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ÖÖ RELIKVIJE

ÖÖ SEMINAR SV.  DUHA

ÖÖ ALENKA REbULA TUTA

ÖÖ PoSLANIcA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 35, št. 5  
MAJ 2015

SvetiÖpapežÖJanezÖ
PavelÖII.ÖjeÖbilÖkanonizi-
ranÖ27.ÖaprilaÖletaÖ2014.Ö
ZaÖ prvoÖ obletnicoÖ nje-
goveÖ kanonizacijeÖ jeÖ
našaÖ župnijaÖ Sv.Ö Niko-
lajaÖdobilaÖodÖkardina-
laÖ StanislavaÖ DziwiszaÖ
relikvijeÖ svetegaÖ pa-
peža,Ö inÖ sicerÖ njegovoÖ
kri.Ö KardinalÖ StanislavÖ
Dziwisz,ÖkiÖjeÖbilÖpape-
ževÖ tajnik,Ö inÖ jeÖ šeÖ te-
daj,ÖkoÖjeÖKarolÖWojtylaÖ
vodilÖkrakovskoÖmetro-
polijo,ÖzvestoÖopravljalÖ
toÖ odgovornoÖ poslan-
stvo,ÖseÖjeÖdobroÖzave-

Relikvije Sv. janeza Pavla ii. v logatcu

dalÖkomuÖsluži,ÖslutilÖjeÖ
namreč,Ö daÖ boÖ papežÖ
takojÖ razglašenÖzaÖsve-
tnika.Ö ZaradiÖ tegaÖ jeÖ
poÖ vsakemÖ pregleduÖ
priÖ zdravniku,Ö kiÖ gaÖ jeÖ
opravilÖ JanezÖ PavelÖ II.Ö
zahtevalÖ nazajÖ njego-
voÖkri.ÖDanesÖ joÖ lahkoÖ
podeliÖ župnijamÖ kotÖ
relikvije.Ö BilaÖ jeÖ mojaÖ
velikaÖželja,ÖdaÖbiÖnašaÖ
župnijaÖdobilaÖnjegoveÖ
relikvije,Ö kerÖ staÖ mojeÖ
življenjeÖinÖpoklicÖmoč-
noÖ povezanaÖ zÖ oseboÖ
JanezaÖ PavlaÖ II.Ö BrezÖ
njegaÖ neÖ biÖ bilÖ duhov-

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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nik.Ö BogÖ jeÖ uslišalÖ
mojoÖprošnjo.ÖPrepri-
čanÖ sem,Ö daÖ bomoÖ
poÖ njegoviÖ priprošnjiÖ
dobiliÖ velikoÖ milo-
sti.Ö KardinaluÖ semÖ
priÖ srečanjuÖ podarilÖ
knjigoÖ oÖ župnijiÖ Sv.Ö
Nikolaja.ÖEminencaÖjeÖ
vprašal,Ö kakoÖ potekaÖ
verskoÖživljenjeÖvÖLo-
gatcuÖ inÖ aliÖ poznamoÖ
naukÖJanezaÖPavlaÖ II.Ö
NaÖ koncuÖ jeÖ nasÖ inÖ
našoÖ župnijoÖ blago-
slovil.Ö KrakovskiÖ me-
tropolitÖ zravenÖ namÖ
jeÖ polegÖ relikvijÖ dalÖ
dokument,Ö kiÖ potrju-
je,Ö daÖ jeÖ toÖ papeževaÖ
kri,Ö pokazalÖ namÖ jeÖ
tudiÖ kapelo,Ö vÖ kateriÖ
jeÖ bilÖ KarolÖ WojtylaÖ
posvečenÖ vÖ duhovni-
kaÖ dneÖ 1.Ö novembraÖ
letaÖ 1946.Ö PapeževaÖ
kriÖ boÖ shranjenaÖ vÖ
našiÖ cerkviÖ vÖ relikvi-
arijuÖ naÖ MarijinemÖ
oltarjuÖ Gospodove-
gaÖ oznanjenja,Ö sajÖ jeÖ
biloÖ življenjeÖ svetegaÖ
očetaÖ močnoÖ pove-
zanoÖzÖDevicoÖMarijoÖ
(TOTUSÖTUUS).ÖImeliÖ
bomoÖ možnostÖ pripo-
ročatiÖseÖpapežuÖinÖmo-
litiÖ poÖ njegoviÖ pripro-
šnji.Ö SvetiÖ JanezÖ PavelÖ
II.Ö jeÖ zavetnikÖ družin,Ö
mladine,Ö poklicev,Ö tr-
pečih,Ö misijonarjev,Ö

itd.ÖNaÖfarniÖdanÖbomoÖ
njegoveÖrelikvijeÖslove-
snoÖpoložiliÖ vÖ relikvia-
rijÖinÖjihÖpočastili.Ö

SlavaÖ bodiÖ BoguÖ
OčetuÖinÖSinuÖinÖSvete-
muÖDuhuÖzaÖtakoÖvelikiÖ

dar,ÖkiÖsmoÖgaÖpoÖBožjiÖ
ljubezniÖ prejeliÖ inÖ ka-
teregaÖ seÖ neizmernoÖ
veselimo.Ö BoguÖ bodiÖ
častÖ inÖhvalaÖvekomaj.Ö
Amen.

