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Naslovnica: Bistveni element vsake barke je krmilo, saj 
z njim uravnavam smer vožnje, da pridem do želenega 
cilja. Simbolno je takšno krmilo pri človeku vest. Ta 
nas duhovno in moralno vodi v smeri Boga, Cerkve, 
občestva … Vsak popravek smeri pri sv. spovedi pomeni 
neke vrste spreobrnjenje. Napačna smer brez popravkov 
ne vodi k cilju. V težkih vremenskih razmerah je 
treba smer vedno znova uravnavati … Prav tako nas 
spreobrnjenje, nenehno zapuščanje smeri greha, pripelje 
do cilja, ki je svetost.



Na pepelnično sredo smo duhovniki 
vernike zaznamovali z blagoslovljenim 
pepelom in pri tem ponavljali stavek: 
»Spreobrni se in veruj evangeliju!« Že 
od nekdaj se mi je ta stavek zdel neka-
ko odveč oziroma nepotreben. Kristja-
ni, ki se na pepelnično sredo udeležijo 
obreda pepeljenja, tako in tako veruje-
jo evangeliju. Zakaj bi jih torej še doda-
tno pozival? Pravilnejši se mi zdi stavek 
iz knjige preroka Ezekijela: »Spreobrni-
te se in se odvrnite od svojih malikov!« 
Sveto pismo pogosto govori o spreobr-
njenju. Vedno v obliki poziva. Tudi Ja-
nez Krstnik in Jezus sta pozivala Jude, 
da bi se spreobrnili. Bi lahko rekli, da sta 
pozivala neverne? Daleč od tega. Bili 
so verni, vendar je njihova vera postala  
mlačna. Pomembnejše so jim bile skrbi 
in načrti, ki so jih imeli za zemeljsko živ- 
ljenje kot pa za dosego večnega vese-
lja. Pogled so vse pogosteje usmerjali k 
minljivemu in zato zanemarjali večno. 
Nemogoče je namreč služiti dvema go-
spodarjema. Enemu služiš, drugega pa 
zanemarjaš in postavljaš na stranski tir 
(prim. Mt 6,24). Navadno je Bog tisti, ki 
potegne »kratko«. 
Podobno se je dogajalo sv. Frančišku. 
Bil je veren, globoko veren mladenič. 
Živel je kot kristjan, se držal Božjih 
in Cerkvenih zapovedi, pa vendar je 
čutil potrebo po spreobrnjenju. Bil je 
namreč razpet med dvema gospodar-
jema. Frančišek je imel »sanjsko« življe-
nje – kot sin bogataša, ki je cele noči 
veseljačil s prijatelji. Hotel je postati 
vitez, kar bi mu tudi uspelo. Čeprav 
je imel vse, je čutil, da nečesa vseeno 
nima. Tisto »nekaj« ga je peklilo, da je 
začel moliti in iskati Božjo voljo. Znan 
je njegov stavek, ki ga je v srcu in na 
glas neštetokrat ponovil: »Signore, che 
cosa vuoi, che io faccia?« Oči je začel 
dvigovati in jih upirati k Bogu, ki se mu 
je razodel in ga razsvetlil. Vendar se je 
moral najprej odvrniti od svojih mali-
kov. Veseljačenja je zamenjal s postom, 

»Spreobrnite se in se odvrnite  
od svojih malikov!« (Ezk 14,6)

vojaški tabor s cerkvijo sv. Damijana, prešernost z molitvijo. Mladi mož se je goto-
vo zavedal, da bo naletel na nerazumevanje domačih in meščanov. Saj poznate 
tradicionalno slovensko skrb: Kaj bodo pa ljudje rekli?! Tudi to je bil malik, ki se 
mu je moral Frančišek odreči. Ko je zapustil »gospodarja« in se izročil Gospodarju, 
je doživel pravo spreobrnjenje, ki ni stvar razuma, pač pa srca. 
Se vam zdi vse to znano in domače? Meni zelo. Nase večkrat gledam kot na Fran-
čiška. Nisem si še na jasnem, v katerem obdobju spreobrnjenja. Vsekakor daleč od 
tistega, ki si ga želim in ga je Frančišek doživel v cerkvici sv. Damijana. Veseljačenja 
je bilo tudi v mojem življenju dovolj. Raje rečem, preveč. Pogled sem vztrajno 
usmerjal (in ga še vedno) k malikom. Tistim malikom, ki v očeh navadnega smrt- 
nika, kakršen sem, nudijo vse mogoče ugodnosti in udobnosti. Nobeden od teh 
pa ne razkrije, da v resnici nudi le praznino, glavobol, slabo vest, grozne spomine 
in razočaranja. Kot Adam in Eva, ki ju je kača zapeljala s sladko obljubo, da bosta 
postala kakor Bog (prim. 1 Mz 3,5). V resnici sta le izgubila čistost, nedolžnost in 
neomadeževanost, ki sta jo prejela ob stvarjenju.
Tako rad bi s Frančiškovo iskrenostjo vzdihnil: Gospod, kaj želiš, da storim? Pa niti 
ne vem, če si upam. Bojim se Božjega odgovora. Boga sprašujem, kakšna je nje-
gova volja. Iščem pot spreobrnjenja. Pa v resnici ne vem, če sem nanj pripravljen. 
Maliki, od katerih se moram odvrniti, me še vedno držijo zvezanega z okovi, ki 
jih ne uspem streti. Mogoče bom v letošnjem postnem času doživel razodetje in 
s Frančiškom vzkliknil: »To je tisto, kar hočem, to je tisto, kar iščem, to si želim iz 
vsega srca storiti!« (Čel 20).                                                                                             Aco Jerant
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Najintenzivnejše obdobje Frančiškovega spreobrnjenja 
je bilo med letoma 1204 in 1208. Razodeva se po različ-
nih dogodkih in v njegovem vedenju. Spreobrnjenje se ni 
zgodilo čez noč, a že na prvi pogled je jasno razvidno dej-
stvo, da ima pobudo Bog. Frančišek se je tega globoko za-
vedal, zato je na začetku Oporoke zapisal: »Gospod je tako 
dal meni, bratu Frančišku, da sem začel delati pokoro.«
Njegovo pot spreobrnjenja so zaznamovali mnogi do-
godki. Nekoč je grdo napodil reveža, a se je takoj poke-
sal ter sklenil, da ne bo nikoli več zavrnil nikogar, ki ga bo 
prosil v Božjem imenu. Pozneje je šel z Assisijci v vojno 
proti Perugii, kjer je bil ujet. Vrgli so ga v zapor, toda to 
ujetništvo ni pomenilo pokopa njegove slave. Njegovim 
sotrpinom je bilo celo zoprno in čudno, kako se je ob 
tem predajal neizmernemu veselju. Pojasnil jim je svo-
je vedenje: »Nekega dne me bodo po vsem svetu častili 
kot svetnika.«
Prepričan je bil, da se bo lahko tudi kot konjenik boje-
val za Kristusa. V sanjah je videl čudovito palačo, polno 
orožja, ter si dejal: »Vse to je zate in za tvoje vojake.« 
Videl se je skupaj z drugimi na bojnem polju. Toda že na 
prvem delu poti v Spoletu je med spanjem ponovno za-
slišal zaskrbljeni glas, ki ga je vprašal, kam se namerava 
odpraviti. Poleg tega se mu je vztrajno vsiljevala misel, 
komu je primerneje služiti: služabniku ali gospodarju. 
Potem ko se je poglobil v svojega duha, je bil odgo-
vor jasen: »Gospodarju!« »Zakaj torej iščeš služabnika 

namesto Gospodarja?« Pre-
sunjen nad vsem je zastavil 
Bogu še poslednje vpraša-
nje: »Gospod, kaj torej želiš, 
da storim?« Slišal je: »Vrni se 
v rojstni kraj, kajti po mojem 
delovanju se bo tvoje vide-
nje duhovno dopolnilo.«
Na duhovni poti spreobrnje-
nja je treba upoštevati, da je 
znal Frančišek dogodke brati 
s čistim srcem in z dušo ter 
z odprtostjo za čudežnost. 
Sicer pa se Božje razodetje 
vedno prebira prek znamenj, 
kot so npr. videnja, sanje, 
srečanja … Zato ne prese-
neča, da je Frančiškova pot 
spreobrnjenja in življenja za-
znamovana s čudežnimi do-
godki. Ključni pomen v tem 
dialogu med njim in Bogom 

pa ima seveda vera.
Sanje so ga pripeljale do določene gotovosti. Ob vrnitvi 
v Assisi je doumel, da očetov svet trgovine in denarja ni 
zanj. Še več, čutil je, da ga celo sovraži; svet ugodja z ve-
černimi zabavami pa mu ni ugajal več. V odločilni fazi po 
zadnji takšni večerji s prijatelji je lahkomiselno zapustil 
veselo druščino, da bi ostal sam. Sicer ni vedel, kako na-
prej, a je spoznal, kam se zagotovo ne bo več vrnil.
Za njim je bila že dolga pot, toda potrebno je bilo iti še 
dlje. Kmalu se mu je ponudila priložnost. Med ježo v bli-
žini Assisija je srečal gobavca, enega izmed nesrečnikov, 
do katerih je čutil nepremagljivi odpor. A da ne bi izdal 
svoje zvestobe obljubi, je razjahal konja, stekel do go-
bavca in ga poljubil. Tako je gobavec, ki je sicer le izte-
gnil roko za drobiž, istočasno prejel še poljub.
Pomembnejše življenjske prelomnice so se mu vedno 
zgodile v preprostosti, saj so bile kot izhod iz nekega 
daljšega obdobja notranje bolečine. Vse naslednje stop- 
nje in izbire so bile le preludij v dokončno odločitev. 
Dvajset let pozneje se Frančišek tega obdobja spomin- 
jal takole: »Ko sem bil namreč še v grehih, se mi je zdelo 
zelo zoprno videti gobavce. Gospod pa me je sam pripeljal 
mednje in bil sem usmiljen z njimi« (FOp 1–2).
Tako mu je Duh razširil srce. Frančišek se je tega zavedal 
in želel je izkoristiti vsako priložnost, da bi sledil Bogu, ga 
spoznal še bolj ter razumel, kam ga želi privesti. Na svoja 
človeška iskanja je iskal odgovore po Božjem navdihu.

Frančiškova pot spreobrnjenja
 P. Danilo Holc
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Iz trgovine je vzel nekaj očetovega blaga in ga skupaj s 
konjem prodal v Spoletu. Z denarjem se je odpravil k cerk- 
vici sv. Damijana. Oče Peter Bernardone ga je zaradi tega 
pripeljal pred sodišče, Frančišek pa se je zatekel k škofu, 
da bi se tako zaščitil pred civilno avtoriteto. V navzočnosti 
radovedne množice, ki se je zbrala na trgu, se je Frančišek 
slekel do golega ter vsa oblačila – skupaj z denarnico, ki se 
je duhovnik pri sv. Damijanu ni hotel niti dotakniti – vrgel 
v očetovo naročje. Gol kot črv, toda z dostojanstvom in 
srečo, ki jo je občutil, ko se je prerodil v novo življenje, je 
vzkliknil: »Odslej bom lahko svobodno dejal: Oče naš, ki si v 
nebesih, in ne več oče Peter Bernardone« (2 Cel 12).
Kot umazan razcapanec se je zatekel v gozd, kjer je pre-
peval hvalnice Gospodu. Hodil je od vrat do vrat, beračil 
za hrano in se razveselil vsake skromne mineštre, ki so 
mu jo poklonili ljudje. Po Gospodovi milosti je Frančiš- 
kova duša tako dozorela, da je v njem zaživela Kristu-
sova podoba, potrpežljiva v ubogih in žalostnih. Vedno 
znova se bo spominjal, kako je nekoč tudi sam odvrnil 
ubogega gobavca.
Spreobrnjenje je popolnoma preoblikovalo njegovo 
srce pa tudi telo. Nekega dne je šel mimo skoraj zapu-
ščene in napol podrte cerkvice sv. Damjana. Vstopil je, 
da bi molil. Zaupno in predano se je postavil pred razpe-
lo. Ganjenemu od Božje milosti se je zgodila nezaslišana 
stvar. Premikajoče ustnice na narisani podobi Križanega 
so mu spregovorile: »Frančišek, pojdi in popravi mojo 
hišo, ki se, kot vidiš, podira!« Poln začudenja nemudoma 
uboga in se preda temu povabilu.
Te njegove spremembe še nikomur ni uspelo izraziti. 
Za vedno bo ostala pokrita s tančico skrivnosti. Od tega 
trenutka se je v njegovo sveto dušo naselilo sočutje do 
Križanega. Globoko v srce so se mu vtisnile rane, zname-
nja trpljenja, ki so mu ob koncu življenja na La Verni v 
polnosti zarezale tudi meso.
Duh je tako prek postopnega spreobrnjenja pripravljal 
popolno preoblikovanje sv. Frančiška. V njegovi razlagi 
Očenaša najdemo besede, ki jih lahko izreče samo nek-
do z globoko osebno izkušnjo: »Zgodi se tvoja volja ka-
kor v nebesih tako na zemlji: da bi te ljubili z vsem srcem, 
tako da bi vedno mislili nate; z vso dušo, tako da bi vedno 
hrepeneli po tebi; z vsem mišljenjem, tako da bi svoje na-
mene naravnali na tebe in v vsem iskali tvojo čast; z vsemi 
svojimi močmi, tako da bi vse dušne in telesne moči in čute 
do kraja porabili v služenju ljubezni do tebe in v ničemer 
drugem« (FOče 5).
Bistvo njegovega spreobrnjenja tvori konkretna izku-
šnja srečanja s Kristusom, s katerim se je nenehno po-
govarjal. To svojo plemenitost in radikalnost v podaritvi 
Bogu začenja Frančišek vedno znova, zato je – kot da bi 
bil vsak dan prvi dan njegovega spreobrnjenja – pogo-
sto govoril: »Začnimo, bratje, služiti Gospodu Najvišje-
mu, kajti do sedaj nismo še ničesar storili.«
Bolj kot se je Frančišek notranje približeval Gospodu, 
bolj je čutil svojo nevrednost in grešnost, hkrati pa je vse 
močneje zaznaval tudi Božje usmiljenje.

V Oporoki je zapisal, da je po srečanju z gobavcem »še 
malo počakal in nato zapustil svet« (FOp 3). Zapustiti svet 
je zanj pomenilo popolno prelomiti z zemeljskimi vred- 
notami: zapustiti življenje po mesu, denar, lastno voljo, 
prazno slavo, vsako lastnino; v svobodi zaživeti po Božji 
besedi ter se popolnoma prepustiti Bogu. Zaradi takšne-
ga radikalnega razumevanja spreobrnjenja se je popol-
noma daroval službi Kristusu in bližnjemu, k čemur je 
spodbujal tudi vse brate, ki so se mu pridružili.
Edini povzetek o Frančiškovem spreobrnjenju je, da si v 
spomin prikličemo besede, ki jih je sam izrekel pred svo-
jo smrtjo: »Jaz sem svoje storil, to, kar je vaše, pa naj vas 
pouči Kristus!« Za spreobrnjenje torej ne obstaja noben 
drugi recept kot ta, da sprejmemo Jezusa Kristusa v srce 
ter zaživimo dosledno življenje v zvestobi evangeliju. In 
ne pozabimo: če se spreobrnjenje lahko zgodi v danem 
trenutku, pa zvestoba življenja po evangeliju vključuje 
hojo po dolgi poti, vse do zadnjega diha in ponovnega 
srečanja z Gospodom.

Literatura: Dizionario francescano, Conversione, Edizioni 
Messaggero Padova 1983, str. 227–240.

Studenec žive vode 

Bil si na poti
utrujen in žejen,

in si počival
ob Jakobovem vodnjaku

sredi tujske dežele Samarije.
In si prosil Samarijanko,

naj bi ti dala piti.
In si se z njo pogovarjal

o živi vodi, ki teče
v večno Življenje.

Ti sam si Studenec
skrivnostne žive vode,

ki očiščuje in zdravi
in mrtve oživlja

in vse za vedno odžeja.
Daj nam Gospod 

te žive vode,
ti naš Mesija,
in nas popelji

v večno Življenje.

Stanko Janežič
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Vsak človek je enkratno in neponovljivo bitje. Ta-
kšne so tudi naše življenjske zgodbe in predstavila 
bom svojo.
S svojim življenjem sem trenutno zadovoljna, ču-
tim se sprejeto in sem srečna. Vendar v preteklosti 
ni bilo tako. Dolga leta sem bila nesrečna zaradi ne-
uslišane ljubezni. 
Odraščala sem v verni, razširjeni družini; poleg star-
šev in brata je z nami živela očetova mama. Imela 
sem lepo otroštvo. Živeli smo skromno, a bila sem 
ljubljena. Starši, predvsem mama, so nama z bra-
tom podarjali veliko svojega časa. Moje osnovno-
šolsko in gimnazijsko obdobje je potekalo umir-
jeno, brez pretresov. Starši so mi posredovali vero, 
me v tem duhu vzgajali, poskrbeli za zakramenta 
sv. krsta in sv. birme. V posebnem spominu mi je 
ostalo vznemirjenje ob prvem svetem obhajilu. 
Ob nedeljah smo redno hodili k sv. mašam, verouk 
sem obiskovala osem let, kot študentka sem se pri-
ključila mladinski skupini. 
Sredi 1. letnika študija pa sem se »noro« zaljubila v 
Andreja, ki je zaznamoval moje življenje. Ni bil ve-

ren. Naredila bi vse, da bi me 
vzljubil. Po usodnem srečanju 
z njim sem se oddaljila od Cer-
kve, pozabila na svojo vero in 
v aprilu 1979 postala članica 
Zveze komunistov. Ob tem 
sprejemu nisem čutila nekega 
posebnega veselja ali vzne-
mirjenja; nasprotno, globoko 
v meni se je oglašala slaba 
vest. Hvaležna sem staršem, 
posebno mami, s katero sva 
bili veliki zaupnici, da mi tega 
dejanja ni nikoli očitala in me 
je imela še vedno rada, čeprav 
je zaradi tega trpela.
Pet let sem sanjarila o Andre-
ju, ki se je v bistvu norčeval 
iz mene, jaz pa sem še vedno 
upala … Nobenega dobrona-
mernega opozorila – ne od 
mame ne od koga drugega 
– nisem sprejela, živela sem v 
sanjskem svetu. Kmalu pa sem 
spoznala, da pričakujem ne-
kaj, kar se ne bo zgodilo. Začu-
tila sem, da moram v svojem 

življenju nujno nekaj spremeniti, da rešim vihar. 
Začela sem potovati, smučati, preusmerjati svoje 
misli … Bilo je zelo težko in velikokrat sem jokala.
Oktobra 1982  sem podala pisno izjavo in izstopila 
iz Zveze komunistov, kar je bilo takrat nekaj nepo-
pisnega, vendar sem bila trdno odločena, da se re-
šim tega bremena.
Na osebni ravni sem se čutila poraženo, neuspe-
šno. Kako me je zabolelo, zaskelelo kot sol na rani 
ob pripombah, kot npr.: »Kaj je narobe s tabo, da si 
sama?«  
Na svoji poklicni poti sem se čutila zadovoljno, 
uspešno, srečno. Poklic socialne delavke sem vzlju-
bila in ga z veseljem opravljala celo delovno dobo.
Veliko časa sem namenila nečakinji Ani in nečaku 
Roku, s katerima sem živela v neposredni bližini.
Leta 1993 je moja mama zbolela za rakom. Ker je 
bila slabotna, sem jo občasno spremljala k sv. ma-
šam in tako sem se začela počasi vračati v cerkev. 
Po njeni smrti v oktobru 1996 sem pri sv. mašah 
našla mir in tolažbo.

