovljeni s temi 
ustanovami. Ob koncu Avstro-Ogrske so se 
tudi usmiljenke kot drugi redovi odločile, 
da se bodo organizirale v Jugoslovansko 
provinco. Nastajala so nova področja dela 
in nove stiske. Obdobje med vojnama je 
bilo podobno novo obdobje razcveta, sestre 

so prevzemale nove dejavnosti in dekletom 
nudile možnost, da uresničujejo svoj poklic 
tako na strokovnem kot tudi na krščanskem 
področju. Vse, kar so imele, so dale za 
širjenje svoje dejavnosti in ustanov. 

Kot je poudaril dr. Stane Granda, pričujoče 
delo Karle Pacek potrjuje, da bi bilo treba 
sestre raznih redov bolj vključiti v integralno 
slovensko zgodovino in bolj videti delo, ki 
so ga opravile. Brez njih in njihovega dela 
Slovenci namreč ne bi bili to, kar smo. 
Sodelujoči na predstavitvi so se tudi strinjali, 
da je znanstvena monografija Pot ljubezni 
skozi čas trajen spomin na izjemno delo, ki 
so ga opravile sestre usmiljenke ne samo v 
zgodovini slovenskega zdravstva, temveč 
tudi na drugih področjih. Hkrati je knjiga 
opomin, da bi si ob tem predanem delu 
zaslužile primerno obeležje in ovrednotenje 
tudi na državni ravni – spomenik, ki bo 
trajnejši od brona. n

Zbrani na predstavitvi s. Cveta Jost, dr. Cvetka Rezar, dr. Bogdan Kolar, Karla Pacek, dr. Zvonka Zupanič 
Slavec in dr. Stane Granda
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»Iz življenja naše družine«

Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če 
bratje-sestre prebivajo skupaj! (Psalm 133,1-3)

s. Antoneta Demaj HKL

Bratje in sestre, z velikim veseljem 
v srcu tudi jaz danes prepevam 
Davidovo pesem: »Glejte, kako dobro 

in kako prijetno je, ko bratje-sestre prebivajo 
skupaj!«

Dvajsetega februarja, ob sprejemu relikvij 
sv. Vincencija na Mirenskem Gradu, smo 
v naši skupnosti doživele posebno milost, 

Božji dotik, del nebeškega veselja, močno 
bližino Boga in našega očeta Vincencija. Ob 
prihodu relikvij smo navdušeno prepevale 
pesem: Pozdravljen, Vincencij …! 

Kako dobro in prijetno nam je bilo, ko smo 
sestre štirih različnih družb – Marijine 
sestre, italijanske sestre sv. Vincencija in 
prav tako italijanske sestre Deteta Jezusa 

Kako lepo se je bilo združiti ob relikvijah vsem dragega očeta svetega Vincencija. (Mirenski Grad)
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ter usmiljenke – veselo zapele z eno dušo 
in enim srcem!

Kako dobro in prijetno je, ko molimo in 
pojemo skupaj sv. Vincenciju in Bogu na 
čast v štirih različnih jezikih: latinsko, 
slovensko, italijansko in albansko!

Kako dobro in prijetno je, ko nam Bog 
podari milost sprejeti različnost ne kot 
breme, ampak kot bogastvo!

Kako dobro in prijetno je, da kljub 
različnosti družb med nami vlada mir in 
veselje, spoštovanje in ljubezen … in se 
počutimo resnično kot ena sama družina, 
kot bratje in sestre v Kristusu!

Kako dobro in prijetno je, ko vsi skupaj 
prosimo Boga, naj na priprošnjo sv. 
Vincencija obogati naše družbe z novimi 
duhovnimi poklici!

Kako dobro in prijetno je, ko so med nami 
dobrotniki, ki nam pomagajo ne samo 
materialno za potrebne ljudi, ampak tudi 

molijo z nami za naše »gospodarje« in v 
njihovem imenu! 

Kako dobro in prijetno je, ko skupaj skrbimo 
za uboge in hitimo k njim, kot da bi gorelo 
in tako izpolnjujemo Vincencijevo željo!

Kako dobro in prijetno je, ko si v času agape 
delimo veselje in lepe izkušnje, s katerimi 
se tudi bogatimo!

Kako dobro in prijetno je, ko nam Gospod 
vsem brez razlike daje blagoslov in mir!

Kako dobro in prijetno je, ko …

Bog, Oče nas vseh, po sv. Vincenciju 
te prosimo, daj nam milost za še večje 
sodelovanje z drugimi pri delu za rast 
tvojega kraljestva, da ti bomo lahko skupaj 
z Davidom na ves glas prepevali: Glejte, 
kako dobro in prijetno je, če bratje-sestre 
prebivajo skupaj! Kajti tam je Gospod 
zapovedal blagoslov in življenje na veke.

Sv. Vincenciji Pavelski, prosi za nas vse! n

Usmiljenke
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Teden dni pred našim obiskom so 
veroučenci pri verouku imeli temo: 
Hoja za Kristusom. Na podlagi te 

teme so g. župnik in katehistinje povabili 
sestre naše skupnosti za pričevanje, da bi 
otroci lažje razumeli, kaj sploh pomeni Hoja 
za Kristusom. Na njihovo vabilo smo se z 
veseljem odzvale.

Najprej je vsaka povedala, od kod 
prihajamo in kje so naše korenine. Nato 
smo nadaljevale s pričevanjem o poklicu, 
o našem poslanstvu, o naši karizmi in na 
splošno, kako sestre preživimo dan. Ker 
pa so bili otroci različne starosti - štirje 
razredi, smo razlago prilagodile njihovi 
stopnji razumevanja. Zelo pozorno in mirno 

so nas poslušali. Postavljali so nam tudi 
zanimiva vprašanja. Najbolj jih je zanimalo, 
zakaj smo se odločile za ta poklic. Če se kdaj 
skregamo? Če gledamo televizijo in če jo 
imamo v svoji spalnici? Če igramo igre na 
računalniku oz. mobitelu? Naše odgovore 
so težko razumeli in vsega kar niso mogli 
verjeti. Bili so prepričani, da oni potemtakem 
ne bi mogli biti v duhovnem poklicu. S tem 
so nam dali veliko misliti. Kako me, Bogu 
posvečene osebe, uporabljamo svoj prosti čas? 
Ali znamo stopiti iz svojega jaza ter odpreti 
srce in dlan ljudem po Jezusovem zgledu?

Na koncu smo predstavile čudodelno 
svetinjo, njeno sporočilo, naučile smo jih 
molitev, ki je na njej, in jo z njimi tudi 

»Iz življenja naše družine«

Pričevanje pri verouku v župniji Solkan pri 
Novi Gorici in v župniji Miren
s. Antoneta Demaj HKL

Pri pričevanju in razlagi čudodelne svetinje
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molile: O Marija, brez madeža spočeta, 
prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Podarile 
smo jim svetinje in jih dale še za njihove 
domače. Hvaležni in veselih obrazov so 
po močnem dežju odšli domov.

Čez dva tedna sem podobno srečanje imela 
z birmanci v župniji Miren. Predstavila 
sem se jim in z njimi podelila svojo vero, 
življenjsko pot do poklica, kaj pomeni 
biti posvečena oseba. V krogu, skupaj z g. 
župnikom Robertom smo se pogovarjali, 
kako oni sodelujejo oz. sodelujemo s starši. 
Če smo do njih pošteni in izpolnjujemo 
svoje dolžnosti in ne zahtevamo samo 
svojih pravic? Pogovor smo nadaljevali 
tudi o starejših, če smo jim pripravljeni 
kdaj pomagati. Skupaj smo prišli do tega, 
da ne najdemo dovolj časa zanje in tudi 
ne za sebe. Premalo skrbimo za notranji 
mir in za dobre medsebojne odnose. Kot 

sklep smo vzeli, da bomo molili za starše, 
da jim bomo poslušni in da bomo našli 
več časa zase in za starejše ter osamljene. 
S tem bomo izpolnjevali Jezusove besede: 
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 
Če pa ne ljubimo sebe in nič ne naredimo 
zase, je nemogoče ljubiti in kaj dobrega 
storiti za druge. Za to, da več naredimo za 
bolnike in uboge, ne potrebujemo posebne 
izobrazbe, dovolj je, da jim podarimo lep 
nasmeh, ki nas nič ne stane, njim pa pomeni 
veliko; sami ga morda ne zmorejo ali pa 
ne znajo dati več. S tem jim polepšamo 
in spremenimo trenutke, ure, dneve in na 
koncu tudi življenje, ki jim je še ostalo.

Mariji izročam vse te mlade, naj ona kot 
mati nas vseh poskrbi zanje in njihove 
domače, njihov razvoj in duhovno rast. 
Ona naj jih vzame za roko ter jih vodi vsak 
dan k svojemu Sinu. n

Usmiljenke

Predstavitev poslanstva sester usmiljenk in pomena posvečene osebe
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»Iz življenja naše družine«

»Vincencijanska družina gre naprej« 
je bila tema mednarodnega 
srečanja FAMVIN 2020, ki 

je potekalo od 8. do 12. januarja 2020 v 
Rimu. Dogajalo se je v kongresni dvorani 
Augustinianum v Vatikanu blizu Trga sv. 
Petra. 

Vseh udeležencev nas je bilo okrog dvesto, 
prišli smo z vseh delov sveta in smo 
predstavljali razne veje Vincencijanske 
družine. V glavnem smo bili predstojniki ali 
voditelji različnih ustanov, ki jim je skupna 
vincencijanska karizma. Ta nas povezuje v 
eno veliko družino, ki se navdihuje pri sv. 
Vincenciju, in danes po vsem svetu šteje 
okrog dva milijona članov.

Iz Slovenije sem se srečanja udeležila 
sama, iz Ukrajine pa je prišla še naša s. 
Marta Meško kot prevajalka. Stanovali 
sva v generalni hiši lazaristov, kjer so naju 
gostoljubno sprejeli. Ostali udeleženci so 
bivali v hotelih ali pri svojih, če imajo v 
Rimu hiše, in pri sestrah usmiljenkah. 

V bližnji cerkvi, kjer so relikvije sv. Janeza 
Pavla II. in sv. Favstine Kovalske, smo 
vsak dan imeli skupno sv. mašo v različnih 
jezikih.