Rafael
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vStali goSPod je na delu 
(ob SeminaRju za izlitje Sv. duha)

VÖ LogatcuÖ pote-
kaÖ seminarÖ zaÖ izlitjeÖ
SvetegaÖ Duha.Ö VsakoÖ
nedeljoÖ seÖ pridružu-
jejoÖ noviÖ obiskovalci.Ö
VsakÖ sÖ svojoÖ zgod-
bo.Ö NekateriÖ joÖ želijoÖ
podelitiÖ vÖ zahvalo,Ö
vÖ spodbudo,Ö daÖ biÖ
videli,Ö kakoÖ GospodÖ
spreminjaÖnašaÖživlje-
nja.Ö TakoÖ smoÖ slišaliÖ
žeÖ dveÖ pretresljiviÖ
življenjskiÖ zgodbi,Ö kiÖ
staÖ nagovoriliÖ večino,Ö
čeÖ žeÖ neÖ vseh.Ö ObÖ
poslušanjuÖ seÖ miÖ jeÖ
porodilaÖ misel,Ö kakoÖ
maloÖ smoÖ duhovnoÖ
prebujeni,Ö kakoÖ siÖ
(večinoma)ÖneÖupamoÖ
ničesarÖpovedatiÖaliÖsiÖ
svetovati.Ö »NeÖ bojteÖ
se!«Ö seÖ glasiÖ JezusovÖ
pogostiÖ stavek.Ö KerÖ
seminarÖšeÖpoteka,ÖneÖ
bomÖ pisalaÖ oÖ njem,Ö
pačÖpaÖoÖdogajanjuÖobÖ
njem.

VÖ zadnjemÖ časuÖ
semÖ postalaÖ pozornaÖ
naÖrazličneÖmolitveneÖ
namene,Ö kiÖ soÖ zameÖ
nekajÖ novega.Ö Opozo-
rilaÖbomÖnaÖdva,ÖkiÖstaÖ
seÖmeÖzeloÖdotaknila.

Pričevalka na seminarju, foto Marjana Perkovič
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Molitev za žr-
tve med vojno 
in po njej.

Ö ÖVÖvseposvojitviÖ
(gibanjeÖ zaÖ spravo)Ö
siÖ izberemoÖ človeka,Ö
kiÖ smoÖ gaÖ poznaliÖ aliÖ
slišaliÖzanjÖaliÖpaÖgaÖiz-
beremoÖ sami,Ö čepravÖ
gaÖ nismoÖ neÖ poznaliÖ
neÖ slišaliÖ zanjÖ (http://
vseposvojitev.si/)Ö inÖ
molimoÖzanjÖoz.Öopra-
vljamoÖzaÖpokojÖnjego-
veÖ dušeÖ kajÖ dobrega.Ö
DaÖjeÖtoÖnujnoÖpotreb-
no,Ö staÖ meÖ prepričalaÖ
dvaÖprimera,ÖkaterimaÖ
semÖbilaÖpriča.Ö

GospaÖ vÖ najbolj-
šihÖ letih,Ö visokoÖ naÖ
karierniÖ lestvici,Ö brezÖ
finančnihÖ problemov,Ö
vzgojenaÖ brezÖ vere,Ö
iščeÖnekajÖaliÖNekoga,Ö
kiÖ boÖ prineselÖ mirÖ vÖ
njenoÖ življenje.Ö Smi-
sel.Ö NaÖ raznihÖ krajih.Ö
TudiÖ vÖ cerkevÖ jeÖ pri-
šla.Ö TuÖ jeÖ pravzapravÖ
začelaÖ resnoÖ iskati.Ö
NekajÖ joÖ jeÖ privlači-
lo.Ö TakoÖ zelo,Ö daÖ jeÖ
hotelaÖ naÖ romanjeÖ vÖ
JezusovoÖ deželo.Ö InÖ
jeÖšla.ÖPrvič.Ö InÖnasle-
dnjeÖ letoÖ drugič.Ö InÖ
obakratÖ jeÖ doživelaÖ

velikÖ telesniÖ odzivÖ
(čistoÖ joÖ jeÖ »zvilo«),Ö
čepravÖ prejÖ popol-
nomaÖ zdravaÖ inÖ tudiÖ
danÖ poÖ tem.Ö VednoÖ
naÖkraju,ÖposvečenemÖ
žrtvamÖ holokavsta,Ö vÖ
Jeruzalemu.Ö InÖ vÖ po-
govoruÖ svaÖ odkrivaliÖ
osupljiveÖ stvari.Ö OčeÖ
njenegaÖdedkaÖ(četrtaÖ
generacijaÖnazaj)ÖseÖjeÖ
borilÖ vÖ prviÖ svetovniÖ
vojniÖ naÖ avstrijskemÖ
bojišču.ÖBilÖjeÖodličenÖ
ostrostrelec,Ö večkratÖ
odlikovanÖ borec.Ö Vo-
jaškoÖ gledano:Ö izre-
denÖ vojak.Ö UstrelilÖ jeÖ
velikoÖ nasprotnikov.Ö
GledeÖ naÖ kraje,Ö kjerÖ
seÖ jeÖ boril,Ö svaÖ skle-
pali,Ö daÖ jeÖ podÖ njego-
vimiÖ streliÖ padloÖ tudiÖ
velikoÖ Judov.Ö KakoÖ
jeÖ taÖ človekÖ umrlÖ inÖ
kakoÖ soÖ umrleÖ žrtve,Ö
niÖ vedela.Ö VedelaÖ paÖ
je,Ö daÖ jeÖ daloÖ njenoÖ
sorodstvoÖ karÖ nekajÖ
borcevÖ tudiÖ vÖ drugiÖ
vojni.ÖInÖdaÖtegaÖnihčeÖ
nikoliÖ niÖ obžaloval.Ö
BogÖ zanjeÖ niÖ obstajal.Ö
BiliÖ soÖ privilegiranaÖ
družinaÖpoÖvojni.ÖOnaÖ
paÖ neznosnoÖ trpi,Ö
hodiÖ poÖ pokopališčihÖ
inÖ neÖ veÖ zakaj.Ö AÖ jeÖ
začelaÖ spoznavati,Ö daÖ