Po tem pogovoru sem začutila v sebi 
mir, veselje, kar zavriskala bi …
Majda Šerona
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Življenje je teklo po bolj ali manj ustaljenem ritmu: 
služba, dom, izredni študij, izobraževanja, druženje 
s prijateljicami, hobiji … Postala sem prostovoljka v 
več invalidskih organizacijah … Na videz je bilo vse 
idealno, vendar sem v sebi trpela. Hrepenela sem 
po družini in otrocih, čeprav ne vem, ali bi jih sploh 
lahko imela. Vedno bolj sem slutila, da so to le sa-
nje. Leta pa so tekla …
V tem času sem še poskušala vzpostaviti kakšen 
odnos, pa tudi z druge strani so prišle »ponudbe«. 
Žal je bilo med njimi tudi nekaj pregrešnih, ven-
dar se nisem mogla toliko ogreti, da bi začela re-
sen odnos. Vse sem vedno primerjala z Andrejem. 
Velikokrat sem se spraševala, kaj je na njem, da je 
v moji glavi nastala takšna zmeda. S svojim vede-
njem sem bila kriva za marsikatero razočaranje na 
drugi strani.
Potem je prišlo leto 2009. Takrat sem že redno ho-
dila k maši. Izvedela sem, da se naš kaplan p. Matei 
vrača v rodno Romunijo. Ko sem se šla poslovit, sva 
se prvič osebno pogovarjala. Ob koncu pogovora 
mi je rekel: »Molite zame!« Te besede so me prvi hip 
zmedle, potem sem to začutila kot Božji dotik. Od 
takrat vsak dan molim zanj.
Ko je ob božično-novoletnih praznikih prišel na 
obisk v Slovenijo, sva se dolgo pogovarjala. Po tem 
pogovoru sem čutila v sebi mir, veselje, kar zavri-
skala bi. Od srca se mi je odvalil težek kamen. Po 
tridesetih letih žalostnih novoletnih praznikov pr-
vič nisem jokala.
Gospodu sem neizmerno hvaležna, da je na mojo 
življenjsko pot pripeljal p. Mateia, ki mi je pomagal 
sprejeti samskost. Sedaj se ne počutim več žalo-

stno in manjvredno. Hvaležna sem mu za vse, kar je 
naredil zame, za vse pogovore, spodbude, obiske, 
za organizacijo mojega prvega obiska Romunije. 
To je bil moj najlepši dopust v življenju.
Za vse spodbude, pomoč in zaupanje na moji poti 
spreobrnjenja se moram zahvaliti tudi vsem našim 
patrom v samostanu. 
Po pričevanju zakoncev na evharističnem kongre-
su sem začela obiskovati maše še med tednom. 
Veliko moči in poguma za spremembe v življenju 
sem prejela še pri svetih spovedih pri spovednikih 
na različnih krajih.
Sem upokojenka in sem vključena v različne sku-
pine, ki delujejo v naši župniji. V meni posebej od-
meva lanskoletni sprejem v bratstvo Frančiškovega 
svetnega reda. Po svojih močeh se bom tudi v pri-
hodnje aktivno vključevala v župnijsko občestvo.
Gospodu sem hvaležna za starše, ki so mi podarili 
življenje, še posebej pa za dar vere.
Zahvaljujem se mu za vse dobre ljudi, ki jih pošilja 
v moje življenje. 
Nebeškemu Očetu in Materi Mariji se zahvaljujem 
za prejete milosti, čeprav dolga leta nisem dojela, 
kako sem blagoslovljena. Osredotočena sem bila 
samo na tisto, česar nisem imela. 
Posvetila sem se Jezusovemu in Marijinemu srcu in 
upam, da me bosta vodila tudi v prihodnje.
V knjigi Tesse Afshar Na polju milosti sem prebrala: 
»Če bi nam Bog prizanesel z ostro bolečino žalo-
sti, ne bi mogli izpolniti njegovih najlepših načrtov 
za naše življenje. Včasih najslajše stvari v življenju 
vzklijejo iz najslabših.«

Moja prva »spoved«
Zlatka Šorli

dno, ko sem se odpravljala k pouku, sem se priporočila 
svetogorski Mariji. Rada sem tudi zahajala v cerkev  na 
Kostanjevico z isto prošnjo »Marija, pomagaj.« Ko sem 
stala pred cerkvijo, me je spremljala želja, da bi se po-
kazal kakšen pater in bi se mu zaupala, pa ga ni bilo … 
Nekoč sem se opogumila in brez pomišljanja stopila kar 
v spovednico, kot sem videla druge. Tišina! Jaz čakam, 
pater čaka ... Potem me vljudno povabi k spovedi. Brez 
zadržkov je iz mene kar privrelo, kar je bilo tako dolgo 
zamolčano. Pater je samo poslušal. Bila sem kot otrok … 
Začutila sem veliko olajšanje in nepopisno radost. Oba 
sva bila vesela, da sva se srečala.  Ko sem zaprla vrata 
spovednice in stopila v cerkev, sem začutila, da me je 
občestvo že objelo in sprejelo medse. Začutila sem, da 
me je pater z vsem srcem priporočil in izročil Mariji. Po 
sveti maši sva se dogovorila, kako naprej.

Misli mi hitijo daleč nazaj v prva šolska leta. Vsi sošolci 
so hodili k verouku, samo jaz ne, ker nisem bila krščena. 
Vprašala sem mamo, zakaj je tako, pa mi je odgovorila, 
da bom že razumela, ko bom starejša. Bila sem ranjena … 
Zelo lep spomin imam na sošolko, ki mi je velikokrat »ne-
deljsko pridigo« pripovedovala na drevesu, kjer sva imeli 
svoj skrivni kotiček. Kadar sem šla mimo cerkve, sem se 
vedno pokrižala, kot sem nekoč videla starejšo ženičko in 
njeno spoštljivo kretnjo. Imela sem dom, skrbne starše in 
vendar mi je nekaj manjkalo. Takrat je v moje srce prišlo 
spoznanje: »Bog je …! Kliče me!«
Vedela sem, da moram samo odrasti, takrat se bom lah-
ko sama odločila.  Neštetokrat je bil moj pogled usmer-
jen proti cerkvi svete Ane s tiho željo: »Prosim pomagaj.« 
Odrasla sem, srednjo šolo sem obiskovala v Novi Gori-
ci. Iz sobe je bil lep pogled na Sveto goro in skoraj ve-
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Zadnji dan šolskega leta je napočil težko pričakovani 
trenutek. Slovesno sva z botro – sošolko stopali po cer-
kveni ladji pred oltar, kjer je pater izrekel za mene čarob-
ne besede: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Sve-

tega Duha!« Postala sem Božji otrok! 
In odpuščeni so mi bili moji grehi … 
Potem sem prvič v življenju prejela 
še Jezusa v svoje srce. V polnosti se 
takrat tega daru še nisem povsem 
zavedala, sem pa neskončno hvale-
žna Bogu, da lahko od takrat naprej  
pokleknem v spovednico in prosim 
odpuščanja.
S fantom, sedanjim možem, sva se 
takrat rada videvala že štiri leta. Nič 
ni vedel za moje namere. To sem 
hranila samo zase, da mi nihče ne 
bi mogel očitati, da sem ta korak 
storila zaradi njega. Lahko si pred-
stavljate, kako je bil presenečen, ko 
sem mu zaupala, da sva sedaj oba 
Božja otroka, tudi jaz, prejela sem 

sveti krst … Njegov začudeni pogled in hvaležen objem 
sta vse povedala. Dobri dve leti po tem sva si v domači 
cerkvi obljubila večno zvestobo.

»Spreobrni se in veruj evangeliju,« je molil du-
hovnik pri obredu pepeljenja na začetku postne-
ga časa. S to popotnico stopa skozi postni čas ve-
likonočni kristjan. »/Z/ močno voljo, dan za dnem 
in z Božjim blagoslovom, stopnjo za stopnjo /…/« 
postaja novi človek.
Osebni pogled, občutje, izkušnje poti spreobr-
njenja so nam zaupali nekateri bratje in sestre iz 
Frančiškovega svetnega reda (OFS) iz Maribora. 

Nedavno me je zbodla prebrana izjava nekoga, ki ima 
za seboj kar nekaj let aktivnega sobivanja v župnij-
skem občestvu, češ da »človek pri spovedi dobi ob-
čutek, da je grešen in potrebuje pomoč, ne pa kazni«. 
Rečeno se me je dotaknilo in popeljalo v ponovni 
razmislek, kako spoved doživljam sam. Pomirjen sem 
ugotovil, da se moj odnos do tega zakramenta v vseh 
letih zavedanja ni spremenil. Še vedno sta sicer prisot- 
na določeno vznemirjenje in zadrega, ko je običajno 
v svetih časih cerkvenega leta oziroma po potrebi 
treba opraviti z žehto vesti, a kaj je to v primerjavi z 
občutkom olajšanja in odrešenja po prejemu odve-
ze. Samo sveto spoved doživljam kot posledico svoje  
želje po spreobrnjenju, čeprav me jezi, da se znova in 
znova, iz leta v leto spreobračam in da se dokončno 
že enkrat iz lastne grešnosti in slabosti ne spreobr-
nem ter pri tem že skoraj zlorabljam Božjo dobroto, ki 
kar naprej odpušča in mi gleda skozi prste.

Spreobrni se in veruj evangeliju
Zbral p. Tine Gašparič
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Zato ugovarjam na začetku omenjeni misli. Spoved je 
namreč milost, naložena pokora pa blagodejni obliž 
na duševne rane in želim, da bi vsak človek znal ceniti 
in koristiti možnost tega duhovnega zdravila.

Slavko Žižek

Bogu hvala za zakrament sprave!
Srčno si želim, da se v tem zakramentu redno meseč-
no srečam z Jezusom. Po tem srečanju znova zaživim, 
saj operem svojo dušo vseh večjih in manjših »za-
blod«, ki se ponavljajo v mojem življenju.
Po srečanju z Jezusom občutim, da mi odpušča, in 
znova zaživim polno življenje!
Hvala vsem duhovnim voditeljem, molivcem, ki me 
spremljajo na tej poti. Sedaj razumem svojo mamo, 
zakaj je hodila redno k spovedi. 

Franica Kumperščak

Sveta spoved mi nakazuje resnično pot zveličanja, 
k Bogu, v nebeško domovino. Postni čas me ob pre-
mišljevanju Kristusovega trpljenja na križevem potu 
vedno znova nagovarja, da »grem vase« in izrekam 
stavek, ki ga povemo pri vsaki sveti maši: »Gospod, 
nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo 
in ozdravljena bo moja duša.« Da, mojo dušo ozdravi 
le Gospod, ko se v ponižnosti izpovem  svojih grehov 
in jih obžalujem ter prejmem odvezo po duhovniku, 
Jezusovem namestniku. Iz spovednice odhajam po-
tolažena, polna hvaležnosti Bogu, odločena slediti 
evangeliju, saj vem, da me nenehno spremlja usmi-
ljena ljubezen – Jezus sam.

Adela Pirman

Spominjam se otroštva. Spoved je bila zame prava 
mora. Na silo sem se poskušala spomniti grehov. Kaj 
si bo mislil župnik, če bom samo nekaj »nakladala« 
(saj vemo, da vsi delamo grehe), in kaj šele, če sem 
napravila nekaj, česar ne bi povedala nikomur na sve-
tu, in me upravičeno čaka kazen?!
Danes je popolnoma drugače. Še vedno se mi do-
gaja, da me kaj muči, stiska, me preganja krivda, pa 
se ne spomnim rešitve! Tudi tokrat je bilo tako! Skrbi 
in pritiski v službi, strah pred napačnimi odločitvami 
ali strah, da sem komu napravila krivico, prestopila 
mejo, ga stisnila v kot …  Potem pa znašanje in ne-
prijaznost do domačih … Stiska je bila tako huda, da 
sem poklicala sodelavko v Ljubljano. Vedela sem, da 
bo pomagalo. »Gospod je moj pastir, nič mi ne manj-
ka,« so besede, ki delajo čudeže. Resnično mi je odle-
glo, a pod pokrovom je še vedno vrelo …
V nedeljo sva z mamo prišli k maši nekaj minut prej. 
Pred cerkvijo naju je s širokim nasmehom pozdravil 
p. Marjan. Ustavil se je pri meni in mi povedal šalo. 
Pozneje sem izvedela, da je opazil mojo nerazpolože-
nost in me hotel nasmejati. Z nekoliko privzdignjeni-
mi kotički ustnic sva vstopili v cerkev. Ob kesanju pa 
me je streslo! Na dan so privrele vse stiske, strahovi 
in krivda preteklih dni. Pa saj to je to! Sam Bog me je 

prek p. Marjana pocukal za rokav! Kliče me k spovedi. 
Kliče me, da preložim breme nanj! Ja, slišal je mojo 
stisko in mi odgovoril … Že kolikokrat v življenju! 
Spoved je bila lepa, pomirjujoča, polna upanja in 
moči za pot navkreber – za Gospodom.

Suzana iz Maribora

Mnogi se danes sprašujejo/mo: »Zakaj naj bi šel k spo-
vedi, saj nisem nič takšnega naredil, zagrešil?« 
Tako se nam zdi, ker je svet, v katerem živimo, narav-
nan tako, da skoraj nič več ni greh, vse je dovoljeno, 
nič več ni sveto. In kaj hitro pademo v past posvetno-
sti. Da bi se izognili miselnosti »Saj je vse dovoljeno«, 
se moramo le malce utišati, prisluhniti Bogu in se 
poglobiti v čisto osnovno resnico 10 Božjih zapovedi. 
Zamislimo se, poglobimo se v njihov pomen in kma-
lu bomo odkrili, kako se moramo pogovoriti z nebe-
škim Očetom, kje smo ga polomili, kje smo bili preveč 
posvetni ali smo izgubili stik z Božjo realnostjo.
Ko se sama tako poglobim, stopim v spovednico in 
se pogovorim z duhovnikom – spovednikom. Iskreno 
čutim, da mi je lažje, da je bilo breme odvzeto. In tako 
krenem v posvetni svet, kjer bom verjetno ponovno 
padla, se na istem kamnu ponovno spotaknila, a ne 
bom odnehala. Vztrajno bom hodila odlagat svoje 
breme v spovednico.
Gospod je potrpežljiv in milostljiv kot nihče na tem 
svetu. Hvala ti, Gospod, da nenehno sprejemaš moja 
bremena.

Bernarda Ban

»Če bi bila naša največja potreba potreba po 
informacijah, bi nam Bog poslal učitelja.
Če bi bila naša največja potreba tehnologija, bi nam 
Bog poslala znanstvenika.
Če bi bila naša največja potreba denar, bi nam Bog 
poslal ekonomista.
Če bi bila naša največja potreba užitek, bi nam Bog 
poslal zabavljača.
Toda naša največja potreba je potreba po 
odpuščanju, zato nam je Bog poslal Odrešenika.«

(neznani avtor)
Spoved je zame zakrament, kjer se po eni strani zne-
bim bremena, ki me zaradi občutka krivde pritiska k 
tlom in zavira. Vsakič znova me preseneti dejstvo, da 
četudi obsojam sama sebe, je Bog večji in mi odpu-
šča.
Po drugi strani pa je spoved prostor, kjer z Bogom 
pregledava pot. Odkriva mi, koliko se je moja pot od-
maknila od najboljše možne, kje so bili nepotrebni 
ovinki in kaj sem se iz njih naučila. Kaže mi, s kate-
rimi ljudmi se je moja pot križala, katerim je pri tem 
predstavljala križ in česa bi se bilo smiselno odkrižati. 
Predvsem pa mi daje možnost, da ponovno umerim 
kompas vesti na Božje koordinate in se obrnem v pra-
vo smer. 

Fani
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Postni čas živeti kot čas spreobrnjenja
P. Milan Kos

Papež Frančišek je med splošno avdienco 5. marca 
2014 dejal, da nas postni čas pripravlja na zelo po-
memben trenutek in zato ga imenujemo »›močni› čas, 
trenutek preobrata, ki lahko v vsakem od nas spodbu-
di spremembo, spreobrnjenje«. Vsi potrebujemo spre-
membo na boljše in postni čas nam pri tem pomaga. 
Tako izstopimo iz utrujenih navad in lene navajenosti 
na slabo, ki nam nastavlja past. »V postnem času nam 
Cerkev namenja dve povabili: bolj živo se zavedati Kri-
stusovega odrešenjskega dela in bolj zavzeto živeti last- 
ni krst,« je zatrdil papež.

Spreobrnjenje – hvaležen odgovor na 
čudovito skrivnost Božje ljubezni
Zavedanje čudovitih del, ki jih je storil Gospod za naše 
zveličanje, pripravlja naše misli in naše srce na držo 

hvaležnosti Bogu za vse, kar nam je po-
daril in kar dela v korist svojega ljudstva 
in celotnega človeštva. Od tod prihaja 
naše spreobrnjenje, ki je »hvaležen od-
govor na čudovito skrivnost Božje ljube-
zni«. »Ko vidimo to ljubezen, ki jo ima Bog 
za nas, čutimo željo, da bi se mu približali; 
in to je spreobrnjenje,« je pojasnil papež.

