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POVZETEK APOSTOLSKE SPODBUDE 
PAPEŽA FRANČIŠKA AMORIS 
LAETITIA, O LJUBEZNI V DRUŽINI

očetovÖ sestaviliÖ drago-
cenÖ 'polieder'Ö (ALÖ 4),Ö
kiÖmoraÖbitiÖkotÖtakšenÖ
ohranjen.ÖVÖtemÖsmisluÖ
papežÖ piše,Ö daÖ niÖ po-
trebenÖ »magisterialniÖ
posegÖ zaÖ razrešitevÖ
vsehÖrazpravÖoÖnauku,Ö
moraliÖ inÖ pastorali«.Ö
ZaÖ nekateraÖ vprašanjaÖ
lahkoÖ»poiščejoÖvÖvsakiÖ
državiÖ aliÖ geografskemÖ
področjuÖboljÖinkulturi-
raneÖ odgovore,Ö pozor-

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

Premisa

ApostolskaÖ spod-
budaÖpresenečaÖsÖsvo-
joÖ obsežnostjoÖ kakorÖ
tudi,Ö kakoÖ jeÖ obliko-
vana.Ö RazdeljenaÖ jeÖ vÖ
devetÖ poglavijÖ sÖ prekoÖ
tristoÖ odstavki.Ö ZačneÖ
seÖ sÖ sedmimiÖ uvodni-
miÖ odstavki,Ö kiÖ jasnoÖ
izrazijoÖ zavedanje,Ö daÖ
jeÖ tematikaÖ zeloÖ zaple-
tenaÖ terÖ daÖ potrebujeÖ
poglobitev.Ö NadaljeÖ
jeÖ poudarjeno,Ö daÖ soÖ
prispevkiÖ sinodalnihÖ
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neÖ naÖ izročiloÖ aliÖ kra-
jevneÖ izzive.Ö SajÖ soÖ siÖ
»kultureÖmedÖsaboÖzeloÖ
različneÖ inÖ zatoÖ jeÖ po-
trebnoÖ vsakoÖ splošnoÖ
počeloÖinkulturirati,ÖdaÖ
biÖbiloÖresÖupoštevanoÖ
inÖudejanjeno«Ö (ALÖ 3).Ö
ToÖpočeloÖinkulturacijeÖ
jeÖ takoÖ zeloÖ pomemb-
no,Ö daÖ celoÖ način,Ö
kakoÖ zastavitiÖ inÖ razu-
metiÖ probleme,Ö razenÖ
natančnoÖ določenihÖ
vprašanjÖ cerkvenegaÖ
učiteljstva,Ö neÖ moreÖ
bitiÖ'globaliziran'.

Prvo poglavje: 
V luči Besede

PotemÖkoÖjeÖpapežÖ
postavilÖ taÖ osnovnaÖ
počela,ÖzačenjaÖobliko-
vatiÖ svojeÖ razmišljanjeÖ
prvegaÖ poglavjaÖ naÖ
osnoviÖ SvetegaÖ pismaÖ
zÖmeditacijoÖPsÖ128,ÖkiÖ
jeÖ značilenÖ zaÖ takoÖ ju-
dovskoÖ kotÖ krščanskoÖ
poročnoÖ bogoslužje.Ö
BiblijaÖ jeÖ »poseljenaÖ
zÖ družinami,Ö rodovi,Ö
zgodbamiÖ ljubezniÖ inÖ
tudiÖdružinskimiÖkriza-
mi«Ö(ALÖ8).ÖIzhajajočÖizÖ
tega,ÖjeÖmogočeÖpremi-
šljevatiÖ oÖ tem,Ö daÖ dru-

žinaÖ inÖnekÖabstraktenÖ
ideal,ÖampakÖ»nalogaÖzaÖ
'umetelnegaÖ mojstra'«Ö
(ALÖ 16),Ö kiÖ seÖ izvršujeÖ
zÖ nežnostjoÖ (ALÖ 28),Ö aÖ
kiÖseÖtudiÖsoočaÖvseÖodÖ
začetkaÖ zÖ grehom,Ö koÖ
seÖljubezenÖspremeniÖvÖ
prevladoÖ(ALÖ19).ÖBož-
jaÖBesedaÖtorejÖniÖ»nekÖ
nizÖabstraktnihÖ trditev,Ö
temvečÖjeÖkotÖspremlje-
valkaÖmedÖpotovanjemÖ
tudiÖzaÖdružine,ÖkiÖsoÖvÖ
težavahÖaliÖgredoÖskoziÖ
kakšnoÖ bolečino,Ö sajÖ
jimÖkažeÖnaÖciljÖnjihove-
gaÖpotovanja«Ö(ALÖ22).

Drugo poglavje: 
Realnost in 
izzivi družin

VÖdrugemÖpoglav-
juÖ papežÖ naÖ temeljuÖ
svetopisemskeÖ osnoveÖ
pretehtaÖ dobroÖ 'prize-
mljen'Ö sedanjeÖ stanjeÖ
družineÖ(ALÖ6).ÖPriÖtemÖ
obilnoÖ zajemaÖ izÖ za-
ključnihÖ poročilÖ obehÖ
sinodÖ terÖ seÖ soočiÖ sÖ
številnimiÖ izziviÖkotÖ soÖ
pojavÖ priseljevanja,Ö
ideološkaÖ pogajanjaÖ
gledeÖ različnostiÖ spo-
lovÖ(ideologijaÖspolov),Ö
kulturaÖzačasnega,Öpro-

tiÖ rojstvenaÖ miselnost,Ö
vplivÖ biotehnologijÖ naÖ
področjuÖreprodukcije,Ö
pomanjkanjeÖstanovanjÖ
aliÖdela,ÖpornografijaÖinÖ
zlorabaÖ mladoletnih,Ö
pozornostÖ doÖ osebÖ sÖ
posebnimiÖ potrebami,Ö
spoštovanjeÖ ostarelih,Ö
pravniÖrazkrojÖdružine,Ö
nasiljeÖdoÖžensk.ÖPapežÖ
priÖtemÖvztrajaÖpriÖkon-
kretnosti,ÖkarÖjeÖsevedaÖ
enaÖ odÖ temeljnihÖ zna-
čilnostiÖ teÖ spodbude.Ö
RavnoÖ konkretnostÖ inÖ
realizemÖ jasnoÖ poka-
žetaÖ naÖ bistveneÖ razli-
keÖ medÖ »teorijami«,Ö kiÖ
razlagajoÖresničnostÖ inÖ
»ideologijami«.

PotemÖ koÖ Franči-
šekÖ navedeÖ Famiglia-
risÖ consortio,Ö zatrdi,Ö
»daÖ jeÖ zeloÖ zdravoÖ bitiÖ
pozorenÖ naÖ konkre-
tnoÖ resničnost,Ö »daÖ
bodoÖ lahkoÖzahteveÖ inÖ
poziviÖ SvetegaÖ DuhaÖ
odmevaleÖ tudiÖ vÖ istihÖ
dogodkihÖ zgodovine,Ö
poÖ katerihÖ boÖ lahkoÖ
CerkevÖ vodenaÖ doÖ
globljegaÖ razumevanjaÖ
neizčrpneÖ skrivnostiÖ
zakonaÖinÖdružine«Ö(ALÖ
31).Ö ČeÖ neÖ prisluhne-
moÖ resničnosti,Ö bomoÖ
težkoÖrazumeliÖzahteveÖ
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sedanjosti,Ö kakorÖ tudiÖ
poziveÖ SvetegaÖ Duha.Ö
ZatoÖpapežÖnakaže,ÖdaÖ
seÖ jeÖ dandanesÖ zaradiÖ
divjegaÖindividualizmaÖ
težkoÖ velikodušnoÖ po-
daritiÖdrugemu«Ö(prim.Ö
ALÖ 33).Ö PoglejmoÖ toÖ
zanimivoÖ fotografijoÖ
dejanskegaÖ stanja:Ö
»NavzočÖ jeÖ strahÖ predÖ
osamljenostjo,Ö priso-
tnaÖjeÖželjaÖpoÖbitiÖzava-
rovanÖinÖzvest,ÖaÖhkratiÖ
rasteÖ strahÖ predÖ tem,Ö
daÖbiÖbiliÖujetiÖvÖtakšnoÖ
razmerje,Ö kiÖ boÖ pre-
stavilaÖ vÖ prihodnostÖ
potešitevÖ tehÖ osebnihÖ
hrepenenj«Ö(ALÖ34).

