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srečanja.Ö IzÖ SlovenijeÖ
soÖ prišliÖ 3Ö avtobusi.Ö
ZdružiliÖsmoÖseÖskupajÖ
inÖ podÖ slovenskimiÖ
zastavamiÖ skupajÖ pešÖ
kreniliÖprotiÖprizoriščuÖ
inÖzaÖrazdaljoÖokrogÖ1,5Ö
kmÖ porabiliÖ ccaÖ 2Ö uri,Ö
zeloÖ počasiÖ seÖ jeÖ rekaÖ
ljudi,Ö izÖ vsehÖ koncevÖ
svetaÖ premikalaÖ poÖ
cesti,Ö brezÖ nervoze,Ö
brezÖ prerivanja,Ö brezÖ
slabeÖvolje.ÖMnogiÖmla-
diÖ soÖnavdušenoÖ igraliÖ
naÖ kitareÖ znaneÖ melo-
dijeÖ neokatehumen-
skihÖpesmi,Ö kiÖ smoÖ jihÖ
prepevaliÖ lahkoÖ vsakÖ
vÖ svojemÖ jeziku.Ö BiloÖ
jeÖ neverjetnoÖ vzdušjeÖ
veseljaÖinÖpričakovanjaÖ
srečanjaÖ–ÖzameÖprvič.Ö
NamÖ jeÖbiloÖdodeljenoÖ
mestoÖ zeloÖ dalečÖ odÖ
prizoriščaÖinÖdogajanjeÖ
smoÖ spremljaliÖ prekoÖ
velikihÖ ekranov.Ö EnoÖ
uroÖpredÖprihodomÖpa-
pežaÖjeÖKikoÖspregovo-
rilÖ oÖ težavahÖ osamlje-
nosti,Ö kiÖ seÖ neverjetnoÖ
širiÖvÖzahodnihÖbogatihÖ
državah.Ö MnogiÖ ljud-
je,Ö predvsemÖ starejši,Ö
bolni,Ö brezÖ otokÖ aliÖ lo-
čeni,ÖÖpoÖcelÖmesecÖneÖ
spregovorijoÖ besedeÖ
sÖ človekom,Ö zaprtiÖ soÖ
vÖ svojemÖ stanovanju,Ö

LetosÖ Neokatehu-
menskaÖ potÖ praznujeÖ
50Ö letnicoÖustanovitve,Ö
zatoÖ smoÖ biliÖ povabl-
jeniÖ naÖ romanje,Ö daÖ
seÖ srečamoÖ sÖ svetimÖ
očetomÖpapežemÖFran-
čiškomÖinÖKikomÖArgu-
eliem-ustanoviteljemÖ
potiÖ naÖ velikemÖ pri-
zoriščuÖ UniverzitetneÖ
klinikeÖTorÖVergataÖpriÖ
Rimu.ÖDolgoÖsemÖokle-
vala,Ö aliÖ biÖ seÖ prijavilaÖ
naÖ takoÖ dolgoÖ pot,Ö kiÖ
trajaÖsamoÖslabeÖ3Ödni,Ö
odÖpetkaÖzvečerÖdoÖne-
delje,ÖpaÖsemÖleÖzbralaÖ
pogumÖ inÖ seÖ prijavila.Ö
NaÖ potÖ smoÖ odšliÖ zÖ
avtobusomÖ izÖ Logat-
caÖ prviÖ petekÖ vÖ majuÖ
zvečerÖ obÖ polÖ devetiÖ
uri.ÖNaÖavtobusuÖnasÖjeÖ
biloÖpolegÖdvehÖvozni-
kovÖ41ÖbratovÖinÖsesterÖ
izÖ različnihÖ skupnosti,Ö
Maribora,ÖKisovca,ÖFu-
žin,ÖBrezoviceÖinÖLogat-
caÖ –Ö pisanaÖ druščina,Ö
velikoÖ mladine,Ö nekajÖ
otrok,ÖnekajÖzakonskihÖ
parovÖ inÖ nekajÖ starej-
ših.ÖVsoÖnočÖsmoÖseÖvo-
ziliÖ inÖ vÖ sobotoÖ zjutrajÖ
prispeliÖ naÖ dogovorje-
noÖ parkirišče.Ö NiÖ biloÖ
enostavnoÖ razporeditiÖ
okrogÖ 1500Ö avtobusovÖ
čimÖ bližjeÖ prizoriščuÖ
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nimajoÖnikogar,ÖkiÖbiÖseÖ
zmenilÖ zanje.Ö MnogeÖ
najdejoÖ vÖ stanovan-
ju,Ö koÖ soÖ žeÖ nekajÖ dniÖ
mrtvi.Ö IščejoÖ rešitev,Ö
kakoÖ pomagatiÖ inÖ po-
skrbetiÖ zaÖ takeÖ ljudi.Ö
ZatoÖ mnogiÖ škofjeÖ poÖ
svetuÖ prosijoÖ Kika,Ö daÖ
vÖ povsemÖ razkristjan-
jenemÖ inÖ poganskemÖ
okoljuÖustanavljaÖmaleÖ
krščanskeÖ skupnosti,Ö
sestavljeneÖ izÖ nekajÖ
družinÖ zÖ otrokiÖ inÖ
prezbitrom-duhovni-
kom,Ö daÖ vÖ takoÖ okoljeÖ
prinesejoÖ novÖ vzorecÖ
življenja,Ö kjerÖ soÖ vÖ

skupnostiÖ ljudjeÖ po-
vezaniÖ medÖ sebojÖ vÖ
ljubezniÖ kotÖ bratjeÖ inÖ
sestre,Ö daÖ soÖ luč,Ö solÖ
inÖ kvasÖ zaÖ druge.Ö ObÖ
11.Ö uriÖ jeÖprišelÖ papež,Ö
kiÖ smoÖ gaÖ sprejeliÖ inÖ
pozdraviliÖ zÖ velikimÖ
navdušenjem.ÖKikoÖmuÖ
jeÖ predstavilÖ skupnos-
ti,Ö kiÖ soÖ prišleÖ izÖ ccaÖ
130Ö držav,Ö nekateriÖ soÖ
siÖvzeliÖcelÖtedenÖčasa,Ö
daÖsoÖseÖudeležiliÖkrat-
kegaÖ srečanja.Ö ToÖ člo-
vekaÖ globokoÖ pretreseÖ
inÖ gane,Ö kolikoÖ soÖ pri-
pravljeniÖ žrtvovatiÖ inÖ
potrpeti.Ö IzÖ ArgentineÖ

jeÖ prišloÖ 600Ö bratovÖ inÖ
sester-tehÖ seÖ jeÖ papežÖ
šeÖ posebejÖ razveselil.Ö
PoÖ kratkemÖ nagovoruÖ
jeÖ kÖ sebiÖ povabilÖ dru-
žine,ÖkiÖsoÖseÖprijavile,Ö
daÖ soÖ pripravljeneÖ za-
pustitiÖ svojeÖustaljeno,Ö
urejenoÖživljenje,ÖsvojeÖ
udobjeÖ inÖ varnostÖ terÖ
itiÖvÖmisijon,ÖkamorkoliÖ
poÖsvetuÖjimÖboÖdoločilÖ
žrebÖ –Ö zaÖ večinoÖ ljudiÖ
jeÖtoÖnedoumljivo,ÖaÖneÖ
zaÖčloveka,ÖkiÖjeÖresnič-
noÖ spoznalÖ inÖ doživelÖ
srečanjeÖ zÖ živimÖ Jezu-
som.Ö Ö VseÖ družineÖ jeÖ
blagoslovilÖ inÖ seÖ jimÖ
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zahvalilÖ zaÖ pogumÖ inÖ
pripravljenostÖzaÖpriče-
vanje.ÖObÖ12.30ÖuriÖnasÖ
jeÖ papežÖ vseÖ skupajÖ
slovesnoÖ blagoslovilÖ
inÖ seÖ poslovil,Ö kerÖ gaÖ
jeÖ žeÖ čakalaÖ drugaÖ ob-
veznost.ÖMiÖpaÖsmoÖve-
seloÖinÖmirnoÖpočakali,Ö
prepevaliÖ inÖ mnogiÖ
tudiÖplesaliÖobÖveselemÖ
brenkanjuÖkitarÖšeÖvečÖ
kotÖ dveÖ uri,Ö daÖ seÖ jeÖ
rekaÖ ljudiÖ vÖ odhajanjuÖ
vsajÖ maloÖ razredčila,Ö
predenÖ smoÖ seÖ odpra-
viliÖ protiÖ parkiriščuÖ zÖ
našimÖavtobusom.Ö