Ne navadimo se propadanja in 
revščine
V polnosti živeti krst je prav tako povabi-
lo, da se ne navadimo na razmere propa-
danja in revščine, ki jih srečamo, ko hodi-
mo po ulicah naših mest in naših dežel. 
Obstaja namreč nevarnost, da pasivno 
sprejmemo določena obnašanja in da ne 
osupnemo več pred žalostno realnostjo, 
ki nas obkroža. »Navadimo se na nasilje, 
kot da bi bilo neka predvidena vsakdanja 
novica; navadimo se na brate in sestre, ki 
spijo na ulici, ki nimajo strehe, pod kate-
ro bi se zatekli. Navadimo se na begunce, 
ki iščejo svobodo in dostojanstvo in ki se 
jih ne sprejme, kot bi se jih moralo. Nava-
dimo se na življenje v družbi, ki se hoče 
odpovedati Bogu, kjer starši več ne učijo 
otrok moliti in narediti znamenje križa. 
To je navajanje na nekrščanska obnaša-
nja; lagodnost pa nam omami srce,« je 
poudaril papež. Na trgu zbrane vernike 
je vprašal, ali se njihovi otroci, vnuki zna-

jo pokrižati in ali znajo moliti očenaš in zdravamarijo.

Postni čas živeti kot čas spreobrnjenja
Papež Frančišek je nadaljeval, da postni čas prihaja k 
nam kot previdnostni čas, da bi spremenili svojo usta-
ljeno pot, obnovili zmožnost reagiranja na stvarnost 
zla, ki nas vedno izziva. »Postni čas je treba živeti kot čas 
spreobrnjenja, osebne in skupnostne prenove prek pribli-
ževanja Bogu in zaupnega sprejemanja evangelija.« Na 
ta način lahko tudi na brate in sestre ter njihove stiske 
gledamo z novimi očmi. »Postni čas je zato ugoden 
trenutek za spreobrnjenje k ljubezni do drugega, ju-
bezni, ki zna za svojo vzeti držo hvaležnosti in usmiljenja 
Gospoda, ki je postal ubog, da bi nas obogatil s svojim 
uboštvom.« Ko premišljujemo glavne skrivnosti vere, 
Kristusovo trpljenje, križ in vstajenje, se zavemo, da 
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nam je bil neizmerni dar odrešenja dan iz zastonjske 
pobude Boga.
Sv. Frančišek Asiški v 27. opominu pravi takole: Kjer 
je ljubezen in modrost, tam ni ne strahu ne nevedno-
sti. Kjer je potrpežljivost in ponižnost, tam ni ne jeze ne 
vznemirjenja. Kjer je uboštvo skupaj z veseljem, tam ni 
ne pohlepnosti ne skoposti. Kjer je spokojnost in premi-
šljevanje, ni ne zaskrbljenosti ne raztresenosti. Kjer je 
strah Gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne 
najde prostora za vstop. Kjer je usmiljenje in obzirnost, 
tam ni ne razsipnosti in ne trdosrčnosti.
Sv. Frančišek nas v tem opominu vabi k naslednjim 
krepostim: ljubezni, modrosti, potrpežljivosti, poni-
žnosti, uboštvu, veselju, spokojnosti, premišljevanju, 
Gospodovemu strahu, usmiljenju in obzirnosti. Lahko 
rečemo, da nas spodbuja h krepostim, ki jih kot ljudje 
nikoli v polnosti ne bomo živeli. Takšno mišljenje nas 
lahko navaja k temu, da začnemo opravičevati svojo 
življenjsko držo z razmišljanjem, da se tako in tako ne 
splača truditi in je najbolje, da ostanemo pri svojih na-

vadah in lenih navajenostih na slabo. Prav zaradi tega 
nas tudi papež Frančišek opozarja, naj se ne navadimo 
na propadanje in revščino. V smislu te nevarnosti, ki 
preži na nas, se moramo prav vsak dan, vsak trenu-
tek našega odločanja, odločati za pot spreobrnjenja. 
Papež Frančišek navaja dva razloga, ki naj bosta kot 
spodbuda in temelj, da bomo odločno vztrajali na tej 
poti: moj odgovor na čudovito Božjo ljubezen Boga 
do mene in želja živeti zakrament krsta – Božjega otro-
štva, ki mi je bil dan po Božji milosti.
Pot spreobrnjena mora biti osebna, v tem času, danes, 
v tej uri, v tej trenutni situaciji. Ne čakam ne na jutri in 
ne na druge čase, kajti »zdaj je čas milosti in rešitve«, in 
ne pozabim na Gospodovo pomoč – po poti spreobr-
njenja hodim z Gospodom v tem življenjskem okolju, 
kjer živim, in življenjski situaciji, ki jo živim. Zato nikoli 
ne smemo računati samo na svojo moč in pozabiti na 
Gospodovo milost, ki nam je dana prek molitve, zakra-
mentalnega življenja in evharistije.

Papež Frančišek Frančiškovim

13. Marijafest v baziliki Marije Zavetnice na Ptujski Gori
Druga sobota v maju je na Ptujski Gori že trinajsto leto v 
znamenju Marijafesta. Letos je to 13. maj, god fatimske 
Matere Božje. Zanimivost, čudovito naključje ali kaj več? 
Začetek slovesnega praznovanja bo že vigilija v petek, 
12. maja, ob 19.00 (molitvena ura, sv. maša, procesija s 
kipom fatimske Gospe). Ta večer bosta v molitvi in češče-

nju naše nebeške Matere povezani Fatima (s papežem Frančiškom) ter Ptujska Gora (z nadškofom Alojzijem Cviklom).
Marijafest v soboto popoldne ob 17. uri bo kot mogočen odmev 100. obletnice fatimskih prikazovanj. Kar tri-
najst mladih glasbenikov & glasbenih skupin, ki radi prepevajo Bogu in Mariji v čast, se pridno pripravlja (za letošnji 
Marijafest 13 novih skladb – še eno naključje?).
Prisrčno vabljeni pod Marijin plašč na Ptujsko Goro! Bratje minoriti s Ptujske Gore 

Romarski dom v Olimju tudi le-
tos od 20. do 27. avgusta 2017 od-
pira vrata fantom, ki bi radi od blizu 
spoznali redovno življenje minoritov 
– manjših bratov sv. Frančiška.
Mnogi fantje in samski možje sre-
dnjih let čutite veselje do duhovnega 
poklica, vendar se vam zdi ta življenj-
ska pot pretežka in cilj nedosegljiv. A 
treba je le nekaj poguma in zaupanja 
v Božjo pomoč.
Malo lučko v srcih vseh, ki čutite v 
sebi poklic duhovnika ali redovnega 
brata, bi radi bratje minoriti spreme-
nili v jasno luč, v kateri boste spo-
znali, da je življenje z Bogom lepo in 
srečno. Z nami boste živeli, delali in 
molili.

Prijavite se lahko prek telefona: 031 242 675 (p. Ernest) ali e-pošte: ernest.benko@rkc.si

PRIDI IN POGLEJ
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Vsako leto se ob poslušanju evangeljskih poročil o Jezu-
sovem trpljenju v velikem tednu srečujemo z dobrim ali 
desnim razbojnikom, hudodelcem, ki so ga skupaj z Je-
zusom križali na Golgoti, neposredno izven takratnega 
jeruzalemskega obzidja. Res je, o njem ne vemo skoraj nič 
zanesljivega. To, kar je zanesljivo, so zgolj Jezusove bese-
de, ki jih je v kratkem dialogu naslovil nanj: »Danes boš z 
menoj v raju« (prim. Lk 23,43). Zagotovo je moral mož v 
svojem življenju zagrešiti nešteto slabih stvari, toda kljub 
vsemu je v svojih poslednjih trenutkih vendar prepoznal 
Jezusovo nedolžnost, ki jo je v trdni veri, da je Jezus Božji 
Sin, na svoj način tudi javno izpovedal: »Jezus, spomni se 
me, ko prideš v svoje kraljestvo!« V teh besedah je obse-
žena vsa življenjska usoda ubogega in skesanega moža, 
obenem pa globoko kesanje, brezpogojno zaupanje ter 
popolno spreobrnjenje, ki odpira pot v nebesa.

Dizma – zamotan klopčič
Pravijo, da je zelo težko pisati ali govoriti o nekom, če 
ga ne poznaš po imenu. Evangelisti razbojnika, ki je na 
križu visel na desni strani Jezusovega križa, le kratko 
omenjajo, ne povedo pa o njem kaj dosti in ga niti ne 
imenujejo po imenu. Marko tako omenja le dva razboj-
nika, »enega na njegovi desnici in enega na njegovi levi-
ci« (prim. Mk 15,27).
Nič bolj zgovoren tudi ni evangelist Janez, ki sicer omenja 
še dva druga, ki sta bila križana skupaj z Jezusom, nič pa ne 
zapiše o razlogih obsodbe: »Tam so ga križali in z njim vred 
dva druga …« (prim. Jn 19,18). Prav tako ne omenja Je-

zusove obljube o raju razbojniku na desni, 
pa čeprav je zelo rahločuten do obeh. Tudi 
nič poniževalnega ni čutiti v njegovem za-
pisu za razliko od evangelistov Mateja in 
Marka, ki ne zaobideta sramotenja, ki ga 
je bil Jezus deležen, ko je visel na križu (Mt 
27,44; Mr 15,32); Marko se celo sklicuje na 
izpolnitve Pisma: »In bil je prištet med pre-
stopnike« (Mk 15,28; prim. Iz 53,12).
Nekoliko več pa nam o desnem razbojni-
ku pove Luka, evangelist, ki je zbral tudi 
največ poročil o Božjem usmiljenju v to-
lažbo grešnikom. Usmiljenja ne zaobide 
niti ob usodnih dogodkih na Golgoti. Tre-
tji evangelij namreč na sam začetek posta-
vi kar dve hvalnici, ki jima je skupna ideja 
usmiljenja. Prvič se usmiljenje omenja v 
Marijini hvalnici – Magnificat, po angelo-
vem oznanjenju Mariji in njenem obisku 
pri sorodnici Elizabeti v Zaharijevi hiši: 

»Velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. 
Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bo-
jijo« (prim. Lk 1,50-51). Zanimivo ob tem je dejstvo, da ima 
na dan Marijinega oznanjenja svoj god ravno desni ali do-
bri razbojnik, pri nas najbolj znan z imenom sveti Dizma. 
V harmonično uglašenem tonu z Marijo v svoji hvalnici 
spregovori o usmiljenju tudi oče Janeza Krstnika, Zaharija: 
»/…/ da bi izkazal usmiljenje našim očetom in se spomnil 
svoje svete zaveze /…/ In ti dete, se boš imenovalo prerok 
Najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom pripravit nje-
gova pota, da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje 
v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju 
našega Boga« (prim. Lk 1,72-78).
Evangelist Luka, ki v uvodu v svoj evangelij sam poja-
snjuje, da je »sklenil že od začetka vse natančno po- 
izvedeti in po vrsti popisati« (prim. Lk 1,3), se od osta-
lih evangelistov loči tudi po tem, ko poudari, da ga je 
le eden od dveh obsojencev, tisti na levi strani, zmerjal, 
medtem ko ga je nasprotno, tisti na desni, celo branil. To 
mesto predstavlja enega preprostih, vendar pa istočas- 
no najlepših dialogov, ki jih zasledimo v Svetem pismu: 
»Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je prekli-
njal in mu govoril: ›Ali nisi ti Kristus? Reši sebe in naju!‹ 
Drugi pa mu je odgovoril, ga grajal in mu rekel: ›Ali se ti 
ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, 
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; 
ta pa ni storil nič hudega.‹ In govoril je: ›Jezus, spomni 
se me, ko prideš v svoje kraljestvo!‹ Jezus mu je rekel: 
›Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.‹«

Dizma – dobri ali desni razbojnik
P. Milan Holc
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Kljub viharni razbojniški preteklosti in hudobijam vsake 
vrste, ki jih je storil, je desni razbojnik srečal usmiljenega 
Boga. Jezus ga je vzljubil in mu odpustil. Razlog je lahko 
samo eden: v vsem svojem nehvaležnem življenju je ohra-
nil otroško srce in tako postal živa priča Božjega usmiljenja.

»Nomen – omen« ali »Ime pove vse«
Kot je bilo že rečeno, nam evangelisti ne raz-
krijejo imena desnega razbojnika. Latinsko 
izročilo ga je poimenovalo preprosto z izra-
zom »latro«, kar pomeni in predstavlja roparja 
v zasedi ali razbojnika. Kristjani na vzhodu so 
ga poimenovali Dizma, po grški besedi dysmé, 
ki pomeni »zahod«, navadno sonca ali zvezd 
(tako Herodot in Lizias), ali »zaton« življenja 
(Aristotel, Dionizij, Sekst Empirik). 
Oba pojma, latinski in grški, nekako prečkata 
dve skrajnosti življenja desnega razbojnika. 
Storil je hudodelstva, bil je obsojen in sledila 
je zaslužena kazen. Toda na koncu, ob zatonu 
življenja, je srečal svetlobo, luč, srečal je sonce, 
Kristusa. In ta Kristus mu je zagotovil: »Danes 
boš z menoj v raju. Pred zahodom sonca boš z 
menoj v mojem kraljestvu.« Dizma (sončni za-
hod, zaton življenja) nam tako pomaga dojeti 
»blaženo upanje«, ki je darovano vsakemu člo-
veku. V trenutku, ko Dizma »izgine« izpred oči 
tega sveta, v trenutku ko se zdi, da je življenje 
zanj končano, se v njem zgodi poveličanje luči, 
dan brez konca, zmagoslavje: s Kristusom sto-
pa v Božje kraljestvo, v Večnost.

Križ in križi 
Spreobrnjenje in smrt desnega razbojnika izra-
žata globoko zavest o skrivnosti križa in križev 
nasploh. Prvenstvo križev na Kalvariji nosi Jezu-
sov križ. Jezus je bil križan kot »nedolžno jagnje«; 
tako ga je imenoval prerok. To se je zgodilo za-
radi našega zveličanja in zveličanja vsega sveta. 
Človeško gledano gre za krivično obsodbo in ka-
zen, sramoto, pohujšanje in spotiko marsikomu. 
Križ desnega razbojnika, tisti torej, ki je posledica 
neurejenega življenja, pa je prepoznan kot »pra-
vičnost« Njega, ki ga je ta križ doletel. 
Dva križa torej, vsak v svojem redu, odslej za-
znamujeta naše življenje. To sta križa ljubezni, 
križa svobode, križa, ki vodita v nebesa. Tako 
Jezusov križ kakor križ desnega razbojnika 
združujeta v sebi privolitev križu, ki se mu ne 
moremo niti smemo odpovedati. Desni razboj-
nik je sprejel obsodbo s smrtjo na križu za svoje 
lastne grehe. Jezus, ki ni zagrešil niti najmanj-
šega greha, pa je sprejel to smrt kot poravnavo 
za vse grehe sveta, da je s tem zadostil Očetovi 
pravičnosti. Zato »pozdravljen križ, edini up, ki 
brišeš krivdo grešnikom«.

Dobro se še spominjam, kako nam je nekoč katehet pri 
verouku pripovedoval: »Na veliki petek so umrli štirje lju-
dje. Eden od njih je slabo začel in slabo končal (levi razboj-
nik). Drugi je dobro začel, a je slabo končal (Juda Iškariot). 
Tretji je slabo začel, a je dobro končal (desni razbojnik) in 
končno Jezus, ki je dobro začel in tudi dobro končal.«

Desni razbojnik
I

Srce je do kraja
 razdejano.
A nobene
žalostinke

v motni
zeleni pepel,

nobenega belega klica
po Živi
Vodi.

Srce
ne ve

za svoje
razdejanje.

II
Zeleni pepel

je povišan
na križ.

Kerub usmiljeni,
brani

pred zlobo oči
to razdejanje,

grlica,
za plahutanje
svojih peruti
ga sočutno

skrij!

III
Kako tihi

So v zelenem pepelu
Zasuti

Vodnjaki!

IV
Gospod, spomni se me,

ko prideš v svoje
kraljestvo!

Sveti razbojnik
govori:

Ko sem zaklical
po Živi Vodi,

Je bil moj glas
že poln

njene brezmadežne 
sile.

V
Greh v spominih.

Pisani
tulipani v njem

so že
brez vonja.

Greh v spominih
hodi spokorno
od vsepovsod

v zamolklordeči kes
sredi biti.

VI
Še danes boš z menoj

v raju.
Sveti razbojnik

govori:
V Tvojih besedah

je veter
Tvojega bivanja,

seme
Iz tvoje dežele,

kri
Tvoje misli,

luč
Tvojih žil.

V Tvojih besedah.

Že so s semenom v meni,
že me v svojem vetru,

s krvjo in lučjo
pripravljajo

zate.

Vladimir Truhlar
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Spreobrnjenje v luči svete Klare
Sestre klarise

Vso človeško zgodovino zaznamuje boj zoper moči 
teme, ki se je začel že ob začetku sveta. Človek, vple-
ten v ta boj, se mora neprenehoma bojevati, če naj se 
drži dobrega in vztraja v njem. Tu mu prihaja na pomoč 
Božja milost. Vsak človek, razen Devica Marija, ki je bila 
vnaprej obvarovana vsakega madeža, se namreč rodi z 
izvirnim grehom.
Jezus vabi grešnike k spreobrnjenju, kajti ni prišel klicat 
pravičnih, ampak grešnike. To pomeni, da vabi k spreo-
brnjenju, k spremembi mišljenja in življenja prav vsake-
ga človeka, saj brez tega preobrata ni mogoče vstopiti v 
Božje kraljestvo. Ob tem kaže na neizmerno usmiljenje 
Nebeškega Očeta do grešnikov in veselje v nebesih za-
radi enega samega spokorjenega. Jezus je to ljubezen 
potrdil z lastno daritvijo na križu.
Kristus je vabil in vabi ljudi k veri in spreobrnjenju, niko-
gar pa ni silil. Njegovo kraljestvo raste z ljubeznijo. Sv. 
Pavel je v zvezi s svojim spreobrnjenjem na poti v Da-
mask v pismu Galačanom takole zapisal: »Bog, ki me je 
izbral že v materinem telesu in me poklical s svojo mi-
lostjo, je sklenil v meni razodeti svojega Sina, da bi ga 
oznanjal med pogani …« (Gal 1, 15–16). 
Nekateri posamezniki so torej posebej izbrani, da bi, ka-
kor svetilniki, svetili v Kristusovi luči na podstavku vsem 
ostalim. Klic k spreobrnjenju, h korenitejšemu življenju 

po evangeliju, pa je hkrati tudi klic k svetosti. Mnogi kri-
stjani, mnogi svetniki so priče, da je svetost s pomočjo 
Božje milosti mogoče doseči, če popolnoma odgovori-
mo na Božji klic, ki terja našo odločitev. Sv. Frančišek in 
sv. Klara sta ga zaslišala in odgovorila z vsem srcem, vsak 
na svoj način. Ne moremo sicer govoriti o nekem odlo-
čilnem preobratu od grešnega življenja, pa vendar gre 
za odločilno spremembo. Pri Klari pomenljiva spremem-
ba od sijaja k uboštvu veliko pripomore k razumevanju 
novega življenja. Prav na cvetno nedeljo se je mlada 
plemkinja zadnjikrat oblekla v mehka in sijajna oblačila 
in vstopila v veliki teden svojega življenja. 
Tudi Frančišek se je v trenutku spreobrnjenja popolno-
ma ločil od očeta in sveta z znamenjem brez primere, ko 
se je slekel pred asiškim škofom. S tako trdim preizku-
som je razodel spremembo življenja.
»Spreobrnjenje« in »pokora« pri Klari, ko se v Oporoki 
ozira na svoje življenje, ne označujeta preloma s pre-
teklim življenjem, ampak začetek postopnega razvoja 
vseh, v njej že od otroštva in mladosti navzočih dobrih 
lastnosti. Njeno življenjsko vodilo je spolnjevanje evan-
gelija – brez razlage. Gre za preprosto podaritev Bogu, 
popolno vdanost Njegovi sveti volji, ki pa je razpoznav-
no znamenje spreobrnjenja h Kristusu. 
Sebe in sestre rada imenuje »služabnice« in »dekle« 
Boga in tudi drugih sester, a predvsem služabnice in de-
kle Cerkve. 
Svetnica je doumela, da se posvečeno življenje, življenje 
spreobrnjenja, kot ga pojmuje ona, ne omejuje na to, da 
posameznika privede do najvišje popolnosti, ampak je 
učinkovito za vso Cerkev. S svojim zgledom je mnoge 
privabila na pot spreobrnjenja.
Klic k spreobrnjenju je tudi pričujoči postni čas, čas po-
globljenega premišljevanja Kristusovega trpljenja, čas 
spokornosti in odpovedovanja. V tem letu 2017, ob ob-
hajanju 100-letnice Marijinih prikazovanj v Fatimi, smo 
vsi prav posebno povabljeni k izpolnjevanju nebeškega 
klica k molitvi in pokori za spreobrnjenje grešnikov ter 
za naše lastno spreobrnjenje. 
Ne pozabímo, da je pot spreobrnjenja trajni proces. Ni 
zgolj preprosta odločitev enkrat za vselej. Treba se je od-
ločati vsak dan in nastavljati sekiro na korenino greha, ki 
tiči v nas. Ne padímo v past povprečnosti, navajenosti, 
malodušja, ki nas ogrožajo in ovirajo korak! Vzemimo si 
k srcu Klarino vabilo, naj hodimo za Kristusom z naglim 
korakom in neovirano hojo, povabilo, naj se spominja-
mo svojih sklepov in imamo pred očmi vedno svoj za-
četek. Tako bomo deležni blagra, ki ga prejmejo tisti, ki 
hodijo po tej poti in vztrajajo do konca (prim. KlOp 76).