boÖ trebaÖ zadoščevatiÖ
zaÖvseÖžrtve,ÖneÖgledeÖ
naÖto,ÖaliÖjeÖbilÖkdoÖresÖ
krivÖaliÖne.ÖToÖjeÖsplohÖ
neÖ zanima.Ö VÖ njejÖ niÖ
sovraštvaÖneÖdoÖsoro-
dnikovÖ neÖ doÖ naspro-
tnikov,Ö ampakÖ enaÖ
samaÖ spravljivostÖ doÖ
vseh.Ö KadarkoliÖ daru-
jeÖzaÖmašoÖzaÖteÖljudi,Ö
moliÖinÖopravljaÖdobraÖ
dela,ÖnajdeÖmir.ÖAÖpotÖ
jeÖšeÖdolga,Öpravi.Ö

PaÖ šeÖ pričevanjeÖ
mlajšeÖ ženske:Ö Ne-
spravljivost Slovencev 
jo je zelo bolela. Ho-
tela je nekaj narediti. 
Pa ni vedela, kako se 
lotiti zadeve. Prijatelj 
ji je povedal, da obsta-
ja spletna stran, kjer si 
izbereš dušo in zanjo 
moliš. In je šla brskat. 
Pred tem jo je malo 
zaskrbelo. Pa je vsee-
no kliknila. V Božjem 
imenu, je še rekla. In 
kdo se ji je izpisal? 
Spreletelo jo je:  ime je 
bilo enako imenu nje-
ne že pokojne mame, 
priimek pa enak pri-
imku njene že pokojne 
stare mame.  Nobena 
od njenih mam ni umr-
la v vojni, a dejstvo, 
da je »dobila« dušo, ki 
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je nosila ime in priimek 
njej najbližjih oseb, jo 
je ganilo. To je bilo za-
njo znamenje, da je na 
pravi poti … 

VÖ letu,Ö koÖ seÖ spo-
minjamoÖ koncaÖ 2.Ö sve-
tovneÖ vojne,Ö neÖ bomÖ
nikjerÖ paradirala.Ö TudiÖ
neÖ bomÖ gledalaÖ krva-
vihÖzvezdÖnaÖzastavah.Ö
RadaÖ paÖ biÖ opozorila,Ö
kakoÖ velikeÖ stvariÖ lah-
koÖ delaÖ Gospod,Ö čeÖ
gaÖ prosimo.Ö InÖ prositiÖ
jeÖ potrebno.Ö ZaÖ nas,Ö
zaradiÖ nasÖ inÖ zaÖ našeÖ
otroke.Ö ZaÖ blagoslo-
vljenoÖSlovenijo.ÖMaše,Ö
kjerÖ seÖ posebejÖ moliÖ
zaÖ dušeÖ umrlihÖ enegaÖ
aliÖ večÖ rodovÖ nazajÖ
(imenujejoÖ seÖmašeÖzaÖ
ozdravitevÖ družinske-
gaÖ debla),Ö potekajoÖ vÖ
vsakiÖ slovenskiÖ škofiji.Ö
NamÖ najbližjaÖ jeÖ Lju-
bljanaÖ (vÖ Dravljah).Ö
NašiÖ rodoviÖ soÖ vÖ vojniÖ
inÖpoÖnjejÖogromnoÖpre-
trpeliÖ inÖ toÖ seÖ nezave-
dnoÖprenašaÖnaÖmlajšeÖ
generacije.Ö Dovolimo,Ö
daÖ vÖ teÖ globokeÖ raneÖ
krivic,Ö sovraštva,Ö nasi-
lja,ÖzapovedanegaÖmol-
ka,Ö skrivanjaÖ …Ö vstopiÖ
Jezus,ÖkiÖozdravlja.ÖÖ

LjuT

SloveSno Somaševanje SlovenSkih 
škofov ob 70. obletnici konca 
dRuge Svetovne vojne

VÖsoboto,Ö16.ÖmajaÖ2015,ÖboÖvÖbazilikiÖMarijeÖ
PomagajÖnaÖBrezjahÖobÖ10.ÖuriÖslovesnoÖsomaševa-
njeÖslovenskihÖškofovÖobÖ70.ÖobletniciÖkoncaÖdru-
geÖsvetovneÖvojneÖterÖzaÖvseÖžrtveÖmedvojnegaÖinÖ
povojnegaÖnasilja.ÖSvetoÖmašoÖboÖdarovalÖljubljan-
skiÖnadškofÖmetropolitÖmsgr.ÖStanislavÖZoreÖOFM.
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dRuŽina – najbolj ogRoŽena StvaRnoSt (5. del)