Prvi dan, v sredo 8. januarja, smo se dopoldne 
udeležili papeževe avdience v dvorani Pavla 
VI. Po zaslugi gospoda Tomaža Mavriča, 

generalnega superiorja, smo bili deležni 
posebne papeževe pozornosti. Sveti oče nas 
je na kratko pozdravil in na koncu smo se z 
njim še slikali. Srečanje z njim je bilo za vse 
nas lepo doživetje in veliko veselje. (slika)

Popoldanski del srečanja je potekal v 
kongresni dvorani. Namenjen je bil 
pozdravom in predstavitvi številnih 
vincencijanskih združenj in ustanov po vsem 
svetu, ki se z veseljem posvečajo skrbi za 
uboge in v duhu evangelija služijo potrebnim 
današnjega časa. 

Srečanje FamVin v Rimu
s. M. Irma Makše MS
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Vsa predavanja so bila simultano prevajana, da 
smo jih udeleženci lahko slišali v razumljivem 
jeziku.

Velik poudarek je bil namenjen socialnim 
omrežjem, preko katerih se danes pride 
do ljudi. Ti so žejni evangelija in iščejo 

informacije na internetu. Rečeno je bilo, 
da mora vse naše delo odmevati v javnosti. 
Evangelij je most, ki ljudi povezuje in odpira 
za sodelovanje ter gradi krščansko občestvo 
znotraj Vincencijanske družine.

V neki raziskavi so ugotovili, da je sv. 
Vincencij najbolj iskan na Googlu. Zato 
je treba dati možnost, da lahko ljudje 
komunicirajo z nami po spletu. Kajti ostane 
samo to, kar delimo z drugimi in ima 
evangeljski smisel. Sodobne komunikacije 

so danes del evangelizacije in oznanjevanja.

Vse novice in informacije o potrebah ubogih 
in konkretnem delu naj bi pošiljali na sedež 
FamVin v Filadelfiji. To pisarno vodi 
mednarodni koordinator Joseph Agustino 
CM, ki mu pomaga posebna komisija. Gre 

za našo odzivnost, da takoj reagiramo, 
posredujemo ali vprašamo naprej.

Nekdanji vrhovni predstojnik Robert 
Maloney je rekel, da je treba sanjati, kako 
delovati naprej v Vincencijevem duhu 
gorečnosti in odprtosti do vseh. Bog želi 
danes po nas delovati in širiti Božje kraljestvo! 
Sedanji vrhovni predstojnik Tomaž Mavrič 
je zelo poudarjal sodelovanje na vseh ravneh. 
To je bilo vodilo sv. Vincencija in od tu izhaja 
njegova karizma, ki je sodobna tudi danes.

Marijine sestre

Avdijenca v Rimu, januar 2020
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Govorili smo o »kulturi poklicev«. O njej 
je g. Tomaž Mavrič spregovoril že v pismu 
25. 1. 2018. Izpostavljeno je bilo vprašanje, 
koga se danes dotakniti z našo karizmo. 
Imeti moramo jasen cilj za prihodnost. 
Vključiti je treba mlade, ki želijo služiti, 
pa tudi bogate, da bi služili ubogim.

Potrebno je razumeti svet mladih, biti z 
njimi in jih povabiti, podpreti njihove 
darove, ko se sprašujejo, komu bodo 
posvetili svoje življenje. Pomembno je, 
kaj postajaš, ne pa, kdo si. Če hočemo v 
nekom odkriti poklic, je potrebno sprejeti 
mlade in jih dobro poslušati. Mladi iščejo 
Boga na različne načine in z njimi lahko 
delimo našo karizmo ljubezni. Zelo so 
odprti za kontemplacijo in imajo radi 
adoracijo v tišini.

Če kratko povzamem naše srečanje, 
izstopajo naslednji poudarki:

• pogumno sanjati, kako danes služiti 
ubogim in pri tem uporabljati nove 
tehnologije;

• b i t i  b l i z u  ž e n s k a m ,  k i  s o 
diskriminirane, zavzemati se za 
socialno pravičnost;

• zediniti svoje moči z medsebojnim 
sodelovanjem;

• delovati duhovno, v Jezusovem imenu;
• vplivati na razmere s sistemskimi 

spremembami;
• zavzemati se za brezdomce (projekt: 

13 hiš za uboge).

Za prihodnost Vincencijanske družine bomo 
skrbeli na treh ravneh, in sicer:

• z oživljanjem našega poslanstva v duhu 
sv. Vincencija;

• z iskanjem novih poti za pomoč ubogim;
• s služenjem v duhu vere in zaupanja v 

Božjo previdnost, kakor sv. Vincencij.

Težko je v kratkem povzeti vso vsebino in 
dogajanje teh dni. Bogu sem hvaležna, da 
pripadam tej veliki družini, ki živi in gre 
naprej, in je polna duha in gorečnosti sv. 
Vincencija. 

Moji vtisi ob srečanju 
Vincencijevih v Rimu. 
s. Marta Meško MS

Božjo ljubezen spoznavamo, 
se ji prepuščamo in jo širimo 
na različne načine. Pesniki, 
glasbeniki, slikarji, pevci, redovne sestre, 
duhovniki ... vsi smo poklicani spoznati Božjo 
ljubezen in jo izraziti na nam lasten način. 
Tako smo različni Vincencijevi. Prevzeti smo 
nad Božjo ljubeznijo do ubogih. To sporočilo 
in to realnost vsaka veja živi na svoj način. 
Tako sem se na primer pogovarjala z eno od 
generalnih predstojnic, ki mi je razlagala, 
da je bila njihova ustanoviteljica prevzeta 
od Božje ljubezni, izražene preko križa, in 
to potem, ko je spoznala, da trpljenje ni zlo. 
V kako različnih zgodovinskih okoliščinah se 
je beseda o Božji ljubezni, kakor nam jo je 
posredoval sv. Vincencij, prijela in prinaša 
sad! Če bi znala delati mozaik, bi naredila 
obličje Kristusa, zloženo z različnimi 
kamenčki, in vsak od njih bi predstavljal nek 
vidik Božje ljubezni, torej našega Gospoda. 
Hvaležna sem za možnost, da sem se lahko 
udeležila tega srečanja, da diham skupaj z 
Vincencijansko družino in sem ponosna, da 
sem majhen del te družine. n

»Iz življenja naše družine«
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Marijine sestre

Veliko veselje za  
Vincencijansko družino v Ukrajini
s. Vasilina Savčenko MS

Relikvije sv. Vincencija so maja 2019 
pripeljali iz Neaplja v Snjatin, ki je 
romansko središče Vincencijanske 

družine v Ukrajini. V tem mestu je 
bazilika bl. Marte Wiecke, usmiljenke.

Iz Snjatina so relikvije romale sedem 
mesecev po večjih in manjših župnijah, 
kjer služijo člani Vincencijanske družine 
(Storožinec, Perečin, Odesa, Harkov, 
Kijev, Lvov) in v okoliških župnijah, 
kjer je bila možnost spoznati življenje 
svetnika ter širiti njegovo duhovnost 
in karizmo. Različne prošnje so ljudje 
prinesli k svetemu Vincenciju: za poklice, 
za mir (kaj je vojna, sv. Vincencij ve) in še 
veliko drugih. Relikvije so prižgale nov 
ogenj za služenje, dobili smo nov navdih.

Relikvije so obiskale tudi centre za brezdomce. 
Brezdomci so jih lahko počastili v Odesi, 
Harkovu in Kijevu. Zelo lepo je bilo videti, 
kako so se veselili ubogi, katerim je svetnik 
za časa življenja izkazoval posebno pozornost 
in se zanje zavzemal. Kakšno spoštovanje so 
izkazovali njemu, ki ga skušamo posnemati. 
Prisrčno so molili in počastili relikvije 
njega, ki je za nas vir vsega, kar delamo. 

Obisk relikvij je prinesel spodbudo in 
tolažbo tudi rehabilitantom, ki se v centrih 
za moške in ženske v Odesi zdravijo od 
odvisnosti. 

Relikvije smo lahko počastili tudi udeleženci 
vzgojnega tečaja Vincencijanske družine, ki 
je novembra potekal v Lvovu. 

Začetek romanja (mesto Snjatin)
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Lepo je veliko slišati o nekom, gledati slike 
ali film, prebrati knjigo, še več veselja pa 
prinašata dotik in poljub, kakor imamo 
pri nas navado počastiti relikvije. Med 
romanjem so delili robčke, na katerih 
je natisnjena podoba sv. Vincencija. Z 
robčkom se dotakneš relikvij in ga kot 
relikvijo tretjega reda odneseš domov, da bi 
se lahko še dolgo spominjal lepega srečanja 

z drago osebo, ki je prišla med nas, čeprav 
je živela veliko pred našim rojstvom. Naj po 
njegovem zgledu vztrajno in ustvarjalno, z 
globoko vero služimo še naprej.

Po romanju pri nas so relikvije odpeljali v 
Slovenijo. Bogu hvala za ta velik dar, naj 
sv. Vincencij izprosi svoji družini še veliko 
milosti! n

Center za brezdomce (Kijev)

Center za brezdommce (Odesa)

»Iz življenja naše družine«
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V rehabilitacijskem centru za odvisnike

Cerkev sv. Oleksandra (Kijev)

Marijine sestre
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»Iz življenja naše družine«

Letošnji predvečer Svetih treh 
kraljev ali tretji sveti večer je bil 
nekaj posebnega na Jožefovem 

hribu. Najprej s ponovitvijo Tomčevega 
Slovenskega božiča, ko smo ob prepevanju 
mladih podoživljali skrivnost svete noči v 
duhu našega slovenskega ljudskega izročila, 
potem pa še z misijonsko razsežnostjo 
praznika Gospodovega razglašenja. V 
duhu te smo prisluhnili pričevanju našega 
sobrata, misijonarja Toneta Kerina z 
Madagaskarja, nato pa še z odprtjem 
misijonske razstave v Avli Doma sv. Jožef. 
Zares lep misijonski »sveti večer«.