Luč svete Klare
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Zapise o čudežih, ki nama jih je Bog 
storil, bova zapustila svojim otrokom 
kot največjo dediščino
Pogovarjala se je Doroteja Emeršič

V reviji Duh Assisija, predhodnici revije Med nami, je bil 
leta 1994 zapisan utrinek z naslovom Moč Assisija, priče-
vanje o doživetju Assisija. Zapisala ga je Maša Poljanec, 
naša današnja sogovornica, poročena Leskovar. Med dru-
gim je takrat zapisala: »Dana mi je bila milost in sprejela sem 
jo z odprtimi rokami. Na začetku poti se mi o tem še sanjalo 
ni – v meni je bilo le veselje in tista večna radovednost pred 
še neodkritimi kraji, neizrečenimi besedami in še neznanimi 
ljudmi. Dar zavedanja mi je bil dan šele po vsem doživetem. 
Na poti nazaj, po slovesu … Sprva so se pojavila vprašanja. 
So občutki v meni samo posledica vsega novega? So se po-
javili zaradi teh dobrih, veselih ljudi? Kako to, da se v meni 
počasi, a vztrajno topijo tisti železni okovi in dajejo prostor 
nečemu novemu, dragocenemu, visokemu? Je to skrivnostni 
duh Frančiškove zapuščine? Je to tisti mir, o katerem se tako 
veliko govori?« Tako je zapisala pred 23 leti. Prosili smo jo, 
da nam je spregovorila o svoji poti.

Maša, dovoli, da te nagovarjam s ti, saj te poznam 
že od tvojih radoživih otroških let. Ko človek 
prebere vtise, ki si jih zapisala v Assisiju, zasluti, 
da se je tam v tvojem srcu nekaj zgodilo, odprlo, 
stopilo … Tega zapisa sem se spomnila, ko sem 
lani v reviji Cerkveni glasbenik prebrala pogovor 
s teboj in kjer si omenila tudi svoje spreobrnjenje. 
Prosim, povej nam najprej, kaj te je pripeljalo v 
Assisi in kako se tega romanja spominjaš danes? 
Kako si doživela stik z asiškim Ubožcem, ki je 
iskal in doživljal Boga skozi poezijo in glasbo?
Kako si pa mene našla? No, rada povem kaj o tem, kar je 
Bog že storil v mojem življenju, posebej, ker čutim, da 
tako ohranjam ponižnost, saj kljub svoji slabosti lahko 
tudi na ta način slavim Božjo vsemogočnost. Po prvem 
letniku na Akademiji za glasbo sem se prijavila na du-
hovne vaje oz. romanje v Assisi. Ne bom pozabila ob-
čutja miru in veselja ter posebne preprostosti, ki je bila 
tako drugačna od mojega vsakdana. Zdelo se mi je, da 
je življenje tako zapleteno in težavno, tam pa sem lahko 
v par dneh odložila vso težo teh bremen in prvič začutila 
nekakšno lahkost bivanja. Gotovo me je Jezus nagovoril 
prek sv. Frančiška in njegove male, preproste poti, da je 
prišlo do tega koraka. Moram pa tudi omeniti, da sem 
bila prvič po svojem “odhodu” iz Cerkve deležna never-
jetno toplega, veselega občestva. Vsi romarji in bratje 
minoriti so se mi zdeli pristni v svojem veselju in odprto-
sti, da so znali sprejeti medse nekoga, ki ni iz njihovega 

“kroga”. Domov sem se vrnila z novim okusom Cerkve, ki 
mi je bil prej neznan, močno sem si želela, da bi se lahko 
še vrnila v Assisi s Frančiškovimi brati.
Sv. Frančišek pa se me je sploh dotaknil. Ko smo hodili 
po krajih, kjer je živel in molil, sem začutila moč tišine 
in kot neko milost, da se lahko ustavim, ne begam več 
v aktivnosti, zadiham ta mir. Skušala sem se vživeti tudi 
v njegovo askezo, ki prepriča človeka o njegovi sveti na-
ravi, premagovanju samega sebe v taki meri, da začutiš 
moč nadnaravnega. Še posebej me je nagovorila njego-
va Hvalnica stvarstvu in pa molitev Gospod, naredi me 
za orodje svojega miru ... To molitev še danes molimo 
v družini, sploh zvečer z otroki – obešeno jo imamo na 
plakatu. Če bi si jo vsi prizadevali živeti, bi bilo Božje kra-
ljestvo že v polnosti med nami.
Sv. Frančišek je zame primer največjega občutljivega 
umetnika, ki je uspel sebe darovati Bogu in ni zavozil 
življenja kot ga večinoma umetniki, ki jih srečujemo 
danes. Zame današnja umetnost večinoma res predsta-
vlja razkol, destrukcijo, razvrat, nekaj nelepega – ravno 
obratno od misli Dostojevskega: “Lepota bo odrešila 
svet.” Kadar se da v umetnosti danes še najti lepoto, kar 
je redkost, me silno razveseli in pomiri.   
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Zdaj pa te prosim, da nam predstaviš družino, iz 
katere izhajaš, in ki je gotovo postavila prve temelje 
za tvoj zvedavi um in veselo srce. Povej nam, kako 
se je tvoje tako neverjetno strastno iskanje smisla 
sploh začelo? Kakšna je bila tvoja verska vzgoja? 
Si obiskovala kako mladinsko veroučno skupino?
Rojena sem bila v družini, kjer je mama hodila v cerkev, 
oče pa raje ne  Ko sem izvedela za razloge, zakaj je 
prenehal hoditi, sem razumela in to sprejela. Kjer ni žive 
vere, ampak le tradicija religije, je intelektualce težko 
prepričati, da bi sledili množici – če ne sledijo direktno 
Pastirju. Tako sem bila že od malega soočena z dvema 
raznolikima pristopoma oz. možnostima slediti Bogu, 
ga spoznavati, odkrivati in ne verovati oz. razmišljati “s 
svojo glavo”, kot rečejo nekateri. To me je prisililo k stal-
nemu razmišljanju, kaj je resnica, in kot pravi sv. Edith 
Stein: “Kdor išče resnico, išče Boga, pa naj se tega zaveda 
ali pa ne.” 
Pri meni je trajalo dolgo, da sem to Resnico dokončno 
odkrila – šele pri 21 letih. Do takrat pa je bila pot precej 
vijugasta; na začetku otroško vesela, povezana sem bila 
z mladimi iz moje župnije, aktivna pevka in kitaristka že 
od malega. Močno se spomnim svoje prve goreče mo-
litve na predvečer prejema sv. birme, ko se mi je zdelo, 
da gre zdaj zares in se bo nekaj pomembnega zgodilo v 
moji duhovnosti. Od goreče molitve so mi tekle solze in 
rotila sem Sv. Duha, naj me obišče. To se je tudi zgodilo, 
a preteklo je še kar nekaj let, preden je prišlo do Izlitja ... 
Ko sem šla na gimnazijo, ki je bila zelo liberalna, in hkra-
ti na srednjo glasbeno šolo, se je začelo zame novo ži-
vljenjsko obdobje – kot neka prelomnica, ker so ostaja-

la vprašanja, povezana z Bogom, vse bolj neodgovorje-
na. Zapustila sem Cerkev, k sv. maši sem šla le ob večjih 
praznikih ... Sprva sem se označila celo za ateistko, a 
sem v naravi, v hribih (ukvarjala sem se tudi z alpiniz-
mom) vsakič občutila tisto presežnost Višjega in svojo 
majhnost, tako da sem se spet vrnila k veri in priznala, 
da mora nad nami biti Stvarnik. A do spoznanja, da je ta 
stvarnik Odrešenik Jezus Kristus, sem zopet potrebova-
la sedem let ...
Čutila sem močno potrebo po notranji izpolnjenosti, 
bila je v meni kot nekakšna luknja v duši, ki je nič od tega 
sveta ni moglo osrečiti, napolniti. Iskala sem vse mogo-
če načine te potešitve – v umetnosti, filozofiji, psiholo-
giji, na koncu tudi glasbi oz. koncertiranju in čisto pred 
končnim zlomom v želji po ustvaritvi družine ... Tu mi je 
nekako spodletelo in prišlo je do močne notranje stiske, 
kar pa je bilo potrebno, da sem potem lahko sprejela Je-
zusa v svoje srce.

Kako so se končala tvoja mladostna iskanja? Si 
našla izpolnitev te močne potrebe po smislu, si 
prišla do odgovora na vsa ta vprašanja? 
Po tem zlomu, ki sem ga omenila, ko nisem več videla, 
kaj od tega sveta bi me še lahko razveselilo, napolnilo, 
sem izgubila veselje do življenja. Nisem videla nobene-
ga smisla več in v blodnjah, v želji, da bi mi Višji kar vzel 
življenje, sem neke noči obupana šla iz svojega stanova-
nja in tavajoč nedaleč od hiše srečala znanca, ki je v belo 
oblečen stal na pločniku ob križišču in ... kot nekoga 
čakal (izgleda, da mu je bilo naročeno od zgoraj, naj se 
takrat odpravi na ulico). Ko sem ga pozdravila in vpra-
šala, kaj počne tam sredi noči, mi je odgovoril z enakim 
vprašanjem. Povedala sem mu za svojo stisko ... in začel 
mi je govoriti o Bogu. Ne le o Bogu – Višjem, kot sem ga 
jaz sama prej imenovala, ampak o Jezusu. Govoril mi je 
kakih pet ur, do ranega jutra. Razlagal je o Jezusovi lju-
bezni do mene, kako je šel ZAME!!!! na križ, ZAME daro-
val svoje življenje, o smislu, da moram v življenju odkriti 
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to Njegovo ljubezen, da ima zame poseben načrt, načrt 
sreče, veselja, ljubezni ... 
Pila, goltala sem te besede, kot nekdo, ki še nikdar ni sli-
šal za Boga. Tako osebno – le zame! – da je Jezus živel, 
govoril, se daroval ... Vse mi je šlo do največje globine 
srca in po pogovoru sem se vrnila domov. V meni je bilo 
polno vprašanj, negotovosti, a hkrati sem prvič začutila 
okus ljubezni, ki sem je bila tako žejna, željna, ljubezni, ki 
sem jo že sedem let iskala v tem svetu, a ne našla.
Naslednji dan mi je ta isti znanec prinesel Sveto pismo 
in mi rekel, da o vsem, kar sva se pogovarjala, piše tam 
notri. Zabubila sem se v debelo knjigo in jo požirala – 
cel mesec. Špricala sem vse ure, k sreči me je profesor 
razumel oz. imel posluh za mojo stisko ... Bog mu povrni. 
Po mesecu dni sem začutila, da si neznansko želim živeti 
in odkriti ta Božji načrt zame. Bila sem SREČNA, polna 
veselja!

To pa je bil pravi izbruh smisla. Pa je to močno 
občutje trajalo … in še traja? Tako močan Božji 
dotik kdaj prinese jasnost tudi glede izbire stanu – 
poročenosti oz. posvečenega življenja. Si bila kdaj 
v dilemi, katero pot izbrati?
Za ta  trenutek spreobrnjenja se vsak dan zahvalim 
Bogu, kakor tudi za znanca, ki mi ga je oznanil. To je 
bil misijon, Evangelizacija z veliko začetnico, saj je bilo 
eno življenje rešeno in želela sem si, da bi jaz lahko tako 
oznanjala naprej. In res, ogenj Božje besede me je žgal 
in poganjal, da sem lahko govorila le še o Njem. Sprva 
sem tako vzljubila Jezusa, da sem se mu želela v celoti 
podariti. Razmišljala sem o posvečenem življenju. Bila 

sem tik pred zadnjimi koncerti, pred zaključkom speci-
alističnega študija klavirja ... in hotela sem vse odpove-
dati, prekiniti. Bila sem prepričana, da bom sestra in da 
mi ni treba zaključiti študija. K sreči sem šla na pogovor 
k sedaj že pokojnemu očetu Francetu Špeliču, ki mi je 
svetoval, naj se ne prenaglim, ampak pregledam – spo-
znam vse ženske redove, ki so v Sloveniji, in se šele nato 
odločim. 
Začela sem pri sestrah Matere Terezije in po nekem spet 
čudežnem “naključju” mi je bilo dano spoznanje, da 
tega ne bom zmogla (če bi razložila vse svoje čudeže, 
bi jih bilo za celo revijo). Potem sem ogledovala klarise, 
karmeličanke, vmes spoznala Skupnost Emanuel, kjer 
so mi ponudili misijon v Parizu (delala sem za liturgijo 
Skupnosti Emanuel, snemali smo cd-je, pripravljali pe-
smarice, organizirali misijone; prvomajski misijon v pari-
ški Notre Dame je zaupan Skupnosti) in tako spoznavala 
posvečeno življenje sester Skupnosti Emanuel.
Obiskovala sem enoletno razločevanje za sestre, a na 
koncu sva obe s spremljevalko ugotovili, da zdaj še ni 
čas ... In kaj sedaj?
Še štiri leta sem morala počakati do končnega odgo-
vora, da bo moj mož Boštjan, ki sem ga tudi spoznala v 
Skupnosti. Tako sva bila že šest let pred poroko prijate-
lja, ne da bi vedela za srečni iztek ...

In sedaj imata štiri otroke. Kako živite ta 
spoznanja v vajini družini? Prej si rekla, koliko 
čudežev je že storil Bog v tvoje življenju. Morda 
bi bilo prav, da bi si to zapisovala?
Res, sedaj imava štiri krasne otroke: Ano, Julijo, Emilijo 
in Filipa, katerim želiva približati Boga, da bi postal živ 
tudi v njihovem življenju ... in s katerimi tudi že misijo-
nariva  Čudeže pa si z možem res zapisujeva, tiste, ki 
sva jih doživela vsak posamezno, in tudi najine skupne. 
Te zapise bova nekoč zapustila kot največjo dediščino 
svojim otrokom.

Se ti je kdaj zgodilo, da si bila na romanju, 
duhovnih vajah ali kje drugje, kot bi bila v nebesih, 
potem ko prideš domov, pa teh nebes naenkrat ni 
več, je le sivina vsakdana. Kako si sprejemala in 
premagovala take situacije?
Vedno se mi je to zgodilo. Zato sem potem večkrat tudi 
razmišljala, če bom sploh še kdaj kam šla, ker je bilo po-
tem vse enako kot prej in nobene spremembe. Ostal je 
pa seveda lep spomin na doživeto, sploh z brati, sestra-
mi, tako da sem se vsakič spet odločila, da grem. Je pa 
res, da ko sem šla prvič na ignacijanske duhovne vaje 
z jezuiti, so nam razložili, da ne smemo delati nobenih 
sklepov, kaj vse bomo doma drugače naredili, ampak da 
moramo le ostajati z okusom po Bogu, ki smo ga med 
vajami izkusili, in pa ohranjati držo molitve v vsakdanu. 
Takrat se je moje življenje začelo spreminjati, počasi 
sem spuščala Boga v vse trenutke v dnevu. Tako še ve-
dno rada obiskujem ignacijanske duhovne vaje, ker ti-
stega občutja sivine ni več; ko se vrneš domov, pripelješ 



18 Pogovor

s seboj Boga, Božjo besedo, ki je ščit in meč, opora in 
tolažba, moč, ki ti pomaga premostiti vsakodnevne pre-
izkušnje.

Si akademska glasbenica. Kako uresničuješ svoje 
velike talente na tem področju? Iz že omenjenega 
intervjuja v Cerkvenem glasbeniku (2016, št. 6) 
sem spoznala, da dobro veš, kako pomembna je 
glasba v liturgiji. Je morda to tvoja pot glasbenice 
in vernice? Kako je s tvojo pianistično kariero?
(Nasmeh) Je, pa ni več. Morda ta pot, po kateri hodim 
zdaj, ni edina pot, še vedno se sprašujem, kaj vse bo še 
Božja volja zame . 
Vem pa, da ima glasba v liturgiji res veliko moč, razse-
žnost, o kateri pa se pri nas v domovini še vedno ne 
govori dovolj. Mislimo, da je dobra volja najbolja in tudi 
naš maksimum ter se s tem zadovoljimo. Ta domena ne 
bi smela biti le skrb glasbenih sladokuscev, temveč bi 
morali formirati vse, ki se z njo ukvarjajo oz. so z njo ne-
posredno povezani. Ko bo glasba v liturgiji lepa, bodo 
ljudje s to lepoto nagovorjeni, kar pomeni, da se jih bo 
dotaknil sam Bog. In ko bodo šli od sv. maše, bodo ve-
seli, in si bodo spet želeli priti naslednjič itn. Govorim 
sploh o mladih rodovih, ki so v naših cerkvah že redkost 
(sploh na podeželju), pa tudi v mestih so nekatere žu-
pnije skrčene na par starejših vernikov ...
Moja skrb so ti mladi, ki jih torej nič ne more nagovoriti 
pri sv. maši (ker evharistične resnice še niso spoznali oz. 
še niso prejeli milosti izkušnje z Najsvetejšim), in sem 
prepričana, da je glasba lahko ta prvi povod, prvo sre-
čanje oz. prvi poseg v njihovo srce in se bodo zaradi te 
izkušnje radi vrnili.