ŽeÖ pokojniÖ kolum-
bijskiÖ kardinalÖ AlfonsoÖ
LópezÖ TrujilloÖ jeÖ vÖ zve-
ziÖ zÖ ideologijoÖ genderÖ
povedalÖ nekajÖ zeloÖ po-
membnega:Ö „ČudnoÖ je,Ö
daÖsoÖsiÖnekateriÖdrzniliÖ
brezÖglobljegaÖproučeva-
njaÖkotÖdemografskiÖide-
alÖ predstavitiÖ družinoÖ sÖ
samoÖ enimÖ otrokomÖ inÖ
seÖ priÖ temÖ celoÖ sklice-
vatiÖnaÖsvetoÖnazareškoÖ
družino.“ÖTakšnaÖidejaÖoÖ
samoÖenemÖotrokuÖjeÖpoÖ
njegovemÖmnenjuÖustva-

rilaÖ „demografskoÖ
zimo“,ÖkiÖjeÖzajelaÖvsoÖ
Evropo.Ö Pravi,Ö daÖ jeÖ
neÖ imetiÖ otrokÖ neka-
kšnaÖ „belaÖ kuga“.Ö InÖ
toÖ vÖ resniciÖ kažeÖ naÖ
„pomanjkanjeÖ upa-
nja,ÖravnodušnostÖdoÖ
življenja,Ö zavračanjeÖ
kakršnegaÖ koliÖ siste-
maÖvrednot,Öegoizem,Ö
kiÖjeÖpostalÖzapoved.“Ö
TaÖ neizprosniÖ egoi-
zemÖ paÖ pelje,Ö kakorÖ
praviÖ kardinal,Ö vÖ
„nihilizem,Ö kiÖ imaÖ zaÖ

posledicoÖ kolektivniÖ
samomorÖ vÖ demograf-
skemÖsmislu“.

Da,Ö kolektivniÖ
samomor!Ö KotÖ kaže,Ö
EvropaÖ danesÖ izvršujeÖ
taÖkolektivniÖsamomor.Ö
EvropaÖ jeÖ zavrnilaÖ
BogaÖinÖseÖpopolnomaÖ
obrnilaÖ kÖ svetu.Ö BogaÖ
zanjoÖ niÖ večÖ inÖ takoÖ
polagomaÖ ubijaÖ samoÖ
sebe.

KardinalÖ An-
geloÖ Bagnasco,Ö kiÖ jeÖ
trenutnoÖ predsednikÖ
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italijanskeÖ škofovskeÖ
konferenceÖ vÖ zveziÖ zÖ
današnjimÖ položajemÖ
krščanskeÖdružineÖpra-
vi:Ö „ZdiÖ se,Ö daÖ jeÖ zdajÖ
družinaÖ postalaÖ grešniÖ
kozel,Ö kotÖ nekakšenÖ
izvorÖvsegaÖhudegaÖna-
šegaÖčasa.ÖČepravÖ jeÖvÖ
resniciÖ življenjskiÖ pro-
storÖdobregaÖčloveštva.Ö
IdeološkaÖ razlagaÖ spo-
laÖjeÖpostalaÖpravaÖdik-
tatura,Ö naÖ vsakÖ načinÖ
hočejoÖ razbitiÖ identite-
toÖ moškegaÖ inÖ ženske.Ö
AliÖ marÖ hočejoÖ danesÖ
izÖ šoleÖ nareditiÖ tabori-
ščaÖzaÖprevzgojo,ÖzaÖin-
doktrinacijo?“ÖTrebaÖseÖ
jeÖ zavedati,Ö daÖ otrociÖ
nisoÖ predmetÖ eksperi-
mentiranja,ÖpaÖnajsiÖseÖ
tisti,ÖkiÖbiÖtoÖradiÖpočeliÖ
šeÖtakoÖtrkajoÖpoÖprsih,Ö
daÖ soÖ znanstvenikiÖ inÖ
strokovnjaki.Ö DružinaÖ
seÖ neÖ smeÖ pustitiÖ pre-
strašiti.Ö StaršiÖ imajoÖ
pravicoÖseÖodzovejoÖja-
snoÖ inÖ odločno.Ö GledeÖ
vzgojeÖniÖnobeneÖvišjeÖ
instance,ÖkakorÖsoÖstar-
ši.Ö MednarodnoÖ pravoÖ
gledeÖčloveškihÖpravicÖ
jeÖtuÖjasno,ÖstaršiÖimajoÖ
izvornoÖinÖneodtujljivoÖ
pravico,ÖdaÖsamiÖvzga-
jajoÖsvojeÖotroke.