Preteklo leto je zaznamoval »poseben 
misijonski mesec oktober«, h kateremu 
nas je pozval in povabil papež Frančišek. 
Misijonsko središče Slovenije je pripravilo 
več različnih prireditev v tem sklopu, ki 
so se zvrstile večinoma lansko jesen, ena 
izmed njih, »Potujoča misijonska razstava«, 
pa še izpolnjuje svoje poslanstvo, saj bo 
obšla vseh šest slovenskih škofij. Za celjsko 
škofijo smo jo postavili meseca januarja 
letos v veliki avli našega Doma. Na 
sedemnajstih panojih so predstavljeni prav 
vsi slovenski misijonarji od prvih začetkov 
v srednjem veku do danes. Veličastna 
množica mož in žena; duhovnikov, 

Misijonski odmev na hribu 
Jože Planinšek CM

Prepričljivemu nagovoru misijonarja Toneta Kerina je prisluhnilo tako mlado kot staro
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redovnikov, redovnic in laikov nam je 
lahko resnično v ponos in še kako prav je, 
da se jih spominjamo, da jih imamo sedaj 
tudi na kratko predstavljene, predvsem pa 
na enem mestu zabeležene. Majhen narod 
smo, a misijonsko vse prej kot zanemarljiv, 
kar je navdih tudi za današnji čas. Prav to 
pa je tudi osrednje sporočilo razstave, kjer 
naj bi poudarek posebnega misijonskega 
meseca prišel do čim več ljudi, zlasti 
mladih in navduševal za misijonski poklic 
danes in v prihodnje. Koliko razstava to 
razsežnost dosega, je težko reči, vsekakor 
pa je bilo več skupin veroučencev ali 
birmancev, ki so prišli in si jo ogledali. 
Najštevilnejša je bila skupina kolednikov, 
ki so svoje škofijsko srečanje, sicer pri 
blaženem Antonu Martinu Slomšku, 
kot je v celjski škofiji navada, sklenili z 
ogledom razstave v našem Domu.

Ob razstavah, ki so redna ponudba našega 
Doma v veliki avli, kjer se srečuje veliko 
ljudi, zlasti iz prireditev v hiši, pa seveda 
tudi naših stanovalcev, imamo navado 
pripraviti odprtje razstave ali pa kak 
drug dogodek v času njenega trajanja. 
Za misijonsko razstavo smo izbrali kar 
popoldansko srečanje v nedeljo 5. januarja, 
na predvečer praznika Gospodovega 
razglašenja, ki je tudi misijonski dan 
otrok. V cerkvi nas je razveselila starejša 
mladina župnijskega občestva s ponovitvijo 
božičnice, ki smo jo sicer pripravili pred 
polnočnico. Letos smo se spet lotili 
Tomčevega Slovenskega božiča, ki je 
izredno lepo uspel. Zborovsko in solo 
prepevanje v igri preprostih božičnih 
melodij ter sporočilo svete noči človeka 
nagovori do njegovih najglobljih kotičkov. 
To je resnično uspelo našim mladim, 
ki ne le prepevajo in igrajo, temveč v 

to tudi verujejo. Prav vera v resničnost 
božičnega sporočila pa je verodostojen 
temelj slehernega misijonskega sporočila 
kristjanov. 

Misijonar Tone Kerin, lazarist na 
Madagaskarju, vidno navdušen nad 
izvedbo in sporočilom božičnice, je srečanje 
v cerkvi nadaljeval s svojim pričevanjem. 
Tone je svojevrsten človek, neposreden 
in naraven, predvsem pa predan in goreč 
v svojem delu. Že več kot petintrideset 
let deluje med Malgaši, večinoma tam, 
kamor misijonarji še niso prišli ali pa 
se tistega področja izogibajo, ker je po 
navadi nedostopno in odročno. Njegove 
besede in vse na njem preprosto oznanja 
in pričuje. Ob njem človek ne more ostati 
ravnodušen, kar je še posebej nagovorljivo 
za ustaljeni, hladen in preračunljiv zahodni 
svet. Zdi se mi, da je Tone misijonar, ki 
je kljub svojim šestdesetim in več letom 
še vedno primeren za kamorkoli, tako 
za neevangelizirane Malgaše kakor za 
utrujene in vsega naveličane zahodnjake. 
Pustil je sled na ta sveti večer v vseh, ki 
smo mu prisluhnili, lepo sporočilo pa je 
posredoval tudi z velikim pogovorom v 
našem lokalnem časopisu Celjski tednik. 
Nas v Domu pa je razveselil še z obljubo, 
da bo letošnjo jesen imel duhovne vaje za 
duhovnike. 

Z božičnim sporočilom razneženi in s 
Tonetovim pričevanjem navdušeni smo 
se po končanem delu popoldneva v cerkvi 
napotili v avlo Doma sv. Jožef, kjer smo 
si v miru ogledali misijonsko razstavo. 
So stvari, dogodki, ljudje, iz katerih je 
vedno moč črpati; to popoldne in večer 
je bil eden izrazito takih. n

Dom sv. Jožef 
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»Iz življenja naše družine«

V februarju 2020 smo v Domu sv. 
Jožef gostili dvodnevno konferenco 
»Izzivi in priložnosti dolgotrajne 

oskrbe v Sloveniji«. Konferenca je potekala 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije. Finančno je izvedbo 
konference omogočil tudi Evropski socialni 
sklad, ki financira projekt Dolgotrajne oskrbe 
v Celju. Dom sv. Jožef je z dejavnostjo 
varstva starejših eden od štirih konzorcijskih 
partnerjev tega pilotnega projekta. Sodelujemo 
s tremi zaposlenimi, delovno terapevtko na 
enotni vstopni točki in z medicinsko sestro 
ter oskrbovalko v enoti za oskrbo. Menimo, 
da je največji doprinos projekta prav oskrba 
uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe. 
Pri tem zaposleni na projektu in tudi druga 
zainteresirana javnost pridobivamo dragocene 
izkušnje in potrebna znanja za kakovostno 
oskrbo. Testirajo se nove storitve, ki jih v 

okolju še ni, in orodja, ki bodo osnova za oceno 
upravičenosti. Kot izvajalec varstva starejših 
si že v obstoječem sistemu prizadevamo 
za celostno, holistično oskrbo stanovalcev. 
Zato je bil dvodnevni konferenci, kjer so bili 
predstavljeni rezultati treh pilotnih projektov 
podpore prehoda v izvajanje sistemskega 
zakona o dolgotrajni oskrbi, dodan še tretji 
dan. Namenjen je bil utemeljitvi holističnega 
pristopa, kot ga je uvedla Cicely Saunders. Z 
željo, da bi ta vidik primerno osvetlili, smo v 
sodelovanju z ostalimi partnerji k sodelovanju 
povabili različne predavatelje iz Sloveniji in 
tujine. Dr. Jože Ramovš je spregovoril o 
integrirani dolgotrajni oskrbi. Franci Imperl je 
predstavil modele sodobne oskrbe starejših v 
domovih in gospodinjskih skupnostih. Zlasti 
duhovni razsežnosti holistične oskrbe sta bili 
namenjeni druženji s s. Emanuelo Žerdin in 
dr. Klelijo Štrancar ter dr. Igorjem Karnjušem. 

Izzivi in priložnosti  
dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 
Irena Švab Kavčič

Dom sv. Jožef je v februarju gostil konferenco s tujimi strokovnjaki s področja dolgotrajne oskrbe - eno 
najpomembnejših tematik v Sloveniji, saj se generacija stara in bo v družbi vedno več starejših, ki so 
pomoči potrebni
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Slednja sta prisotne popeljala čez - v 
letošnjem letu sprejeta - Priporočila 
duhovne oskrbe v zdravstveni negi. 
Trije predavatelji so na izkušnjah 
iz tujine prikazali holistično 
oskrbo ob pomoči vizije pionirke 
paliativne oskrbe Cicely Saunders. 
Njeno knjigo Čujte z menoj, ki 
jo poznavalci prepoznavajo kot 
avtobiografijo, je v teh dneh izdala 
Celjska Mohorjeva. Pet poglavij, 
po obsegu skromnih, po vsebini pa izjemno 
bogatih, predstavlja abecedo razumevanja 
izvajanja in prejemanja oskrbe hudo bolnih 
in umirajočih. Temu so sledili tudi vsi trije 
predavatelji iz tujine. 

Dr. Andrew Goodhead je Hospic sv. Krištofa 
predstavil kot primer oskrbe v instituciji in 
v domačem okolju, ki bedi nad potrebami 
bolnikov, njihovih bližnjih in prav tako 
zaposlenih. Kot je znano, ga je idejno 
zasnovala in v letu 1967 tudi dejansko odprla 
prav Saundersova. Predstavil je tudi njeno 
razumevanje človeka, zlasti pri soočanju z 
duhovno bolečino. 

Dr. Piotr Krakowiak je prikazal dva primera 
dobrih praks iz tujine. Kot prvega je orisal 
Hospic gibanje na Poljskem, njegove začetke 
in razvoj paliativne oskrbe, različne primere 
vključevanja prostovoljcev in tudi zapornikov 
v njihovo delovanje. Drugi primer, ki ga je 

delil z nami, je model sočutnih skupnosti, 
ki jih proučuje na Škotskem in si pridobiva 
potrebna znanja za prenos tega modela v 
okolja Vzhodne Evrope, kjer še ni prisoten. 

Dr. Anne Vandenhoeck je prejemnica 
prestižne nagrade za zasluge na področju 
duhovne oskrbe, ki jo podeljuje Inštitut 
George Washington za duhovnost in zdravje. 
Direktorica Evropskega raziskovalnega 
inštituta chaplonov v zdravstveni oskrbi in 
predavateljica na ugledni katoliški univerzi 
v Leuvnu v Belgiji nam je približala pomen 
in načine zagotavljanja duhovne oskrbe v 
tujih praksah.

Vse tri dni so nastajali video 
in avdio posnetki, ki bodo 
prosto dostopni na internetni 
strani: https://mocnemoci.
si/povzetki-predavanj/.  
 
Prijazno vabljeni k ogledu. n

Dom sv. Jožef

Na tiskovni konferenci so predstavili delo predstavniki 
konzorcijskih partnerjev pilotnega projekta

dr. Andrew Goodhead dr. Piotr Krakowiak dr. Anne Vandenhoeck



30

Vincencijeva pot | 2020 • številka 1

»Iz življenja naše družine«

V Gnidovčevem domu duhovnih 
vaj  smo letos  gost i l i  50 . 
katehetski simpozij zapovrstjo. 

Geslo simpozija je bilo Sejalec seje. 
Praznovanja se je  udelež i lo več 
kot 120 katehetov in katehistinj. 
 
Katehetski simpozij je v letih po drugem 
vatikanskem koncilu oznanjevalcem 
evangelija prinesel nov zagon in svežino. 
Albert Metlikovec in brata Godnič so 

osnovali simpozijsko dogajanje, ki je 
najprej zbiralo duhovnike, nato pa so se jim 
pridružile še redovnice in laiške katehistinje 
in katehisti. Prvi katehetski simpoziji so 
pomenili štirinajst dni skupnega snovanja, 
izobraževanja in srečevanja katehetskih 
sodelavcev.