ZaÖ Ö vesÖ sobotniÖ
danÖ jeÖ biloÖ napoveda-
noÖ deževnoÖ vremeÖ inÖ
poÖnebuÖsoÖseÖvesÖčasÖ
podiliÖ temniÖ inÖ težkiÖ
oblaki,Ö medÖ katerimiÖ
jeÖ občasnoÖ naÖ kratkoÖ
posijaloÖ sonce.Ö ČeÖ biÖ
vesÖ časÖ sijaloÖ sonce,Ö
biÖbiliÖ kotÖnaÖ žaru,ÖvsiÖ
kuhaniÖ inÖ pečeni.Ö ČeÖ
biÖ deževalo,Ö paÖ biÖ biliÖ
vsiÖpremočeniÖinÖblatniÖ
odÖ travnategaÖ zemljiš-
ča,Ö kjerÖ smoÖ hodiliÖ inÖ
sedeliÖnaÖtleh.ÖKoÖsmoÖ
biliÖ končnoÖ vsiÖ zbraniÖ
vÖ avtobusu,Ö jeÖ začeloÖ
močnoÖ deževati.Ö Lah-
koÖ siÖ jeÖ predstavljati,Ö
kakšnaÖ hvaležnostÖ inÖ
občudovanjeÖ jeÖ napol-
niloÖnašaÖsrca,ÖkoÖsmoÖ

spoznali,ÖkakoÖ jeÖBožjiÖ
DuhÖ razgrnilÖ koprenoÖ
nadÖ nami,Ö daÖ nasÖ niÖ
ožgaloÖ sonceÖ inÖ zadr-
ževalÖ dež,Ö daÖ nasÖ niÖ
močilo.ÖDobiliÖsmoÖna-
ročilo,ÖnajÖseÖprimernoÖ
obujemo,Ö aÖ kajÖ jeÖ pri-
mernoÖobuvaloÖzaÖdežÖ
inÖdolgoÖhojo.ÖJazÖsemÖ
obulaÖlahkeÖpolÖsanda-
leÖ inÖ siÖ mislila,Ö čeÖ boÖ
dež,ÖbodoÖmanjÖmokri,Ö
kerÖ soÖ manjši,Ö čeÖ paÖ
boÖzdržaloÖvremeÖbrezÖ
dežja,ÖbodoÖmojeÖnogeÖ
boljÖlahkeÖinÖzračne.ÖInÖ
zÖ velikoÖ hvaležnostjoÖ
semÖ spoznala,Ö kakoÖ jeÖ
BogÖ ljubečeÖ poskrbelÖ
zameÖ inÖnagradilÖmojeÖ
naÖ videzÖ predrznoÖ za-
upanje.

NatoÖ smoÖ seÖ od-
peljaliÖprotiÖdrugiÖstraniÖ
italijanskegaÖ polotokaÖ
najprejÖdoÖSanÖGabrie-
la,Ö kjerÖ smoÖ seÖ zbraliÖ
bratjeÖ inÖ sestreÖ vsehÖ
skupnostiÖBalkanskegaÖ
področja,ÖSlovenci,ÖHr-
vati,Ö Srbi,Ö izÖ BosneÖ …,Ö
daÖsmoÖskupajÖobhajaliÖ
nedeljskoÖ evharistijo,Ö
skupajÖ sÖ prezbitromÖ
Giacomom,Ö kiÖ jeÖ od-
govorenÖ zaÖ skupnostiÖ
naÖ področjuÖ bivšeÖ
Jugoslavije.Ö PoÖ konča-
niÖ evharistijiÖ smoÖ seÖ
odpraviliÖ protiÖ mestuÖ

Rosetto,Ö kjerÖ najÖ biÖ
nasÖ pričakaleÖ druži-
neÖ zÖ večerjoÖ inÖ pre-
nočiščem.Ö PojavilÖ seÖ
jeÖ dvom,Ö daÖ boÖ našaÖ
prenočitevÖ verjetnoÖ vÖ
kakšniÖ športniÖ dvora-
ni,ÖpaÖsmoÖtakojÖzačeliÖ
godrnjati,Ö daÖ biÖ seÖ karÖ
takojÖ odpraviliÖ protiÖ
domuÖinÖprespaliÖkarÖvÖ
avtobusuÖ šeÖ enoÖ noč.Ö
KerÖ smoÖ imeliÖ dvaÖ šo-
ferja,Ö biÖ biloÖ toÖ izvedl-
jivo,Ö tudiÖ šoferjaÖ nistaÖ
nasprotovala.Ö VendarÖ
odgovorniÖzaÖnašÖavto-
busÖ niÖ popustilÖ našimÖ
idejamÖinÖjeÖvztrajalÖpriÖ
dogovorjenem,Ö paÖ ka-
korkoliÖseÖboÖ izšlo.ÖKoÖ
smoÖpripeljaliÖnaÖparki-
riščeÖvÖRosettu,ÖsoÖnasÖ
pričakaliÖ predstavnikiÖ
družin,Ö daÖ nasÖ popel-
jejoÖ naÖ domoveÖ zaÖ ve-
čerjoÖinÖprenočitev.ÖBiliÖ
smoÖveseloÖpreseneče-
ni.ÖKerÖsvaÖsÖsestroÖAni-
coÖsedeliÖspredajÖtakojÖ
zaÖodgovornim,ÖsvaÖbiliÖ
prviÖnaÖvrstiÖinÖprevzelÖ
najuÖ jeÖ gospodÖ Rodri-
gezÖ zÖ 12Ö letnimÖ sinomÖ
Francescom,Ö kiÖ staÖ
najuÖzÖavtomÖodpeljalaÖ
vÖ 10Ö kmÖ oddaljeniÖ Pi-
nettoÖ naÖ svojÖ domÖ bli-
zuÖ obaleÖ JadranskegaÖ
morja.Ö Ö SprejelaÖ najuÖ
jeÖdružinaÖsÖ4ÖotrokiÖvÖ
starostiÖodÖ14,Ö12,Ö9Ö letÖ
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inÖ9Ömesecev.ÖPogovar-
jaliÖ smoÖ seÖ vÖ poloml-
jeniÖ angleščini,Ö aÖ smoÖ
seÖkarÖdobroÖrazumeli.Ö
TudiÖočeÖzÖotrokiÖrazenÖ
najmlajšeÖ KatarineÖ inÖ
mameÖ SimoneÖ jeÖ bilÖ
naÖsrečanjuÖsÖpapežemÖ
inÖ kotÖ družinaÖ soÖ seÖ
prijavili,ÖdaÖseÖdajoÖnaÖ
razpolagoÖzaÖmissioÖadÖ
gentes,Ö daÖ jihÖ pošljejoÖ
vÖ misijonÖ vÖ deželo,Ö
kamorÖ jimÖ boÖ dolo-

čilÖ žreb.Ö SkupajÖ smoÖ
imeliÖ bogatoÖ večerjo,Ö
seÖ veseloÖ pogovarjaliÖ
inÖ smejali.Ö OtrociÖ soÖ
namaÖ odstopiliÖ svojoÖ
soboÖ inÖ kopalnicoÖ zaÖ
toÖ noč.Ö BiliÖ soÖ veseli,Ö
sajÖzanjeÖsprejetiÖgosta,Ö
pomeniÖ sprejetiÖ same-
gaÖ Jezusa.Ö BilaÖ semÖ
zeloÖ utrujenaÖ inÖ glavaÖ
miÖ jeÖ bilaÖ zeloÖ težkaÖ
odÖ dolgegaÖ potovanjaÖ
inÖslabegaÖspanjaÖvÖav-

tobusuÖ celoÖ noč,Ö zatoÖ
semÖ siÖ želelaÖ čimÖ prejÖ
vÖ posteljo.Ö NarisalaÖ
semÖpravokotnikÖokrogÖ
glave,Ö daÖ biÖ pokazala,Ö
kakoÖ jeÖ težka,Ö paÖ jeÖ
gospodÖrazumel,ÖdaÖbiÖ
radaÖnaredilaÖfotoÖpos-
netekÖnaÖ telefon.ÖTakoÖ
smoÖ narediliÖ skupnoÖ
fotografijoÖ zaÖ spomin,Ö
sajÖ zjutrajÖ otrokÖ nisvaÖ
večÖ videli,Ö kerÖ smoÖ
prejÖ odšli,Ö predenÖ soÖ
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oniÖ vstali,Ö sajÖ jeÖ bilaÖ
nedelja,Ö koÖ maloÖ dljeÖ
lahkoÖ spijo.Ö NočÖ semÖ
prespalaÖ zeloÖ dobro,Ö
zjutrajÖ svaÖ biliÖ deležniÖ
čudovitegaÖ ptičjegaÖ
koncertaÖ zÖ uliceÖ podÖ
oknom,Ö takojÖ koÖ seÖ jeÖ
zdanilo.Ö ZbudilaÖ semÖ
seÖ prerojenaÖ inÖ spoči-
ta.Ö PripraviliÖ soÖ namaÖ
bogatÖ zajtrk,Ö Ö obilnoÖ
hranoÖ inÖ pijačoÖ zaÖ po-
potnico,ÖpaÖšeÖbuteljkoÖ