VÖ Italiji,Ö kjerÖ jeÖ
debataÖ oÖ ideologijiÖ
spolaÖ inÖ njeniÖ vpeljaviÖ
vÖ vrtceÖ inÖ šoleÖ mordaÖ
korakÖpredÖnami,ÖsoÖseÖ
razmereÖprecejÖzaostri-
le.Ö TakoÖ soÖ naÖ primerÖ
skušaliÖukinitiÖproslavoÖ
dnevaÖ očetovstva,Ö češÖ
daÖ toÖ žaliÖ tisteÖ otroke,Ö
kiÖ imajoÖ zaÖ staršaÖ dveÖ
lezbijke.ÖDržavaÖustvar-
jaÖ velikÖ pritiskÖ tudiÖ naÖ
novinarje.Ö DržavniÖ
uradÖ protiÖ diskrimina-
cijiÖ(UNAR)ÖjeÖceloÖna-
pisalÖnekakšnihÖ„desetÖ
zapovedi“ÖzaÖnovinarjeÖ
–Ö kdorÖ jihÖ prekrši,Ö muÖ
grozi,Ö daÖ gaÖ vržejoÖ izÖ
novinarskegaÖ združe-
nja.Ö Recimo:Ö neÖ smeÖ
seÖvečÖuporabljatiÖizrazÖ
„naravnaÖ družina“Ö aliÖ
„tradicionalnaÖ dru-
žina“,Ö neÖ smeÖ seÖ večÖ
pisatiÖoÖ tem,ÖdaÖ staÖ zaÖ
celovitÖ otrokovÖ razvojÖ
potrebnaÖočeÖinÖmamaÖ
itd.ÖToÖjeÖpravaÖdiktatu-
raÖrelativizma.ÖVÖozad-
juÖsoÖbajeÖprostozidar-
skiÖ lobiji,Ö sajÖ imajoÖ tiÖ
ogromnoÖ denarjaÖ inÖ
političnoÖmočÖ(zlastiÖvÖ
ItalijiÖjeÖtoÖmočnoÖopa-
zno).

ZaÖ konecÖ šeÖ re-
sničnaÖ anekdota.Ö VÖ

LondonuÖ jeÖ trg,Ö kiÖ seÖ
imenujeÖ HydeÖ park,Ö
kjerÖlahkoÖvsakÖgovori,Ö
karÖ hoče.Ö NedavnoÖ seÖ
jeÖzgodilo,ÖdaÖ jeÖprišelÖ
tjaÖnekiÖspreobrnjenecÖ
izÖ AmerikeÖ inÖ jeÖ začelÖ
govoritiÖ protiÖ homo-
seksualnostiÖ inÖ priÖ
temÖ vÖ glavnemÖ bralÖ izÖ
SvetegaÖpisma,ÖkjerÖsv.Ö
PavelÖgovori,ÖdaÖ jeÖho-
moseksualnostÖ gnuso-
baÖipd.ÖAÖkajÖseÖzgodi?Ö
NenadomaÖ toÖ niÖ večÖ
krajÖ svobodeÖ govora,Ö
ljudemÖ jeÖ zavrelo,Ö po-
klicaliÖ soÖ policijoÖ inÖ tiÖ
soÖgaÖaretiraliÖinÖpeljaliÖ
vÖzapor.ÖČezÖnekajÖdni,Ö
gaÖ jeÖ sodnikÖ vprašal:Ö
„PaÖkajÖsiÖ tiÖ storil?“ÖTaÖ
muÖ pojasni,Ö daÖ jeÖ bralÖ
izÖ SvetegaÖ pisma.Ö „PaÖ
aliÖ samoÖ to?“Ö –Ö „Da,Ö
samoÖto.“ÖSodnikÖnika-
korÖniÖmogelÖrazumeti,Ö
zakajÖ soÖ gaÖ vrgliÖ vÖ za-
por,ÖkoÖpaÖjeÖsamoÖbralÖ
izÖSvetegaÖpisma.ÖZani-
mivoÖje,ÖdaÖtaÖčlovekÖniÖ
razglašalÖnobeneÖsvojeÖ
ideje,ÖbralÖjeÖsamoÖSve-
toÖ pismo.Ö ToÖ jeÖ danesÖ
svobodna,Ö napredna,Ö
liberalnaÖ inÖ strpnaÖ
Evropa.

(Nadaljevanje 
prihodnjič.)
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

NOTRANJA MOČ IN SAMOSTOJNOST 
ZA SVET MIRU

četrtek, 21. maja, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo Alenka Rebula Tuta,
pesnica, pisateljica in strokovnjakinja s področja psihologije

ZaÖustvarjanjeÖmiruÖpotrebujemoÖvelikoÖmoči.ÖOvirajoÖnasÖ
strah,ÖÖodvisnostÖodÖodobravanja,ÖotroškeÖizkušnjeÖneupošteva-
nosti,ÖločenostÖodÖlastnihÖželjaÖinÖpristnihÖteženj.ÖAÖvednoÖspetÖ
imamoÖmožnost,ÖdaÖseÖpreusmerimo.ÖŽivljenjeÖjeÖpolnoÖ

priložnosti,ÖčeÖgaÖgledamoÖzÖotroškimi,ÖsvežimiÖočmi.

Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, 
s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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PoSlanica PaPeŽa fRančiška za 52. Svetovni 
dan molitve za duhovne Poklice

DragiÖbratjeÖinÖse-
stre!