PonižnostÖ realiz-
maÖtakoÖpomaga,ÖdaÖseÖ
neÖpredstavljaÖ»nekegaÖ
prevečÖ abstraktnegaÖ
teološkegaÖidealaÖoÖza-
konu,ÖtakoÖrekočÖskorajÖ
umetnoÖ ustvarjenega,Ö
dalečÖ odÖ konkretnegaÖ
stanjaÖ inÖ odÖ dejanskihÖ
možnostiÖ družin,Ö ta-
kšnihÖkakršneÖ so«Ö (ALÖ
36).Ö IdealizemÖ namrečÖ
oddaljiÖ zakonÖ odÖ tega,Ö
karÖ namrečÖ je,Ö »torejÖ
dinamičnaÖ potÖ rastiÖ inÖ
uresničevanja«.Ö ZaradiÖ
tegaÖneÖsmemoÖmisliti,Ö
daÖ »družineÖ podpira-
moÖ samo,Ö čeÖ vztraja-

moÖ naÖ doktrinalnih,Ö
bioetičnihÖ inÖ moralnihÖ
vprašanjih,ÖampakÖtudiÖ
tako,Ö čeÖ spodbujamoÖ
kÖ odprtostiÖ zaÖ milost«Ö
(ALÖ 37).Ö PotemÖ koÖ pa-
pežÖpovabiÖkÖdoločeniÖ
samokritikiÖ neprimer-
neÖ predstavitveÖ za-
konskeÖ inÖ družinskeÖ
resničnosti,Övztraja,ÖdaÖ
jeÖpotrebnoÖodpretiÖseÖ
vzgojoÖ vestiÖ vernikov:Ö
»PoklicaniÖ smoÖ obliko-
vatiÖnjihovoÖvest,ÖneÖpaÖ
nadomeščatiÖ jo«Ö (ALÖ
37).Ö JezusÖ jeÖpredlagalÖ
zahtevenÖ ideal,Ö »todaÖ
niÖ nikoliÖ opustilÖ soču-
tneÖ bližineÖ doÖ krhkihÖ
oseb,ÖkotÖstaÖbiliÖsama-
rijankaÖaliÖprešuštnica«Ö
(ALÖ38).

Tretje poglavje:  
S pogledom na 
Jezusu: poklicanost 
družine

TretjeÖ poglavjeÖ jeÖ
posvečenoÖ nekaterimÖ
bistvenimÖ elementomÖ
naukaÖ CerkveÖ gledeÖ
zakonaÖ inÖ družine.Ö ToÖ
poglavjeÖ jeÖ zeloÖ po-
membno,Ö sajÖ naÖ zeloÖ
zgoščenÖ načinÖ osvetliÖ
vÖ tridesetihÖ odstavkihÖ

poklicanostÖ družineÖ
poÖ evangelijuÖ inÖ sicerÖ
tako,Ö kotÖ jeÖ toÖ zazna-
laÖ CerkevÖ skoziÖ čas,Ö
predvsemÖ tematikoÖ
neločljivosti,Ö zakra-
mentalnostiÖ zakona,Ö
posredovanjaÖ življenjaÖ
inÖvzgojeÖotrok.ÖVÖ temÖ
poglavjuÖ soÖ obširniÖ
navedkiÖizÖGaudiumÖetÖ
spesÖ ÖdrugegaÖvatikan-
skegaÖ koncila,Ö Huma-
naeÖ vitaeÖ PavlaÖ VI.Ö inÖ
izÖ FamiliarisÖ consortioÖ
JanezaÖPavlaÖVI.

SÖtemÖširokimÖpo-
gledomÖ vključujeÖ tudiÖ
nekateraÖ »nepopolnaÖ
stanja«.Ö BeremoÖ na-
mreč:Ö »RazločevanjeÖ
oÖ navzočnostiÖ 'semenÖ
Besede'Ö vÖ nekaterihÖ
kulturahÖ (prim.Ö AdÖ
gentesÖ11)ÖlahkoÖaplici-
ramoÖtudiÖnaÖzakonskoÖ
inÖ družinskoÖ resnič-
nost.Ö PolegÖ resničnegaÖ
naravnegaÖ zakona,Ö soÖ
tudiÖpozitivniÖelementiÖ
navzočiÖ vÖ zakonskihÖ
oblikahÖ drugihÖ ver-
skihÖ izročil,Ö čepravÖ soÖ
vÖnjihÖ tudiÖ sence«Ö (ALÖ
77).Ö RazmišljanjeÖ tegaÖ
poglavjaÖvključujeÖtudiÖ
'ranjeneÖ družine',Ö oÖ
katerihÖpapežÖ tako,ÖdaÖ
navedeÖ RelatioÖ fina-
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lisÖ sinodeÖ 2015,Ö pravi:Ö
»VednoÖ jeÖ potrebnoÖ
omenitiÖ splošnoÖ nače-
lo:Ö »NajÖ pastirjiÖ vedo,Ö
daÖ soÖ obvezaniÖ zaradiÖ
ljubezniÖ doÖ resnice,Ö
dobroÖ razlikovatiÖ si-
tuacije«Ö (FamiliarisÖ
consortioÖ 84).Ö StopnjaÖ
odgovornostiÖniÖvÖvsehÖ
primerihÖ enaka,Ö sajÖ
obstajajoÖ dejavniki,Ö
kiÖ lahkoÖ omejijoÖ spo-
sobnostÖodločanja.ÖZa-
radiÖ tega,Ö medtemÖ koÖ
moramoÖ jasnoÖ podatiÖ
nauk,Ö seÖ moramoÖ tudiÖ
vzdržatiÖ sodb,Ö kiÖ neÖ
upoštevajoÖ kompleks-
tnostiÖrazličnihÖsituacij,Ö
priÖtemÖpaÖjeÖpotrebnoÖ
bitiÖ pozorniÖ naÖ način,Ö
kakoÖ osebeÖ živijoÖ inÖ
trpijoÖzaradiÖnjihovegaÖ
stanja«Ö(ALÖ79).

Četrto poglavje: 
Ljubezen v zakonu

ČetrtoÖ poglavjeÖ
obravnavaÖ ljubezenÖ
vÖ zakonuÖ inÖ joÖ opišeÖ
izhajajočÖ izÖ 'himneÖ lju-
bezni'Ösv.ÖPavlaÖvÖ1KorÖ
13,4-7).Ö PoglavjeÖ jeÖ na-
mrečÖ prava,Ö resnična,Ö
pozornaÖ inÖ natančnaÖ
razlaga,Ö navdihnjenaÖ

poÖtemÖpavlinskemÖbe-
sedilu.Ö RekliÖ biÖ lahko,Ö
daÖ greÖ zaÖ zbirkoÖ od-
lomkovÖ ljubečegaÖ go-
vora,ÖkiÖpozornoÖsÖpo-
polnomaÖ konkretnimiÖ
pojmiÖopisujeÖčloveškoÖ
ljubezen.

Peto poglavje: 
Ljubezen, ki po-
stane rodovitna

VseÖ petoÖ poglav-
jeÖ jeÖ osredotočenoÖ naÖ
rodovitnostÖinÖplodovi-
tostÖljubezni.ÖNaÖpoglo-
bljenÖ duhovenÖ inÖ psi-
hološkiÖ načinÖ govoriÖ
oÖ sprejemanjuÖ novegaÖ
življenja,Ö oÖ pričakova-
njuÖ medÖ lastnoÖ noseč-
nostjo,ÖoÖljubezniÖmate-
reÖ inÖ očeta.Ö GovoriÖ paÖ
tudiÖ oÖ širšiÖ rodovitno-
sti,Ö kotÖ jeÖ posvojitev,Ö
sprejemanjeÖprispevkaÖ
drugihÖ družinÖ gledeÖ
spodbujanjaÖ 'kultureÖ
srečanja',Ö življenjaÖ vÖ
družiniÖ vÖ širšemÖ smi-
slu,Ö kotÖ jeÖ navzočnostÖ
tetÖ inÖ stricev,Ö bratran-
cev,ÖstarševÖodÖstaršev,Ö
prijateljev.Ö ApostolskaÖ
spodbudaÖ torejÖ neÖ
razmišljaÖoÖ»enoÖjedrniÖ
družini«,Ö sajÖ seÖ dobroÖ

zaveda,Ö daÖ jeÖ družinaÖ
mrežaÖ širšihÖ odnosov.Ö
TudiÖ samaÖ mistikaÖ
zakramentaÖ zakonaÖ
imaÖ globokÖ družbenÖ
značajÖ (prim.Ö ALÖ 186).Ö
ZatoÖ tudiÖ papežÖ Fran-
čišekÖ poudariÖ znotrajÖ
teÖ družbeneÖ razsežno-
stiÖ družineÖ posebnoÖ
vlogoÖ odnosovÖ medÖ
mladimiÖ inÖ ostarelimi,Ö
medÖ bratiÖ inÖ sestramiÖ
inÖsicerÖkotÖvajoÖrastiÖvÖ
odnosihÖzÖdrugimi.