Danes se je simpozijsko dogajanje 
preoblikovalo tako, da poteka v štirih 
različicah: na Mirenskem Gradu, v 

50. katehetski simpozij
Andreja Ličen

Torta ob 50 letnici katehetskih simpozijev
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Celju, pri Svetem Duhu pri Škofji Loki 
in v Kančevcih. Letos so se poti vseh 
dogajanj prepletle na zlatem praznovanju 
na Mirenskem Gradu, tudi zato, da bi 
posejana semena v preteklosti prebujala 
hvaležnost, hkrati pa smel pogled v 
prihodnost katehetskih iskanj in snovanj.

Ob tem dogodku smo bili v Gnidovčevem 
domu veseli predvsem razigranih in za 
delo navdušenih mladih, ki so tako na 
pripravah, kot pri strežbi z veseljem 
priskočili na pomoč v kuhinji. Slavnostna 
pogostitev tako velike skupine ni mačji 
kašelj, a z dobro ekipo je šlo kot po maslu. 

Mladi so se z resnostjo in odgovornostjo 
do Cerkve in svojega mesta v njej odzvali 
tudi na povabilo, da stopijo pred kamere 
in za televizijo Slovenija podajo kratke 

izjave o tem, kaj pričakujejo od Cerkve na 
Slovenskem. Povedali so, da si v Cerkvi 
želijo predvsem varnosti, sprejemanja, 
odprtosti, resnice, povezovanja, trdne 
očetovske opore in vodenja, ter pristnih 
medsebojnih odnosov, kjer je vsak lahko to, 
kar je in v svoji osebni veri raste. Hvaležni 
so, da vse to prejemajo na Mirenskem 
Gradu ob očetovski skrbi lazarista Petra 
Žaklja in v okviru različnih programov 
in dejavnosti, ki potekajo na Gradu ali 
v Ljubljani. 

Želimo si, da bi mladi, ki se v zavetju 
Žalostne Matere Božje zbirajo na Gradu, 
bili seme za živo Cerkev na Slovenskem 
in veseli oznanjevalci, da je življenje po 
evangeliju mogoče in prinaša resnično 
veselje. n

Mirenski Grad – Gnidovčev dom

Ekipa mladih, ki so pomagali v kuhinji
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»Iz življenja naše družine«

Petek je dan, ki ga najbrž po večini vsi 
z veseljem pričakujemo. Veselimo se 
dela, ki smo ga opravili med tednom, in 

počitka, ki nas čaka v naslednjih dveh dneh. 
Na Mirenskem Gradu pa se petka veselimo 
tudi zato, ker se na ta dan zvečer zberemo 
na družinskem večeru. 

Imenu navkljub je družinski večer namenjen 
vsem, ne samo družinam. Srečujemo se, ker 
potrebujemo oporo, nasvet, spodbudo drug 
drugega. Tako se ob 17.50 v družabnem 
prostoru v krog posedemo otroci, odrasli, 
mladi, prostovoljci … in naše druženje 
začnemo z molitvijo in premišljevanjem 
ob evangeliju pretekle nedelje in pridigi 
lazarista Petra Žaklja, ki je naš duhovni 
vodja. Božja beseda nam daje smer, saj smo 
v letih srečevanja odkrili, da nas druženje 
brez duhovne vsebine pušča prazne. 

Ker smo različni, je tudi večer oblikovan tako, 
da ponuja različne možnosti: od ustvarjanja 
in dela za skupno dobro in za dobro vseh, ki 
prihajajo v Center za družine, do molitve in 

pogovora ter varstva in kateheze za otroke. 

Dogajanje je odvisno od letnega časa. Pozimi 
izdelujemo okraske za naš dom, ob Miklavžu 
pečemo piškote za obdaritev vseh dobrotnikov 
Centra za družine, izdelujemo rožne venčke 
za prodajo, čistimo in prenavljamo dom, 
v katerem se nahaja Center, poleti skupaj 
pripravljamo vse potrebno za oratorij ali 
pomagamo na vrtu samostana lazaristov 
in v rastlinjakih. Radi se tudi igramo 
družabne igre, skupaj praznujemo rojstne 
dneve, se pogovarjamo, se umaknemo in 
molimo v kapeli … Kot vsaka družina skupaj 
povečerjamo. Vse z željo, da bi si v času, ki 
ga preživimo skupaj, podelili lepo in težko 
ter odšli naprej okrepljeni in opogumljeni. 

Po večerji otroci prisluhnejo katehezi. 
Letos se pogovarjamo o našem zavetniku 
in priprošnjiku, sv. Vincenciju. Veliko smo 
se že naučili in smo veseli njegovega zgleda. 
Naj on še naprej posreduje za nas pri Bogu, 
da bi ga posnemali in rasli v skrbi drug za 
drugega ter za ljudi okrog nas. n

Družinski večeri v Centru  
za družine Mirenski Grad
Andreja Ličen

Molitev Mladi
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Čiščenje

Družabne igre

Kateheza

Piškoti

Dobra volja

Kalčeto

Zgibanke

Rožni venčki

Mirenski Grad – Gnidovčev dom
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»Iz življenja naše družine«

V Statutih MVM je zapisano:

»Združenje podarja mladim 
posvetitev Kristusu po Mariji 

kot način uresničevanja njihove krstne 
posvetitve in kot popoln dar Kristusu v 
služenju in oznanjevanju evangelija ubogim. 
Pri tem si Marijo izvolijo za Mater in zgled 
življenja.« 

»Ko je Jezus videl svojo mater in zraven 
stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel 
materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel 
učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure 
jo je učenec vzel k sebi.« (Jn 19,26–27) 

Janez je vzel Marijo s seboj. Posvetiti se 
Mariji pomeni povabiti Marijo v svoj dom, v 
svoje srce. Marija želi vstopiti v naš notranji 
dom. Da bi lahko z njo delili prav vse. 
Naše veselje in naše trpljenje. Če Mariji 
dovolimo, da vstopi v našo hišo, nam bo 
pomagala živeti naše krstne obljube. Da 
postanemo bolj podobni Jezusu.

Če nekoga povabimo k sebi, je potrebno, 
da ga poznamo. Vsaj malo. Zato so za 
posvetitev Mariji potrebne priprave. Pri 
MVM sta za to predvideni dve leti. 

Ko se je pred približno dvema letoma začela 
oblikovati skupina, se je meni osebno dve 
leti zdelo dolgo obdobje. Skrbelo me je, če 
bodo člani vztrajali. Vendar so. Pridružili so 

se še drugi in nastala je skupinica, sestavljena 
iz nekaj mladih, nekaj njihovih staršev in 
prijateljev. Srečevali smo se približno enkrat 
mesečno, največkrat ob nedeljah popoldne, 
v sestrski kapeli v Šentjakobu. Srečanja smo 
začeli z molitvijo, ki jo je vsakič pripravil 
eden izmed članov skupine. Potem smo si 
ponavadi podelili, kako smo živeli v tem 
času in svoje mnenje o prebranem poglavju 
iz knjige Posvetimo se Jezusu po Mariji, 
avtorja Ludvika Montfortskega, ki nam 
je bila osnova za priprave. Več časa kot je 
minevalo, bolj smo se čutili povezane z 
Jezusom, Marijo in med seboj. 

15. decembra 2019 popoldne smo se zbrali 
v kapeli sester v Šentjakobu, najprej v tihem 
češčenju Najsvetejšega. Sledila je sveta maša, 
ki jo je daroval lazarist g. Borut Pohar, ki 
je skupino ves čas spremljal, in med njo 
se je, ob navzočnosti domačih, 11 članov 
posvetilo Mariji. Po maši smo se preprosto 
skupaj poveselili.

V meni ostaja hvaležnost za vsakega 
izmed njih, želja in prošnja, da bi Marija 
res kraljevala v naših srcih in posledično v 
družinah, skupnostih in odnosih z ljudmi, 
s katerimi se srečujemo.

V meni pa ostaja tudi hvaležnost za druge 
stvari, ki so se dogajale v zadnjih mesecih pri 
MVM. Za voljo, navdušenje in vero mladih. 
Za željo narediti nekaj lepega zase, za soljudi, 

Posvetitev Jezusu po Mariji
s. Vlasta Tacer HKL



35

Vincencijeva pot | 2020 • številka 1

Lepo 
nam 
je bilo

DV PODBOČJE

za Boga. Na duhovnih vajah za srednješolce v 
Podbočju smo se spraševali o naši poklicanosti, 
o mladih danes, o tem, za koga smo. 

V Šentjakobu je prvič potekal medkrajevni 
svetopisemski kviz. Pokal je pridobila skupina 
iz Logatca. Bravo! Kam bo šel naslednje leto?

To je tudi čas priprav na občni zbor MVM, ki 

bo julija letos v kraju Bydgoszcz na Poljskem 
in poteka pod geslom Pričevanje z upanjem. Je 
tudi čas priprav na poletna letovanja otrok v 
Izoli. Voditelji letovanj so se že kar nekajkrat 
srečali in načrtovali potrebne stvari. Skupaj z 
animatorji smo preživeli vikend v Bohinjski 
Bistrici. 

Več pa naj povedo slike… n

Marijanska vincencijanska mladina
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»Iz življenja naše družine«

Poslušamo in se 
pogovarjamo

Sporočilo zame?

Naporno je 
biti kuhar in 
animator :)
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Svetopisemski
kviz

Našli smo :) Ni kaj, Logatčani so v premoči

Več glav več ve
Se bomo razvozlali?

Marijanska vincencijanska mladina
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»Iz življenja naše družine«

Na ljubljanskih ulicah in 
parkih, pa tudi v bolj 
skritih kotičkih mesta 

lahko srečamo veliko brezdomnih 
ter drugih osamljenih in pomoči 
potrebnih ljudi. Nekateri so 
glasni in opiti, drugi so v stalnem 
iskanju nečesa, kar bi jih končno 
potešilo in umirilo. Nekateri 
hitro padejo v oči, ker so umazani 
ali slabo oblečeni, drugi pa so 
preprostemu mimoidočemu skoraj 
neopazni.