ČetrtaÖ velikonoč-
naÖ nedeljaÖ namÖ pred-
staviÖpodoboÖDobregaÖ
Pastirja,Ö kiÖ poznaÖ svo-
jeÖ ovce,Ö jihÖ kliče,Ö jihÖ
hraniÖinÖjihÖvodi.ÖNaÖtoÖ
nedeljoÖ žeÖ večÖ kotÖ 50Ö
letÖobhajamoÖSvetovniÖ
danÖmolitveÖzaÖduhov-
neÖ poklice.Ö VsakokratÖ
nasÖ spomniÖ naÖ po-
membnostÖmolitve,ÖdaÖ
bi,Ö kotÖ jeÖ JezusÖ rekelÖ
svojimÖ učencem:Ö »…Ö
gospodarÖ žetveÖ …Ö po-
slalÖ delavceÖ naÖ svojoÖ
žetev.«Ö(LkÖ10,2)ÖJezusÖ
toÖnaroči,ÖkoÖpoÖdvaÖinÖ
dvaÖpošljeÖapostoleÖ inÖ
dvainsedemdesetereÖ
učence,Ö kiÖ jihÖ jeÖ bilÖ
prejÖpoklicalÖ (LkÖ10,1–
16).Ö ČeÖ jeÖ CerkevÖ »poÖ
svojiÖnaraviÖmisijonar-
ska«Ö(AdÖgentes,Ö2),ÖseÖ
krščanskaÖ poklicanostÖ
resničnoÖ lahkoÖ rodiÖ
samoÖ znotrajÖ misijon-
skeÖizkušnje.ÖPoslušatiÖ
inÖ sleditiÖ glasuÖ Kristu-
sa,Ö DobregaÖ Pastirja,Ö
seÖmuÖpustitiÖpritegnitiÖ
inÖ voditiÖ terÖ muÖ po-
svetitiÖ svojeÖ življenje,Ö
takoÖ pomeniÖ dopustitiÖ
SvetemuÖDuhu,ÖdaÖnasÖ

uvedeÖ vÖ toÖ misijon-
skoÖ dogajanje.Ö SvetiÖ
DuhÖvÖnasÖprebujaÖže-
ljoÖ inÖnasÖopogumlja,Ö
daÖ svojeÖ življenjeÖ ra-
dostnoÖ darujemoÖ inÖ
gaÖ razdajamoÖ zaradiÖ
BožjegaÖkraljestva.

DarovanjeÖ la-
stnegaÖ življenjaÖ vÖ
tejÖ misijonskiÖ držiÖ jeÖ
mogočeÖ le,Ö čeÖ smoÖ
sposobniÖ itiÖ izÖ sebe.Ö
ZatoÖ obÖ 52.Ö Svetov-
nemÖ dnevuÖ molitveÖ
zaÖ duhovneÖ pokliceÖ
želimÖrazmišljatiÖpravÖ
oÖ temÖ posebnemÖ »iz-
hodu«,Ö kiÖ jeÖ poklic,Ö
aliÖbolje,ÖoÖnašemÖod-
govoruÖ naÖ BožjiÖ klic.Ö
KoÖ zaslišimoÖ besedoÖ
»izhod«,Ö namÖ miselÖ
takojÖ pohitiÖ kÖ začet-
komÖ čudoviteÖ ljube-
zenskeÖ zgodbeÖ medÖ
BogomÖ inÖ njegovimÖ
ljudstvom,Ö zgodbe,Ö
kiÖ vodiÖ prekoÖ dra-
matičnihÖ dniÖ vÖ egip-
tovskemÖ suženjstvu,Ö
MojzesoveÖ poklica-
nosti,Ö osvoboditveÖ
inÖ potiÖ vÖ obljubljenoÖ
deželo.Ö DrugaÖ Mojze-
sovaÖknjiga,ÖkiÖgovoriÖ
oÖtehÖdogodkih,Öpred-
stavljaÖprapodoboÖce-

lotneÖ zgodovineÖ odre-
šenjaÖ inÖ tudiÖ temeljnoÖ
dinamikoÖ krščanskeÖ
vere.ÖPrehodÖizÖsuženj-
stvaÖstaregaÖčlovekaÖvÖ
novoÖ življenjeÖ vÖ Kri-
stusuÖ jeÖ odrešenjskoÖ
delo,Ö kiÖ namÖ prihajaÖ
poÖ veriÖ (EfÖ 4,22–24).Ö
ToÖprehajanjeÖ jeÖpraviÖ
inÖ resničniÖ »prehod«,Ö
jeÖ potÖ posameznegaÖ
kristjanaÖ inÖ celotneÖ
Cerkve,ÖodločilnaÖpre-
usmeritevÖcelotneÖose-
beÖkÖOčetu.

ZačetekÖ vsakegaÖ
krščanskegaÖ poklicaÖ
jeÖ taÖ temeljnaÖ smerÖ
izkušnjeÖ vere:Ö vero-
vati,Ö pomeniÖ zapustitiÖ
samegaÖsebe,ÖzapustitiÖ
svojoÖ lagodnostÖ inÖ to-
gostÖ lastnegaÖ jaza,Ö daÖ
biÖ svojeÖ življenjeÖ lah-
koÖosrediniliÖvÖJezusuÖ
Kristusu.Ö ZapustitiÖ
kakorÖAbrahamÖlastnoÖ
deželo,Ö ÖoditiÖnaÖpotÖzÖ
zaupanjem,Ö vedoč,Ö daÖ
boÖ BogÖ pokazalÖ potÖ
vÖ novoÖ deželo.Ö TegaÖ
»izhoda«Ö neÖ smemoÖ
razumetiÖkotÖpodcenje-
vanjaÖ lastnegaÖ življe-
nja,Ö lastnegaÖ čutenja,Ö
lastneÖčlovečnosti;Öna-
sprotno,ÖkdorÖseÖpodaÖ
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naÖ potÖ hojeÖ zaÖ Kristu-
som,Ö najdeÖ življenjeÖ
vÖ izobilju,Ö koÖ samegaÖ
sebeÖ dáÖ povsemÖ naÖ
razpolagoÖ BoguÖ inÖ
njegovemuÖ kraljestvu.Ö
JezusÖ pravi:Ö »Vsak,Ö
kdorÖ jeÖ zapustilÖ hišeÖ
aliÖ brateÖ aliÖ sestreÖ aliÖ
očetaÖ aliÖ materÖ aliÖ
otrokeÖ aliÖ njiveÖ zaradiÖ
mojegaÖimena,ÖboÖpre-
jelÖstokratnoÖinÖdobilÖvÖ
deležÖvečnoÖživljenje.«Ö
(MtÖ 19,29)Ö VseÖ toÖ imaÖ
svojeÖ globljeÖkorenineÖ
vÖ ljubezni.Ö KajtiÖ kr-
ščanskaÖ poklicanostÖ
jeÖ predvsemÖ klicÖ lju-
bezni,Ö kiÖ pritegujeÖ inÖ
vodiÖ prekoÖ sebe,Ö ose-
boÖrazsredišči,Ö»sprožaÖ
nenehenÖ izhodÖ vaseÖ
zaprtegaÖ jazaÖ vÖ jaz,Ö kiÖ
seÖ podarja,Ö inÖ pravÖ vÖ
temÖ podarjanjuÖ najdeÖ
sebeÖ inÖ Boga«Ö (DeusÖ
CaritasÖest,Ö6).