Si članica Skupnosti Emanuel. Kaj te je pripeljalo 
k njim? Povej nam kaj o tej skupnosti.
V skupnost me je prvi povabil prijatelj Alek, ki je sedaj 
duhovnik. Prišla sem na neko njihovo slavilno molitev, a 

takrat še nisem bila spreobrnjena. Zdeli so se mi čudni, 
ker so ploskali, dvigovali roke, ko so peli (takrat še nisem 
vedela, da je David tudi plesal okrog skrinje zaveze, sla-
vil Boga in ploskal ...). Kar čakala sem, da grem domov :-). 
Edino glasba me je nagovorila, zdela se mi je presenetlji-
vo moderna za našo Cerkev. Kaj več od ljudskih pesmi 
nisem poznala.
Po spreobrnjenju me je isti prijatelj povabil na formacijo 
tečaja Alfa v Paray le Monial, romarsko mesto v Franciji, 
kjer je Jezus razodel svojo ljubezen in skrivnost svojega 
sv. srca. Tam pa sem skupnost, ki je vodila ta tečaj (in si-
cer vodi tudi vsakoletno poletna srečanja oz. duhovne 
vaje), spoznala, vzljubila v hipu. Našla sem svojo novo 
družino, skupnost gorečih bratov in sester, ki želijo 
oznanjati Božje odrešenje.
Par let sem delala v Sloveniji za skupnost, katere vodilo 
je živeti čim bolj sveto življenje v molitvi, redni adoraciji 
in obiskovanju sv. maše, sočutju in oznanjanju evangeli-
ja. V posebno veselje nam je bratsko življenje in veselje, 
ki ga doživljamo ob misijonih.

Imaš kakega posebej ljubega svetnika, ki te močno 
nagovarja?
Še posebno me nagovarja mala pot malih svetnikov – sv. 
Terezike Deteta Jezusa, sv. male Arabke – sv.Mirjam, sv. 
Frančiška ... Oznanjali so Boga v malih korakih, malih da-
ritvah, žrtvicah, v ponižnem darovanju oz. služenju. Bog 
je z nami, Emanuel, ni ločen od naših zemeljskih življenj 
in konkretnih situacij. Tako skušam v vseh vprašanjih kli-
cati Sv. Duha na pomoč, da me vodi, razsvetli, okrepi. To 
je moja skrita moč vsakdana .

Draga Maša, resnično bi lahko pogovor s teboj in pričanje 
o vsem, kar ti je dobrega storil Gospod, napolnila revijo. 
Hvala ti za tvoje odprto srce in pripravljenost, da si pode-
lila toliko vsega z nami. Naj te blagoslavlja Vsemogočni in 
spremlja Frančiškov pozdrav Mir in dobro!
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BREZMADEŽNA

P. Zdzisław Kijas

Marijina ljubezen je odgovor 
Božji ljubezni
Pater Kolbe se odlično umešča v tradicionalno teologijo 
frančiškovske šole, ki v središče svojih razmišljanj po-
stavlja resnico o ljubezni kot Božji naravi in kot temelju 
stvarstva. To dokazujejo tudi besede, napisane v avgu-
stu 1940, ko se je njegovo življenje na zemlji že bliža-
lo h koncu. Dejal je: »Iz Očeta po Sinu in Svetem Duhu 
izhaja vsako dejanje Božje ljubezni: ustvarjalna dejanja, 
dejanja, ki vzdržujejo v bivanju, dajanja, ki dajejo življe-
nje in rast, tako v redu narave kot v redu milosti. In tako 
Bog daruje ljubezen neskončnemu številu omenjenih 
bitij, ki so vsa ustvarjena po Božji podobi. Prav tako se 
tudi odziv ljubezni iz stvarstva ne dviga k Očetu po dru-
gi poti kot po Svetem Duhu in po Sinu.« Na tak način 
Božja ljubezen do stvarstva vse razsvetljuje in razodeva 
svoje najgloblje namene. Božja ljubezen daruje življenje 
in odrešenje vsem ustvarjenim bitjem, daje svobodo 
in omogoča deležnost pri Božji naravi. Zato sveti Janez 
Evangelist, ko zapiše »Bog je ljubezen« (Jn 4,8), oznani 
najglobljo naravo krščanstva.

Božja ljubezen je poklicala v življenje tudi Marijo. Ona, 
Brezmadežna – bo kasneje izjavil Kolbe – je takoj za Je-
zusom Kristusom in v odvisnosti od Njega najpopolnejši 
izraz Božje narave. Obstoj Jezusa, Človeka – Boga, kot 
tudi obstoj njegove Matere potemtakem nista odvisna 
od ustvarjenih bitij in niti ne od greha, ampak izključno 
le od Boga in njegove ljubezni. Prav v kontekstu večne 
ljubezni Boga, ki se daruje, ne da bi kaj pričakoval v po-
vračilo, Maksimiljan razlaga lik brezmadežne Marije.
Maksimiljan na ta način za svojo vzame teološko do-
mnevo, ki so jo zastopali nekateri očetje v prvih stole-
tij, npr. Aleksander Hales, Frančišek Suares in Mihael J.  
Scheeben. Ti pisatelji so zagovarjali trditev, da obstaja 
en sam, edinstveni načrt odrešenja za vsa ustvarjena 
bitja, ena sama in edina prihodnost v Jezusu Kristusu, 
načrt, ki ga ne more spremeniti niti greh. Načrt člove-
škega odrešenja, ki ga je Bog predvidel, je trden in neod-
visen od odločitev zemeljskih bitij. Nobena nezvestoba 
ustvarjenih bitij, vidnih in nevidnih, ne bo zato mogla 
načeti nespremenljivih načrtov Stvarnika in ga prisiliti h 
kakim bistvenim popravkom njegovih načrtov za odre-
šenje človeka. Ne bi si bilo mogoče namreč predstavljati, 
da bi se odrešenjski načrti Najvišjega uresničili brez Je-
zusa Kristusa, in da bi nastopila oseba Božjega Odrešeni-
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ka le zaradi greha prastaršev kot nekakšen popravljavec 
škode, ki jo je greh povzročil.
To je zelo pomembna ugotovitev, ki so jo poudarjali tudi 
Duns Scott in privrženci njegove šole. Maksimiljan te re-
snice ni kar prevzel iz preteklosti in ji slepo sledil.  Novost 
njegove misli je v tem, da pripisuje brezmadežni Materi 
Božji to, kar so omenjeni teologi povezovali neposredno 
z Jezusom Kristusom. Iz podrobnejše analize Maksimi-
ljanovega predloga vidimo, da si obe teološki stališči na-
sprotujeta le na videz. V bistvu eno predpostavlja drugo 
zaradi preprostega dejstva, ker obstoj Človeka – Boga 
predpostavlja Božje materinstvo.
Marija v resnici »sama po sebi ni nič, tako kot vsa druga 
ustvarjena bitja, vendar pa je po zaslugi Boga najpopol-
nejše med vsemi ustvarjenimi bitji«. Njena popolnost 
presega popolnost katerekoli druge stvari, ki je izšla 
iz Stvarnikovih rok, čeprav je prav zaradi dejstva, da je 
ustvarjeno bitje, popolnoma odvisno od Boga in njego-
ve volje. Iz tega sledi, da se Marija ne razlikuje od ostalih 
ustvarjenih bitij glede na stopnjo ustvarjenosti, saj tako 
kot vsa ostala ustvarjena bitja prejema dar življenja iz 
Gospodovih rok. Njena različnost izhaja – v primerjavi z 
drugimi ustvarjenimi bitji – iz intenzivnosti njenega od-
govora na Božjo ljubezen. Odgovor, na katerega so ča-
kala nebesa, je bil brezmadežen, se pravi, čist in popoln. 
Marija se je v celoti darovala Bogu in tako na najpopol-
nejši način razvila dar, ki ga je sam Bog dal ljudem, in 
sicer, da so »po njegovi podobi in sličnosti«. Pater Kolbe 
je to še posebno močno poudarjal v zadnjih letih svoje-
ga življenja. Navedek, ki je zapisal po avgustu 1940, ima 
v takšnem kontekstu izreden teološki pomen in močno 
osvetljuje skrivnost Device Marije, njenega spočetja in 
njene popolnosti. To je eden od zadnjih Kolbejevih za-
pisov o Brezmadežni; zato ima njegov teološki pomen 
še večjo vrednost. Maksimiljan je v njem nekako povzel 
poglavitno usmeritev svoje mariologije, ki je osredoto-
čena na resnico o brezmadežnem spočetju. Pred nami je 
en tak, za nas še kar zanimiv zapis:
Sama po sebi ni nič kakor druga ustvarjena bitja, vendar 
pa je po zaslugi Boga najpopolnejša med njimi. Je najviš-
ja možna podobnost z Božjim bitjem, ki jo lahko doseže 
zgolj človeško bitje.
Kakor stvarnik kliče iz niča po svoji lastni podobi presvete 
Trojice v bivanje omejena bitja, iz ljubezni do lastnih ome-
jenih podobnosti, ki jih ta bitja posnemajo, tako Marija iz-
haja iz Očeta po Sinu in Svetem Duhu.
Bitja, obdarjena s svobodno voljo in z razumom, poznajo 
in priznajo svoj izvor; vedo, da so prejela od Boga vse, kar 
so, kar morejo in kar vsak trenutek posedujejo.
Ta bitja vračajo z ljubeznijo za vse, kar so prejela, kot tudi 
za voljo samega dejstva, da je On kot neskončna popol-
nost sam po sebi vreden neskončne ljubezni. Potemta-
kem si kot omejena bitja, ki so mu nezmožna izkazovati 
neskončno ljubezen, prizadevajo, da bi vsaj presegla 
omejitve in ovire tej ljubezni.

Brezmadežna ni nikoli imela nobenega madeža greha, kar 
pomeni, da je bila njena ljubezen totalna, brez vsake po-
manjkljivosti. Boga je ljubila z vsem svojim bitjem, ljubezen 
jo je združila z Bogom na tako dovršen način od prvega 
trenutka življenja, da jo je na dan oznanjenja angel lahko 
nagovoril: »Milosti polna, Gospod je s teboj« (Lk 1,28).
Marija je torej Božja stvaritev, Božja lastnina, Bogupo-
dobnost, Božja podoba in Božja hči za človeška bitja na 
najvišji možni način.
Je Božje orodje. S popolno zavestjo se zavestno pusti vodi-
ti Bogu, se prilagoditi njegovi volji, želi le to, kar On hoče, 
brez najmanjše pomanjkljivosti, brez kakega odklona 
svoje volje od Njegove.
(Je Božje orodje) v popolni uporabi sposobnosti in pred-
nosti, ki so ji bile podeljene, da bi vselej in v vsem izpolnje-
vala edino in izključno Božjo voljo iz ljubezni do enega in 
troedinega Boga.
Ta ljubezen do Boga doseže take vrhove, da obrodi Bož-
je sadove ljubezni. Njena ljubezenska združitev z Bogom 
seže do te mere, da postane Božja Mati.
Oče ji zaupa svojega Sina, Sin se spusti v njeno naročje, Sve-
ti Duh pa oblikuje iz Njenega telesa presveto Jezusovo telo.
To besedilo je zelo pomembno. Uvede nas v samo osrčje 
razmišljanja očeta Kolbeja o skrivnosti Marije in njene 
čistosti. Maksimiljan meni, da je Božja ljubezen ustvar-
jalna sila, ki lahko pokliče v življenje bitja, ki so podobe 
in podobnosti Božje ljubezni v stvarstvu. Prav Brezma-
dežna je ta brez primere, edinstven v svoji vrsti, čudovit 
Božji odsev. Njena izjemna svetost in prav tako posebna 
stopnja popolnosti sta sad njenega odgovora na Božji 
dar. Marijina osebnost se v popolnosti pokaže v brez-
mejnem darovanju Njemu, ki je vse daroval in od kate-
rega je vse prejela. Njena brezmadežna svetost ni nič 
drugega kot ljubezen in svoboda, popolna udeležba nje 
kot ustvarjenega bitja pri prekrasni sreči Božje ljubezni. 
Dotikamo se samega »srca« Kolbejeve mariologije, ki se 
oddaljuje od značilnega razumevanja brezmadežnega 
spočetja, pojmovanega v smislu svobode od izvirnega 
greha, kot ga običajno razlagamo z dogmo iz leta 1854. 
Kolbe izpostavi predvsem pozitivno resničnost brezma-
dežnega spočetja oziroma polnost milosti, zastonjski 
dar Vsemogočnega.
Gotovo Marijino brezmadežno spočetje izključuje greh, 
vendar je to skoraj stranski učinek drugotnega pomena, 
medtem ko je glavni namen povzdignjenje stvarstva do 
popolnosti, pobožanstvenje človeške osebe, izpopol-
njevanje svobode, ki jo je Marija prejela ob svojem spo-
četju. Iz tega razloga brezmadežno spočetje ne posta-
vlja Marije v stanje, v katerem je bila Eva pred grehom, 
ampak prej vidi v njem »novo Evo«, mater Človeka Boga, 
ki jo krasi svetost brez primere. V tej perspektivi se nam 
razkrije teološka nadarjenost patra Kolbeja. Kolbe na-
mreč presega ozki kristocentrični obrazec, tako značilen 
za mnoge teologe zahodne Cerkve, ki so navajeni strniti 
vse v dialektiko: greh – opravičenje.
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Maksimiljan je torej kar najbolj verodostojna priča biblij-
skega pojmovanja odrešenja, ki ga razume kot proces 
notranjega dviga k popolnosti, katere vrh je pobožan-
stvenje, Bogupodobnost.
Iz tega razloga v svojih spisih in razmišljanjih o brez-
madežnem spočetju pater Kolbe ne razmišlja izključno 
o »legalističnem, pravnem« vidiku odrešenja ali ga vsaj 
ne postavlja na prvo mesto; nasprotno, bližje je biblij-
ski perspektivi popolnosti, ki jo razume kot dosledno 
stremljenje človeškega bitja k svetosti. Zdi se, da v ome-
njenem spisu iz leta 1940 po toliko preživelih letih in 
doživetih izkušnjah v določnemu smislu v teološkem je-
ziku potrjuje resničnost in pomen tistega prikazovanja, 
v katerem je Gospa, ki je prišla iz nebes, držala v rokah 
dva venca, belega in rdečega, simbola čistosti in goreče 
ljubezni do Stvarnika in do vsega, kar je On ustvaril.
Marija iz prvega prikazovanja ni bila Marija, ki vabi k mo-
litvi, k pokori, k spreobrnjenju, ampak oseba iz Nebes, 
ki se mu iz veselja nad ljubeznijo, s katero jo je Bog na-
polnil, zdaj v zameno predaja z ljubeznijo, ki je prav tako 

velika, kolikor je to seveda mogoče človeškemu bitju. Iz 
tega sledi, da razumevanje dogmatičnega pojma »brez-
madežna«, ki se nanaša na Marijo, ni povsem ustrezno 
ali celo v teološkem smislu docela pravilno. V ospredje 
meče bolj negativne vidike življenja 'Vedno device', vidik 
svobode od (izvirnega) greha, ki pa ni najpomembnej-
ši in najpoglavitejši, kar je gotovo vidik Njene svetosti. 
Prav na ta drugi vidik so opozarjali cerkveni očetje kot 
tudi bogoslužje Cerkve in teologi vzhodne Cerkve. Nji-
hovi zapisi imenujejo Marijo »Vsa sveta« (Panaghia). To 
ni preprosta igra besed, ki bi neodvisno od njihove rabe 
izražale isto resničnost; prav nasprotno, ti dve interpre-
taciji označujeta v temelju dva različna teološka pristo-
pa k temi odrešenja. Imamo prvi pristop, osredotočen 
na binom »greh – opravičenje«. Običajno je povezan z 
zahodno teologijo. Drugi pristop je kontemplacija odre-
šenja, ki je razumljena kot rast v popolnosti, kot uresni-
čenje v dejanju stvarjenja prejetega daru »podobnosti«, 
katerega krona bo svetost, pobožanstvenje. Vse to bolje 
izraža vzhodna teologija.

Duhovni kapitelj slovenskih minoritov  
od 25. do 27. aprila 2017

Ob 100. obletnici ustanovitve Vojske Brezmadežne (M. I.) in Marijinih prikazovanj v Fatimi bomo 
slovenski minoriti v minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju ter v minoritskem samostanu 
Matere Božje na Ptujski Gori obhajali duhovni kapitelj z naslovom

Manjši Frančiškov brat in njegova pobožnost do Marije.
Duhovni kapitelj je eden močnejših trenutkov duhovnega in bratskega življenja province. Ob njego-
vem zaključku bomo bratje opravili tudi osebno posvetitev in posvetitev celotne slovenske minorit-
ske province Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
V tem letu pa bratje praznujemo tudi 80. obletnico naše navzočnosti na Ptujski Gori, kjer skrbimo za 
osrednje romarsko svetišče mariborske nadškofije. 

Predavatelji bodo:
- p. Raffaele di Muro OFM 
Conv – asistent za M. I. na 
ravni našega reda
- p. Josip Blažević OFM 
Conv – prov. minister 
hrvaške minoritske 
province
- g. Ciril Čuš – župnik  
v Žetalah
- g. Bogdan Kolar SDB –  
prof. zgodovine na 
Teološki fakulteti v 
Ljubljani

Naj Gospod blagoslovi ta 
čas milosti za našo provinco!

P. Milan Kos,  
provincialni minister
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Pripravlja: Polona Kališnik

SV. DUH, POKAŽI NAM PRAVO POT
Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas:

vse verujoče in tiste, ki se imajo za neverne,
črne in rdeče, revne in bogate,

nepismene in učene profesorje.
Da se bomo znova učili

razlikovati dobro od slabega, 
da bomo znali ločiti resnico od laži,

da bomo dojeli, kaj je pomembno in kaj postransko.