Takšne in drugačne ljudi v 
stiski skušamo opaziti in se jim 
približati v Društvu prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote, ko se 
dnevno odpravljamo na terensko 
delo po ljubljanskih ulicah in 
parkih. Naproti prihajamo najprej 
tistim brezdomnim, ki ne iščejo 
pomoči v dnevnih centrih ali 
zavetiščih, ampak so do družbe 
posebej odklonilni. Nekatere obiščemo 
v njihovih bivališčih, t.i. »bazah« ter jim 
pomagamo pri vsakdanjih opravilih. 
Obiskujemo jih tudi v različnih ustanovah, 
kot so bolnišnice, zapori ali domovi za 
ostarele. Vsi imajo eno skupno točko, da 
potrebujejo nekoga, na kogar se lahko 
obrnejo in zanesejo, ko potrebujejo pomoč.

Terensko delo z brezdomnimi je tek na 

dolge proge. Zaposleni in prostovoljci 
večkrat ne vidimo rezultatov našega dela. 
Včasih se zelo dolgo nič ne zgodi, včasih 
naletimo na zavrnitve. Marsikdo želi le 
takšno pomoč, ki mu v resnici škoduje, 
npr. denar za drogo ali pijačo. Kljub temu 
vztrajamo in iščemo pot do človeka, da bi 
ga našli v tem, kar zares potrebuje. Naše 
obiskovanje, prisotnost in vztrajnost se 
obrestujejo, ko se nekdo znajde v veliki 

Mali in veliki čudeži pri terenskem delu
Nuša Zavašnik

Pogovori z brezdomci na terenu
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Društvo prostovoljcev VZD
stiski in poišče našo pomoč. Takrat se 
zgodijo mali ali veliki čudeži, o katerih 
bi vam danes radi spregovorili.

Eden teh čudežev je gospod, ki je 30 let 
preživel na ulici. Bil je odklonilen do vseh 
institucij, ni hotel osebne izkaznice, ne 
zdravstvenega zavarovanja ali tekočega 
računa, niti državne socialne pomoči. Vsa 
ta leta je spal zunaj in hodil bos, ne glede 
na vreme in mraz. Odklanjal je vsako vrsto 
pomoči, razen denarja za živež in pijačo. 
Eno posebej mrzlo zimo je prenočeval zunaj 
in bil tako podhlajen, da je skoraj umrl. To 
ga je zaznamovalo, saj je videl, da zime ne 
more več preživeti zunaj. Počasi smo mu 
prihajali naproti. Vabili smo ga, da bi spal v 
zavetišču. Bil je izredno divji in nezaupljiv. 
Kar nekaj časa je trajalo, da nam je pokazal 
svoje otekle noge in priznal, da ga zelo 
bolijo. Led je bil prebit, a še dolgo ni bil 
pripravljen sprejeti postelje v zavetišču.

Čudež se je zgodil nekega dopoldneva, ko 
ga je njegov prijatelj, sicer težki odvisnik, 
pripeljal v Dnevni center za brezdomce 
in ga prosil, naj si umije in ogreje noge. 
Ponudil se je celo, da mu jih on umije. 
Takrat smo pozorno in občutljivo pristopili 
ter s pomočjo njegovega prijatelja dosegli, 
da se je po dolgem času stuširal, oblekel in 
ogrel. Po tem je bil kot novorojen otrok! 
Tistega dne je sprejel ponudbo za zavetišče 
in je ostal do danes.

Podobno je bilo s starejšim gospodom, ki 
je dolgo zavračal našo pomoč. Živel je sam 
v neogrevani zapuščeni hiši. Težko se je 
premikal, saj je imel zelo bolne noge, a še 
vedno ni hotel pomoči. Kljub temu smo ga 
obiskovali in poskušali vzpostaviti stik z 
njim. Na enem od obiskov je rekel sodelavki: 

»Dobro, če mi že tako hočeš pomagati, pa 
mi prinesi eno bundo!« Led je bil prebit. 
Tudi ta gospod je prišel k nam v zavetišče, 
zdaj pa je nastanjen v domu za starejše.

Spoznali smo tudi starejšega gospoda, ki je 
prenočeval v enem ljubljanskih podhodov. 
Bil je sam in popolnoma izgubljen. Z 
nikomer ni govoril in če je spregovoril, ga 
ni bilo moč razumeti. Pripeljali smo ga v 
dnevni center, ki ga je začel vse pogosteje 
obiskovati. Kmalu smo ga nastanili tudi 
v zavetišče, kjer se je povsem udomačil. 
Začel je več govoriti in postajal tudi vedno 
bolj razumljiv. Lepo je bilo videti, kako je 
resnično hvaležen in vesel naše družbe. Ker 
v zavetišču nimamo možnosti zdravstvene 
oskrbe, smo tudi njemu poiskali dom, kjer 
je poskrbljeno zanj. Še vedno smo v stiku 
z njim in ga obiskujemo.

Še bi lahko naštevali takšne čudeže, ki nam 
dajejo pogum, da vztrajamo tudi takrat, 
ko je težko. Veseli smo vsakega malega 
koraka k večjemu dostojanstvu in lepšemu 
življenju. To je lahko sprejem tuširanja 
po dolgem času, obisk zdravnika, ki ga 
je nekdo dolgo odlašal, vključitev v delo, 
začasna abstinenca, ki človeku spet da 
upanje, veselje ob prejeti pomoči ... To so 
mali čudeži, ki jih ne smemo spregledati, 
saj lahko vodijo v velike spremembe, ob 
katerih človek zaživi novo življenje. 

Vabljeni, da se nam 
tudi  v i  pr idruž ite 
kot prostovoljci na 
terenskem delu! Več 
informacij najdete na 
www.brezdomec.si. 
Veseli vas bomo! :) n
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»Iz življenja naše družine«

V Krščanskem bratstvu bolnikov 
in invalidov sem prostovoljka 
že deset let. Na radiu Ognjišče 

sem nekega večera poslušala oddajo 
Krščanskega bratstva bolnikov in 

invalidov Vstani in hodi ter se takoj 
videla med njimi. Tudi sama sem imela 
zdravstvene težave in čutila sem, da bom 
tu najbolj razumljena. Nisem pa hotela 
izpostavljati tega, saj sem bila mnenja, 

Moje doživljanje bratstva
Nina Skitek

Nina Skitek na božičnem srečanju Bratstva
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da če bom kot prostovoljka pomagala 
drugim, bom s tem zdravila tudi sebe. 

Bratstvo mi ogromno pomeni. Tu 
sem lahko brez maske na obrazu, brez 
pretvarjanja, brez make-upa, brez 
lepih oblek. Tu lahko govorim o svojih 
težavah brez strahu, da me bodo izdali 
oz. razvrednotili. Tu lahko pokažem, do 
kod sežem, kje so meje moje zmogljivosti, 
in to brez sramu, ker pač ne zmorem 
vsega, kar bi želela, ali kar bi v drugih 
okoljih pričakovali od mene. Tu sem 
del skupnosti bolnikov in invalidov, 
kjer dobim nazaj tisto moč, ki sem jo 
z boleznijo izgubila, njim pa dam tisto, 
kar so oni z boleznijo izgubili. 

 Duhovna komponenta Bratstva je 
izjemno močna. Povezani smo z našim 
duhovnim asistentom, ki je navzoč 
povsod, kjer ga potrebujemo, predvsem 
pa pri duhovnih vsebinah. Povezani 
smo v molitvi in to omili marsikakšen 
konf likt, ki bi ga drugače težko presegli. 
Povezani smo v bolezni, kar nam pomaga 
razumeti druge, da smo drug z drugim 
bolj strpni. Izkusila sem, kako drugače je, 
ko prideš v konf likt z nekom, ki zaradi 
bolezni odreagira povsem drugače. 
To sprejemam kot del medsebojnega 
spoznavana in učenja. Videla sem, da 
moram tu uporabljati drugačne načine 
komunikacije, da se konf likt razreši. 
Povezani smo z zgodbami, ki jih prinaša 
življenje in te zgodbe niso samo lepe. 
Čudim se jim, razmišljam; svetujemo 
si in skušamo pomagati. 

V Bratstvu sem prvič lahko preko 
kulturne skupine odkrila svoj talent: 
začela sem pisati pesmi. Pri tem me je 

spodbujala pesnica, članica Bratstva. 
Svoje pesmi sem recitirala na raznih 
kulturnih prireditvah. Prvič sem tudi 
začutila, da lahko razvijem sposobnost 
pisanja člankov , ko sem za revijo Prijatelj 
pisala članke o naših srečanjih. Rada 
pišem in rada pesnim. 

Videla sem, da imam čut za bolnike, 
invalide in stare. In za skrb zanje. Skupaj 
z njimi sem prvič izkusila, kako je kuhati 
za 40 ljudi: ko smo imeli v našem Domu 
Bratstva na Zaplani večja srečanja, na 
primer večdnevno počitniško druženje 
članov ali ko skupaj praznujemo novo leto. 
Pomagala sem v kuhinji in pri strežbi. 

Nekateri naši sodelavci in prostovoljci 
so se medtem poročili in dobili otroke. 
Niso več tako aktivni v Bratstvu, vendar 
smo še naprej povezani, le drugače kot 
prej. Zdaj je lepo, ko se dobivamo doma 
na kavici in pri klepetu z otroki. V tem 
času se je že zamenjalo nekaj duhovnih 
asistentov, vsak je prinesel nekaj novega, 
nekaj lepega: drug od drugega se ponovno 
učimo začeti na novo. 

Meni je lepo biti članica Bratstva. Tu 
lahko najbolj doživim Božjo bližino, kar 
mi da notranji mir. In tu lahko najbolje 
slišim in živim molitev: Zgodi se tvoja 
volja. 

V božjih rokah smo. »Karkoli storiš 
enemu od teh najmanjših bratov, storiš 
meni«, mi oznanjajo Kristusove besede, 
ki me opogumljajo v služenju najmanjšim, 
med katere se prištevam tudi sama. n

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov
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Ob zgornjem naslovu smo se v 
vikendu od petka, 6. marca 
zvečer, pa vse do nedelje popoldne, 

8. marca, z mislimi ustavljali študentje 
Vincencijevega študentskega doma iz 
Ljubljane. Duhovne vaje so, tako kot lansko 
leto, potekale v toplem primorskem ozračju 
na Mirenskem Gradu. 