Šesto poglavje: 
Nekatere pasto-
ralne smernice

VÖ šestemÖ poglav-
juÖpapežÖpredstaviÖne-
katereÖpastoralneÖpoti,Ö
kiÖ usmerjajoÖ vÖ ustvar-
janjeÖ trdnihÖ inÖ rodovi-
tnihÖdružinÖpoÖBožjemÖ
načrtu.Ö VÖ temÖ deluÖ
apostolskaÖ spodbudaÖ
velikoÖ zajemaÖ izÖ za-
ključnihÖ poročilÖ obehÖ
sinod,Ö kakorÖ tudiÖ izÖ
katehezÖpapežaÖFranči-
ška,Ö kakorÖ tudiÖ JanezaÖ
PavlaÖII.ÖPoudarjenoÖje,Ö
daÖ jeÖ družinaÖ subjektÖ
inÖ neÖ samoÖ objektÖ
evangelizacije.Ö PapežÖ
izpostavi,Ö daÖ »posve-
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čenimÖ služabnikomÖ
pogostoÖ primanjkujeÖ
primernaÖ formacijaÖ zaÖ
obravnavoÖ zapletenihÖ
aktualnihÖ problemovÖ
družin«Ö (ALÖ 202).Ö Pa-
pežÖ seÖ torejÖ soočiÖ sÖ
tematiko,Ö kakoÖ voditiÖ
zaročenceÖ poÖ potiÖ pri-
praveÖnaÖporoko,Öspre-
mljatiÖmladoporočenceÖ
skoziÖprvaÖ letaÖzakonaÖ
(vÖ toÖ jeÖvključenaÖ tudiÖ
tematikaÖ odgovornegaÖ
očetovstva).

Sedmo poglavje: 
Poživiti vzgojo otrok

CelotnoÖ sedmoÖ
poglavjeÖ jeÖ posvečenoÖ
vzgojiÖ otrok,Ö njihoviÖ
etičniÖ vzgoji,Ö spod-
bujevalniÖ vrednostiÖ
kazni,Ö potrpežljivemuÖ
realizmu,ÖspolniÖvzgoji,Ö
prenašanjuÖ vereÖ inÖ naÖ
splošnoÖ oÖ družinskemÖ
življenjuÖ kotÖ oÖ vzgoj-
nemÖokolju.ÖIzÖvsakegaÖ
odstavkaÖ odsevaÖ za-
nimivaÖ praktičnaÖ mo-
drost,ÖkiÖjeÖpozornaÖnaÖ
različneÖstopnjeÖ terÖnaÖ
majhneÖkorake,Ö»kiÖnajÖ
biÖjihÖrazumeli,ÖsprejeliÖ
inÖcenili.

Osmo poglavje: 
Spremljati, raz-
ločevati ter vklju-
čevati šibkost

OsmoÖ poglavjeÖ
predstavljaÖ povabiloÖ
kÖ usmiljenjuÖ inÖ pasto-
ralnemuÖ razločevanjuÖ
gledeÖ situacij,Ö kiÖ nisoÖ
popolnomaÖvÖskladuÖsÖ
tem,Ö karÖ predlagaÖ Go-
spod.Ö PapežÖ priÖ opisuÖ
tegaÖ uporabljaÖ triÖ zeloÖ
pomembneÖ glagole:Ö
spremljati,Ö razločevatiÖ
inÖ vključevati,Ö kiÖ soÖ
temeljnegaÖ pomenaÖ
priÖsoočanjuÖzÖzaplete-
nimiÖ inÖ neregularnimiÖ
stanjiÖ krhkosti.Ö PapežÖ
tuÖ predstaviÖ nujnostÖ
pastoralneÖ postopno-
sti,Ö pomembnostÖ raz-
ločevanja,Ö normeÖ inÖ
olajševalneÖ okoliščineÖ
priÖ pastoralnemÖ razlo-
čevanjuÖ inÖ naÖ koncuÖ
predstaviÖ to,Ö karÖ onÖ
definiraÖ kotÖ 'logikoÖ pa-
storalnegaÖusmiljenja'.

 
 
 
 
 

Deveto poglavje: 
Zakonska in dru-
žinska duhovnost

DevetoÖ poglavjeÖ
jeÖposvečenoÖzakonskiÖ
inÖ družinskiÖ duhovno-
sti,Ö kiÖ joÖ »sestavljaÖ naÖ
tisočeÖresničnihÖinÖkon-
kretnihÖ gest«Ö (ALÖ315).Ö
ZeloÖ jasnoÖ jeÖ rečeno,Ö
daÖ »tisti,Ö kiÖ imajoÖ glo-
bokeÖ duhovneÖ želje,Ö
neÖbiÖsmeliÖčutiti,ÖdaÖjihÖ
družinaÖ oddaljujeÖ odÖ
rastiÖ življenjaÖ vÖ Duhu,Ö
temvečÖ kotÖ pot,Ö kiÖ joÖ
GospodÖ uporablja,Ö daÖ
biÖjihÖpripeljalÖdoÖvišavÖ
mističneÖ združitve«Ö
(ALÖ316).ÖVse,Ö»torejÖtre-
nutkiÖ veselja,Ö počitekÖ
aliÖ praznovanje,Ö tudiÖ
spolnost,Ö soÖ izkušnjaÖ
udeleženostiÖpriÖpolno-
stiÖ življenjaÖ njegovegaÖ
Vstajenja«Ö (ALÖ 317).Ö
GovorÖjeÖtorejÖoÖmolitviÖ
vÖlučiÖvelikeÖnoči,ÖoÖdu-
hovnostiÖ izključujočeÖ
inÖ svobodneÖ ljubezniÖ
predÖizzivomÖhrepene-
njaÖpostaratiÖseÖterÖpo-
užitiÖseÖskupajÖterÖtakoÖ
odsevatiÖ BožjoÖ zvesto-
boÖ(prim.ÖALÖ319).

Vir:  Radio Vatikan
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Na prvem srečanju 
z gospodom nadškofom 
ste slišali, da so vas star-
ši k sv. Krstu, ki je prvi 
zakrament, po katerem 
ste postali udje cerkve, 
prinesli v naročju.

Danes pristopate k 
zakramentu sv. Birme 
sami, svobodno in od-
govorno. Ob vas stojijo 
vaši botri kot podoba 
skupnosti, katere del 
ste. Nepreklicno vsto-
pate v čas odgovorne 
samostojnosti. V vas 
odzvanjajo vprašanja o 
smislu življenja, ljube-
zni, Cerkvi, družbenih 
razmerah in veri. V 
času priprave na ta do-
godek smo vam odrasli 
skušali pokazati, kje 
iščite prave odgovore, 
vedoč, da boste odloči-
tve vse bolj sprejemali 
sami. Želimo vam, da 
ne bi nikoli pozabili, da 
je Jezus edina oseba, ki 
vam  v moči sv. Duha 
vedno stoji ob strani in 
da ne bi nikoli pozabi-
li, da Jezus človeka ne 
pušča na cedilu, če mu 
dovoli, da skupaj z njim 
hodi po poti življenja. 
Zato pri tej sveti daritvi 
prosimo sv. Duha za 

dar moči in sveta, da 
bi znali razlikovati 
med dobrim in zlim, 
predvsem pa, da se 
po počitnicah znova 
srečate pri urah vero-
uka kot skupina mla-
dih, ki bo v bližnji 
prihodnosti začela 
prevzemati odgovor-
nost najprej do sebe 
in družbe, na teme-
lju pravih vrednot. 
Slovenska mladina, 
katere del ste, ima pri 
Gospodu velikega pri-
prošnjika bl. Lojzeta 
Grozdeta. V molitvi 
ga prosite, da ohrani-
te vero, jezik, upanje 
in ljubezen.

VÖ letošnjiÖ gene-
racijiÖ jeÖ kÖ prejemuÖ
zakramentaÖ sv.Ö bir-
meÖ pristopiloÖ dvain-
štiridesetÖ birmankÖ
inÖbirmancev.ÖBirmo-
valecÖ jeÖ bilÖ nadškofÖ
metropolitÖ mnsg.Ö
StanislavÖ Ö Zore,Ö kiÖ
jeÖ vÖ pridigiÖ povabilÖ
starše,Ö daÖ šeÖ naprejÖ
spodbujajoÖ svojeÖ
odraščajočeÖ otrokeÖ
kÖ dejavnemuÖ vklju-
čevanjuÖ vÖ krščanskoÖ
skupnost.