vinaÖ zaÖ domov.Ö ObeÖ
svaÖ biliÖ presenečeniÖ
nadÖnjihovoÖdobrotoÖinÖ
velikodušnostjo.Ö Spo-
znalaÖsem,ÖdaÖkljubÖraz-
ličnimÖ jezikom,Ö jezikÖ
ljubezniÖ razumeÖ vsakÖ
inÖkakoÖdrži,ÖdaÖkjerÖjeÖ
BogÖ vÖ srcuÖ matereÖ inÖ
očeta,Ö tamÖ jeÖvesÖdomÖ
NjegovoÖsvetiščeÖ–ÖtoÖjeÖ
izžarevaloÖ vÖ njihovemÖ
domu.ÖUgotavljaliÖsmo,Ö
kakoÖ smoÖ srečni,Ö daÖ

smoÖ vÖ Cerkvi,Ö vÖ skup-
nosti,ÖdaÖsmoÖkristjani,Ö
daÖ BogÖ delaÖ čudoviteÖ
stvariÖ vÖ našemÖ živl-
jenjuÖ inÖ daÖ smoÖ medÖ
sebojÖ bratjeÖ inÖ sestreÖ
kjerÖ koliÖ poÖ svetu.Ö ToÖ
jeÖ velikÖ božjiÖ dar.Ö Pri-
srčnoÖsmoÖseÖposloviliÖ
inÖ objeli,Ö potemÖ najuÖ
jeÖ očeÖ odpeljalÖ protiÖ
zbirnemuÖ mestu,Ö medÖ
potjoÖ paÖ smoÖ siÖ ogle-
daliÖšeÖparkÖzÖnasadomÖ
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pinijÖobÖobali,ÖpoÖkate-
rihÖ seÖ mestoÖ imenuje.Ö
DoÖavtobusaÖsmoÖprišliÖ
točnoÖ obÖ 9.uri,Ö kotÖ jeÖ
biloÖ dogovorjeno.Ö ToÖ
srečanjeÖ miÖ boÖ ostaloÖ
vÖ trajnemÖ spominuÖ
kotÖ zeloÖ lepaÖ izkušnja,Ö
kakoÖ BogÖ poskrbiÖ inÖ
delujeÖ poÖ človeku-bra-
tu.ÖÖ

NaÖ potiÖ protiÖ
domuÖ smoÖ siÖ vÖ avto-
busuÖ deliliÖ izkušnjeÖ inÖ
ugotavljali,Ö kajÖ biÖ za-
mudili,Ö čeÖ biÖ trmastoÖ
vztrajaliÖ priÖ svojemÖ
načrtuÖ inÖ željah.Ö BogÖ
namÖ jeÖ pripravilÖ mno-
goÖboljšiÖscenarij.ÖČeÖbiÖ
šeÖenoÖnočÖprespaliÖnaÖ
vožnjiÖ vÖ avtobusu,Ö biÖ
biliÖmnogoÖboljÖutruje-
niÖinÖposlediceÖbiÖčutiliÖ
šeÖ nekajÖ dni,Ö takoÖ paÖ
smoÖ biliÖ vsiÖ prerojeniÖ
inÖnavdušeniÖ inÖprese-
nečeniÖ nadÖ odprtostjoÖ
inÖ velikodušnostjoÖ ne-
znanihÖbratovÖinÖsesterÖ
vÖ tujiÖ deželi.Ö DomovÖ
semÖ seÖ vrnilaÖ spočita,Ö
veselaÖ inÖ hvaležnaÖ zaÖ
doživetja,Ö kiÖ soÖ pre-
seglaÖvsaÖmojaÖpričako-
vanja.Ö

»KristjanÖ seÖ odre-
čeÖ dobremuÖ zato,Ö daÖ
dobiÖ večjeÖ dobro,Ö kiÖ
muÖgaÖBogÖželiÖpodari-
ti,ÖčeÖmuÖzaupa.«

ROMANJE V BOSNO

Četrtek, 10. maj 2018.

VÖ zgodnjemÖ jutruÖ
smoÖ seÖ romarjiÖ logaš-
keÖ KaritasÖ odpraviliÖ
naÖ tridnevnoÖ romanjeÖ
vÖ Bosno.Ö TudiÖ letosÖ jeÖ
romanjeÖ organiziralaÖ
ElkaÖKokalj,ÖvodičÖjeÖbilÖÖ
gospodÖ SandiÖ Osojnik,Ö
zaÖ duhovnoÖ vodstvoÖ
paÖ jeÖ skrbelÖ gospodÖ
župnikÖJanez.

PoÖ blagoslovuÖ inÖ
jutranjiÖ molitviÖ nasÖ jeÖ
potÖkarÖhitroÖpripeljalaÖ
doÖBihaća,ÖkjerÖsmoÖsiÖ
vÖ prelepemÖ majskemÖ
jutruÖ ogledaliÖ slapoveÖ
Une,Ö mestnoÖ središče,Ö
kapelo,Ö zvonikÖ cerkveÖ
sv.Ö AntonaÖ Padovan-
skegaÖinÖzunanjostÖdža-
mijeÖFethija.ÖPrileglaÖseÖ
jeÖ tudiÖ jutranjaÖ kava,Ö
sproščenÖ pogovorÖ inÖ
sprehodÖpoÖmestu.

NaslednjiÖ posta-
nekÖ jeÖ bilÖ vÖ mestuÖ Kl-
juč,Ö kiÖ jeÖ dobiloÖ svojeÖ
imeÖ zaradiÖ geostra-
teškegaÖpoložajaÖvÖzgo-
dovini.

PopoldneÖ smoÖ
prispeliÖvÖJajceÖ inÖsiÖvÖ
staremÖ mestnemÖ jed-
ruÖ ogledaliÖ krščanskeÖ
katakombe,Ö dotrajanoÖ

cerkevÖsv.ÖMarije,Ö zvo-
nikÖ sv.Ö LukeÖ inÖ razva-
lineÖ hiše,Ö kjerÖ seÖ jeÖ
medÖ vojnoÖ skrivalÖ Ti-
tovÖ štab.ÖObiskaliÖ smoÖ
tudiÖ muzejÖ Avnoja.Ö
PosebnoÖ doživetjeÖ soÖ
biliÖ slapoviÖ rekeÖ PliveÖ
inÖleseniÖmliniÖnaÖPliv-
skihÖ jezerih,Ö takoÖ ime-
novaniÖMlinčići.ÖVÖPod-
milečju,Ö romarskemÖ
centru,Ö kjerÖ stojiÖ staraÖ
cerkevÖsv.ÖJanezaÖKrst-
nika,ÖsmoÖpopoldneÖnaÖ
danÖ vnebohodaÖ imeliÖ
svetoÖ mašo.Ö ZaÖ novo,Ö
nedokončanoÖ cerkev,Ö
kiÖjeÖpostavljenaÖneda-
lečÖstran,ÖjeÖizdelalÖna-
črteÖ slovenskiÖ arhitektÖ
MarkoÖMušič.ÖDanÖsmoÖ
zaključiliÖ zÖ molitvijoÖ
inÖvečerjoÖvÖhoteluÖnaÖ
Ilidži.

NaslednjiÖ danÖ
smoÖ začeliÖ zÖ ogledomÖ
Sarajeva,Ö mesta,Ö kjerÖ
seÖ prepletaÖ kulturaÖ
vzhodaÖinÖzahoda,ÖkjerÖ
soÖdrugaÖobÖdrugiÖskoziÖ
stoletjaÖ bivaleÖ štiriÖ ve-
roizpovedi:Ö židovska,Ö
katoliška,Ö islamskaÖ inÖ
pravoslavna.

SarajevoÖjeÖmestoÖ
naÖ obehÖ bregovihÖ
Miljacke,Ö pritokaÖ rekeÖ
Bosne,Ö obÖ vznožjuÖ
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Trebevića.Ö NajstarejšeÖ
naseljeÖ naÖ področjuÖ
SarajevaÖ jeÖ neolitskiÖ
Butmir.Ö ObÖ koncuÖ bro-
nasteÖdobeÖtoÖpodročjeÖ
zavzamejoÖIliri,ÖnatoÖpaÖ
RimljaniÖ pokorijoÖ IlireÖ
inÖodÖ10.ÖstoletjaÖseÖvÖtejÖ
kotliniÖ razvijaÖ bodočaÖ
bosanskaÖdržava.