Paul Roth
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PSALM 51 (50) 
Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti,

po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,

mojega greha me očisti!

Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh je vedno pred mano.

Zoper tebe, tebe samega, sem grešil,
hudobijo v tvojih očeh sem storil,

da se izkažeš pravičnega, kadar govoriš,
neoporečnega, kadar sodiš.

Glej, v krivdi sem bil rojen,
v grehu me je spočela moja mati.

Glej, veseliš se zvestobe v notranjosti,
v skrivnostih mi daješ spoznanje modrosti.

Očisti me greha s hizopom, da postanem čist,
operi me, da postanem bel bolj kot sneg.

Daj, da bom slišal radost in veselje,
naj se radujejo kosti, ki si jih potrl.

Skrij svoje obličje pred mojimi grehi,
vse moje krivde izbriši /…/
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Križev pot romarjev v Assisi (poletje 2016)

1. OBSODBA (Pilat obsodi Jezusa na smrt)
/…/ v vsakem trenutku dneva mi je jasno vse. Poznam 
jih, krivice za probleme tega sveta: nesposobni politiki, 
lenuhi, ki nič ne naredijo na svojem delovnem mestu, 
duhovniki, ki ničesar ne razumejo, klošarji, ki samo pros-
jačijo za denar za svojo dozo alkohola, divji vozniki na 
cesti, trgovci, ki dražijo izdelke in manjšajo količine v 
embalaži, vaške opravljivce, od katerih bolijo ušesa, no-
vinarji, ki pišejo laži.
Otroci, ki ne ubogajo …
In še mnogi drugi …
Skratka vsi, razen mene …
Gospod, pomagaj mi, da ne bom obsojal, da bom ob 
zori vsakega dne krenil na pot za Teboj in da bom na tej 
poti tudi vztrajal.

2. PREIZKUŠNJA (Jezus vzame križ na 
svoje rame)
Vzeti križ na rame pomeni prevzeti neko breme – to je 
način naše preizkušnje.
V družini vsakodnevno vzamemo križ na svoje rame; no-
simo ga zase, pa tudi za druge člane naše družine.
Prave preizkušnje so tiste, ki jih ne izbiramo, tiste, ki jih 
dobimo, četudi jih ne bi radi; vendar jih vzamemo in gre-
mo z njimi proti cilju.
Če Jezus ne bi sprejel svoje preizkušnje – križa, ne bi pri-
šel do cilja in nas odrešil.
Ali mi nosimo kak križ?
Smo si ga izbrali sami?
Ali vemo, zakaj ga nosimo?

3. KRHKOST (Jezus pade prvič pod križem)
Mučenje, poniževanja, prezir, udarci vojakov, teža bre-
mena, notranja potrtost. Jezus prenaša nadčloveške na-
pore, telesno je oslabel, brez moči. Jezus je Bog, a tudi 
človek. Ko prvič pade pod križem, ob njegovem trpljenju 
še bolj vztrepetamo. Pokaže se človeška krhkost. Koliko-
krat midva padeva pred Jezusom, kolikokrat v vsej svoji 
človeški šibkosti in krhkosti grešiva, delava napake, ki jih 
že v naslednjem trenutku obžalujeva? Kolikokrat sva ne-
potrpežljiva, se jeziva, ne zmoreva sprejemati, ne znava 
odpuščati? Jezus nama in vsem daje zgled. Na bojte se 
padati. Sporoča nam, da pri padcu nismo sami, da je on 
z nami in nam pomaga dvigniti križ ter ga nesti naprej.
Prosimo te, Gospod, daj nam milost, da ti ne bomo pov-
zročali bolečin.

4. NEŽNOST (Jezus sreča svojo žalostno 
mater)
Med množico, ki je Jezusa spremljala pri križevem potu, 
je bila tudi njegova ljubeča mati. Srečala sta se trpeča 
pogleda matere in sina. Brez besed. Nemi pogovor dveh 
ljubečih duš. Mati ve, kako trpi sin. Sin ve, kaj čuti mati. 
Marija, ali si vedela, da tvoj »Zgodi se« zajema tako bole-
čino? Materin nežno čuteči pogled, vdan v Očetovo vo-
ljo, je opogumil Sina za nadaljevanje muke polne poti.

5. SOLIDARNOST (Simon pomaga 
Jezusu nositi križ)
Ali je Simon želel nositi križ?
Najbrž NE!
Vojaki so ga  prisilili, naj mu pomaga! V tistem najtežjem 
trenutku ostaja Jezus zopet sam. Trpljenje na eni strani, 
otopelost na drugi.
Vedno se najde izgovor, zakaj ne moreš pomagati. Rečeš 
si: »Saj nimam časa,« ali pa »Saj bodo že drugi,« ali pa 
»Saj se bo znašel.«
Pa vendar. Če moje srce ne vidi bolečine drugega, bom 
vedno na drugi strani ceste, kjer stojijo opazovalci, gle-
dalci rumenih – opravljivih strani.
Gospod, prevečkrat sem pasiven ob stiskah ljudi okrog 
sebe. Pomagaj mi, da bom pogosteje zbral moči in po-
gum za konkretna dejanja ljubezni in sočutja. Pomagaj 
mi podariti nasmeh, pohvalo, pet minut dodatnega 
časa, spodbudno besedo, molitev za ljudi v stiski.
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6. USMILJENJE (Veronika obriše Jezusu 
obraz)
Na poti življenja srečujemo različne ljudi, ki so potrebni 
naše pomoči:

• nebogljenega otroka,
• mladostnika, ki išče potrditev v ljubezni ter pravo 

usmeritev v poplavi medijev,
• otroke, ki so žrtve različnih oblik nasilja,
• odrasle, ki iščejo službo in bi se radi izpopolnili v svo-

jem poslanstvu,
• moža in ženo, ki potrebujeta molitev za pogum in 

potrpežljivost, ko v njunem zakonu ni otrok,
• osamljenega, ostarelega človeka, ki potrebuje naš 

pogovor, upanje …
Usmiljeni Bog, nakloni nam usmiljen in jasen pogled ter 
ljubeče srce za vse ljudi, ki so nam dani na pot življenja, 
da bi jim znali ob pravem trenutku priskočiti na pomoč 
in kot Veronika obrisati težo življenjskega križa.

7. PADEC (Jezus pade drugič pod križem)
- Jezus, ti si kot Božji Sin padal in znova stal. Tudi mi v 

svoji nemoči znova in znova padamo na različnih po-
dročjih.

- Kot babica trpim in padam s Teboj, ko vidim, da mla-
dim vera in izpolnjevanje Božjih zapovedi ne pomenita 
veliko. V meni se porajajo misli razočaranja, žalosti in 
obsojanja.

- Gospod, poklical si me za katehistinjo, da bi te pribli-
ževala otrokom. Jaz pa padam, ko se zanašam na svoje 
sposobnosti, ko veroučencem ne prisluhnem, ampak 
jim pridigam, ko jih ne sprejmem takšnih, kot so.

- Svojo bolečo izkušnjo kot žena, ki sem jo doživela ob 
tem, ko je mož ostal invalid, želim spremeniti v veliča-
stno vstajenje. Brez tega globokega padca, ko si tako 
blizu smrti in ji nemočno zreš v oči, ne bi bila danes 
romarica v Assisi.

- Jezus, Tvoji padci so naši padci. Tvoj pogum, ko si ve-
dno znova vstal in vzel križ na svoje rame, za nas po-
meni moč in upanje.

8. JOK (Jezus nagovori jeruzalemske žene)
Jezus, jokal si ob grobu mrtvega Lazarja in z jokom zme-
del navzoče. Le-ti pa so svojo zadrego blažili z ugiba-
njem in govoričenjem o Tebi.
Sedaj jokajo jeruzalemske žene, ko Te vidijo ponižanega 
in trpečega. In Ti kljub intimni agoniji misliš na druge, na 
jokajoče žene in na vse nas. Z vsemi si sočuten. Tudi v 
življenju vsakega izmed nas se mora odigrati ta intimna 
drama. Potrebno je, da dogodke naše usode – naša de-
janja, bolečine užitke, poraze … nosimo istočasno v naši 
krščanski zavesti.
Jezus, Ti si rekel, da je jarem s Teboj prijeten in križ lahek. 
Pomagaj nam, da bomo živeli vpeti v Tvoj jarem; potem 
bomo tudi dovolj ponižni, da bomo znali tolažbo spreje-
mati ter brate in sestre tudi tolažiti.

9. TRPLJENJE (Jezus pade tretjič pod 
križem)
Gospod, padel si tretjič – tudi tretjič za nas in zaradi nas. 
A vstal si še tretjič – za nas in zaradi nas.
Za nas, da bi nam pokazal, da ob padcih ne smemo obu-
pati in obležati, ampak 
vstati in iti po poti naprej. Bogatejši za izkušnjo in utrjeni 
s preizkušnjo.
Zaradi nas, ker te je težil naš greh, ker te je na tla vrgla 
naša nezvestoba, ker so te prizadele naše krivice, ki jih 
povzročamo drug drugemu.
Zaradi nas si vstal, ker s padcem še nisi prišel do cilja, še 
nisi izpolnil Očetovega načrta za naše odrešenje.
Tvoj cilj je križ in ti, popolnoma darovan na njem. Cena 
našega odrešenja.
Gospod, hvala ti za tvojo žrtev, hvala za tvoj tretji padec 
in tretje vstajenje pod 
križem, hvala za tvojo vztrajnost, da izpolniš Očetov na-
črt ter nas tako odkupiš in odrešiš.
Naj nas tvoj zgled ohrabri – ko bo naš križ pretežak in 
bomo ležali v prahu pod njim – da bomo tudi mi vstali: 
prvič, drugič, tretjič … Kolikokrat bo pač potrebno in da 
bomo nesli svoj križ do cilja svojega življenja, ki nam ga 
je pripravil Oče.
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10. NASILJE (Jezusa slečejo in mu ponudijo 
vina z žolčem mešanega)
Dragi Jezus!
Kaj vse si prestajal do nagega slečen in osramočen?! Da 
je bila mera sramotenja in trpljenja polna, so ti dali še 
vina z žolčem mešanega. Ogabno. Nobenega sočutja do 
Tebe, le zasmehovanje in nasilje, telesno in psihično. In 
Ti se ponižno ukloniš vsemu zaradi ljubezni do nas. Ker 
Ti je mar za nas! Mi pa Te s svojimi grehi pribijamo na 
križ. Posmehovanje, nasilje, laž, grobost … A ti nam vse 
to vračaš z največjo žrtvijo, s svojo smrtjo na križu, ker si 
Ljubezen z veliko začetnico! Ti ljubiš do konca, nisi polo-
vičarski, ne obupaš, ne ubiraš lažjih bližnjic.
Gospod Jezus! Naj nas tvoje trpljenje in žrtvovanje spod-
budita k dobremu, da bomo znali čutiti s sočlovekom, 
da bomo v današnjem svetu, ki je poln nasilja, prinašali 
Tvojo Ljubezen. Kako? Da bomo sočutni do soljudi, trpe-
čih, bolnih, starih in onemoglih, beguncev, žrtev prosti-
tucije in trgovine z belim blagom, da ne bomo obsojali, 
ampak raje pomagali. Bomo zmogli?
Jezus, brez Tvoje Ljubezni ne moremo nič storiti!

11. ODPUŠČANJE (Jezusa pribijejo na križ)
Jezusa pribijejo na križ in ga dvignejo.
O, naš Gospod in Zveličar, trpiš za nas. Zdaj ne moreš ni-
česar več. Le tiho visiš in vztrajaš. Od vseh strani te obda-
ja sovraštvo nasprotnikov in naščuvanega ljudstva.
Gospod, odpusti nam, grešnikom, saj smo krivi tvojega tr-
pljenja. Naj Tvoje trpljenje ne bo izgubljeno zame. Za vsa-
kogar pride čas, ko ne moremo storiti ničesar več, ko ne 
moremo skrbeti za svojo čast, ko ne moremo lajšati svojih 
bolečin, ko ne najdemo več izhoda iz svojega trpljenja.
Tako je v zadnji bolezni. Takrat je vsak kot pribit na križ in 
v Božje roke more položiti le še srce in voljo.
Frančišek je takrat kot Jakob blagoslovil svoje sinove in 
vsem odpustil grehe, ki jih je kdo v mislih ali dejanjih na-
redil proti njemu.
Gospod, kadar pride ta čas, bodi pri nas. Moč tvojega kri-
ža bo v nas in nas bo krepila.

12. POSLUŠNOST (Jezus umrje na križu)
Ranjeno telo, rane od žebljev bolijo, skelijo. Strašna žeja, 
težko dihanje, duševna stiska. Občutek popolne zapu-
ščenosti od vseh in od Očeta. »Oče, zakaj si me zapustil?«
In še Jezusovo zadnje dejanje ljubezni. Svojo mater je 
pred smrtjo izročil učencu Janezu za mater. Od tiste ure 
je mati Marija postala mati nas vseh, naša priprošnjica in 
pomočnica.
Jezus umrje na križu. Sprejme svoj križ in gre z njim do 
konca.
Kolikokrat se nam in bližnjim zgodijo stvari, ki si jih ne 
želimo? Trudimo se, da bi se jim izognili, jim ubežali, se 
jih rešili.
Jezus poslušno sprejme križ in strašno smrt.
Gospod, daj nam moči, da se bomo znali v življenju bo-
riti, da bomo znali preizkušnje tudi poslušno sprejeti. Da 
bi znali zaupati, čeprav pogostokrat ne doumemo, da 
imajo naši križi smisel.

13. SOČUTJE (Jezusa snamejo s križa in 
ga dajo Mariji v naročje)
Marija, z jokajočim srcem si sprejela Sina v svoje naročje. 
Gledala si ga. Polna sočutja si bila do vseh tistih, ki so ga 
s prezirom bičali, kronali in križali. Za vsak storjeni greh 
je Marija sočutna do mene, tebe, sestra in brat.
Če se prav spomnim, beseda »sočutje« ni zapisana ni-
kjer v Svetem pismu. Velikokrat pa sta zapisani besedi 
»ljubezen« in »usmiljenje«, ki ju brez pravega sočutja ni. 
Tudi mnogo dejanj sočutja je zapisanih v evangelijih: iz-
gubljeni sin, usmiljeni Samarijan, obujenje Lazarja … Vsi 
Jezusovi čudeži so njegova znamenja sočutja do trpečih 
ljudi in niso bili storjeni za njegovo slavo. Vedno je nav-
zočim zabičal, naj nikomur ne pripovedujejo o tem, in 
pogosto dodal: Tudi vi tako delajte!
Za sočutje niso potrebne besede, ampak bližina in de-
janja. Živimo in delajmo torej tako, da bodo naša srca 
sočutna in da bodo lahko maternica dejanj ljubezni, 
usmiljenja in odpuščanja.

14. UPANJE (Jezusa položijo v grob)
Čutim samoto, čutim noč, srce se pogreza. Tudi sama 
sem bila nemočna. Nikogar ni bilo, ki bi me razumel, mi 
dajal tolažbe ob razpadu družine. Samo Ti, Gospod, veš 
za moje solze, mojo žalost, za moj strah. Bil si z menoj, 
ob meni, da sem še pravi trenutek spoznala, da si se me 
dotaknil s svojimi dlanmi, me dvignil in dal poguma. Ti, 
Gospod, si luč v temi, luč, ki je zasvetila v srce.
Jezus, ti si pretrpel vse grdobije tega sveta. V grob si šel 
za nas. Vodi naša življenja, da se ne izgubijo v tem nasil-
nem svetu.
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni. Usmili se nas in 
vsega sveta!
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Ponudba
Na misel mi je prišlo,

da bi Ti potreboval svetnico.
Takrat pridem, da zavzamem to mesto,

in mislim, da sem primerna oseba.

Kljub vsemu temu, kar se govori,
svet je poln popolnih ljudi.

So ljudje, ki ti ponujajo toliko žrtev
in jih zabeležijo s križcem v knjižico,

da bi ti ne izgubil računa.

Meni ne ugajajo žrtve,
me neizmerno vznemirjajo.
To, kar sem Ti dala, Gospod,

dobro veš, da si bil Ti,
ki si to vzel brez dovoljenja;

tisto, kar sem naredila, je bilo,
da nisem preveč ugovarjala.

Obstajajo tudi ljudje,
ki vsak teden popravijo eno napako.

Jasno, da bodo popolni konec tromesečja.
Jaz nimam dovolj zaupanja vate, da bi to naredila.

Tako ohranjam svoje napake
in skušam jih čim manj uporabljati.

Popolni ljudje imajo tako toliko kvalitet,
da v njih ni več prostora za drugo stvar.

Nikoli ne bodo postali sveti.

Svetnik, Gospod, je prazna posoda,
ki jo ti napolniš s svojo milostjo,
ki prekipeva od Tvoje ljubezni,

od svetosti vas treh … ker se pusti napolniti.

O, Gospod, jaz sem prazna posoda,
z nekoliko blata na dnu,

ni čista ali lepa, to dobro vem,
toda Ti moraš vendarle imeti

tam gori kakšno nebeško čistilo, da jo očistiš.
Čemu sicer služi

izhajajoča voda s tvoje strani, na križu,
če ne, da nas umiješ pred uporabo?

Če te moja ponudba na noben način ne zanima,
ne bom vztrajala.

Kakorkoli, razmisli o tem: predlog je resen.

Ko se boš spuščal v svojo klet
zajemat vino svoje ljubezni,

spomni se, da je v nekem kraju sveta
majhna prazna posoda Tebi na uslugo.

Amen.

Marija Vegan



28

Frančišek Asiški, moj brat ...
Sonja Lomovšek

Kaplje srčne krvi iz stigem
pronicajo skozi tvoj rjavi redovni plašč,
kot znamenje sveto tiho polzijo iz rane

in skozi razprte dlani darovane ...
Tvoj umik v samoto, razodeto spoznanje,

popolna predanost, le v voljo Najvišjega uprte oči ...
vse spominja – kot nekoč – na vrt Getsemani ...

Zazrt v nov smisel življenja,
odločno si krenil v nove poti in sledi.

Zapustil si staro življenje, njegove pasti
in spotoma našel zaklad svoj, 

sprejel Jezusov nauk z obljubo neminljivosti.
Skozi redovne obljube uboštva, pokorščine, čistosti,

skozi nova spoznanja, preizkušnje zvestobe,
iz globin vere v Boga in svoje odpovedi svetu,

postal mnogim si spremljevalec, 
duhovni vodnik, Oče in brat,

zgled spreobrnjenja in spokornosti, v žaru svetem,
v srcu od Ljubezni Božje razvnetem.

V samotnem bivališču, tam daleč, visoko na gori,
živiš navidezno ujet – a bolj svoboden od vseh
človeških ujetosti, praznin, nesmislov in ječ ...