»Živeti polno? Kaj to sploh pomeni? Zakaj 
je dobro razmišljati o tem? Zakaj si sploh 
dovoliti sanjati, hrepeneti, boriti se in 
vztrajati? Kaj prinašajo končni/neskončni 
cilji in kakšna so hrepenenja, ki nas vodijo 
do tja?« To so vprašanja, ki so se nam 

porajala, in smo v vikendu, ki je po mnenju 
večine minil prehitro, poskušali odgovoriti 
nanje. Iskanja odgovorov in novih vprašanj, 
pa smo se pod vodstvom Petra Žaklja lotili 
takole … 

Za začetek smo si v petek zvečer pogledali 
film Kaznilnica odrešitve, v katerem glavni 
protagonist Andy vztraja v dobrem, ohranja 
sanje in hrepenenja kljub temu, da je v 
zaporu pristal po krivem obsojen in se mu s 
strani sozapornikov, paznikov in upravnika 
godijo krivice in nasilje. Andy nam pokaže, 
kako prenašati trpljenje in hkrati tudi, kako 
kljub bolečini živeti polno. Kako je zmogel 

»Iz življenja naše družine« 

»Živeti polno«
Urška Doles

“Živeti polno” z duhovnostjo in glasbo drug ob drugem
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vse to in tudi, ali bi mi zmogli in sploh 
želeli stopiti na podobno pot v življenju in 
kako to storiti, pa smo odkrivali v soboto 
in nedeljo. 

V soboto smo se spraševali, kakšne so naše 
sanje, k čemu se želimo približati v življenju 
in kako se bomo za te sanje borili. Ob 
tem smo spoznavali, da moramo iskati 
neskončne cilje in si dovoliti neskončna 
hrepenenja, če želimo zares zaživeti in ne 
životariti. Pri tem smo se spraševali, v čem 
se neskončni cilji in hrepenenja razlikujejo 
od končnih. Razmišljanje smo po kosilu 
malce prekinili in prevetrili misli, tako 
da smo odšli na bližnji hrib Cerje, hojo pa 
izkoristili za klepet. Večerni čas smo po 
sv. maši izkoristili za pogovor ali spoved 
in družabno igro.

V nedeljo smo skušali razmišljati o tem, 
pri čem si bomo prizadevali vztrajati, da 
se bomo lahko preko hrepenenj približali 
sanjam – načrtu, ki ga ima za nas On. Pri 
tem smo skušali najti konkretne primere v 
našem življenju, da si naredimo »načrt za 
boj« za dobro in polno življenje tudi, ko se 

vrnemo z duhovnih vaj domov. Da bi tako 
tudi doma, med prijatelji, domačimi, sošolci 
resnično poskušali zaživeti polno – da bi 
spoznanja neskončnih ciljev in hrepenenj 
vzeli zares in se pred tem naporom ne 
bi skrili. Duhovne vaje smo sklenili z 
nedeljsko mašo in Bogu izročili svoje 
misli in spoznanja, ki so nas spremljala 
čez vikend.

O ja, verjemite, da o vsem naštetem ni 
bilo lahko razmišljati! Toda, v teh skupnih 
dneh nam je postalo vsaj malce lažje, da 
smo lahko skupaj razmišljali in delili drug 
z drugim svoje sanje, hrepenenja in boje, 
»grizli« tudi, ko je bilo naporno in se nismo 
v vsem strinjali. Vse to je terjalo tudi pogum 
in obilo spodbud, da tvegamo, zato da 
smo v pogovor poskušali vstopiti iskreno 
in brez pretvarjanj. Upam in si želim, da 
sedaj, ko smo se vrnili domov, ta milostni 
vikend spoznanj, spodbud in odgovornosti 
za dobro živimo tudi naprej v vsakdanjem 
življenju. Zato prosim Jezusa, da nam 
pomaga, da se pred tem ne bi skrili in bi 
kljub nepotešenosti v življenju vztrajali v 
hrepenenjih neskončnosti. n

Zbrani v krogu smo si bili največja vzpodbuda

Študentski dom Vincencij
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Na mrzel četrtkov večer, 16. januarja 
letos, nas je na božičnem koncertu 
Študentskega doma Vincencij 

najprej ogrel zvok orgel izpod Larinih 
prstov. Tako se je skrivnostno začel vedno 
toplejši občutek v srcu ob poslušanju 
glasbenikov in glasbenic, ki so nam želeli 
predati veselo novico daru, ki smo ga (spet) 
dobili na božič. Program je bil razgiban: od 
zborovske, inštrumentalne, solopevske do 
komorne glasbe (najbrž to ni prida veljavna 
klasifikacija – Muz(ikologij)a, na pomoč!).

Sladki toni so tudi meni omogočili, da sem 
se zamislila nad lepoto, lepoto, v katero smo 
vstopili s pomočjo glasbe ? Včasih sem na 
telefonu kar stisnila gumb za snemanje, 
da bi se ob ponovnem poslušanju lahko 
spomnila takratnih občutij (na primer ob 
Danielovi izvedbi Zimskega jutra). Zelo 

me je navdušila tudi Janjina blagozvočna 
skladba Adolpha Adama O sveta noč. Visoki 
toni so lahkotno plavali po cerkvi in se 
dotikali naših ušes. Koncert je popestril tudi 
naš domski pevski zbor, ki jih z glasbenim 
programom navdušuje Ema Hostnik in več 
priložnostnih komornih zasedb, ki so se 
večglasno dopolnjevale.

V imenu doma sem hvaležna vsem, ki so 
podelili svoje glasbeno ustvarjanje z nami, 
imamo res ogromno talentov v naši hiši. 
Hm, tudi mene so kar zasrbeli prsti, zato 
sem na koncu, ko sem voščila violistki Maji, 
sklenila, da se naslednjič opogumim. Po 
koncertu je bila namreč čudovita priložnost, 
da smo se srečali z znanimi in manj znanimi 
obrazi na zakuski, ki so jo pripravile pridne 
roke. n

»Iz življenja naše družine« 

Božični koncert
Tajda Jerkič

Božični koncert za telo in dušo, sredi mzrlega januarskega četrtka
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V že skoraj pomladanskem času 
(glede na visoke temperature), 
se je v ponedeljek, 24. 2. 2020, 

osem pogumnežev iz Študentskega doma 
Vincencij odpravilo na smučanje v bližnji 
Gerlitzen (sl. na Osojščico). Na srečo 
je bila edina prigoda dneva ta, da je 
Vinkica, kot edina predstavnica ženskega 
spola tokratne odprave, zaspala, in smo 
zato start odložili za nekaj minut. Na 
srečo smo vseeno k izhodišču gondole 
prišli pravočasno, še pred množico 
madžarskih smučarjev.

Prvih nekaj spustov je bilo kljub 
padavinam najlepših, saj na progah še 
ni bilo gneče, ki se je pojavila ob hitrem 
izboljšanju vremena. Malo čez 12. uro 
smo začutili praznino v želodčkih in se 
zato namestili na terasi smučarske koče, 
obsijani s soncem.

Skupinica štirih Vinkov se je kaj kmalu 
po okrepčilu vrnila na bele strmine, drugi 
pa smo še malo posedeli ob razgledu na 
obsijane bližnje vrhove. Popoldan slednje 
skupinice je bil tudi sicer bolj v znamenju 
martinčkanja (morali smo nabrati moči še za 
večerno domsko pustovanje), medtem ko so 
drugi štirje smučarji do zadnjega izkoristili 
smučarski dan.

Kljub temu, da so bile snežne razmere slabe 
(sicer ustrezne 7 stopinjam nad ničlo), smo 

se imeli lepo. Dobra ideja je bila, da smo se 
že na začetku dneva razdelili na “ta hitre” in 
tiste, ki moramo nabrati še nekaj (smučarske) 
kondicije. Tako smo lahko vsi uživali v svojem 
tempu in se potrpežljivo prilagajali drug 
drugemu znotraj obeh oblikovanih smučarskih 
skupinic.

Ob koncu smučarskega dne, nekaj pred 16. 
uro, smo vsi dobili bitko z velikimi in veliko 
kuclji na progi ter uspešno prismučali do 
gondole brez poškodb. n

ŠDV smuča
Julia Hlede

Študentski dom Vincencij

Smuka je bila izjemna kljub višjim temperaturam, 
zahvaljujoč izjemno dobri volji
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»Ozelenela veja« 

Hvaležna za misijon v Indiji
Katja Peganc

Tokrat bo za rubriko spregovorila 
nekdanja veroučenka župnije 
Celje-Sv. Jožef, danes članica 

vokalne skupine Jožefinke in soustvarjalka 
kulturnega življenja z mladimi na Jožefovem 
hribu. Vse omenjeno v kombinaciji z njeno 
radoživostjo, pozitivno predanostjo življenju 
in študiju delovne terapije ter kognitivne 
znanosti je botrovalo, da se je odločila za delo 
prostovoljke v Indiji. Kaj vse je doživela, kako 
je svojo pomoč, okolje in odnose doživljala, pa 
predstavlja v naslednjem prispevku.

Zadnje poletje sem se še s tremi študenti 
podala v Indijo, kjer sem kot prostovoljka 
delovala v šoli na obrobju Kolkate (Kalkute) 
ter v samem mestu, v centrih Marije Terezije. 
Želja po prostovoljnem delu v Indiji se mi je 
pojavila že pred časom, a do lani nekako ni 
bilo prave priložnosti ali dovolj časa. Težko 
rečem, zakaj me je vedno »vleklo« prav v 
Indijo, vem pa, da mi je bil sam projekt pisan 
na kožo, saj sem kot delovna terapevtka in 
študentka kognitivne znanosti navdušena 
nad delom z otroki in osebami, ki imajo 
nevrološke težave, in tukaj je bilo veliko 
priložnosti za delo z omenjenima skupinama. 

Februarja sem spoznala člane, s katerimi 
smo skupaj preživeli čas v Indiji. Skupaj 
smo se pripravljali na projekt in zbirali 
sredstva, ki smo jih namenili trem različnim 
ustanovam, v katerih smo delovali. Sredstva 
smo zbirali po župnijah s prodajo izdelkov 

in dobrodelnim koncertom v Celju pri 
Sv. Jožefu, kjer so res vsi mladi in gospod 
Planinšek priskočili na pomoč in omogočili, 
da je koncert uspel. Lahko se pohvalimo, 
da je bil to že tretji dobrodelni koncert za 
odpravo tukaj, saj sta se pred leti v Zambijo 
in na Madagaskar z medicinsko odpravo 
podala moja prijatelja iz naše »skupine mladih 
s hriba«. Resnično sem hvaležna vsem, ki 
so donirali ali na kakršen koli drug način 
pomagali pri zbiranju sredstev, saj lahko 
povem, da v Indiji ustanove, ki smo jim 
prinesli denar, z njim res delajo čudeže. 