SarajevoÖ soÖ letaÖ
1461ÖustanoviliÖOsmani.Ö

Turki,Ö kiÖ soÖ vÖ 15.Ö
stoletjuÖ osvojiliÖ teÖ kra-
je,ÖsoÖnovoÖnaseljeÖpoi-
menovaliÖSarajÖ–Öovasi,Ö
karÖ pomeniÖ poljeÖ okoliÖ
dvora,Ö odÖ todÖ tudiÖ imeÖ
Sarajevo.Ö VelikÖ razvojÖ
jeÖdoživeloÖzaÖčasaÖGaziÖ
HusrevÖ –Ö bega.Ö TaÖ jeÖ
zgradilÖ tudiÖ džamijo,Ö kiÖ
smoÖsiÖjoÖogledali.ÖSara-
jevoÖjeÖtudiÖpogorelo.ÖVÖ
17.ÖinÖ18.ÖstoletjuÖsoÖseÖtuÖ
vrstileÖ Ö številneÖ vojne.Ö
PosebejÖ kruteÖ soÖ bileÖ
notranjeÖ vojne,Ö ljudemÖ
paÖnisoÖprizanašaleÖnitiÖ
epidemije.ÖLetaÖ1878ÖsoÖ
AvstrijciÖ zlomiliÖ uporÖ
vstajnikovÖ inÖ okupiraliÖ
BosnoÖ inÖ taÖ zasedbaÖ
jeÖ trajalaÖ vseÖ doÖ letaÖ
1918.Ö ZaÖ časaÖ avstrijskeÖ
upraveÖsoÖbileÖzgrajeneÖ
mnogeÖ javneÖ stavbe,Ö
parki,Öželeznica,ÖsemÖsoÖ
seÖ naseljevaliÖ številniÖ
tujciÖ izÖ različnihÖprede-
lovÖ Avstro-Ogrske.Ö 28.Ö

junijaÖ 1914Ö paÖ seÖ jeÖ vÖ
SarajevuÖpisalaÖzgodo-
vinaÖ Evrope,Ö namrečÖ
GavriloÖ PrincipÖ jeÖ tuÖ
ustrelilÖ avstrijskegaÖ
prestolonaslednikaÖ
FrancaÖ FerdinandaÖ
inÖ njegovoÖ ženo.Ö TaÖ
dogodekÖ jeÖbilÖpovodÖ
zaÖ 1.Ö svetovnoÖ vojno,Ö
strahovitoÖ štiriletnoÖ
morijo,Ö kiÖ jeÖ silovitoÖ
prizadelaÖ EvropoÖ inÖ
povsemÖ spremenilaÖ
njeneÖmeje.ÖLetaÖ1941Ö
soÖ SarajevoÖ zasedliÖ
Nemci.Ö PoÖ drugiÖ sve-
tovniÖ vojniÖ soÖ sledilaÖ
desetletjaÖ miru,Ö vseÖ
doÖ letaÖ 1992,Ö koÖ soÖ
izbruhnilaÖ Ö prikritaÖ
nacionalističnaÖ trenjaÖ
inÖ pripeljalaÖ doÖ noveÖ
vojne,Ö kiÖ seÖ jeÖ zakl-
jučilaÖ letaÖ 1996.Ö Vse-
povsodÖ soÖ šeÖ danesÖ
vidniÖsledoviÖteÖmori-
je.ÖGospodÖžupnikÖJa-
nezÖnasÖje,ÖkoÖsmoÖseÖ
peljaliÖ mimoÖ pokopa-
lišč,Ö opomnil,Ö daÖ zloÖ
neÖmiruje,ÖdaÖjeÖvÖčlo-
vekuÖ tudiÖ močÖ teme.Ö
ToÖseÖjeÖlepoÖodraziloÖ
priÖ srbskihÖostrostrel-
cih,Ö koÖ soÖ sÖ hribovÖ
streljaliÖ naÖ nemočneÖ
ljudi,Ö kiÖ soÖ hodiliÖ poÖ
ulicah.Ö StrašneÖ stvariÖ
soÖ doživljaliÖ ljudjeÖ vÖ
temÖ sarajevskemÖ kot-
luÖ inÖvÖ začetkuÖ splohÖ

nisoÖvedeli,ÖzaÖkajÖgre.Ö
PravÖje,ÖdaÖozavestimoÖ
tudiÖ teÖ dogodkeÖ inÖ seÖ
obÖ temÖ spomnimo,Ö daÖ
namÖjeÖBogÖobljubil,ÖdaÖ
zloÖ vÖ zgodoviniÖ člove-
štvaÖ neÖ boÖ imeloÖ zad-
njeÖ besede.Ö TaÖ hudaÖ
dejanja,ÖzaÖkatereÖsmoÖ
mislili,ÖdaÖseÖnaÖprosto-
ruÖbivšeÖJugoslavijeÖneÖ
bodoÖnikoliÖzgodila,ÖsoÖ
namÖlahkoÖvÖrazmislek.Ö

PoÖ sprehoduÖ poÖ
BašÖ čaršijiÖ smoÖ seÖ na-
potiliÖ vÖ bogoslovje,Ö
kjerÖnamÖjeÖbogoslovecÖ
ValentinÖ Čosič,Ö domaÖ
izÖ Litije,Ö predstavilÖ
tamkajšnjeÖ bogoslov-
jeÖ inÖ težkeÖ razmereÖ vÖ
sarajevskiÖ škofiji,Ö sajÖ
seÖ jeÖ poÖ vojniÖ velikoÖ
katoličanovÖ izselilo,Ö
povečaloÖ paÖ seÖ jeÖ šte-
viloÖ muslimanov.Ö Po-
vzpeliÖ smoÖ seÖ naÖ vrhÖ
stavbeÖ bogoslovja,Ö odÖ
koderÖjeÖlepÖrazgledÖnaÖ
Sarajevo.Ö SledilaÖ jeÖ sv.Ö
mašaÖ vÖ stolnici,Ö natoÖ
paÖ skupnoÖ kosiloÖ vÖ
konobiÖSedef,ÖkjerÖsmoÖ
okusiliÖ njihoveÖ nacio-
nalneÖ jedi.Ö PoÖ ogleduÖ
krajaÖatentataÖnaÖFran-
caÖ FerdinandaÖ inÖ os-
tankovÖ KolobaraÖ hanaÖ
smoÖ odšliÖ vÖ ZemaljskiÖ
muzej,Ö kjerÖ soÖ nasÖ
vodičiÖ popeljaliÖ skoziÖ
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bosanskoÖ zgodovino.Ö
PosebejÖ zanimivaÖ soÖ
bilaÖ njihovaÖ bivališča.Ö
NatoÖsmoÖodšliÖkÖizviruÖ
rekeÖ Bosne,Ö kiÖ seÖ na-
hajaÖnaÖobrobjuÖSaraje-
va,ÖpodÖplaninoÖIgman,Ö
vÖ bližiniÖ predmestjaÖ

Ilidža.Ö ParkÖ jeÖ sestavl-
jenÖ izÖ mrežeÖ poti,Ö kiÖ
vodijoÖ doÖ brbotajočihÖ
izvirov,ÖbrzicÖinÖslapov,Ö
mirujočihÖ ribnikovÖ terÖ
manjšihÖ otokov,Ö kiÖ jihÖ
povezujejoÖmostički.

DanÖsmoÖzaključi-
liÖ zÖvečerjoÖ inÖveselimÖ
druženjem.

VÖsobotoÖsmoÖnaj-
prejÖodšliÖvÖneokatehu-
menskoÖ nadškofijskoÖ
misijonskoÖ središčuÖ
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vÖ Vogošći,Ö nedalečÖ
odÖ Sarajeva,Ö kjerÖ nasÖ
jeÖ sprejelÖ JoštÖ Mezeg,Ö
duhovnikÖ izÖ našeÖ žup-
nije,ÖinÖnamÖzÖveseljemÖ
nazornoÖ predstavilÖ
delovanjeÖ njihovegaÖ
misijonskegaÖ središča.Ö

PoslušaliÖsmoÖtudiÖpri-
čevanjeÖ tamkajšnjegaÖ
bogoslovca,Ö kiÖ namÖ jeÖ
predstavilÖsvojeÖodraš-
čanje,Ö iskanjeÖ samegaÖ
sebeÖinÖsvojoÖpotÖvÖbo-
goslovje.Ö SvetaÖ maša,Ö
molitve,Ö osebneÖ inÖ

skupneÖprošnje,ÖsoÖbileÖ
zaÖ vsakegaÖ izmedÖ nasÖ
svojevrstnoÖ duhovnoÖ
doživetje.Ö PriÖ vsehÖ
svetihÖ mašahÖ smoÖ seÖ
sÖ posebnoÖ molitvijoÖ
spomniliÖ našeÖ župnijeÖ
inÖnašeÖdomovine.
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NaslednjaÖ postajaÖ
našegaÖ romanjaÖ jeÖ bilÖ
Travnik,Ö kjerÖ smoÖ siÖ
ogledaliÖ mestnoÖ jed-
ro,Ö videliÖ utrdboÖ nadÖ
mestom,Ö katoliškoÖ
cerkevÖsv.ÖJanezaÖKrst-
nika;Ö posebejÖ zanimivÖ
paÖ jeÖ bilÖ ogledÖ rojst-
neÖ hišeÖ Ö IvaÖ AndrićaÖ
(1892–1975),Ö kiÖ jeÖ letaÖ
1961Ö dobilÖ NobelovoÖ
nagradoÖzaÖknjiževnostÖ
inÖsicerÖzaÖromanÖMostÖ
naÖ Drini.Ö Andrić,Ö sinÖ
hrvaškihÖ staršev,Ö kr-
ščenÖvÖkatoliškiÖcerkviÖ
vÖTravniku,Ö jeÖmladostÖ
preživelÖ vÖ VišegraduÖ
inÖ pravÖ kamnitiÖ mostÖ
naÖ DriniÖ jeÖ osrednjeÖ
stičiščeÖromana,ÖokrogÖ
kateregaÖseÖkronološkoÖ
nizajoÖ usodeÖ prebival-
cevÖ različnihÖ kulturÖ
inÖ ver.Ö ObÖ podelitviÖ
NobeloveÖ nagradeÖ jeÖ
biloÖrečeno,ÖdaÖ»AndrićÖ
čutiÖ silnoÖ nežnostÖ doÖ
človeštva,Ö vendarÖ seÖ
neÖ izmikaÖ strahotamÖ
inÖ nasilju,Ö kiÖ soÖ zanjÖ
najočitnejšiÖ dokazÖ zaÖ
resničnoÖ navzočnostÖ
zlaÖnaÖsvetu.«ÖAndrićÖjeÖ
svojoÖpripovedÖzajemalÖ
izÖ zgodovineÖ vročegaÖ
balkanskegaÖ kotla.Ö KotÖ
daÖ seÖvsiÖ tiÖ žalostniÖ inÖ
krvaviÖdogodkiÖponavl-
jajo,Ö kotÖ daÖ poÖ letihÖ
miruÖ sovraštvoÖ znovaÖ

butneÖnaÖdan.