BogatoÖ bogo-
služjeÖ vÖ kateremÖ jeÖ
sodelovalaÖ večinaÖ
birmancev,Ö jeÖ tudiÖ
tokratÖ navdušilÖ “bir-
mabend”,ÖkiÖgaÖvsakoÖ
letoÖ izÖ učencevÖ –Ö bir-
mancevÖ Ö GlasbeneÖ
šoleÖzaÖnastopÖpripra-
viÖdirigentÖMarjanÖGr-
dadolnik.Ö

NajÖvsakÖdanÖzno-
vaÖodzvanja:

Ö “PridiÖ sv.Ö Duh,Ö
pridiÖinÖostaniÖvÖmeniÖ
sv.ÖDuh”.

M.

DRAGE BIRMANKE, DRAGI BIRMANCI!
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DUHOVNE VAJE LETOŠNJIH BIRMANCEV

naÖ temah,Ö oÖ katerihÖ
seÖ mladiÖ pogovarja-
joÖpriÖverouku.

SledilaÖ jeÖ zeloÖ
zanimivaÖ noč,Ö kiÖ jeÖ
naslednjiÖ danÖ medÖ
animatorkamiÖ po-
skrbelaÖ zaÖ velikoÖ
smeha,Ö birmancemÖ
paÖbiÖpravÖprišelÖkakÖ
popoldanskiÖdremežÖ
…

NedeljskiÖ do-
poldanÖ jeÖ bilÖ po-
svečenÖ razmišljanjuÖ
oÖ sv.Ö PetruÖ inÖ nje-
govemÖ odnosuÖ doÖ
Jezusa.Ö Spoznava-
liÖ smo,Ö daÖ veraÖ niÖ
nekaÖ abstraktnost,Ö
temvečÖ konkretnoÖ
življenjeÖ inÖ našiÖ od-
ziviÖ vÖ vsakdanjemÖ
življenju.Ö PoÖ kosiluÖ
smoÖseÖpripraviliÖnaÖ
sv.Ö Ömašo,ÖpriÖkateriÖ
soÖ seÖ birmancemÖ inÖ
birmankamÖ pridru-
žiliÖ tudiÖ staršiÖ inÖ zÖ
njoÖzaključiliÖvikend.

ŽupnikÖ jeÖ bilÖ
nadÖmladimiÖnavdu-
šen,Ö rekoč,Ö daÖ takoÖ
živahneÖ inÖ kom-
paktneÖ skupineÖ žeÖ
nekajÖ časaÖ niÖ imel.Ö
PoÖ odzivihÖ mladihÖ
lahkoÖ napišem,Ö daÖ

jeÖ bilÖ vikendÖ všečÖ
tudiÖ njim,Ö nekateriÖ
seÖ žeÖ spogledujejoÖ sÖ
poletnimiÖ duhovnimiÖ
vajami.ÖVsiÖsmoÖ imeliÖ
priložnost,ÖdaÖ smoÖseÖ
umirili,Ö pogovarjaliÖ
inÖ seÖ boljeÖ spoznali.Ö
TudiÖ animatorkeÖ smoÖ
seÖ imeleÖ zeloÖ lepoÖ inÖ
smoÖhvaležne,ÖdaÖsmoÖ
lahkoÖ bileÖ delÖ pestre-
gaÖ duhovnegaÖ viken-
da.Ö

M.

LetošnjiÖ »osmarjiÖ
inÖ osmarke«Ö seÖ skoziÖ
vseÖ šolskoÖ letoÖ inten-
zivnoÖ pripravljajoÖ naÖ
prejemÖ zakramentaÖ sv.Ö
birme.Ö PolegÖ tedenske-
gaÖ veroukaÖ seÖ enkratÖ
mesečnoÖsrečujejoÖtudiÖ
vÖ birmanskihÖ skupinahÖ
inÖ naÖ srečanjihÖ sÖ staršiÖ
inÖžupnikom.

ZadnjiÖ vikendÖ vÖ
apriluÖ soÖ se,Ö skupajÖ zÖ
animatorkamiÖ inÖ žu-
pnikom,Ö odpraviliÖ naÖ
duhovneÖ vajeÖ vÖ IlirskoÖ
Bistrico.Ö NaÖ petkovÖ ve-
čerÖ nasÖ jeÖ obiskalÖ du-
hovnikÖ RobiÖ Friškovec,Ö
kiÖ jeÖ vseÖ mladeÖ osu-
pnilÖ sÖ svojoÖ življenjskoÖ
zgodboÖ inÖ jihÖ očaralÖ sÖ
svojoÖ energijo.Ö SobotoÖ
inÖnedeljoÖsmoÖpričeliÖzÖ
jutranjoÖ molitvijoÖ inÖ seÖ
poÖzajtrkuÖdobiliÖvÖdvo-
rani,Ö kjerÖ jeÖ g.Ö župnikÖ
predstavilÖ temoÖ po-
govorov,Ö natoÖ paÖ smoÖ
delaliÖ poÖ skupinah.Ö PoÖ
okusnemÖ kosiluÖ smoÖ vÖ
sobotoÖ popoldanÖ sku-
pajÖ zÖ logaškimaÖ skavti-
njamaÖdveÖuriÖpreživeliÖ
vÖ živahnemÖ tempu,Ö
natoÖpaÖsmoÖseÖudeleži-
liÖ sv.Ö Maše.Ö VečerÖ smoÖ
popestriliÖsÖpantomimoÖ
inÖkvizomÖsÖpoudarkomÖ
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OB PODELITVI KARLOVE NAGRADE PAPEŽU 
FRANČIŠKU V VATIKANU (6. maja 2016)

BoljÖ kotÖ nagradaÖ
samaÖ –Ö mednarodnoÖ
priznanje,Ö poimenova-
noÖpoÖcesarjuÖKarluÖVe-
likem,ÖkiÖgaÖpodeljujejoÖ
odÖletaÖ1950Öljudem,ÖkiÖ
imajoÖposebneÖzaslugeÖ
zaÖ EvropoÖ inÖ edinostÖ
naÖ stariÖ celiniÖ –Ö meÖ
pomirjajoÖ inÖ hrabrijoÖ
izrečeniÖ vsebinskiÖ po-
udarkiÖ inÖ mnenjaÖ naj-
višjihÖ predstavnikovÖ
EvropskegaÖ svetaÖ terÖ
papežaÖsamega.

InÖ vendarÖ niÖ takoÖ
črnogledaÖ inÖ brezper-
spektivnaÖnašaÖskupnaÖ
prihodnost.Ö TakoÖ namÖ
slikajoÖ našiÖ inÖ svetov-
niÖ poročevalciÖ oÖ vsa-
kodnevnihÖ nesrečah,Ö
grozotah,Ö pobojih,Ö
bombnihÖ napadihÖ inÖ
vsem,ÖkarÖnasÖspravljaÖ
vÖ negotovost.Ö OÖ vsemÖ
lepem,ÖdobremÖzaÖvseÖ
ljudiÖ sprejemljivemÖ paÖ
velikoÖ redkejeÖ poroča-
jo.

HrabrijoÖ nasÖ lah-
koÖ glasnoÖ izraženaÖ
mnenjaÖ mnogihÖ izmedÖ
naÖ slavnostiÖ sodelu-
jočihÖ najvišjihÖ pred-
stavnikovÖ EvropeÖ inÖ
Cerkve.