Otroci so tisti, ki so Katjo v depriviligiranih krajih še 
posebej nagovorili
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Po prihodu v Indijo smo si vzeli malce časa 
za turistični ogled, da smo se počasi pripravili 
na indijsko kulturo, nato pa smo pot zaključili 
v Kolkati, kjer smo se razdelili. Moje delo se 
je začelo v Paliju, podeželju blizu Kolkate, 
kjer je Slovenka Mojca s svojim možem 
Anupom ustanovila šolo za deklice. Res 
neverjetno je, ko vidiš, kaj jima je uspelo 
ustvariti. V šoli sva z Ajdo vodili različne 
delavnice. Najin dan je izgledal tako, da sva 
se po zajtrku in uspešnem odklepanju 5-ih 
ključavnic, z lokalnim vlakom, ki je bil za 
slovenske razmere nenormalno natrpan, 
peljali do Pialija. Pot so nama krajšali 
glasbeniki in glasni prodajalci, ki so ponujali 
od zelenjave, nakita, do protibolečinskih 
krem. Po približno pol ure sva prispeli do 
najine postaje in se po potki mimo revnih 
barak odpravili proti šoli. Dan v šoli se je 
začel s petjem in branjem odlomka iz Svetega 
pisma, kjer se je zbrala celotna šola. Nato smo 
se odpravili vsak v svoj razred. Deklicam v 
vrtcu sem brala pravljice v angleščini in jih 
naučila nekaj plesov. V nižjih razredih smo 
veliko likovno ustvarjali, pletli, tekmovali 

na poligonih, testirali svoje 
ravnotežje, se lovili, telovadili ter 
se ob enostavnih poskusih učili 
o svetlobi, vodi, vetru, zvoku ... 
V višjih razredih so bile punce 
navdušene nad orientalskim 
plesom, katerega sama plešem 
že 14 let; skupaj smo sestavile 
ter se naučile koreografijo. Tudi 
z njimi smo se učile ob zabavnih 
eksperimentih in se smejale, ko 
kakšen ni šel ravno po načrtu. 
Umetnost smo izkoristile za to, 
da so punce razmišljale o svoji 
prihodnost, karieri. Poskusila 
sem jim vliti poguma, da kljub 
temu, da bodo nekoč žene in 

matere, lahko še vedno imajo poklic, ki si 
ga želijo, saj je to v njihovem svetu prava 
redkost. Po končanem pouku, ko so učenke 
višjih razredov ostale v šoli, da so se učile in 
delale nalogo, sva z Ajdo prijeli za čopiče in 
porisali steno na šoli, kot je tukaj navada. 

En dan so nas učenke višjih razredov povabile 
k sebi domov. Peljale so nas skozi vas in 
nam ponosno razkazovale bivališča njihovih 
družin. Nekatere so živele celo v betonskih 
hiškah, večina pa je živela v domovanjih 
iz štirih lesenih stebrov pokritih s folijo, 
tekstilom ali salonitnimi ploščami. Nekaj 
teh domovanj je bilo postavljenih v bližini 
železniške proge in ob vsakem prihodu 
vlaka sem sumljivo gledala v premikajoče 
se domovanje. Veseli obiska so ponosno 
razkazovali svoje domovanje, ki ga je 
velikokrat sestavljala ena ali morda dve 
sobi – kuhinja (nekaj podobnega štedilniku 
in posode) ter spalnica, kjer je največkrat vsa 
družina spala na eni postelji. Zanimivo je bilo, 
kako se v teh revnih domovanjih potrudili, 
da bi nam bilo kar se da prijetno, saj so takoj 

Indijski način življenja in razmere se močno razlikujejo od evropskih
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v nas usmerili ventilator, ki je 
bil verjetno star vsaj toliko kot 
jaz. Drugo zanimivo doživetje 
je bilo, ko smo bili gosti na 
proslavi, ki so jo deklice z 
učiteljicami pripravile ob 
dnevu državnosti, 15. avgusta. 
Za ta praznik so naju z Ajdo 
oblekli v sari in program se 
je začel. Deklice so pele in 
plesale, uprizorili pa so celo 
krajše dramsko delo. Dvakrat 
smo bili povabljeni tudi na 
čisto pravo indijsko kosilo. 
Enkrat domov k družini Gayen 
in enkrat k Anupovi materi. 
Zakaj je bila to posebna izkušnja? Zato, 
ker smo jedli na tleh in z rokami. Moram 
priznati, da sem najprej samo opazovala, ko 
se je na krožniku poleg ribe in riža znašla 
tudi omaka, a sem se kmalu naučila tudi to, 
kako učinkovito jesti z rokami. 

Drugi del mojega prostovoljnega dela je 
potekal v Kolkati v centrih Matere Terezije, v 

katerih večinoma bivajo osebe z omejitvami, 
ki so bile po zgledu Matere Terezije rešene iz 
ulic. Tukaj sva se z Ajdo pridružili ostalima 
članoma, ki sta že bivala pri jezuitih. Dnevi 
tukaj so potekali drugače. Zbujali smo se ob 
5h zjutraj in po nasmetenih, a ob tej uri še 
kar mirnih ulicah, hiteli do »Mother house« 
(hiša, kjer so bivale sestre), kjer smo ob 6h 
zjutraj z mašo pričenjali naš dan. Sledil je 
zajtrk – mini banane, toast in zelooo sladek 

črni čaj z mlekom. 
Po  z a j t rk u  smo 
izvedeli pomembne 
novice za naslednji 
dan, se poslovili od 
prostovoljcev, ki so bili 
z nami še zadnji dan, 
skupaj zapeli, zmolili 
in se v skupinicah 
odpravili vsak v svoj 
center. Jaz sem bila 
dodeljena v dom 
Shanti Dan, v katerem 
so bivala dekleta in 
ženske z gibalnimi 
in  kog n it i v n im i 
omejitvami. Ob prihodu 

Hvaležni pogledi otrok so tisti, ki ženejo in vlivajo energije 
prostovoljcem po svetu

Fotografija srečnih in zadovoljnih otrok, ki nagovarja sama po sebi

»Ozelenela veja« 
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smo si čez lase poveznile ruto 
in nadele predpasnik, nato pa 
smo prišle do deklet, kjer so nas 
nekatere že nestrpno čakale. 
Sama sem večino časa preživela 
v prostorih fizioterapije, kjer 
sem dvema fizioterapevtoma 
pomagala pri razgibavanju 
deklet, namestitvi upornic, 
transferju in hranjenju. Za 
vikende sem pomagala ostalim 
prostovoljkam, s katerimi smo 
ročno prale perilo, ga obešale in 
upale, da ne bo čez pet minut 
deževalo (tam sem bila namreč 
v času monsuna, ki je sušenje 
oblačil in posteljnine na prostem občasno 
precej otežil), preoblačile postelje, tuširale 
in preoblačile dekleta, jih poskušale učiti 
preproste besede ali pa jih preprosto zabavale 
s petjem, plesom, sprehodi, pogovori ipd. 

Kadar nisem bila preveč utrujena, sem se 
z veseljem podala na delo še v popoldanski 
smeni, kjer sem delala z otroki ali dojenčki 
v domovih Shihshu bhavana in Daya dan. 
Večere sem občasno preživljala pri adoraciji 
ali ob pogovorih, sicer pa sem hodila spat 
kar zgodaj v upanju, da bom lahko zaspala 
ob hrupnem prometu ter da me pred peto 
uro zjutraj ne bo zbudil glas z džamije, ki je 
bila v bližini; kljub temu, da v Indiji močno 
prevladuje hinduizem. 

V Kolkati sem imela priložnost videti 
ogromno nasprotij ... Na eni strani 
nebotičniki, urejene poslovne stavbe, na 
drugi pa družine z več otroki, ki spijo na 
ulici. Preživela sem precej razburljivih 
trenutkov: reševala sem takšne in drugačne 
zdravstvene težave; se jezila, ko so z mano 
želeli le zaslužiti; se žalostila ob pogledu na 

1001 smet na poteh, kar je dodatno poslabšal 
še monsunski naliv, ki je poplavil te ulice 
in zaradi smeti voda ni mogla odtekati, 
tako da sem do kolen v vodi, po kateri je 
plavalo vse možno, hodila proti domovanju; 
se smejala, ko so mi živali (krave, ovce ali 
koze) zaprle pot, pogled obračala v tla v 
času muslimanskega praznika žrtvovanja, 
saj so se za dva dni ulice v tistem predelu 
spremenile v precej nazorno klavnico; ter se 
čudila prometu, kjer namesto smerokazov 
uporabljajo hupe in kjer se črte, ki ločujejo 
pasove, uporabljajo le za določitev smeri 
vožnje, pa kljub vsemu skoraj ni nesreč. 
Na drugi strani mi je izkušnja prinesla 
ogromno pozitivne energije in hvaležnosti, 
ki sem jo prejela od oseb, s katerimi sem 
delala; čudovita poznanstva navdihujočih 
prostovoljcev z vsega sveta in nepozabno 
izkušnjo ter lekcijo za življenje. Kljub vsej 
revščini nisem dobila občutka, da bi bili ljudje 
lačni (saj je riž res lahko in ugodno dobiti) in 
večina ljudi izgleda srečnih s svojim stilom 
življenja. To me je vedno znova opominjalo 
na to, da moram pozabiti na naš zahodnjaški 
pogled na stvari ter biti hvaležna in uživati 
trenutke tukaj in zdaj. n

Zdravstveni sistem je neprimerno slabše urejen kot pri nas in za bolne 
skoraj ni poskrbljeno
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»Moje korenine«

Petdeset zlatih let
Pogovor s s. Cveto Jost HKL

Sestra Cveta, letos mineva 50 let, 
odkar ste sestra usmiljenka. Bi lahko 
za Vincencijevo pot nekaj povedali 

o svojem življenju in poklicu? Kje vam je 
tekla zibelka?

Rodila sem se v Zibiki, ki je lepa dolina, 
obdana z griči in hribi z desne in leve, tako 
da zares izgleda kakor zibelka. V župniji 
z istim imenom sem bila krščena, tu sem 
uživala srečo otroštva med štirimi sestrami 
in z bratom. Imeli smo še dve polsestri iz 
očetovega prvega zakona. Tudi z njima smo 
bili tesno povezani.