NežaÖ namÖ jeÖ naÖ
avtobusuÖ medÖ vožnjoÖ
prebralaÖ nekajÖ odlom-
kovÖ izÖ tegaÖ znamenite-
gaÖromana.

VijugastaÖ cestaÖÖ
nasÖjeÖpopoldneÖvodilaÖ
vÖBanjaÖLuko,Ömesto,ÖkiÖ
ležiÖ naÖ bregovihÖ rekeÖ
Vrbas,Ö inÖ jeÖdrugoÖnaj-
večjeÖ mestoÖ vÖ BosniÖ
inÖ HercegoviniÖ inÖ tudiÖ
prestolnicaÖ RepublikeÖ
srbske.Ö NajvečÖ časaÖ
smoÖ posvetiliÖ ogleduÖ
lepeÖ inÖ mogočneÖ pra-
voslavneÖ cerkveÖ Kris-
tusaÖ Odrešenika,Ö kiÖ joÖ
obdajajoÖpredsedniškaÖ
palača,ÖBanskiÖdvorÖ inÖ
narodnoÖ gledališče.Ö
SprehodÖ poÖ mestuÖ jeÖ
karÖ prehitroÖ minilÖ inÖ
našaÖ potÖ nasÖ jeÖ vodilaÖ
domov.

VÖ LogatecÖ smoÖ
prispeliÖ vÖ poznihÖ ve-
černihÖurah,ÖobogateniÖ
zÖ novimiÖ doživetjiÖ inÖ
spoznanji.

NajÖ zaključimÖ zÖ
AndrićevoÖmislijo:ÖŽivl-
jenjeÖ namÖ vračaÖ samoÖ
to,ÖkarÖmiÖdajemoÖdru-
gim.

Vida

SVETOPISEMSKE 
URICE II

TakoÖ kotÖ jeÖ biloÖ
dogovorjeno,ÖsmoÖseÖ3.Ö
marcaÖ zbraliÖ vÖ prosto-
rihÖMiklavževegaÖvrtcaÖ
naÖ II.Ö deluÖ seminarjaÖ
SvetopisemskeÖ uriceÖ
zaÖ otroke.Ö TokratÖ smoÖ
seÖ srečaliÖ leÖ sÖ sestroÖ
JožicoÖ Merlak,Ö sajÖ jeÖ
njenaÖ pomočnica,Ö ses-
traÖ Ivica,Ö zbolela.Ö BitiÖ
sÖsestroÖJožicoÖjeÖnekajÖ
posebnega,ÖsajÖpozabišÖ
naÖ čas,Ö naÖ neudobenÖ
majhenÖstolček,ÖampakÖ
seÖprepustišÖnjeniÖmili-
ni,ÖnjenemÖdovršenemÖ
podajanjuÖ snoviÖ inÖ
predvsemÖ njeniÖ veri,Ö
kiÖdelaÖnjeneÖdelavniceÖ
pristne.

TokratÖ smoÖ seÖ
udeleženkeÖ Ö zÖ vsehÖ
koncevÖ SlovenijeÖ sre-
čaleÖ zÖ JezusovimiÖ pri-
likami:ÖoÖpomembnostiÖ
BožjeÖbesedeÖ–ÖvÖprilikiÖ
oÖsejalcuÖinÖhišiÖnaÖska-
li,Ö oÖ pomembnostiÖ od-
puščanjaÖ –Ö vÖ prilikiÖ oÖ
izgubljenemÖsinuÖsÖpra-
voÖgostijoÖinÖplesomÖnaÖ
koncu.Ö

NajboljÖ paÖ seÖ meÖ
jeÖ dotaknilaÖ pripovedÖ
oÖkrižu.ÖOÖJezusu,ÖkiÖjeÖ
križÖkotÖmorilnoÖorodjeÖ
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spremenilÖ vÖ Ö SLAVNIÖ
KRIŽÖ NAŠEGAÖ ODRE-
ŠENJA.Ö ToÖ smoÖ poka-
zaliÖ naÖ taÖ način,Ö daÖ jeÖ
vsakaÖ udeleženkaÖ sto-

pilaÖ naÖ ozkoÖ stopnicoÖ
inÖ seÖ naslonilaÖ naÖ izri-
sanegaÖJezusaÖnaÖkrižuÖ
naÖsteni.ÖNaslonilaÖseÖjeÖ
naÖJezusaÖinÖzÖzaprtimiÖ

očmiÖnekajÖčasaÖostalaÖ
zÖNjim.ÖSestraÖJožicaÖjeÖ
povedala,Ö daÖ tudiÖ ve-
činaÖ otrokÖ naÖ taÖ načinÖ
začutiÖ JezusovoÖ bliži-

no,ÖobudiÖzavedanje,Ö
daÖ jeÖ JezusÖvednoÖzÖ
nami,Ö šeÖ posebejÖ vÖ
težavah.

PapežÖ FrančišekÖ
vÖ RadostiÖ ljubezniÖ
pravi,ÖdaÖmoraÖbitiÖbis-
tveniÖdelÖvzgojeÖotrokÖÖ
tudiÖ posredovanjeÖ
vere.Ö DomačaÖ hišaÖ
moraÖ bitiÖ kraj,Ö pravi,ÖÖ
kjerÖ seÖ učimo,Ö kakoÖ
spoznavatiÖ osnoveÖ inÖ
lepotoÖvere,ÖkakoÖmo-
litiÖinÖslužitiÖbližnjemu.
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SvetopisemskeÖ
uriceÖ soÖ lahkoÖ vÖ po-
močÖ staršemÖ priÖ temÖ
poslanstvu.Ö BožjaÖ be-
sedaÖ jeÖ namrečÖ takoÖ
pomembnaÖ vÖ našemÖ
življenju,Ö daÖ jeÖ odÖ njeÖ
odvisenÖ popolnÖ pro-
padÖ aliÖ popolnÖ uspehÖ
vsegaÖkarÖdelamo.

ZeloÖseÖmiÖzdiÖdra-
goceno,ÖkerÖjeÖzaÖvsakoÖ
temo,Ö kiÖ joÖ otrociÖ spo-
znavajoÖ naÖ uricahÖ pri-
pravljenaÖÖšeÖkratkaÖob-
razložitevÖinÖspodbudaÖ
zaÖstarše.ÖVÖpriročnikuÖ
jeÖ tudiÖ taleÖ lepaÖ moli-
tevÖzaÖnašeÖotroke:

 JEZUS, 
PROSIM TE, 

DOTAKNI SE TEGA OTROKA 
PO MOJIH ROKAH, 

TI SAM GA VZEMI V NAROČJE
 IN 

GA BLAGOSLOVI, 
DAJ MU ČUTITI 

LJUBEZEN 
IN 

BLIŽINO.

Sonja
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PIKNIK DRUŽIN DRUŽINSKEGA VEROUKA

Gospod, hvala Ti ...

... da si prvo soboto v maju zbral družine, ki smo vključene v Družinski 
verouk na pikniku na Vrhniki.

... Za g. župnika, ki je z veseljem vskočil in namesto bolnega g. kaplana, 
ki nas je sicer v tem letu spremljal, najprej daroval sveto mašo, za njegove 
spodbudne besede in da se je še del popoldneva zadržal v naši družbi. 

... Za lepo, sončno vreme, ki je kljub slabi vremenski napovedi zdržalo do 
večera in smo lahko bili ves čas zunaj.

... Tudi za jutranji sprehod na Planino, za katerega se nas je nekaj družin 
opogumilo in smo že začeli dan v dobri družbi in na svežem zraku.

... Za gostoljubje Župnijskega vrtca Vrhnika, ki nam je za piknik dal na raz-
polago svojo dvorano in vrt. 

... Za zelo sproščeno in dobro vzdušje.

... Za vse družinske člane, ki se zaradi službenih obveznosti sicer ne morejo 
redno udeleževati naših srečanj, a so prišli na piknik in tako pokazali, da 
tudi oni spadajo zraven.
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... Za vse družine, ki bi rade prišle, pa zaradi različnih razlogov niso moge 
in so bile v mislih z nami.