MedÖ govorciÖ jeÖ
biloÖslišatiÖzavzemanjeÖ
zaÖ odprtoÖ Evropo,Ö zaÖ
medsebojnoÖ spoštova-
njeÖ kotÖ krščanskoÖ vre-
dnoto,Ö zaÖ Evropo,Ö kiÖ
joÖ jeÖvednoÖodlikovalaÖ
»odprtaÖkultura«ÖkotÖ jeÖ
poudarilÖ kardinalÖ Wal-
terÖKasper.Ö

ZanimivÖ jeÖ opo-
min,Ö daÖ predstavljaÖ
postavljanjeÖ žičnihÖ
ovirÖ naÖ mejahÖ državÖ
sebičnost,Ö koÖ razmi-
šljamoÖ samoÖ vsakÖ oÖ
svojiÖ varnosti.Ö PapežÖ
FrančišekÖ seÖ jeÖ vÖ svo-
jemÖ nagovoruÖ zavzelÖ
zaÖ prenoveÖ Evrope,Ö
razmišljaÖ oÖ »novemÖ
EvropskemÖ humaniz-
mu«Ö inÖ sposobnostiÖ
zaÖ integracijo.Ö ZavzelÖ
seÖ jeÖ tudiÖ zaÖ odprtostÖ
kulturi,Ö pripravljenostÖ
naÖspremembeÖnaÖstariÖ
celini,Ö multikulturnoÖ
istovetnostÖ inÖ solidar-
nost,ÖkakršnaÖjeÖbilaÖpoÖ
drugiÖ svetovniÖ vojni.Ö
EvropoÖ jeÖ trebaÖ pose-
danjiti,Ö jeÖ biloÖ slišati.Ö
PotrebnaÖ jeÖ sposob-
nost,Ö daÖ sklepamoÖ neÖ
leÖvojaškeÖinÖgospodar-
skeÖ vezi,Ö marvečÖ tudiÖ
kulturneÖ inÖ verske.Ö

PapežÖ jeÖ šeÖ povabilÖ kÖ
novemuÖ evropskemuÖ
humanizmu.Ö DodalÖ je:Ö
»SanjamÖ oÖ Evropi,Ö vÖ
kateriÖ bitiÖ migrantÖ niÖ
zločinÖ…«

IzÖ različnihÖ pogo-
vorovÖ jeÖ mogočeÖ tudiÖ
povzetiÖupanjeÖpapežaÖ
FrančiškaÖ oÖ Evropi,Ö oÖ
kateriÖ človekÖ neÖ moreÖ
reči,Ö daÖ jeÖ njegovoÖ za-
vzemanjeÖzaÖčlovekoveÖ
praviceÖ naÖ zadnjemÖ
mestuÖnjegovihÖvezi.

MiselÖ »EvropskaÖ
istovetnostÖ jeÖ inÖ jeÖ ve-
dnoÖ bilaÖ dinamičnaÖ inÖ
multikulturna«,Ö zapisa-
noÖ vÖ DružiniÖ 15.Ö majaÖ
2016Ö inÖ vÖ istiÖ številkiÖ
podanoÖ mnenjeÖ kardi-
nalaÖ DukaÖ nakazuje,Ö
daÖ imajoÖ evropskiÖ ka-
toličaniÖ inÖpapežÖFran-
čišekÖ različneÖ pogledeÖ
naÖ begunskoÖ vpraša-
nje:Ö»ObčutljivostÖFran-
čiškaÖzaÖdružbenoÖpro-
blematikoÖ jeÖ drugačnaÖ
kotÖnašaÖvÖEvropi«.

VseÖ toÖ spominjaÖ
naÖ našoÖ domačoÖ real-
nost,Ö tudiÖrazličnostÖ inÖ
razumevanjeÖ družbe-
neÖ stvarnostiÖ inÖ osve-
ščenosti.Ö ZdiÖ se,Ö daÖ jeÖ
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povabiloÖpapeža,ÖkiÖseÖ
zavzemaÖ zaÖ odprtostÖ
kulturiÖ inÖ pripravlje-
nostÖnaÖspremembeÖnaÖ
stariÖcelini,Ötista,ÖkiÖseÖjiÖ
bomoÖ moraliÖ nesebič-
no,ÖtreznoÖpridružitiÖinÖ
vnovičÖodkritiÖveličinoÖ
evropskeÖduše.

LeÖ zÖ »močnoÖ
kulturnoÖ integracijo«Ö
skupnostiÖ državÖ boÖ
mogočeÖ vnovičÖ odkri-
tiÖ veličinoÖ evropskeÖ
duše,Ö kiÖ jeÖ nastalaÖ vÖ
preteklosti,Ö jeÖšeÖpove-
dalÖpapež.

IdejoÖ oÖ EvropiÖ jeÖ
trebaÖ »posedanjiti«.Ö
PapežÖ FrančišekÖ jeÖ
takoÖ spomnilÖ naÖ ene-
gaÖ ključnihÖ pojmovÖ
drugegaÖ VatikanskegaÖ
koncila.Ö

ČeÖ kajÖ potemÖ meÖ
pravÖtoÖ»posedanjenje«Ö

nagovarjaÖ kÖ razmi-
slekuÖ inÖ povabiluÖ kÖ
dialoguÖ tudiÖ vÖ do-

mačiÖ hiši,Ö kiÖ gaÖ najÖ biÖ
začeliÖučitiÖžeÖvÖšoli.

Pavel Mihevc

Z GOSPEL IN POPULARNO 
GLASBO V NEPOZABEN VEČER

ZaÖ mešanimÖ pev-
skimÖ zboromÖ Adora-
mus,ÖkiÖgaÖÖvodiÖdirigentÖ
MarjanÖ Grdadolnik,Ö jeÖ
zeloÖ uspešenÖ koncertÖ
gospelÖ inÖ popularneÖ
glasbe.Ö Nedelja,Ö 22.Ö
maj,ÖboÖmnogim,ÖkiÖsoÖ
seÖ koncertaÖ udeležiliÖ
(ocenjujejo,Ö daÖ jihÖ jeÖ
biloÖvÖpublikiÖokrogÖ ti-
soč),ÖdolgoÖostalaÖvÖresÖ
lepemÖspominu.

KoncertÖ jeÖ trajalÖ
slabiÖ dveÖ uriÖ inÖ vÖ temÖ
časuÖsoÖnamÖpevciÖpo-
nudiliÖvelikoÖenergičneÖ
paÖ tudiÖ legendarneÖ
glasbe.Ö PolegÖ mešane-
gaÖpevskegaÖzbora,ÖstaÖ
nastopilaÖtudiÖotroškiÖinÖ
mladinskiÖzbor,ÖkiÖpravÖ

takoÖdelujetaÖvÖsklopuÖ
kulturno-umetniškegaÖ
društvaÖ Adoramus.Ö Si-
cerÖ boljÖ klasičenÖ zborÖ
jeÖodÖstatičnihÖodrskihÖ
nastopovÖsÖtemÖkoncer-
tomÖprešelÖnaÖnivoÖve-
likoÖvečjeÖsproščenostiÖ
naÖodruÖ inÖzborovskihÖ
koreografij.Ö PolegÖ tegaÖ
jeÖ zborÖ dokazal,Ö daÖ
dobroÖzveniÖkotÖcelota,Ö
obenemÖ paÖ skrivaÖ
tudiÖ velikoÖ odličnihÖ
solistov.

OdÖ veseljaÖ paÖ doÖ
solzÖ soÖ seÖ vrstilaÖ ču-
stva,ÖkiÖsoÖjihÖposlušal-
ciÖ paÖ tudiÖ nastopajočiÖ
čutiliÖ obÖodličniÖ glasbiÖ
inÖ njihoviÖ izvedbi,Ö priÖ
vsakiÖ skladbiÖ paÖ soÖ
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namÖ pevciÖ pričaraliÖ
maloÖ drugačnoÖ at-
mosferoÖ inÖ presene-
tiliÖ zÖ zanimivoÖ točko,Ö
koreografijoÖ oziromaÖ
postavitvijo.

KoncertÖseÖjeÖza-
čelÖsÖpesmijo,ÖkiÖsmoÖ
joÖ lahkoÖ slišaliÖ tudiÖ
naÖ prejšnjemÖ gospelÖ
koncertuÖ AdoramusaÖ
predÖšestimiÖleti.ÖToÖjeÖ
HallelujahÖ LeonarnaÖ
Cohena,Ö kiÖ joÖ pozna-

moÖvÖrazličnihÖverzijah,Ö
tokratÖ sÖ slovenskimÖ be-
sedilom.Ö TejÖ umirjeniÖ
skladbiÖ jeÖ sledilÖ sklopÖ
gospelÖ pesmi.Ö VÖ prvi,Ö
EverytimeÖ IÖ FeelÖ TheÖ
Spirit,Ö seÖ jeÖ zboruÖ naÖ
odruÖ pridružilÖ tudiÖ do-
berÖ poznavalecÖ gospelÖ
inÖ zabavneÖ zborovskeÖ
glasbe,Ö MatejÖ Virtič,Ö kiÖ
gaÖ poznamoÖ kotÖ vodjoÖ
večÖzasedb,ÖnajboljÖzna-
niÖ staÖ vokalnaÖ skupinaÖ

A-KamelaÖ inÖ zborÖ BeeÖ
Geesus.Ö PevcemÖ seÖ jeÖ
naÖ odruÖ pridružilÖ kotÖ
beatboxerÖ inÖzÖ ritmomÖ
prispevalÖ šeÖ dodatnoÖ
energijo.Ö SicerÖ paÖ soÖ
pevciÖ AdoramusaÖ zÖ
MatejemÖ VirtičemÖ inÖ
njegovoÖ kolegicoÖ Bar-
baroÖ GrabarÖ vÖ apriluÖ
preživeliÖ uspešnoÖ
intenzivnoÖ vajo,Ö kiÖ jeÖ
zboruÖ dalaÖ predvsemÖ
večjiÖobčutekÖzaÖ ritemÖFo
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vÖ popularniÖ inÖ gospelÖ
glasbi.