IzkušnjaÖ izhodaÖ
jeÖosnovaÖkrščanskegaÖ
življenja,Ö šeÖ posebejÖ
zaÖ tiste,Ö kiÖ seÖodločijoÖ
zaÖ posebnoÖ služenjeÖ
evangeliju.Ö JeÖ držaÖ
stalnegaÖ spreobrača-
njaÖinÖpreobrazbe,Östal-
negaÖvztrajanjaÖnaÖpotiÖ
inÖ prehajanjaÖ izÖ smrtiÖ
vÖ življenje,Ö karÖ obha-

jamoÖvÖvsejÖliturgiji:ÖjeÖ
velikonočnaÖskrivnost.Ö
OdÖ AbrahamoveÖ doÖ
MojzesoveÖ poklicano-
sti,ÖodÖ IzraelovegaÖpo-
potovanjaÖ poÖ puščaviÖ
doÖ spreobrnjenja,Ö kiÖ
soÖ gaÖ oznanjaliÖ prero-
ki,Ö vseÖ doÖ JezusovegaÖ
misijonskegaÖ potova-
nja,Ö kiÖ dosežeÖ vrhu-
necÖvÖnjegoviÖsmrtiÖ inÖ
vstajenju,Ö jeÖ končnoÖ
poklicanostÖ vednoÖ ti-
stoÖBožjeÖdelovanje,ÖkiÖ
namÖ omogočaÖ izitiÖ izÖ
našegaÖ začetnegaÖ sta-
nja,ÖnasÖosvobajaÖvsa-
keÖ oblikeÖ suženjstva,Ö
nasÖ iztrgaÖ izÖ navaje-
nostiÖ inÖ ravnodušno-
stiÖ terÖ nasÖ usmerjaÖ vÖ
veseljeÖobčestvaÖzÖBo-
gomÖ inÖ zÖ brati.Ö Odgo-
voritiÖ BožjemuÖ klicu,Ö
torejÖ pomeniÖ pustiti,Ö
daÖ nasÖ izpeljeÖ izÖ našeÖ
lažneÖ ustaljenosti,Ö daÖ
biÖ nasÖ usmerilÖ naÖ potÖ
kÖ JezusuÖ Kristusu,Ö kiÖ
jeÖzačetekÖinÖkonecÖna-
šegaÖ življenjaÖ inÖ našeÖ
sreče.

TaÖ procesÖ izhodaÖ
niÖ pomembenÖ leÖ zaÖ
posameznika,Ö temvečÖ
jeÖ misijonskoÖ inÖ evan-
gelizacijskoÖ dogajanjeÖ
vseÖ Cerkve.Ö CerkevÖ jeÖ

resničnoÖ zvestaÖ svo-
jemuÖ učitelju,Ö koÖ jeÖ
samaÖ»vÖizhodu«,ÖkoÖniÖ
pretiranoÖ zaskrbljenaÖ
zase,Ö zaÖ lastneÖ struk-
tureÖinÖlastneÖdosežke,Ö
koÖjeÖboljÖusmerjenaÖkÖ
BožjimÖotrokom,ÖdaÖbiÖ
jihÖ srečalaÖ vÖ njihovihÖ
resničnihÖ situacijah,Ö
inÖ jeÖ pripravljenaÖ tr-
petiÖ skupajÖ zÖ njimi.Ö
BogÖgreÖizÖsebeÖzaradiÖ
ljubezenskegaÖ odnosaÖ
znotrajÖ SveteÖ Trojice,Ö
slišiÖ krikÖ svojegaÖ ljud-
stvaÖ inÖ seÖ zavzameÖzaÖ
njegovoÖ osvoboditevÖ
(2Ö MzÖ 3,7).Ö KÖ takemuÖ
načinuÖ bivanjaÖ inÖ de-
lovanjaÖ jeÖ poklicanaÖ
tudiÖ Cerkev:Ö Cerkev,Ö
kiÖ oznanjaÖ veseloÖ no-
vico,Ö greÖ naprotiÖ člo-
veku,ÖzÖBožjoÖmilostjoÖ
ozdravljaÖ telesneÖ inÖ
duševneÖraneÖterÖskrbiÖ
zaÖ revežeÖ inÖ pomočiÖ
potrebne.