... Za vse pogovore tega dneva, prek katerih smo se še bolj spoznali in po-
vezali.

... Da so se lahko naši otroci končno enkrat brez preganjanja ure naigrali in 
noreli.

... Za dobro hrano, ki smo jo »pikali« in vse pomočnike, ki so jo pomagali 
pripraviti.

Gospod, hvala Ti za krasen dan v družbi prijateljev!

Tina
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VESELJE IN LEPOTA V ZAKONU

ZakonskoÖ veseljeÖ
jeÖvečÖkotÖ iskanjeÖužit-
ka.Ö VključujeÖ sožitjeÖ
radostiÖ inÖprizadevanj,Ö
napetostiÖ inÖ počitka,Ö
trpljenjaÖ inÖ olajšanja,Ö
zadovoljstvaÖ inÖ iskan-
jaÖ–ÖvednoÖnaÖpotiÖpri-
jateljstva,Ö kiÖ zakoncaÖ
spodbujaÖ kÖ temu,Ö daÖ
skrbitaÖ drugÖ zaÖ druge-
ga,Ö siÖ medsebojnoÖ po-
magataÖinÖseÖpodpirataÖ
(PastoralnaÖ konstituci-
jaÖ CerkveÖ vÖ sedanjemÖ
svetu).Ö KoÖ zakoncaÖ
skupajÖtrpitaÖterÖseÖbo-
rita,Ö skupajÖ molitaÖ inÖ
upata,Ö iščetaÖ različneÖ
rešitveÖ terÖ premagu-
jetaÖ napore,Ö juÖ taÖ potÖ
zagotovoÖpoveže.ÖVÖtehÖ
obdobjihÖ stojiÖ njunaÖ
matiÖMarijaÖpodÖkrižemÖ
terÖnjuniÖprijatelji,ÖkiÖjuÖ
podpirajoÖ vÖ molitvi.Ö VÖ
tehÖobdobjihÖjuÖopogu-
mljaÖ božjaÖ beseda:Ö Ne 
bom vas zapustil sirot 
(JnÖ14,18a).

VÖlučiÖzakramentaÖ
svetegaÖ zakonaÖ pro-
simoÖ zaÖ prijateljskoÖ
ljubezen,Ö caritas,Ö kiÖ
zaÖ našeÖ razumevanjeÖ
pomeniÖ ljubezen,Ö kiÖ
deliÖodÖsvojega,ÖkiÖspo-
štujeÖ nedotakljivostÖ
bistvaÖ osebe,Ö priznaÖ

dostojanstvoÖ terÖ ceniÖ
drugegaÖ brezÖ oblastneÖ
željeÖ aliÖ onkrajÖ lastnihÖ
potrebÖ (papežÖ Franči-
šek).Ö TaÖ vrstaÖ ljubezniÖ
jeÖ potrpežljiva,Ö dob-
rotljiva,ÖniÖnevoščljiva,Ö
seÖneÖponaša,ÖseÖneÖna-
pihuje,ÖniÖbrezobzirna,Ö
neÖ iščeÖ svojega,ÖneÖdaÖ
seÖ razdražiti,Ö neÖ misliÖ
hudega,Ö seÖ neÖ veseliÖ
krivice,Ö veseliÖ paÖ seÖ
resnice.Ö Vse prenaša, 
vse veruje, vse upa, vse 
prestane (1ÖKorÖ13,4–7).ÖÖ
InÖzatoÖmnogokratÖpos-
torimo,ÖkajÖjeÖdobroÖzaÖ
našegaÖ ljubega.Ö BrezÖ
misliÖ naÖ povračilo,Ö
zahvalo,Ö brezÖ razmišl-
janjaÖ oÖ enakopravniÖ
delitviÖ dela,Ö brezÖ raz-
mišljanjaÖoÖenakoprav-
nostiÖ spolov,Ö ampakÖ
enostavnoÖzaÖto,ÖkerÖteÖ
spoštujemÖ inÖ teÖ imamÖ
rad/a.Ö KerÖ siÖ čudovitoÖ
božjeÖ delo.Ö KerÖ svaÖ
poslanaÖ naÖ potÖ edenÖ
drugemu,ÖzÖnamenom,Ö
daÖseÖzveličava.Ö

EstetskostÖ seÖ vÖ
ljubezniÖ izražaÖ vÖ tem,Ö
daÖzakoncaÖgledamoÖinÖ
gaÖvidimo,ÖdaÖgaÖopazi-
moÖ (papežÖ Frančišek)Ö
tudiÖ koÖ jeÖ bolan,Ö osta-
relÖ aliÖ manjÖ privlačen,Ö

koÖniÖvečÖtakoÖhiter,ÖkoÖ
neÖnarediÖvsega,ÖkarÖgaÖ
prosimoÖ...ÖGreÖzaÖpre-
raščanjeÖmojegaÖinÖtvo-
jegaÖ terÖ zaÖ ustvarjanjaÖ
skupnegaÖ dobrega.Ö
ZatoÖ seÖ lahkoÖ večkratÖ
vprašava:ÖkajÖ jeÖdobroÖ
zaÖ naju,Ö kajÖ jeÖ dobroÖ
zaÖ našoÖ družino,Ö kajÖ
jeÖ dobroÖ zaÖ našoÖ rod-
bino?Ö AliÖ jeÖ mojeÖ raz-
mišljanjeÖ inÖ delovanjeÖ
ljubeče?ÖAliÖnajuÖmojeÖ
razmišljanjeÖ inÖ delo-
vanjeÖpovezujeÖaliÖnajuÖ
razdvaja?Ö

VeseljeÖ inÖ lepotaÖ
seÖ najÖ izražataÖ vsa-
kodnevno,ÖkoÖopazimoÖ
drobenÖ trud,Ö opravlje-
neÖ vsakodnevne,Ö tudiÖ
dogovorjeneÖ aliÖ pri-
čakovaneÖ zadolžitveÖ
aliÖ opravilaÖ ...Ö GreÖ zaÖ
čudenjeÖ inÖ zahvalje-
vanjeÖ dobremuÖ Bogu,Ö
SvetiÖDružiniÖterÖvsem,Ö
kiÖ najuÖ vÖ krščanskemÖ
zakonuÖ podpirajo.Ö InÖ
tudiÖčudenjeÖinÖzahval-
jevanjeÖ najuÖ spodbujaÖ
kÖ živiÖ ljubezni,Ö sajÖ niÖ
ničÖ večÖ samoÖ poÖ sebiÖ
umevno,Ö temvečÖ za-
stonjskiÖdar,Öradost,ÖkoÖ
miÖ jeÖ tvojaÖ srečaÖ po-
membnejšaÖ kotÖ mojaÖ
lastna.Ö

Tanja in Slavko
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KAJ VSE SE POČNE V SKUPINI NAZARET?

VÖ skupiniÖ seÖ vsa-
koÖ letoÖ pričneÖ zÖ de-
lavnicamiÖ inÖ učenjemÖ
otroškihÖiger.ÖVeselimoÖ
seÖ pripravÖ naÖ prihodÖ
sv.Ö Miklavža.Ö Vemo,Ö
daÖ jeÖ taÖ svetnikÖ Ö zeloÖ
priljubljenÖmedÖotroki,Ö
sajÖ jeÖ velikÖ dobrotnikÖ
inÖ otrokeÖ vednoÖ tudiÖ
obdari.ÖVÖskupniÖseÖzaÖ
njegovÖ praznikÖ vednoÖ
pripravimoÖ tako,Ö daÖÖ
predstavimoÖnovoÖigri-
coÖinÖÖotrokeÖrazveseli-
moÖ sÖ sladkimiÖ darilci.Ö
VsakoÖ letoÖ seÖ tudiÖ na-
učimoÖ novoÖ igrico,Ö kiÖ
joÖ posvetimoÖ staršem,Ö
posebnoÖ mamam.Ö NaÖ
toÖprireditevÖpovabimoÖ
šeÖ zunanjeÖ goste,Ö daÖ
popestrijoÖsrečanje.ÖLe-
tošnjeÖletoÖsmoÖimeliÖvÖ

gosteh:ÖotrokeÖizÖMikla-
vževegaÖ vrtca,Ö otroškiÖ
zborÖ Adoramus,Ö oktetÖ
Kolkr¨tolkÖ inÖ skupinoÖ
MladiÖgodciÖizÖHorjula.Ö

PridnoÖ paÖ seÖ vÖ
skupiniÖ NazaretÖ tudiÖ
ustvarja.Ö LetošnjeÖ letoÖ
smoÖ pričeliÖ zÖ učenjemÖ
izdelaveÖ rožicÖ izÖ krepÖ
papirja,ÖpotemÖsmoÖseÖ
preizkusiliÖ šeÖ zÖ izde-
lavoÖ živalicÖ izÖ gline.Ö
IzdelkeÖ smoÖ pokazaliÖ
naÖ GregorijevemÖ sej-
mu.Ö TamÖ smoÖ seÖ tudiÖ
predstaviliÖ sÖ krajšoÖ
igricoÖ OÖ sreči,Ö kiÖ namÖ
joÖ jeÖnapisalÖ g.ÖMarcelÖ
Štefančič.ÖSvojeÖizdelkeÖ
smoÖ razstaviliÖ naÖ raz-
staviÖ Ö vÖ časuÖ jaslicÖ inÖ
zaÖ praznikÖ VelikeÖ nočiÖ

vÖrecepcijiÖdomaÖMari-
jeÖ inÖ Marte.Ö NastopaliÖ
smoÖ tudiÖnaÖ letošnjemÖ
programuÖ OderÖ mla-
dih.