OtroškiÖ inÖ mla-
dinskiÖzborÖstaÖseÖvsakÖ
predstavilaÖ zÖ dvemaÖ
pesmima,Ö obaÖ paÖ jeÖ
vodilaÖ LucijaÖ Treven,Ö
kiÖ sicerÖ vodiÖ samoÖ
mladinskiÖ zbor,Ö tokratÖ
paÖ jeÖ nadomeščalaÖ šeÖ
zborovodjoÖ otroškegaÖ
zbora,Ö NežoÖ Novak.Ö
ObaÖ zbora,Ö kotÖ jeÖ biloÖ
tudiÖzaÖpričakovati,ÖstaÖ
dokazala,ÖdaÖseÖzaÖpri-
hodnostÖ zborovskegaÖ
petjaÖvÖLogatcu,ÖniÖbati.

ZboreÖjeÖskoziÖce-
lotenÖkoncertÖspremljalÖ
band.ÖNaÖklavirjuÖjeÖbilÖ
toÖAlešÖOgrin,ÖRokÖŠkrljÖ
naÖ basu,Ö GašperÖ PeršlÖ
naÖ bobnihÖ inÖ kitaristÖ
SimonÖ Brand.Ö NajboljÖ
soÖ doÖ izrazaÖ prišliÖ
predvsemÖ vÖ boljÖ rock-
ovskoÖ obarvanihÖ pe-
smih,ÖtorejÖnaÖprimerÖvÖ
pesmiÖProudÖMaryÖ terÖ
venčkuÖTributeÖtoÖQue-
en,ÖzÖnajboljšimiÖinsertiÖ
pesmiÖtegaÖbanda,ÖkiÖjeÖ
navdušilÖ predvsemÖ ti-
ste,ÖkiÖsoÖtakšneÖpesmiÖ
poslušaliÖ vÖ mladosti.Ö
MedÖ odziviÖ jeÖ biloÖ sli-
šatiÖ tudiÖ take,Ö kiÖ biÖ zÖ
veseljemÖstekliÖnaÖoderÖ
inÖseÖpridružiliÖzboru.

ObÖ legendarniÖ
popÖ glasbiÖ prejšnjegaÖ
stoletjaÖniÖ šloÖbrezÖMi-
chaelaÖJacksonaÖinÖnje-
goveÖ čutneÖ HealÖ TheÖ
Wold,ÖkiÖpozivaÖkÖmiruÖ
inÖ strpnosti,Ö terÖ AbbeÖ
inÖnjihoveÖpesmiÖMam-
maÖ Mia,Ö kjerÖ soÖ pevciÖ
pokazaliÖ resÖ velikoÖ
sproščenostÖ inÖ podob-
naÖseÖ jeÖčutilaÖ tudiÖpriÖ
pesmiÖ RayaÖ Charlesa,Ö
HitÖTheÖRoadÖJack.Ö

ZborÖ paÖ seÖ niÖ
predstavilÖleÖkotÖcelota,Ö
ampakÖ tudiÖ poÖ sekci-
jah.ÖTakoÖ jeÖženskiÖdelÖ
zboraÖ presenetilÖ sÖ pe-
smijoÖIt'sÖRainingÖMan,Ö
sajÖ jeÖpredÖ temÖpaÖkarÖ
naÖodru,ÖklubÖjasnemuÖ
vremenu,Ö zÖ rokamiÖ
ustvarilÖ učinekÖ dežja.Ö
MoškiÖ delÖ zboraÖ jeÖ bilÖ
boljÖ šaljiv.Ö OblečeniÖ vÖ
naramniceÖ inÖ kravateÖ
soÖ zapeliÖ šaljivoÖ Lolli-
pop.

NaÖkoncertuÖseÖjeÖ
protiÖ koncuÖ našloÖ tudiÖ
nekajÖ zaÖ ljubiteljeÖ slo-
venskihÖ pesmi.Ö VÖ prviÖ
vÖtemÖsklopu,ÖpopevkiÖ
MedÖ iskrenimiÖ ljudmi,Ö
seÖ jeÖ odličnoÖ odrezalaÖ
solistkaÖ TerezijaÖ Me-
zeg.ÖPoÖšeÖeniÖumirjeni,Ö
NadÖ mestomÖ seÖ dani,Ö

jeÖ slediloÖ popolnoÖ
nasprotje,Ö poskočnaÖ
pesemÖLetečihÖpotepu-
hov,ÖBicikl.

CelotenÖ programÖ
staÖ spretnoÖ inÖ tempuÖ
koncertaÖprimernoÖpo-
vezovalaÖ članaÖ zboraÖ
NežaÖ KnapičÖ inÖ MihaÖ
Rus,Ö kiÖ seÖ jeÖ poÖ odruÖ
vozilÖ karÖ sÖ kolesom,Ö
sajÖ jeÖ prišelÖ odÖ daleč,Ö
zÖBrezovice.ÖNaÖkoncuÖ
staÖnasÖpovabila,ÖdaÖvsiÖ
skupajÖzapojemoÖžeÖ ti-
stoÖ skorajÖponarodelo,Ö
DanÖ ljubezni,Ö sajÖ jeÖ taÖ
pesemÖ pravÖ naslednjiÖ
danÖ obÖ 18.Ö uriÖ zazve-
nelaÖ istočasnoÖ tudiÖpoÖ
celiÖ Sloveniji.Ö SÖ temÖ
smoÖseÖtorejÖpriključiliÖ
vseslovenskiÖ akciji,Ö kiÖ
pozivaÖ ljubezniÖ inÖ pri-
jateljstvu,Ö terÖ skleniliÖ
resÖ lepÖ koncert,Ö kiÖ boÖ
poÖ LogatcuÖ inÖ okoliciÖ
odmevalÖšeÖmesece.

Eva Godina
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Jutro,Ö 18.Ö maja.Ö
LetoÖjeÖnaokoliÖinÖnašeÖ
letošnjeÖ romanjeÖ seÖ
začenja.Ö TokratÖ bomoÖ
romaliÖ poÖ krajihÖ itali-
janskihÖsvetnikovÖ.

PoÖ blagoslovuÖ inÖ
obÖ jutranjiÖ molitviÖ časÖ
hitroÖ mineva.Ö TudiÖ le-
tosÖ staÖ romanjeÖvodilaÖ
ElkaÖ KokaljÖ inÖ SandiÖ
Osojnik,Ö zaÖ duhovnoÖ
vodstvoÖ jeÖ skrbelÖ go-
spodÖžupnikÖJanez,ÖpriÖ
temÖmuÖjeÖpomagalÖgo-
spodÖkaplanÖRafael.

NajprejÖ smoÖ seÖ
ustaviliÖvÖTrevisu,ÖkjerÖ
seÖ vÖ relikvarijuÖ samo-
stanaÖ sesterÖ vizitatinkÖ

nahajaÖsrceÖsvetegaÖFran-
čiškaÖ Saleškega,Ö zavetni-
kaÖ salezijancevÖ inÖ časni-
karjev.ÖTaÖvelikiÖcerkveniÖ
učiteljÖnasÖšeÖdanesÖnago-
varjaÖ sÖ svojoÖ modrostjo.Ö
NekajÖnjegovihÖmisli:

Kakor ptice najdejo zrak 
povsod, tako najdemo 
mi Boga povsod, kamor 
gremo in kjer smo.

Povsem naravno je, 
da človek skuša skriti 
svoje napake; toda če 
je tako, zakaj uživamo, 
ko pridejo na dan 
napake drugih?
Bližnjega dolžimo rahlih 
spodrsljajev, sebi pa 

spregledujemo hude 
napake. Prodajati 
hočemo zelo 
drago in kupovati 
karseda poceni.