V umik od sveta, njegovih potreb in želja,
v zorenju za Boga, ti jasno in vdano,

na Pot tvojo, v spoštljivem spoznavanju svetih skrivnosti,
zgovorno dovolj – sijejo le čiste in svetle zvezde Neba.

Če povrne se misel v življenja tvojega mladega dni ...
Sčasoma podoben Ljubljenemu na križu

vse bolj in bolj postajaš ti ...
Tvoje zvesto vodilo, nekdaj ponosni mladenič,

ki hotel si vitez postati,
je nič več in nič manj kot Beseda Njegova,

ki mamljiva je bolj kot orožje, 
ostrejša in močnejša kot meč ...

in ki v srcu kot večne Ljubezni pečat
nepreklicno žari

in gori za Boga Stvarnika, za Svetega Duha,
za križanega Jezusa – Odrešenika sveta!

Frančišek, asiški ubožec – a v resnici Božji asket, 
prvi manjši brat ...

nepopisno bogat si v svoji ponižni majhnosti!
Dan za dnem vztrajno in zvesto, neutrudno zbiraš opeko,

ki najprej malo, a nekoč pozneje vesoljno Cerkev utrdi, 
okrepi in z novo močjo in pogumom gradi.

O Assisiju
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Namesto časti, obilja in mehkih oblačil
izbereš raševinasto haljo – zgled preprostosti!

Namesto orožja, zdravic in veselih gostij
bolj ljubo ti bistri potoček z gore žubori 

in sveže zorano polje dehti
in raje Hvalnico Bogu in njegovemu stvarstvu,

od lepote zelene narave 
in pesmi škrjančka prevzet, Božji poet,
veselo v navdihu ob delu poješ nam ti,

ki evangelij postal ti je vir vsega upanja, 
nad, smisla, ljubezni, moči ...

Mala Porcijunkula, Greccio, La Verna, Carceri ...
Samotne stezice, ceste kamnite starodavnih mest, 

rdečerjavi prah kmečkih poti,
polja rodovitna, gozdovi, travniki,

vinogradi, ptice pod nebom, oljčni nasadi ...
toplo sonce, ki greje; dih vetra, ki prek krajev domačih 

in drugih nežno zaveje ...
Pesem, beseda, trdo delo kmetov 

in veselje preprostih ljudi,
goreče oznanjevanje Božje besede,

tvoji popotni tovariši, bratje redovni in Klarine sestre,
postali so tvoj zemeljski dom ...

Vse to – po dotiku Božjega razodetja in milosti.
Ti pa postal iz srca si brat vsemu in vsem.

Tvoj smisel življenja, naš sveti zavetnik narave,
ustanovitelj redov,

še danes živi v ljubezni do Boga in stvarstva njegovega,
številne množice tvojih bratov in sestra.

Prav v svoji preprostosti, veselju, iskreni Bogu vdanosti,
še vedno ostajaš navdih za mnoge ljudi,

ki zavedajo se človeške minljivosti, 
majhnosti, nepopolnosti,

a obenem pravega, resničnega, 
edinega vira miru in vsega dobrega

in še najbolj – veličine Boga vsemogočnega.

Ob zatonu življenja tvoje skoraj oslepele oči
vidijo in prepoznajo mnogo več kot mi vsi.

Saj skozi prazne obljube, nemir in uboštvo duhovno,
skozi minljivosti tega sveta,
skozi zemeljski prag smrti,
ljubeče zazrt v Križanega,

zreš in vidiš tja daleč, visoko in globoko, 
v bistvo in jedro vsega,

v samo obljubo večnosti Kraljestva Božjega.

Frančišek Asiški, naš in Jezusov manjši brat ...
kot Cerkve graditelj, vogelni kamen, redovni ustanovitelj,

glasnik miru, pogumni pričevalec 
in oznanjevalec Božje ljubezni,

svetnik si davnih in današnjih dni.
S svojim zgledom preprostosti, vere, ljubezni, kreposti,

veselja, zvestobe in srčnosti,
vedno znova na pot svetosti,
dramiš, kličeš in vabiš nas ti,

Frančišek Asiški, naš brat, 
svetnik davnih in današnjih dni ...
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«Pater, povejte, kaj je duh Assisija? Kje vendar veje ta 
duh? Ali je to Sveti Duh?» (p. Janez Šamperl ob razstavi 
Duh Assisija v galeriji Družina)
Kako opisati stanje duha, se sprašujem tudi sama. Kako 
ubesediti nekaj, kar je skrito v srcu in te navdihuje, da bi 
zaklical v svet: »Pričeval Ljubezen bom.« Kaj imata skup- 
nega skavtski duh in duh Assisija? Vprašanja, ki so se mi 
porajala, ko sem želela spraviti na papir občutja ob mi-
nulem obisku Assisija.
Odrasli skavti skupaj s prijatelji, ki (še) niso skavti, že od 
leta 2008 romamo v kraje, kjer je živel in deloval sv. Fran-
čišek. Kar nekaj jih je, ki niso izpustili niti enega romanja. 
Zakaj? Čemu vedno znova hoditi v isti kraj?
Del odgovora se lahko skriva v pričevanju, kaj mene 
osebno nagovarja: »Sama pravim, da je Assisi edino 
mesto na svetu, ki izžareva, diha Mir. Ki je blagoslovlje-
no. Kjer začutiš Božji dotik; še posebno na dveh svetih 
mestih: v mali cerkvici Porcijunkuli, kjer je sv. Frančišek z 
brati živel in umrl, ter v baziliki, kjer je njegov grob. 
Hoditi po asiških ulicah je posebno doživetje. Kamen, s 
katerimi so poti tlakovane, ni trd in hladen, ampak me-
hak in topel. Ob stiku z njim piješ veličino Duha, s kate-
rim je prežet.«
Poln avtobus romarjev nas je torej pet dni v oktobru uži-
valo v duhu Assisija in v skavtskem duhu.  
Duh Assisija nas je vodil k izviru Žive vode prek duhovnih 
voditeljev romanja, br. Primoža, GDA odraslih skavtov, in 
br. Jožkota; kapucinov, ki v bratski sredini živijo pristno 

Duh Assisija in skavtski duh
Katja Anžič, Navdušena medvedka, BOKSS Ljubljana Štepanja vas

Odmev s tradicionalnega romanja odraslih skavtov v Assisi pod geslom:  
»Ti si zavetje.«

Frančiškovo duhovnost. Skromnost, ponižnost in veselje 
v Kristusu so vrednote, ki jih izžarevajo. Nagovori pred 
posameznimi kraji, kjer sta delovala sv. Frančišek in sv. 
Klara, svete maše, molitve, premišljevanja, pogovori in 
pričevanja, predvsem pa pesem slavljenja, so zaznamo-
vali naša srca in srca ljudi, s katerimi smo se srečavali.
Vseskozi prisotni skavtski duh nas je povezoval v služenju, 
v pozornosti drug do drugega, v smehu in iskricah, ki so se 
vnemale v radosti in zahvali Življenju. Romanje je namreč 
zastavljeno tako, da smo razdeljeni v več skupin z različnimi 
zadolžitvami. Skupine vsakodnevno poskrbijo za duhovno 
hrano – pripravijo sveto mašo, hvalnice in večernice – in za 
telesne potrebe, kot npr. kuhanje skupnega obroka in čišče-
nje skupnih prostorov. Ob vseh teh aktivnostih še kako pri-
de na plan skavtski duh, verjemite! To je torej to – skavtski 
duh: ko se trudiš z drobno pozornostjo osrečiti drugega, ko 
uživaš v pogovoru dolgo v noč v skupnih spalnicah, ko iz 
nič ustvariš čudovit aranžma za okrasitev prostora za mo-
litev večernic in hvalnic, ko iz pete potegneš sposobnost 
priprave okusnega obroka za skoraj 50 ljudi v eni uri, ko si 
za čiščenje skupaj s sotrpini v skupini nadeneš opravo go-
spodinje z obvezno ruto okoli glave, ko zbujaš vse ostale s 
kikirikanjem in preoblečen v kokoš poskrbiš za neizmerno 
zabavo … ko poiščeš otroka v sebi in si za to hvaležen.
Več kot tisoč besed povedo slike. Naj govorijo in nago-
vorijo tudi vas, ki prebirate ta članek, da se prihodnje 
leto srečamo na avtobusu za Assisi!
Vtisi z asiških romanj so zbrani na internetni strani ZBOKSS: http://zbokss.wi-
kispaces.com/Domov
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Angel zastrtih oči
P. Janez Šamperl

Assisi se počasi prebuja iz hlad- 
ne zimske zastrtosti. Letošnje 
prebujanje je počasnejše in 
dolgotrajnejše, saj se mnogi, 
predvsem italijanski romarji, še 
vedno bojijo potresnih sunkov, 
ki so v preteklih mesecih tako 
močno zaznamovali srednjo 
Italijo in nekatere kraje prav 
blizu Assisija. 
Frančiškovemu mestu je bilo 
prizaneseno. Zdi se, da lahko 
mirno in brez strahu gledamo 
v prihodnost, prav kakor se 
nemoteno in mirno igrajo, pre-
pevajo, stražijo asiški angeli. 
Na stotine jih je na freskah, ki 
pokrivajo prek 10.000 kvadratnih metrov ostenja spodnje in gornje bazilike. Če bi k asiškim angelom prišteli še tiste 
iz Marije Angelske, iz stolnice in preostalih asiških cerkvic, bi jih le stežka prešteli. Med njimi je eden, ki si s perutjo 
zastira oči (in meni tako spregovori):

Angel zastrtih oči
dandanes potrebuje pomoči,

ker so težke veke
padle na človeške oči,

da ne vidijo več
svetlobe dneva,
ne zvezdnih luči,

ne bližnjega,
potrebnega pomoči,

in ne Tistega,
ki nad vsem ustvarjenim bedi.

V tej temi
si človeštvo izmišlja

nadomestne luči,
hlasta za novimi odkritji;

tako daleč smo prišli
v tej temi,

se zdi,
da človeštvo »lestev gradi«,

po kateri bi le dosegli
jabolko –

v raju že enkrat odtrgano …

Angel zastrtih oči
se trudi

prek dobrih, božjih ljudi
odpirati človeške oči –

a dandanašnji angel
pri tem delu potrebuje pomoči.

Zato tam, kjer si,
pomagaj angelu še ti

odstirati človeštva oči,
da bomo videli 

človeka – brata svojega. 
In v teh svetih dnevih slavili

od mrtvih vstalega Boga.
Tako bo velika noč odmevala

od srca do srca,
ti pa boš postal angel 

velikonočnega jutra …

TO SRČNO ŽELIM IN VOŠČIM VSEM
ASIŠKIM ROMARJEM –

ZVESTIM BRALKAM IN BRALCEM.
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Vodilo Frančiškovega svetnega reda

Prvo poglavje
FRANČIŠKOV SVETNI RED (OFS)

Člen 1
Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v 
Cerkvi, združuje Frančiškova družina vse tiste člane Bož-
jega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da 
so poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega 
Frančiška Asiškega. 
Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi medse-
bojni povezavi, žele v življenju in pri poslanstvu Cerkve 
uresničiti karizmo skupnega serafskega očeta.

Člen 2
V okviru te družine ima Frančiškov svetni red svoje po-
sebno mesto. Oblikuje se kot organska zveza vseh kato-
liških bratstev, ki so razširjena po vsem svetu in odprta 
vsem skupinam vernikov. V njih se bratje in sestre, ki jih 
spodbuja Duh, da bi v svojem svetnem stanu dosegli 
polnost ljubezni, z zaobljubo obvežejo, da bodo živeli 
evangelij po zgledu svetega Frančiška in s pomočjo tega 
Vodila, ki ga je potrdila Cerkev.

Člen 3
Sedanje Vodilo, po Memoriale Propositi – Spomenici o na-
činu življenja (1221) in po Vodilih, ki sta ju odobrila papeža 
Nikolaj IV. in Leon XIII., prilagaja Frančiškov svetni red zah-
tevam in pričakovanju Cerkve in spremenjenim razmeram 
časa. Vodilo razlaga Sveti sedež, bolj natančne določbe pa 
bodo v Generalnih konstitucijah in posebnih statutih. 

Drugo poglavje
NAČIN ŽIVLJENJA

Člen 4
Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu 
je: izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kri-
stusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kri-
stus navdihoval in mu bil središče življenja z Bogom in 
ljudmi. Kristus, dar Očetove ljubezni, je pot k Očetu; je 
resnica, v katero nas uvaja Sveti Duh, in je življenje, za 
katero je prišel, da bi nam ga dal v izobilju.
Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj si prizadevajo, da 
bodo pogosto prebirali evangelij, ko prehajajo od evan-
gelija v življenje in iz življenja k evangeliju.

Člen 5
Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj torej iščejo živo in 
dejavno Kristusovo osebo v bratih in sestrah, v Svetem 
pismu, v Cerkvi in v bogoslužnih opravilih. Navdih in 
usmeritev njihovega evharističnega življenja naj bo vera 
svetega Frančiška, ki je rekel: »Na tem svetu ne vidim od 

najvišjega Božjega Sina nič telesnega, razen njegovega 
presvetega Telesa in predragocene Krvi.«

Člen 6
S Kristusom pokopani in od mrtvih vstali po krstu, ki jih 
naredi za žive ude Cerkve in jih po zaobljubi z njo še te-
sneje povezuje, naj postanejo priče in orodje njenega 
poslanstva med ljudmi, ko oznanjajo Kristusa z življenjem 
in besedo. Navdihnjeni od svetega Frančiška in z njim 
poklicani k obnovi Cerkve naj se goreče trudijo, da bodo 
živeli v polni  skupnosti s papežem, škofi in duhovniki v 
zaupnem in odkritem dialogu o apostolski dejavnosti.

Člen 7
Kot »spokorni bratje in sestre« naj v moči svojega po-
klica in spodbujeni od notranje razgibanosti evangelija 
priličijo svoj način mišljenja in ravnanja Kristusovemu s 
pomočjo dokončnega in popolnega spremenjenja, ki ga 
evangelij imenuje »spreobrnjenje«, in je zaradi človeške 
slabosti potrebno vsak dan. 
Na tej poti obnove je zakrament sprave prednostno zna-
menje Očetovega usmiljenja in vir milosti.

Člen 8
Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo mo-
litev in premišljevanje duša njihovega življenja in de-
lovanja. Udeležujejo naj se zakramentalnega življenja 
Cerkve, predvsem evharistije. Pridružijo naj se liturgični 
molitvi v eni od oblik, ki jih je Cerkev predložila, in tako 
podoživljajo skrivnosti Kristusovega življenja.

Člen 9
Devico Marijo, ponižno Gospodovo služabnico, pokorno 
Njegovim besedam in navdihom, je Frančišek obdal z ne-
izrekljivo ljubeznijo in jo določil za varuhinjo in priprošnji-
co svoje družine. Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj ji 
izpričujejo svojo gorečo ljubezen s posnemanjem njene 
brezpogojne pokorščine ter v zaupljivi in zbrani molitvi.

Se nadaljuje.
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Frančiškovi otroci – Videm pri Ptuju
P. Andrej M. Sotler

Skupino Frančiškovih otrok na Vidmu pri Ptuju sestavlja 
16 otrok: Anže, Blaž, dve Evi, Gašper, Lin, Lucija, Mark, 
Miha, Neža, Nika, Noe, Sara, Simon, Vid, Žiga; ter štirje 
animatorji: Aleksandra, Gaja, Julija in Rok. In kaj so mi 
povedali?
»Zbiramo se enkrat na štirinajst dni ob sobotah, med 10. 
in 12. uro v veroučni učilnici na Vidmu. V preteklem letu 
in letos spoznavamo zgodbe iz Svetega pisma, lani smo 
začeli z odkrivanjem svetopisemskih zgodb v Stari zave-
zi, letos pa nadaljujemo v Novi, kjer je glavni lik ter naš 
spremljevalec in vodnik Jezus Kristus (rojstvo, obisk treh 
modrih, krst, prvi učenci, prilike in čudeži, ozdravljenje 
hromega, pomnožitev kruha, trpljenje, smrt in največji 
Jezusov ‚čudež‘ – vstajenje od mrtvih).
Na srečanju se najprej zberemo v krogu in skupaj z ges-
tami zmolimo Gospodovo molitev Očenaš. Nato sledi 
kateheza, ki jo pripravijo animatorji, svetopisemska 
zgodba in delavnica na podlagi kateheze. Srečanja zaklj- 
učimo z igro in sklepno molitvijo.

Ob odkrivanju svetopisemskih zgodb in katehezi otroci 
izdelujemo vsak svoje risano Sveto pismo. Na vsakem 
srečanju ob novi zgodbi, ki jo slišimo in spoznamo, na-
stane nova risba in tako nova stran.«
Ob mojem obisku so otroci ob priliki o usmiljenem Sa-
marijanu odkrivali, kdo in kakšen je resnični prijatelj. 
Sklenili smo, da je to tisti, ki ti pomaga in stori dobro, 
četudi ga to nekaj stane.
»Frančiškovi otroci z animatorji in našimi starši se vsa-
ko leto srečamo na skupnem srečanju s krajevnim brat-
stvom Frančiškovega svetnega reda. Na začetku se raz-
delimo v mešane skupine in se nato igramo, družimo, 
bogatimo ter tako gradimo povezanost in zavest, da 
smo vsi poklicani, da živimo Frančiškovega duha in da 
smo, kakor smo danes razmišljali v katehezi, med seboj 
prijatelji. Med (veroučnim) letom v župniji sodelujemo 
pri pripravi igrice za miklavževanje ter sooblikujemo in 
sodelujemo pri sveti maši. Na srečanjih v adventnem 
času vsako leto izdelamo okraske in z njimi okrasimo 
eno smreko v cerkvi. Tako za božič našo cerkev krasi tudi 
smrečica Frančiškovih otrok. Ob koncu leta pripravimo 
piknik z našimi starši in se družimo, saj prek leta posta-
nemo ena velika družina.«

Želimo si:
• da bi ta naša družina rastla v veri in vedno posne-

mala dobra dejanja našega zavetnika sv. Frančiška;
• da bi naša družina dobila še kakšnega novega člana;
• da bi podobne družine nastajale tudi v drugih žu-

pnijah;
• da bi se glas o takšnih družinah razlegal daleč nao-

krog in pritegnil še koga.

Z mislimi smo bili tudi pri postnem času, zato sem otro-
ke povprašal, na kaj pomislijo ob besedah križev pot in 
velika noč:

Simon (9 let): Na križevem potu sem že bil in hodil s kri-
žem po poti. Ministranti nosimo sveče in pevci pojejo 
pesmi. Velika noč: zajček, hren in kruh, meso, blagoslovi. 
V ponedeljek pridejo na obisk bratranci in sestrične.