DragiÖ bratjeÖ inÖ
sestre,ÖtaÖosvobajajočiÖ
izhod,Ö kiÖ nasÖ vodiÖ hÖ
KristusuÖ inÖ kÖ bratom,Ö
jeÖključÖzaÖpolnoÖrazu-
mevanjeÖčlovekaÖterÖzaÖ
človeškiÖ inÖ družbeniÖ
napredekÖvÖzgodovini.Ö
PoslušatiÖ inÖ sprejetiÖ
GospodovÖ klicÖ niÖ za-
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sebnaÖinÖintimnaÖstvarÖ
vsakokratnegaÖčutenjaÖ
temvečÖ jeÖ konkretna,Ö
resničnaÖ inÖ celostnaÖ
odločitevÖ našegaÖ bitjaÖ
zaÖ služenjeÖ BožjemuÖ
kraljestvuÖ naÖ zemlji.Ö
ZatoÖ krščanskaÖ pokli-
canost,Ö zakoreninjenaÖ
vÖ zrenjuÖ OčetovegaÖ
srca,Ö sočasnoÖ vabiÖ kÖ
zavzetemuÖ delovanjuÖ
zaÖ osvoboditevÖ bra-
tovÖ inÖ sester,Ö pred-
vsemÖ najboljÖ revnih.Ö
JezusovÖ učenecÖ imaÖ
odprtoÖ srceÖ zaÖ ne-
skončnoÖBožjeÖobzorjeÖ
inÖ njegovaÖ zaupnostÖ
zÖ GospodomÖ niÖ nikoliÖ
begÖpredÖživljenjemÖinÖ
predÖ svetom,Ö temvečÖ
nasprotno,Ö »gaÖ obli-
kujeÖ zaÖ misijonarjaÖ vÖ
skupnosti«Ö (EvangeliiÖ
gaudium,Ö23).

DinamikaÖ izhoda,Ö
kiÖ vodiÖ kÖ BoguÖ inÖ lju-
dem,ÖnapolniÖživljenjeÖ
zÖveseljemÖinÖsmislom.Ö

TeÖ besedeÖ namenjamÖ
predvsemÖ mladim,Ö kiÖ
zaradiÖ svojeÖ starostiÖ
inÖ pogledaÖ naÖ priho-
dnost,Ö kiÖ jeÖ šeÖ predÖ
njimi,ÖznajoÖbitiÖrazpo-
ložljiviÖ inÖ velikodušni.Ö
NeznanoÖ inÖ skrbÖ zaÖ
prihodnostÖ terÖ vsako-
dnevneÖ negotovostiÖ
lahkoÖ ohromitaÖ taÖ nji-
hovÖ zagon,Ö razblinitaÖ
njihoveÖ sanjeÖ doÖ teÖ
mere,ÖdaÖmislijo,ÖkakoÖ
seÖ nimaÖ smislaÖ potru-
ditiÖ inÖ daÖ krščanskiÖ
BogÖ omejujeÖ njihovoÖ
svobodo.Ö Nasprotno,Ö
dragiÖmladi,ÖneÖbojteÖseÖ
izitiÖizÖsamihÖsebeÖinÖseÖ
podatiÖnaÖpot!ÖEvange-
lijÖosvobaja,ÖspreminjaÖ
inÖpolepšaÖnašeÖživlje-
nje.Ö KakoÖ lepoÖ je,Ö koÖ
teÖBožjiÖklicÖpreseneti,Ö
koÖ sprejmešÖ njegovoÖ
BesedoÖ terÖ hodišÖ poÖ
JezusovihÖ stopinjahÖ vÖ
zrenjuÖ BožjeÖ skrivno-
stiÖ inÖ vÖ velikodušnemÖ

podarjanjuÖ bližnjim.Ö
VašeÖživljenjeÖboÖvsakÖ
danÖboljÖbogatoÖinÖboljÖ
srečno!

DevicaÖ Marija,Ö
vzorÖ vsakeÖ poklica-
nosti,ÖseÖniÖbalaÖ izrečiÖ
svojÖ »fiat«Ö –Ö zgodiÖ seÖ
BožjemuÖ klicu.Ö TudiÖ
nasÖ spremljaÖ inÖ nasÖ
vodi.ÖSÖpogumnoÖveroÖ
jeÖMarijaÖizrazilaÖvese-
ljeÖ pravegaÖ izhodaÖ izÖ
sameÖ sebeÖ inÖ zaupalaÖ
BoguÖsvojeÖživljenjskeÖ
načrte.Ö NanjoÖ seÖ obr-
nimo,ÖdaÖbomoÖpopol-
nomaÖ razpoložljiviÖ zaÖ
načrt,Ö kiÖ gaÖ imaÖ BogÖ
zaÖvsakegaÖizmedÖnas.Ö
NajÖ vÖ nasÖ rasteÖ željaÖ
itiÖ izÖ sebe,Ö zÖ veseljemÖ
drugimÖ naprotiÖ (LkÖ
1,39).ÖNajÖnasÖMatiÖDe-
vicaÖvarujeÖinÖprosiÖzaÖ
vseÖnas.

Frančišek
Vatikan, 29. 
marca 2015