NašaÖ nasle-
dnjaÖ postajaÖ jeÖ bilaÖ
Padova,Ö kjerÖ smoÖ
imeliÖmašoÖvÖcerkviÖ
svetegaÖ LeopoldaÖ
Mandića.Ö TaÖ velikiÖ
spovednik,Ö svetnik,Ö
jeÖpokopanÖvÖkapeliÖ
obÖ kapucinskemÖ sa-
mostanu.Ö PoÖ ogleduÖ
njegovegaÖ muzejaÖ
smoÖ seÖ sprehodiliÖ
doÖ bazilikeÖ sv.Ö An-
tona,Ö glavneÖ zname-

ROMANJE ŽUPNIJSKE KARITAS 
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nitostiÖ Padove.Ö AntonÖ
Padovanski,Ö redovnikÖ
inÖ cerkveniÖ učitelj,Ö jeÖ
izrednoÖ priljubljeniÖ
svetnik.Ö ObÖ njegovemÖ
grobuÖ smoÖ seÖ pridru-
žiliÖmnožiciÖljudi,ÖkiÖodÖ
vsepovsodÖ prihajaÖ kÖ
njemu.

PopoldneÖ smoÖ
siÖ vÖ Sieni,Ö slikovitemÖ
mestuÖvÖosrednjiÖItaliji,Ö
ogledaliÖ cerkevÖ sveteÖ
Katarine,Ö svetnice,Ö kiÖ
jeÖ živelaÖvÖ14.Ö stoletju.Ö
BilaÖ jeÖ redovnica,Ö glo-
bokoÖ mističnaÖ duša,Ö
kiÖ jeÖ imelaÖraznaÖvide-
nja,Ö prejelaÖ paÖ jeÖ tudiÖ
stigme.ÖBilaÖjeÖizjemnoÖ
vplivnaÖosebaÖtedanje-
gaÖčasa,ÖsajÖjeÖdosegla,Ö
daÖ soÖ seÖ papežiÖ vrniliÖ
izÖ AvignonaÖ spetÖ vÖ
Rim.ÖNjenoÖteloÖpočivaÖ
vÖ Rimu,Ö njenaÖ glavaÖ
inÖprstÖpaÖvÖdomačemÖ
mestuÖvÖcerkviÖsv.ÖDo-
minika.Ö IzÖ SieneÖ jeÖ bilÖ
tudiÖ spokorniÖ pridigar,Ö
sv.Ö Bernardin.Ö PrviÖ
danÖ smoÖ zaključiliÖ zÖ
ogledomÖenegaÖnajlep-
šihÖ trgovÖ naÖ svetuÖ delÖ
Campo,Ö kiÖ imaÖ oblikoÖ
školjke.

VÖ četrtekÖ smoÖ
začeliÖ danÖ zÖ ogledomÖ
Orvietta,ÖkiÖležiÖnaÖhri-

buÖvulkanskegaÖizvora,Ö
zatoÖjeÖdostopÖzaÖturisteÖ
moženÖ leÖ sÖ hribovskoÖ
železnico.Ö SemkajÖ seÖ
jeÖvÖ16.ÖstoletjuÖzatekelÖ
papežÖ KlemenÖ VII.Ö TuÖ
jeÖ katedralaÖ zÖ najlep-
šimÖgotskimÖpročeljem;Ö
vÖeniÖizmedÖkapelÖsmoÖ
imeliÖ svetoÖ mašo,Ö kjerÖ
soÖ prelepeÖ freske,Ö kiÖ
prikazujejoÖ evharistič-
niÖčudež,ÖkiÖseÖjeÖzgodilÖ
vÖBolseniÖletaÖ1263,ÖkoÖ
jeÖ nekiÖ duhovnikÖ priÖ
mašiÖ podvomilÖ vÖ Kri-
stusovoÖ navzočnostÖ vÖ
evharistijiÖinÖjeÖizÖhosti-
jeÖzačelaÖtečiÖkri.

PopoldneÖ smoÖ seÖ
odpeljaliÖ vÖ Nettuno.Ö
GlavnaÖ znamenitostÖ
tegaÖ mestaÖ obÖ sredo-
zemskiÖ obaliÖ –Ö kakihÖ
100Ö kilometrovÖ odÖ
RimaÖ–Ö jeÖpapeškaÖba-
zilikaÖ MarijeÖ Milosti.Ö
LetaÖ 1550Ö soÖ milostniÖ
kipÖ peljaliÖ poÖ morjuÖ
izÖ AnglijeÖ protiÖ Turčiji.Ö
UstaviliÖ soÖ seÖ vÖ Nettu-
nuÖinÖkoÖsoÖvečkratÖho-
teliÖ nadaljevatiÖ pot,Ö seÖ
jeÖvednoÖrazvnelÖvihar.Ö
ToÖsoÖrazumeliÖkotÖspo-
ročilo,Ö daÖ želiÖ MarijaÖ
ostatiÖtukaj.ÖVÖcerkviÖjeÖ
pokopanaÖ tudiÖ MarijaÖ
Goretti,Ö mučenka,Ö kiÖ

jeÖ bilaÖ staraÖ komajÖ 12Ö
let,Ö koÖ joÖ jeÖ mladÖ fantÖ
zabodel,Ö kerÖ seÖ muÖ niÖ
hotelaÖvdati.ÖPrednoÖjeÖ
umrla,ÖmuÖjeÖodpustila.Ö
PoÖprestaniÖkazniÖpaÖjeÖ
uvidelÖsvojoÖzmoto,ÖseÖ
pokesalÖinÖdoÖkoncaÖži-
vljenjaÖživelÖvÖsamosta-
nu.ÖVÖkrajuÖLeÖFerriereÖ
smoÖ siÖ ogledaliÖ njenoÖ
rojstnoÖ hišo;Ö nedalečÖ
stranÖ paÖ šeÖ ameriškoÖ
pokopališče.

DopoldneÖtretjegaÖ
dneÖ smoÖ seÖ zÖ avtobu-
somÖpovzpeliÖnaÖMon-
teÖCassino,ÖodÖkoderÖseÖ
ponujaÖčudovitÖrazgledÖ
naÖ nižino,Ö kiÖ seÖ vlečeÖ
odÖRimaÖprotiÖNeaplju.Ö
TuÖ jeÖ znamenitiÖ bene-
diktinskiÖ samostan,Ö kiÖ
gaÖ jeÖ ustanovilÖ svetiÖ
BenediktÖ vÖ 6.Ö stoletju.Ö
ŽivljenjeÖ benediktin-
cevÖ temeljiÖ naÖ praviluÖ
Moli in delaj.Ö PosebenÖ
poudarekÖsoÖdajaliÖštu-
dijuÖ inÖ ročnemuÖ delu.Ö
SamostanÖ jeÖ dosegelÖ
razcvetÖ vÖ 11.Ö stoletju;Ö
tedajÖ soÖ seÖ menihiÖ
ukvarjaliÖ zÖ izdelova-
njemÖ freskÖ inÖ mozai-
kov.Ö SamostanÖ jeÖ bilÖ
porušenÖ karÖ štirikrat,Ö
najhujeÖmedÖ2.Ösvetov-
noÖvojno,ÖvendarÖsoÖgaÖ
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poÖ vojniÖ obnoviliÖ poÖ
prejšnjihÖ načrtih.Ö Ob-
čudovaliÖ smoÖ izjemnoÖ
lepeÖ štukature,Ö mozai-
keÖinÖzlatoÖokrasje;Öpo-
sebejÖsmoÖseÖustaviliÖvÖ
grobnici,ÖkjerÖpočivataÖ
svetiÖ BenediktÖ inÖ sve-
taÖ SholastikaÖ inÖ siÖ zÖ
zanimanjemÖ ogledaliÖ
samostanskiÖmuzej.ÖPriÖ
vračanjuÖ smoÖ obiskaliÖ
ogromnoÖpoljskoÖpoko-
pališče.ÖTodÖjeÖnamrečÖ
divjalaÖ enaÖ najhujšihÖ

bitkÖ medÖ zaveznikiÖ inÖ
nacistiÖ žeÖ poÖ kapitu-
lacijeÖ Italije,Ö vseÖ doÖ
majaÖ 1944,Ö koÖ soÖ hribÖ
zasedliÖ zavezniki.Ö VÖ
prvihÖbojnihÖvrstahÖnaÖ
straniÖzaveznikovÖjeÖbilÖ
PodolijanskiÖ UhlanskiÖ
polkÖ poljskegaÖ II.Ö kor-
pusa,ÖkiÖmuÖjeÖpovelje-
valÖgeneralÖWładysławÖ
Anders.Ö PravÖ onÖ jeÖ
izobesilÖ poljskoÖ zasta-
vaÖ nadÖ ruševinamiÖ inÖ
potÖ doÖ Rima,Ö kiÖ soÖ joÖ

NemciÖkrčevitoÖbranili,Ö
jeÖbilaÖodprta.ÖCenaÖpaÖ
pretresljiva:Ö ogromnoÖ
pokopališče,Ö kjerÖ jeÖ
pokopanihÖ1111ÖmladihÖ
Poljakov.Ö SkupajÖ zÖ g.Ö
RafaelomÖ smoÖ seÖ nje-
govihÖrojakovÖspomniliÖ
vÖtihiÖmolitvi.