PreizkusiliÖsmoÖseÖ
zÖ učenjemÖ kvačkanja.Ö
VečÖ zanimanjaÖ paÖ jeÖ
zÖ izdelavoÖ gobelinov.Ö
Mislim,Ö daÖ bomoÖ sÖ
temÖkarÖnadaljevaliÖdoÖ
počitnic.Ö TudiÖ zÖ oskr-
bovanciÖ DomaÖ MarijeÖ
inÖMarteÖbomoÖpripra-
viliÖ šeÖ skupnoÖ delav-
nico.Ö ZaÖ zaključekÖ paÖ
seÖ bomoÖ podaliÖ šeÖ naÖ
krajšiÖ izletÖ inÖ upam,Ö
daÖseÖbomoÖvsiÖveseli-
liÖ zaključkaÖ inÖ sevedaÖ
novegaÖsnidenjaÖobÖno-
vemÖšolskemÖletu.

Kati Dolenc

DUHOVNE VAJE PRVOOBHAJANCEV

LetosÖsoÖnovostÖvÖ
našiÖ župnijiÖ duhovneÖ
vajeÖzaÖprvoobhajance.Ö
Pobudo,Ö daÖ biÖ seÖ takoÖ
kotÖbirmanciÖtudiÖprvo-
obhajanciÖzÖduhovnimiÖ
vajamiÖ pripraviliÖ naÖ
prejemÖ zakramenta,Ö
jeÖ zÖ odprtimiÖ rokamiÖ
sprejelÖgospodÖžupnik.Ö

TakoÖ smoÖ seÖ vÖ petek,ÖÖ
6.Ö aprila,Ö zÖ letošnjimiÖ
prvoobhajanciÖ odpra-
viliÖ naÖ duhovneÖ vajeÖ
naÖ Zaplano,Ö vÖ DomÖ
Bratstva.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

NaslovÖ duhovnihÖ
vajÖjeÖbilÖ»BOGÖTEÖKLI-
ČE«.Ö Teme,Ö kiÖ smoÖ jihÖ
želeliÖpoudariti,ÖpaÖstaÖ

bilaÖ zakramentÖ sveteÖ
spovediÖ inÖ zakramentÖ
sveteÖevharistije.ÖPolegÖ
gospodaÖ župnika,Ö kiÖ
jeÖ poskrbelÖ zaÖ duhov-
noÖ zeloÖ bogatÖ konecÖ
tedna,Ö smoÖ zaÖ dobroÖ
počutjeÖ otrokÖ skrbeliÖ
šeÖDejanÖStojko,ÖkiÖnamÖ
jeÖ kuhalÖ inÖ pripravljalÖ
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odličnoÖhrano,ÖKristinaÖ
Stojko,Ö EsteraÖ StojkoÖ
terÖ DarijaÖ Turk.Ö KerÖ jeÖ
gospodÖ župnikÖ predÖ
temÖbilÖzeloÖbolan,ÖsmoÖ
otroci,ÖstaršiÖinÖkatehe-
tiÖvelikoÖmoliliÖ terÖpro-
siliÖBoga,ÖdaÖbiÖseÖnamÖ
zdravÖ lahkoÖ pridružil.Ö
NašeÖ prošnjeÖ jeÖ Gos-
podÖuslišal,ÖzaÖkarÖsmoÖ
neizmernoÖhvaležni.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

VÖ petekÖ nasÖ jeÖ
naÖ ZaplaniÖ pričakaloÖ
sončnoÖ vremeÖ inÖ takoÖ
jeÖ biloÖ vesÖ konecÖ ted-
na.Ö PorazdeliliÖ smoÖ seÖ
poÖ sobah,Ö potemÖ paÖ
zaÖ uvodÖ zapeliÖ nekajÖ
pesmi,Ö seÖ seznaniliÖ zÖ
hišnimÖ redomÖ inÖ seÖ zÖ
žrebomÖ razdeliliÖ vÖ petÖ
skupin.ÖVsakaÖskupinaÖ
jeÖ bilaÖ dežurnaÖ zaÖ enÖ
obed:ÖmoralaÖjeÖpripra-
vitiÖjedilnicoÖinÖpoÖobe-
duÖ prostorÖ pripravitiÖ
zaÖ katehezo,Ö dežurnaÖ
skupinaÖ jeÖ imelaÖ tudiÖ
molitevÖ predÖ jedjoÖ inÖ
zahvalnoÖpoÖnjej.ÖVÖpe-
tekÖsmoÖseÖgledeÖpravilÖ
šeÖmaloÖlovili,ÖvÖsobotoÖ
paÖjeÖdeloÖžeÖstekloÖkotÖ
namazano.ÖKljubÖtemu,Ö
daÖsoÖotrociÖzvečerÖtež-
koÖzaspali,ÖsmoÖnekate-
riÖ imeliÖbudnicoÖžeÖobÖ
5ÖuriÖ zjutraj.ÖZatoÖ smoÖ
sÖ skupinoÖ fantovÖ odšliÖ
zaÖ domÖ naÖ zgodnjoÖ

telovadboÖ inÖ naÖ krajšiÖ
pohodÖ poÖ Zaplani.Ö PoÖ
odličnemÖ zajtrkuÖ soÖ
nasÖnagovorileÖtriÖJezu-
soveÖprilike:ÖoÖizgublje-
niÖdrahmi,ÖoÖizgubljeniÖ
ovciÖ inÖ oÖ izgubljenemÖ
sinu.Ö VseÖ triÖ smoÖ tudiÖ
uprizorili.Ö PogovarjaliÖ
smoÖ se,Ö kakoÖ nasÖ BogÖ
ljubiÖ inÖ nasÖ kličeÖ kÖ
spreobrnitvi.Ö PoÖ kate-
heziÖ soÖ prvoobhajanciÖ
prvičÖ prejeliÖ zakra-
mentÖ sveteÖ spovedi.Ö
InÖ predÖ kosilomÖ šeÖ
premišljevaliÖ inÖ upri-
zoriliÖkrajšiÖkriževÖpot.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
PoÖ popoldanskemÖ
počitkuÖ smoÖ seÖ od-
praviliÖ naÖ sprehodÖ
doÖ nekdanjeÖ logaškeÖ
farankeÖ Erne,Ö kjerÖ
smoÖ seÖ posladkali.Ö PriÖ
popoldanskiÖ kateheziÖ
smoÖ odkrivaliÖ pomenÖ
evharistijeÖ vÖ našemÖ
življenju,Ö barvaliÖ po-
barvanke,Ö seÖ pripravl-
jaliÖnaÖsvetoÖmašoÖinÖjoÖ
predÖ večerjoÖ tudiÖ ob-
hajali.Ö PoÖ večerjiÖ smoÖ
siÖogledaliÖfilmÖzÖnaslo-
vomÖ BoditeÖ dobri,Ö čeÖ
morete.Ö UtrujeniÖ smoÖ
legliÖkÖpočitku.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

VÖnedeljoÖsmoÖbiliÖ
šeÖpodÖvtisomÖfilmaÖinÖ
otrociÖ soÖ imeliÖ velikoÖ
vprašanj,Ö naÖ kateraÖ
jeÖ odgovarjalÖ gospodÖ

župnik.Ö NadaljevaliÖ
smoÖsÖkvizomÖMaleÖve-
roučneÖ celice,Ö kjerÖ soÖ
otrociÖpokazaliÖ ogrom-
noÖ znanja,Ö kiÖ soÖ gaÖ
vsrkaliÖ žeÖ medÖ letomÖ
priÖ veroukuÖ inÖ naÖ tehÖ
duhovnihÖ vajah.Ö PoÖ
kosiluÖ soÖ prišliÖ staršiÖ
otrokÖ inÖduhovneÖvajeÖ
smoÖ skupajÖ zaključiliÖ
sÖ svetoÖ mašoÖ vÖ cerkviÖ
svetegaÖ UrhaÖ inÖ Marti-
na.Ö

DogajanjeÖ naÖ
duhovnihÖvajahÖjeÖbiloÖ
prepletenoÖsÖpetjem,ÖzaÖ
kateregaÖ staÖ poskrbeliÖ
predvsemÖ EsteraÖ inÖ
Kristina,Öigranjem,Ömo-
litvijoÖinÖdružabnostjo.Ö
OtrociÖ paÖ soÖ zeloÖ radiÖ
priskočiliÖ naÖ pomočÖ
tudiÖDejanuÖvÖkuhinji.Ö

DomovÖsmoÖodšliÖ
polniÖvtisovÖinÖhvaležniÖ
GospoduÖ zaÖ čudovitoÖ
izkušnjo,ÖkiÖseÖjoÖbomoÖ
šeÖdolgoÖspominjali.