Se morda spomnite kakega najzgodnejšega 
spomina? 

Ko sem bila stara dobra tri leta, se je rodila 
najmlajša sestrica. Botri so pri nas imeli 
navado, da je ob krstu vsak od otrok dobil 
svojo štruco dišečega belega kruha. Ta 
hlebec smo si smeli sami rezati po mili 
volji. Kako sem bila srečna, ko sem si komaj 
triletna smela sama z nožem odrezati kos od 
svojega kruha … S to sestrico sva bili potem 
v otroštvu nerazdružno povezani; ker sva 
bili najmlajši, sva se navadno skupaj igrali, 
prepevali, uganjali norčije. Pa tudi vsi skupaj 
smo veliko prepevali, uprizarjali igrice, se 
učili, pomagali pri delu, molili pa 'na preži', 
kadar očeta ni bilo doma. Občinska služba 
ga je spravila v KP in otroci smo vedno 
živeli v strahu, da bodo prišli miličniki in 

nam odnesli velik črni rožni venec, ki ga je 
stric poslal iz Amerike … Skrivali smo ga 
na dnu omare. K sreči je bila mama globoko 
verna, oba z očetom pa srčno dobra. Tako je 
Bog v svoji dobroti tudi očetu vrnil vero in 
je umrl v zaupanju vanj.

Kaj pa v šolo, ste hodili v istem kraju? 

Ja, takrat je bilo otrok še toliko, da smo imeli 
osemletko, za srednjo ali poklicno šolo pa je 
bilo treba z vlakom v Celje. Potem sem se 
zaposlila, dokler me ni 'zmotil' Gospod. Poklic 
sicer ni prišel povsem nepričakovano, saj sem 
imela tri tete redovnice in sem vedela, da 
veliko molijo zame. Kljub temu se mi je Božja 
volja razodela v enem samem trenutku, ko 
sem spomladi 1968 pred sestrsko hišo v Celju 
prvič videla mlajšo usmiljenko. Spoznanje je 
bilo, če tako rečem, dokončno: to boš, ker te je 
Bog od vekov za to določil. Seveda so sledile 
ovire, nasprotovanja, nagajanja – jaz pa sem 
v sebi nosila tiho srečo in trdno odločitev, da 
bom usmiljenka in grem, če bo treba, tudi 
na konec sveta. Pa ni bilo treba tako daleč, 
le do Beograda …

Tam so usmiljenke, potem ko so jih pregnali 
iz Slovenije, imele provincialno hišo in 
semenišče. Kam so vas poslali, ko ste prejeli 
prvo poslanstvo?

Bila sem malo žalostna, ko so sestre, s katerimi 
smo bile skupaj 'preoblečene', odhajale v 
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medicinsko šolo in k bolnikom. Ostala 
sem na Čukarici, dodeljena v provincialno 
tajništvo. A je bilo tudi tam lepo, zlasti ker 
so bile čukariške hiše – nekateri so jim rekli 
'Vatikan v malem' – sredi vrtov, blizu parka 
in gozda. Ker sem bila otrok narave, ne vem, 
kako bi sicer preživela sredi velemestnega 
betonskega mravljišča, kar je Beograd 
v tistih letih že bil. 'Za tolažbo' pa smo 
smele tudi sestre, ki smo bile pri notranjih 
opravilih, občasno obiskovati uboge in jim 
prinašati hrano in, upam, da tudi veselje. 
To je bila duhovna poslastica. Sicer sem se 
pa morala večkrat prepričevati, da je vsako 
delo usmiljenke za uboge, naj počne karkoli 
in kjerkoli. To mi je pomagalo tudi pozneje, 
pri raznih premestitvah in dolžnostih. 

In ko sedaj gledate nazaj, menite, da je 
bilo vaših petdeset poklicnih let res zlatih?

Mislim, da so bila, ker jih je Bog pozlatil. 
Če bi bilo odvisno od mene, bi bila morda 
le kamnita ali pa slamnata. A ker Bog v 
svoji dobroti vse obrne na dobro, sem mu 
neizmerno hvaležna. Če sem še tako slabotna, 
sem Jezusu iskreno posvetila življenje in on 
popravlja vse moje pomanjkljivosti. Saj je 
obljubil …

Saj res, česa se pa iz svojega življenja z Njim 
najraje spominjate?

Svojega prvega 'spreobrnjenja', v času, ko 
sem začutila njegov klic. Šele takrat sem se 
globoko srečala z Bogom in tisto izkustvo 
njegove žive navzočnosti me je spremljalo in 
mi dajalo moč tudi potem, ko so se prvotna 
čustva ohladila. Prav to je priporočal papež 
Frančišek lani ob obisku v Skopju, ko je 
posvečenim osebam naročal, naj se spominjajo 
svoje prve navdušenosti …

Drugo tako obdobje so bile prve zaobljube, ki 
so sledile notranjemu boju. Si predstavljate, da 
vas več let pesti suša, potem pa vas naenkrat 
oblije dež Božje milosti in vse ozeleni in 
vzcveti? Nekako tako mi je bilo; bila sem 
bolj v nebesih kot na zemlji. Ko pa sem leto 
pozneje odšla v Pariz na učenje francoščine, 
me je tujina spet dobro postavila na sušna tla. 
In tako se je potem menjavalo več ali manj 
vse življenje. Še enkrat je Božji žarek močno 
zasijal ob izkušnji osvobajajočega duhovnega 
spremljanja s spoznanjem, kako zelo me ima 
Bog rad, táko, kot sem. In zdaj posveti vedno, 
kadar z Božjo pomočjo postajam bolj notranje 
svobodna. Pa saj že sama leta doprinesejo k 
temu, da človek vedno bolj spoznava praznost 
vsega, kar ni v Bogu in v njegovo slavo.

In še nečesa ne pozabim. Osrečujočih srečanj 
z ubogimi, ko sem milostno zaznavala vso 
njihovo veličino zaradi Jezusove navzočnosti 
v njih. Prav tako v sosestrah.

Spomin na birmo s sestrama Greto in Danico



52

Vincencijeva pot | 2020 • številka 1

Ali ne bi mogli povedati kaj več o tistem 
obdobju, ko ste bili sestram že po dolžnosti 
bolj blizu?

To je bil lep čas, zahteven in bogat. Še zdaj mi 
je težko, da jih nisem znala bolj poslušati. So 
me pa zelo obogatile, mlajše in starejše. Ko 
sosestra razgrne pred teboj svojo notranjost, 
skrivnosti, boje in veselje, svoje življenje 
z Bogom, je to nekaj tako 
lepega, da se jasno zaveš, da 
nisi vreden tega zaupanja. Pa 
srečevanja z njimi ob smrti 
uri. Kako sem strmela nad 
njihovo vero, ko je sestra, 
ki so se ji iztekale ure, npr. 
prosila za dovoljenje, da bi 
smela umreti (kdo danes to 
lahko razume!), pa druga, ki ni 
mogla umreti, dokler nisem z 
njo obnovila zaobljub, in spet 
tretja, ki me je čakala, ker je 
letalo imelo zamudo in nisem 
mogla s srečanja iz materne 
hiše priti dovolj zgodaj, da bi 
pred mano zatisnila oči … To 
so milosti, ki jih ne morem in 
ne smem pozabiti. In vendar 
se dogaja, da enoličnost časa 
včasih potisne vse tisto lepo in svetlo iz 
življenja nekam v ozadje in nastopi nevarnost 
površnosti, pozabljanja, skoraj malodušnosti. 

Doživeli ste tudi zelo razburkane čase: vojne 
v bivši Jugoslaviji, selitev provincialne hiše 
in ukinjanje drugih postojank, spremembe 
v državi, težka in nevarna potovanja …

Doživetje čudovite Božje previdnosti in 
varstva sv. Jožefa mi je iz tistih let najmočneje 
v spominu. Ko so me npr. sredi noči na poti 
iz Beograda preko Budimpešte na avstrijski 

meji vrgli z vlaka z mlado aspirantinjo s 
Kosova, ki je šla z mano v Slovenijo. Ni 
imela vizuma za Avstrijo, ker so se takrat 
predpisi tako rekoč vsak dan spreminjali, 
in ni smela naprej, sama pa nisem imela 
vizuma, da jo pospremim nazaj v Beograd. 
Pa je Bog po dobrih ljudeh dal, da sva po 
čudnih ovinkih le prišli domov. Ali pa takrat, 
ko smo s s. Miriam Praprotnik in s. Sofijo 

Gjergji šle na ogled v Albanijo, 
leta 1992. Slovenija se je takrat 
že osamosvojila, in ker nisem 
imela jugoslovanske vize, mi 
iz Črne Gore niso dovolili 
prestopa albanske meje. Spet 
je bilo na delu čudovito Božje 
varstvo, da sem po dolgi poti 
le prispela v Drač in se nato 
vrnila v Šentjakob. 

Lahko poveste še kaj iz vaših 
zadnjih let?

Vesela sem in Bogu hvaležna, 
da sem lani dočaka la 
stoletnico obstoja province 
in vsega, kar je bilo z njo 
povezano: knjige o zgodovini 
naše province Pot ljubezni 

skozi čas in Marijin dar, ki nas je potrdila v 
veri, da je Brezmadežna tista, ki ji dolgujemo 
svoj obstoj. Obvarovala je sestre hudega v 
najtežjih časih in varuje – tako čutimo – 
tudi nas danes. Rada bi jo še bolj ljubila 
in se ji zaupala. In rada bi se tudi iz srca 
zahvalila vsem, ki so me na poklicni poti 
dobrohotno spremljali – od predstojnikov, 
spovednikov, dragih domačih, sosester in 
drugih. Naj bo njihov plačnik Bog, ki zna 
vse pozlatiti. 

Pogovarjala se je s. Ljubica Jozić HKL ml. n

Marija Vnebovzeta na Tinskem pri 
Zibiki, naša najdražja Mati

»Moje korenine«



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

Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla 
znanstvena monografija avtorice Karle Pacek

Pot ljubezni skozi čas
Zgodovina Slovenske province 

Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk



Vstali Zveličar nas vabi,  
da mu odpremo rane in strahove svojih src
in jih cepimo na Njegovo prebodeno srce,

da nam bo od tam pritekal neizčrpen izvir ljubezni,  
usmiljenja in moči. 

Marijine sestre v imenu uredništva Vincencijeve poti
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