PopoldneÖsmoÖpotÖ
nadaljevaliÖ doÖ Pompe-
jev,Ö kiÖ soÖ biliÖ svojÖ časÖ
enoÖ najlepšihÖ rimskihÖ
mest,ÖaÖjihÖjeÖletaÖ79ÖpoÖ
KristusuÖuničilaÖlavaÖizÖ
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Vezuva.ÖVÖPompejihÖsoÖ
bileÖ naseljeneÖ bogateÖ
rimskeÖ družineÖ inÖ nji-
hoviÖ ostankiÖ pričajoÖ oÖ
visokiÖrimskiÖkulturi.

VÖPompejih,ÖvÖba-
zilikiÖ MarijeÖ RožnegaÖ
venca,ÖsmoÖimeliÖsvetoÖ
mašoÖinÖseÖnatoÖodpra-
viliÖ vÖ Neapelj.Ö OkolicaÖ
NeapljaÖ sÖ svojimiÖ za-
livi,Ö otoki,Ö polotokiÖ inÖ
zÖ VezuvomÖ sodiÖ medÖ
najlepšeÖ kotičkeÖ naÖ
planetu.Ö DanesÖ paÖ jeÖ
NeapeljÖ tipičnoÖ južno-
italijanskoÖ mestoÖ Ö inÖ
karÖ Ö občudovaliÖ smoÖ
našegaÖ voznika,Ö kiÖ jeÖ
spretnoÖ premagovalÖ
prometniÖkaos.Ö

ZadnjiÖdanÖsmoÖseÖ
odpeljaliÖnazajÖprotiÖse-
veru,ÖsajÖ jeÖbilÖnašÖciljÖ
Assisi,Ö srednjeveškoÖ
mestoÖ vÖ Umbriji,Ö me-
stoÖ svetegaÖ FrančiškaÖ
inÖ sveteÖ Klare.Ö TuÖ jeÖ
živelÖ svetiÖ Frančišek,Ö
sinÖ bogategaÖ trgovca,Ö
kiÖ paÖ seÖ jeÖ odpovedalÖ
očetovemuÖ imetjuÖ inÖ
jeÖ odšelÖ vÖ samoto,Ö siÖ
oblekelÖ meniškoÖ kuto,Ö
začelÖ oznanjatiÖ evan-
gelij,Ö živetiÖ uboštvoÖ inÖ
slavitiÖBogaÖinÖnjegovoÖ
stvarstvo,Ö ustanovilÖ
redÖ frančiškanovÖ inÖ

izjemnoÖvplivalÖnaÖpre-
novoÖ verskegaÖ življe-
nja.ÖŠeÖdanesÖ jeÖvÖme-
stuÖ velikoÖ spominovÖ
nanj,Ö najlepšaÖ jeÖ nje-
govaÖ bazilika,Ö kiÖ sodiÖ
medÖ vrhunskeÖ moj-
strovine.ÖGlavneÖfreskeÖ
predstavljajoÖprizoreÖizÖ
njegovegaÖ življenja.Ö VÖ
kriptiÖ jeÖpokopanÖsvetiÖ
Frančišek,ÖokrogÖnjegaÖ
paÖ tudiÖ njegoviÖ bratje.Ö
FrančiškovaÖ domačijaÖ
jeÖ pravÖ takoÖ spreme-
njenaÖvÖmanjšoÖcerkev.Ö
TukajÖ jeÖ vÖ istemÖ časuÖ
živelaÖinÖdelovalaÖsvetaÖ
Klara,ÖkiÖimaÖtudiÖsvojoÖ
cerkev.Ö VÖ njejÖ jeÖ zna-
menitiÖ KristusÖ naÖ kri-
žu,ÖkiÖseÖjeÖpogovarjalÖsÖ
svetimÖFrančiškom.Ö

FrančišekÖ jeÖ sve-
tnik,Ö kiÖ nasÖ nagovarjaÖ
tudiÖ danes.Ö MarsikajÖ
jeÖ napisal,Ö enaÖ izmedÖ
najlepšihÖ pesmiÖ vsehÖ
časovÖ zaÖ vseÖ ljudiÖ naÖ
svetuÖ jeÖ njegovaÖ Hval-
nicaÖstvarstvu:

Najvišji, vsemogočni, 
dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast
in ves blagoslov.
Tebi najvišjemu, 
edinemu pristoji

in nihče ni vreden 
tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod,
z vsemi tvojimi 
stvarmi,
posebno s soncem,
ki razsvetljuje 
dneve in nas.
Lepo je in v velikem 
sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva.
Hvaljen bodi, 
moj Gospod,
v sestri luni in 
zvezdah;
ustvaril si jih 
na nebu jasne, 
dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod,
v bratu vetru in zraku,
v oblačnem, jasnem,
sploh vsakem 
vremenu,
s katerim ohranjaš 
svoje stvari.
Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, 
dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod,
v našem bratu ognju,
v katerem nam noč 
razsvetljuješ;
lep je in vesel in 
krepak in močan.
Hvaljen, moj Gospod, 
v naši sestri zemlji,
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ki nas kakor mati hrani 
in nam gospodinji
in prinaša 
različno sadje
in pisane rože 
z zelenjem.

Hvaljen, moj Gospod,
v onih, ki zaradi tvoje 
ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti 
in trpljene.
Blagor njim, ki 
ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji 
jih boš kronal.
Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri smrti,
ki ji nihče v 
življenju ne uide.
Gorje njim, ki umrejo 
v smrtnem grehu,
a blagor njim,
ki počivajo v tvoji 
najsvetejši volji, zakaj 
druga smrt jim ne bo 
mogla storiti žalega.

 
 

Hvalite in poveličujte 
mojega Gospoda
in zahvalite se mu
in služite mu v 
veliki ponižnosti.

TaÖ izjemnaÖ ume-
tninaÖ jeÖ nastalaÖ letaÖ
1225,ÖletoÖpredÖnjegovoÖ
smrtjo.Ö FrančišekÖ jeÖ
bilÖ bolan,Ö priklenjenÖ
naÖ posteljoÖ inÖ skorajÖ
popolnomaÖ slep.Ö PriÖ
svetemÖ Damijanu,Ö naÖ
samostanskemÖvrtu,ÖjeÖ
vÖ nekiÖ nočiÖ brezÖ spa-
njaÖ dosegelÖ fizičnoÖ inÖ
psihičnoÖdnoÖtrpljenja.Ö
KotÖ biÖ stopilÖ vÖ smrtniÖ
boj,ÖpišeÖnjegovÖživlje-
njepisec,Ö seÖ FrančišekÖ
obrneÖvÖmolitviÖkÖBogu.Ö
Hvalnica,ÖkiÖjoÖtedajÖna-
rekuje,Ö jeÖ pesemÖ zma-
geÖnadÖobupom.

PesemÖ imaÖ ume-
tniškoÖ vrednostÖ inÖ
globokÖ verskiÖ pomen.Ö
PriÖ človekuÖ neÖ hvaliÖ

njegoveÖ moči,Ö lepoteÖ
inÖrazuma,ÖpačÖpaÖnje-
govoÖ sposobnost,Ö daÖ
trpi,ÖpotrpiÖinÖodpušča.Ö
SamoÖodkritjeÖ ljubezniÖ
omogočiÖ pozabljatiÖ naÖ
žalitev,Ö vÖ miruÖ prena-
šatiÖ slabostiÖ inÖ trplje-
nje.ÖCeloÖsmrtÖsama,ÖkiÖ
joÖnežnoÖimenujeÖnašaÖ
sestraÖsmrt,ÖseÖrazkrivaÖ
kotÖpriljudna.ÖKerÖjiÖneÖ
moremoÖ uiti,Ö šeÖ manjÖ
stopitiÖ vÖ njenoÖ temnoÖ
skrivnost,ÖseÖprepuščaÖ
božjiÖvoljiÖzÖgotovostjo,Ö
daÖ koÖ enkratÖ prestopi-
moÖ prag,Ö vstopimoÖ naÖ
kraj,ÖkjerÖniÖvečÖsmrti.

ZÖromanjaÖsmoÖseÖ
vrniliÖ bogatejši,Ö sajÖ jeÖ
toÖ priložnostÖ zaÖ moli-
tev,Ö sproščenÖpogovor,Ö
dobroÖ misel,Ö iskrivoÖ
spoznanje.ÖDuhÖsvetni-
kovÖnajÖprečiščujeÖtudiÖ
našeÖmisli.

Vida MatičičÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
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