Lucija (8 let): Pomislim na Jezusa, ki je pribit na križ. 
Velika noč: cerkev, dobrote v košari, blagoslov. Ve-
liko soboto imam rada. Veliko noč imam rada, ker 
je Jezus vstal od mrtvih. 

Sara (8 let): Velika noč: košarica, dobrote, največji 
Jezusov čudež, ko je vstal od mrtvih. 

Neža (5 let): Velika noč: iskanje zajčka in jajčk, ki jih 
mami in ati skrijeta.

Frančiškov svetni red
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Spreobrnjenje je nenavadna pustolovščina
Pripravila Milena in Zvonimir Pintarič

DRAGI OTROCI in STARŠI!
Pomlad je prišla in prinesla prebujenje narave. Gotovo ste zvončke nabrali, z njimi razveselili mamico, babice, tete, 
odnesli na grob cvetje dehtečo … In trava vas je povabila, da ste zunaj, na soncu in vetru, v igri, veseli in razigrani. 
Po veselem pustnem času se je začelo resnejše obdobje, ki je prineslo med vas tudi besede in dejanja, kot so post, 
ne jemo mesa, spoved, kesanje, trpljenje, pokora, spreobrnjenje …

Spreobrnjenje je na moč resno dejanje in hkrati nenavadna pustolovščina. Takšna, ki 
te popolnoma prebudi, vznemiri in pod vprašaj postavi marsikaj, kar ti je bilo prej na-
vadno, normalno, običajno. Spreobrnjenje je potovanje, ki ne vodi okrog sveta, ampak 
v svet in to v tvoj notranji svet. Pomeni nekaj obrniti, da bi lahko videli še drugo stran. 
Seveda je težko obrniti neko stvar. Običajno nam kdo pomaga. Mi bomo prosili Jezusa, 
naj nam pomaga obrniti smer. Ves postni čas smo mu sledili in na cvetno nedeljo nas 
vabi, naj bomo z njim, ko pričakovanja vseh in vsega obrača na glavo, v drugo smer. 
Pozorno prisluhni evangeliju (najdaljšem, kar jih je v letu) in pogumno bodi ob Jezusu, 
v njegovi pustolovščini spreobrnjenja.

Jezus obhaja zadnjo večerjo. 
Kruh, ki ga jedo, postane nje-
govo telo. Vino, ki ga pijejo, 
postane njegova kri. Jezus 
me vabi, naj ne vidim le kru-
ha in vina, ampak v teh zna-
menjih in po njih naj vidim 
njega. Vabi me, da ne vidim le 
zunanjih – materialnih stva-
ri, ampak obrnem pogled na 
notranje bistvo. To je spreo-
brnjenje pogleda.
POIŠČI BEL LIST IN POMISLI 
NA NEKOGA, S KOMER SE OBI-
ČAJNO PREPIRAŠ IN STA SI KAR 
NAPREJ V LASEH. NARIŠI TO 
OSEBO. POSKUŠAJ JO VIDETI 
DRUGAČE. 

Jezus v vrtu Getsemani po-
vabi svoje prijatelje – učence, 
naj molijo in bedijo z njim. A 
oni zaspijo. Kako je žalostno 
njegovo trepetajoče srce. Je-
zus je svoje prijatelje povabil, 
naj molijo. Pomisli, kolikokrat 
moliš, pa se ne zavedaš, da se 
pogovarjaš z Njim – z Jezu-
som. Jezus me vabi, naj bom z Njim. To je spreobrnjenje 
odnosa: v molitvi ne mislim samo nase, ampak mislim z 
Jezusom in sem z Njim.



V OBLAK ZAPIŠI ALI NARIŠI TISTO, KAR TE OD MOLITVE OD-
VRAČA IN KAR TE MOTI, DA NE MOREŠ ZBRANO MOLITI.
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Spoznali bomo, kako je Peter zatajil Jezusa. Najprej je Jezusu pri večerji 
zatrdil, da je pripravljen za njega umreti. A potem ga je zatajil, zatrdil in s 
prisego potrdil, da tega človeka ne pozna. In Jezus ga je slišal. In je bil pre-
tresen do dna svojega srca. A Petra kljub temu ni obsojal, le pogledal ga je 
v dno njegove duše. Pomisli, kako se je Peter takrat počutil? Ko je občutil 
pogled ljubljenega učitelja, ko ga je prebodel Jezusov ljubeči pogled, se 
je razjokal. In obžaloval in jokal … Po Petru nam Jezus pokaže, kako zelo 
nas ljubi. In kolikokrat si ti kakor Peter? Velikokrat smo podobni Petru, ko 
zatajimo Jezusa. Toda še nekaj je pomembnejše – biti podoben Petru v 
kesanju. Po Petrovem zgledu nas Jezus vabi k spreobrnjenju srca.
POBARVAJ SRCE.

Jezus sprejme vse krivične obsodbe. Molči. Komaj kaj 
reče. Doživi zasmehovanje, zaničevanje, udarce, boleči-
ne … Sprejme vse hudo in po njegovi ljubezni vse hudo 
prestaja v ljubezni in odpuščanju, v sprejemanju Božje 
volje. Jezus me po svojem trpljenju vabi k spreobrnjenju 
dejanj.
POBARVAJ PREDMETE, S KATERIMI SO RANILI IN PRIZADE-
JALI JEZUSU BOLEČINO. PREMISLI IN SE POGOVORI S STAR-
ŠI, ALI SO JEZUSA RANILI ŠE S ČIM DRUGIM.

Jezus na križu umre. In ko je konec zemeljskega, se zače-
nja božje, nebeško … Po Jezusovi smrti ni nič več enako. 
Vse je drugače. Jezus je doživel spreobrnjenje življenja. 
Po svoji smrti me vabi v vstajenje, ki je spreobrnjenje ži-
vljenja!

POBARVAJ BUTARO. POGOVORI SE STARŠI, KAKO JO PRI-
PRAVIJO, KATERO ZELENJE UPORABIJO, KAJ STORIMO Z 
BLAGOSLOVLJENIM ZELENJEM …

NA CVETNO NEDELJO TUDI TEBE JEZUS VABI, DA SI 
POGUMEN KRISTJAN, NJEGOV LJUBLJENI UČENEC.
ŽE NA CVETNO NEDELJO TI JEZUS POKAŽE, KAKO 
ZELO TE LJUBI.
CVETNA NEDELJA JE ŽE ZORA VSTAJENJSKEGA JU-
TRA, KER JEZUS SPREOBRAČA VSE NA GLAVO.
ON NAREDI, KAKOR NI NIKOLI NIHČE!
ON JE NAJPOGUMNEJŠI, TISTI,
KI IMA RAD PUSTOLOVŠČINE ŽIVLJENJA S TEBOJ.
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Od 20. do 24. februarja 2017 se je v Assisiju v Sacro 
Conventu odvijal kustodialni kapitelj, ki mu je pred-
sedoval generalni minister p. Marco Tasca. Na ka-
pitlju so bili navzoči vsi bratje kustodije različnih 
narodnosti (skupaj 82 bratov). Po podanih poroči-
lih, v katerih je bilo predstavljeno življenje in delo 
preteklega obdobja ter pogled v prihodnost, je bilo 
izbrano in potrjeno tudi novo vodstvo. Za kustosa 
za drugi mandat je bil ponovno potrjen p. Mauro M. 
Gambetti, za definitorje oz. ostale svetovalce pa je 
bilo izbranih še šest drugih bratov, med drugim tudi 
p. Janez Šamperl iz slovenske province.
Kapitelj sprejema tudi razne odločitve. Tokrat je bil 
izglasovan pomemben sklep, s katerim je kusto-
dija v celoti prevzela skrb za misijon na Kitajskem. 
V redu je že enajst bratov s Kitajske, ki pripadajo 
asiški kustodiji. Na Kitajskem že imajo en samo-
stan, kjer trenutno živijo trije bratje. Kmalu se jim 
bo pridružilo še nekaj bratov, prav tako pa pote-
kajo pogovori s tamkajšnjimi škofi, da odprejo še 
drug samostan. Bratje so navdušeni in pripravljeni 
za misijonsko delo ter za odprtje še kakšnega sa-
mostana.
Na kapitlju, ki ni bil zgolj volilni, so bratje med dru-
gim iskali možnosti, kako poskrbeti in pomagati 
romarjem, ki prihajajo v Assisi na duhovne vaje.
P. Janezu Šamperlu iskrene čestitke ob izvolitvi 
za svetovalca, celotnemu vodstvu kustodije pa 

Kustodialni kapitelj v Assisiju
P. Danilo Holc

želimo obilo Božjega blagoslova pri vodenju brat-
stva in izvrševanju njihovega poslanstva v asiškem 
samostanu ter na grobu sv. Frančiška.

ROMANJE V ASSISI
Od 16. do 21. julija 2017
Družine in drugi prijatelji sv. Frančiška, poromali 
bomo v kraje, ki jih je svetnik zaznamoval s svo-
jo navzočnostjo. Po njegovih stopinjah bomo 
odkrivali duha, ki po 800 letih še vedno živi. V 
šotorih pod asiškim nebom, v preprostosti in 
bratskem sožitju ter v stiku z Božjim stvarstvom 
bomo poskušali začutiti čudovitost pristnočlo-
veškega … Skratka, idealna kraj in čas, da pri-
sluhnemo sebi ter odpremo srce Božjemu »do-
tiku« po sv. Frančišku in sv. Klari. Program bo za 
odrasle in otroke.
Voditelja: p. Danilo Holc, tel.: 031 443 200;  
       e-pošta: danilo.holc@rkc.si 
                     p. Damjan Tikvič, tel.: 031 834 720;  
       e-pošta: damjan.tikvic@rkc.si

Predvidena cena: 
- odrasli 150 €
- osnovnošolski otroci 
90 €
- predšolski otroci – 
brezplačno

Prijave sprejema p. Danilo Holc.
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Mi hočemo (v) nebesa
Marija Magdalena Novak

Letos so duhovne vaje za ministrante in ministrant-
ke mariborske nadškofije potekale kar v dveh ter-
minih, in sicer od 17. do 19. 2. ter od 3. do 5. 3. Na 
duhovnih vajah smo otrokom želeli približati svet- 
nika veselja, Filipa Nerija. 
Druženje prvi dan smo začeli z igro, nadaljevali s 
filmom in katehezo ter končali z molitvijo. Že prvi 
večer smo ugotovili, da imamo skupnega Očeta, 
kar pomeni, da smo med seboj bratje in sestre. V 

soboto dopoldan smo nadaljevali v duhu 
veselja. Naš svetnik Filip se je namreč za-
vedal, da nebesa niso namenjena samo 
bogatim izbrancem, ampak vsem ljudem 
– tudi njegovim angelom, kakor je ime-
noval skupinico revnih otrok, za katere 
nihče ni skrbel in so bili sredi bogatega 
Rima prepuščeni sami sebi, dokler se 
zanje ni zavzel on sam. Filip je imel srce 
polno preprostosti in veselja; otroke je 
sprejemal in ljubil take, kot so bili. Zmo-
gel je videti onkraj revščine in umazanije. 
Z malimi nadobudneži je rad prepeval in 
prepevali smo tudi mi. Himna naših du-
hovnih vaj je veselo odmevala v kapeli in 
še po odhodu se je lahko slišalo mrmra-
nje: Nebesa, nebesa, mi hočemo v nebe-
sa. Nebesa, nebesa, nebesa. 
Otroci so pri katehezi ugotavljali razliko 
med nebesi in peklom. Izdelali smo si žli-
ce z zelo dolgimi ročaji, sedli v krog, na 
sredino postavili krožnik z bomboni in jih 
skušali pojesti. Ugotovili smo, da bom-
bon lahko dobiš samo tako, da ti ga da 
drug in da tudi ti nahraniš drugega, sicer 
bomo vsi lačni. Ta logika dajanja in skrbi 
za drugega nas je spremljala vse do kon-
ca duhovnih vaj. Na žalost se je pokazalo, 
da so otroci, pa kdaj tudi mi, odrasli, ve-
likokrat bolj v skrbeh zase, kot da bi kaj 
ponudili še drugim. Prav zato ne bo od-
več, če drug drugega večkrat spomnimo, 
da ni možno biti pristno vesel, če gledaš 
samo nase. 
Sobota je bila poseben dan, saj je na vr-
sto prišel tudi, zlasti za fante, težko pri-
čakovani nogomet. Igre res ni manjkalo. 
Poskrbeli smo za telo in duha. Otroci so 
namreč imeli priložnost očistiti svoja srca 
pri zakramentu svete spovedi, zvečer pa 
so se lahko pomerili še v kvizu. Ni traja-

lo dolgo, ko je tekmovalni duh završal med otroki, 
tako da spanje ni bilo preveč zanimivo. Sicer pa je 
naš Filip rad poudarjal: »Ni časa za spanje, ker ne-
besa niso narejena za lenuhe.« Ob tej misli bi se 
rada zahvalila tudi naši izjemno pridni kuharici, ki 
je ves čas skrbela, da nismo bili lačni in da nismo 
omagali. Čas je hitro tekel in kmalu je prišla ne-
delja, ko smo počistili hišo, se pripravili na sveto 
mašo, kamor so bili povabljeni tudi starši.
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PROSTOVOLJSTVO NA PTUJSKI GORI 2017

Bratje minoriti so naju sprejeli v Frančiškovem duhu. Imela sva občutek, da sva 
del samostanke družine … Hvala vsem patrom, bratu Robiju in kuharici Magdi za 
teden globokega doživetja življenja v Frančiškovem duhu. PA BREZ VELIKO BESED 
– SAMO PRAKSA!

                                                              Boris in Cvetka

Pod Marijinim plaščem na Gori je vedno lepo. Veseli smo in hvaležni Bogu, da smo 
mogli tudi letos skupaj s samostansko družino in množico romarjev pripravljati in 
obhajati praznik Marijinega vnebovzetja.
Še naprej se bomo radi vračali na ta posvečeni kraj!

                                                     Stanko, Zlatka in Tina

Spoštovani in dragi prostovoljci! 
Dobrodošli na božjepotnem kraju pri Mariji Zavetnici na Ptujski Gori. Bratje minoriti, ki 
oskrbujemo Božje skrivnosti in božjepotni kraj na Ptujski Gori, se Vašega prihoda zelo 
veselimo. Tukaj na Gori molimo za Vas. Vabimo Vas, da pazljivo preberete spodnje vrstice in 
se kar prijavite. 
Starejši in mlajši, tisti, ki ste že bili, in tisti, ki boste prvič … za vse bo dovolj dela, molitve in 
mirnega duhovnega počitka.
Vaše delo bo tam, kjer ste »najbolj doma«, pri tistem, kar Vam najbolj ustreza …  
MOŽNOSTI PA JE VELIKO – naštejmo nekatere:

DEŽURSTVO V CERKVI
Pomeni skrb za nenehno urejenost cerkve (rože, tisk 
in ostalo), za sveto tihoto, ki mora vladati v cerkvi, 
za to, da bodo ljudje v cerkev vstopali primerno 
oblečeni …
DEŽURSTVO V PRODAJALNI SPOMINKOV
Vsak romar na božjepotnem kraju rad vzame kaj za 
popotnico … Zato je dežurstvo v majhni trgovinici 
še kako dobrodošlo.
 

UREJANJE OKOLICE CERKVE
Okrog cerkve je zelenica z gredicami, ki potrebujejo 
neprestano nego. Nege si želi tudi velik zelenjavni 
vrt …
SKRB ZA ROMARSKO HIŠO
V romarski hiši se dnevno zvrsti precej romarjev, 
turistov, pohodnikov, ki za sabo pustijo
marsikaj, kar je treba redno pospravljati …
POMOČ V SAMOSTANSKI KUHINJI,  
NA SAMOSTANSKEM VRTU … V KNJIŽNICI ... 

Dobrodošli, asiški romarji, častilci Brezmadežne, molivci živega rožnega venca, ki lahko poleg sebe prijavite še 
kakšnega znanca, prijatelja ...
Samostan vsakemu nudi enoposteljno sobo s sanitarijami in hrano (med molitvijo in obroki se lahko 
priključite bratom – patrom). Prosimo pa, če lahko, da s seboj prinesete svoje posteljno perilo in brisače.
Vašo pomoč sprejemamo kot popolnoma prostovoljno, brez vsakršnih plačil.
Prijavijo se lahko le polnoletni, tudi dedki in babice lahko pridete, ZARES!
Vsak teden sta dobrodošla po dva prostovoljca (dva moška, dve ženski ali zakonski par)– izjemoma trije ali več. 
Prostovoljno delo traja en teden, in sicer od nedelje do nedelje (kosilo). 
Prostovoljno delo, ki je lahko tudi zelo koristen »duhovni« dopust, se letos začne v soboto, 1. julija 
2017 (kosilo), in konča v nedeljo, 27. avgusta 2017. Prvi termin se letos zaradi praznika ptujskogorske 
Matere Božje izjemoma začne v soboto, 1. julija, in konča naslednjo nedeljo, 8. julija.
Prijavite se: p. Roman Tkauc (031/343 477) ali roman.tkauc@rkc.si
Minoritski samostan Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora 
Ne pozabite navesti točnega datuma načrtovanega prihoda od nedelje do nedelje.
Prostovoljno delo spremljajo p. Roman Tkauc in ostali bratje.
Z velikim veseljem Vas tudi letos pričakujemo ter želimo mir in dobro.

Frančiškovi braje s Ptujske Gore



VSTAJENJE

Mirno jutro, tihi vrt, 
v zraku vonj po svežem platnu, 
par stopinj na kamnitem tlaku, 

žena, ovita v solzni prt.

Iščem Te, a Te ne najdem, 
kamen mi zapira pot, 
vera plaho, ihteče tipa, 

kje ležiš, je v grobu smrt?

O, milost, ki spremeni mi bol 
v sončno luč iz Tvojih ran! 

Pred mano živ si, lep, Rabuni, 
dih Duha me obuja Zanj.

Blago vstopaš v mojo dušo, 
vsak korak tako poznam, 
ko me pokličeš po imenu, 

s križa vstanem v novi dan.

Nataša Ahčin

Naj vstali Kristus blago vstopi v vašo dušo,  
naj vstopi v vaše rane, da bi mogli ozdraveti, 

naj vas pokliče po imenu in vas najde,  
da bi po Njegovem zgledu tudi vi delali tako. 

Aleluja!

Uredniški odbor



O vzvišeni in veličastni Bog, 
razsvetli temine mojega srca. 
Daj mi pravo vero,  
trdno upanje in popolno ljubezen,  
razumnost in spoznanje, 
o Gospod, 
da se bom držal  
tvoje svete in resnične zapovedi.  
Amen.

Frančiškova molitev  
pred Križanim pri sv. Damijanu