Darija
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ANDREJ KOSIČ: TRPEČA METAMORFOZA

VÖ nedeljo,Ö 15.Ö
aprilaÖ smoÖ vÖ JožefoviÖ
galerijiÖodprliÖrazstavoÖ
slikarjaÖ AndrejaÖ Kosi-
ča,Ö kiÖ nosiÖ pomenljivÖ
naslovÖ TRPEČAÖ ME-
TAMORFOZA.Ö AvtorjaÖ
soÖ podprliÖ številniÖ
obiskovalci,ÖmedÖkate-

rimiÖ jeÖbiloÖ tudiÖvelikoÖ
slikarjev.

AvtorÖ seÖ jeÖ rodilÖ
letaÖ 1933Ö vÖ RupiÖ priÖ
GoriciÖ (Italija).Ö ŽeÖ večÖ
kotÖ šestÖ desetletijÖ seÖ
posvečaÖslikarstvu,ÖobÖ
temÖpaÖjeÖprehodilÖtudiÖ
potÖ uspešnegaÖ podjet-
nikaÖ terÖ odigralÖ vlogoÖ
skrbnegaÖmožaÖ inÖoče-
taÖpetihÖotrok.ÖZavedenÖ
SlovenecÖ niÖ poznanÖ leÖ
naÖGoriškem,ÖsajÖseÖje,Ö
predvsemÖ sÖ svojimiÖ
krajinskimiÖ akvareli,Ö

uveljavilÖ vÖ mednarod-
nemÖ prostoru,Ö kjerÖ jeÖ
dobilÖ mnogeÖ nagradeÖ
inÖ priznanjaÖ (Neapelj,Ö
Tokio,Ö RimÖ …).Ö Akva-
relneÖ slikeÖ soÖ inter-
pretativnoÖ razpeteÖ odÖ
postimpresionističneÖ
manireÖ doÖ slogaÖ po-
etičnegaÖ realizmaÖ terÖ
vednoÖ oplemeniteneÖ
zÖ domačnostjoÖ inÖ spo-
ročilnostjo.Ö KosičÖ seÖ
posvečaÖ tudiÖ oljnemuÖ
slikarstvu,Ö ilustraciji,Ö
grafičnemuÖ oblikovan-
juÖ inÖ slikanjuÖ predlogÖ
zaÖ vitraje.Ö VrstoÖ vitra-
jevÖ jeÖ ustvarilÖ zaÖ cer-
kevÖ vÖ Rupi,Ö zaÖ kateroÖ
jeÖ naslikalÖ tudiÖ križevÖ
pot.

UmetnikaÖ neÖ
navdihujeÖ leÖ lepotaÖ
stvarstva,Ö ampakÖ tudiÖ

trpljenje.Ö NoveÖ vse-
binskeÖ razsežnostiÖ jeÖ
svojemuÖ opusuÖ dodalÖ
sÖ ciklomÖ akvarelov,Ö kiÖ
nosiÖ naslovÖ Nedoreče-
no.Ö Dela,Ö kiÖ soÖ začelaÖ
nastajatiÖ okrogÖ letaÖ
1997ÖsoÖbilaÖodličnoÖinÖ
pomenljivoÖ predstavl-
jenaÖtudiÖvÖduetuÖzÖžalÖ
žeÖ pokojnimÖ akadem-
skimÖ kiparjemÖ Stane-
tomÖJarmom,ÖinÖsicerÖvÖ
GalerijiÖ ARSÖ SACRAÖ vÖ
Mariboru.ÖKosičÖjeÖvÖti-
hem,ÖnaÖmodroÖtonskoÖ
orkestracijoÖ ubranemÖ
barvnemÖ razponu,Ö
predstavilÖ neizbežneÖ
trpljenjskeÖusode,ÖkiÖsoÖ
družboÖ zajeleÖ vÖ časuÖ
vojnihÖinÖpovojnihÖgro-
zot.Ö VsakÖ posameznikÖ
paÖ jeÖ vÖ množiciÖ ljudiÖ
vsehÖ generacijÖ ostalÖ
individuum,ÖsÖspecifič-
noÖzunanjoÖinÖnotranjoÖ
podobo,Ö zÖ zgovornimÖ
obrazomÖ inÖ držoÖ te-
lesa.Ö AvtorÖ jeÖ zÖ vsakoÖ
potezoÖ čopičaÖ svojimÖ
akterjemÖvdahnilÖizraz-
niÖkoncentrat.Ö

VÖ drugemÖ deset-
letjuÖ 21.Ö stoletjaÖ jeÖ An-
drejÖKosičÖnadaljevalÖzÖ
razmišljanjiÖ inÖ ustvar-
jalnimiÖprizadevanjiÖnaÖ
trpljenjskoÖ tematiko.Ö
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NastaleÖsoÖ»TrpečeÖme-
tamorfoze«.ÖÖAvtorÖobu-
jaÖzgodovinskaÖdejstvaÖ
inÖ lastneÖ spomineÖ naÖ
drugoÖ svetovnoÖ mori-
jo,Ö osebnaÖ presunljivaÖ
občutjaÖ obÖ obiskuÖ slo-
venskihÖgrobiščÖinÖdru-
gihÖ pomnikov,Ö takoÖ naÖ
slovenskemÖkotÖnaÖ ita-
lijanskemÖ ozemlju,Ö kiÖ
ostajajoÖkotÖneizbrisnaÖ
sledÖ tegaÖ krutegaÖ časaÖ
inÖ njegovihÖ grozodej-
stev.Ö AÖ vsebineÖ soÖ to-
kratÖ podaneÖ povsemÖ
drugače.Ö CeloteÖ seÖ
namrečÖ odmikajoÖ odÖ
realističnegaÖ odsli-
kovanja,Ö seÖ zastirajo,Ö
ostajajoÖ nedoločljive,Ö
»nedorečene«Ö inÖ seÖ
gibljejoÖ vÖ smeriÖ boljÖ
aliÖmanjÖ radikalnihÖsti-
lizacijÖ inÖ abstrahiranj.Ö
PragaÖ nefigurativnega,Ö
nepredmetnegaÖ slikar-
stvaÖ paÖ avtorÖ neÖ pres-
topi,Ö zatoÖ soÖ tematskiÖ
oviriÖsluteni,ÖpodaniÖnaÖ
asociativni,Ö metaforič-
niÖinÖsimbolniÖravni.ÖVÖ
likovnoÖ izpovedanemÖ
ostajajoÖ prepoznavniÖ
posamezniÖ detajli,Ö kotÖ
soÖ lobanje,Ö roke,Ö bo-
dečaÖ žica,Ö pajčevine,Ö
koli,Ö zemlja,Ö kamniÖ inÖ
tektonikaÖ prostora,Ö sÖ
kateroÖ vzpostaviÖ jameÖ
inÖglobeli.

SlikeÖ prinašajoÖ
novoÖ motivnoÖ snov,Ö
predvsemÖ paÖ pred-
stavljajoÖ odločne,Ö
večplastneÖ inÖ kom-
pleksneÖ metamorfozeÖ
avtorjevegaÖ likovnegaÖ
snovanja,Ö kiÖ zajemajoÖ
interpretativniÖ slog,Ö sÖ
temÖ paÖ način,Ö pristopÖ
inÖ tehnikoÖ likovneÖ vi-
zualizacije.Ö SerijoÖ slikÖ
jeÖ ustvarilÖ vÖ oljniÖ sli-
karskiÖ tehnikiÖ inÖ skoziÖ
procesÖ plastenjaÖ sli-
kovneÖ podobeÖ razkri-
valÖinÖizčiščeval,ÖhkratiÖ
paÖ zastiralÖ svojeÖ zgod-
be,Ö svojeÖ pogledeÖ inÖ
mišljenja.Ö KolorističniÖ
naborÖ jeÖ spremenilÖ inÖ
gaÖpomenljivoÖosmislil.Ö
PaletoÖ jeÖ intenziviralÖ
inÖ omejilÖ naÖ suges-
tivne,Ö asociativneÖ inÖ
simbolneÖ barve,Ö naÖ
rjave,ÖmodreÖinÖzeleneÖ
tone,Ö vzeteÖ izÖ narav-
negaÖ svetaÖ inÖhkratiÖ izÖ
njegaÖ odmaknjeneÖ vÖ
pomenljivejšeÖ sfere,Ö
paÖ naÖ izrazitoÖ temne,Ö
črneÖ barvneÖ slediÖ inÖ
naÖ nepogrešljivoÖ belo.Ö
TakoÖčrnaÖkotÖbelaÖima-
taÖ svojoÖ vlogoÖ inÖ svojÖ
pomen.Ö VÖ črniÖ seÖ re-
flektirajoÖ temnaÖ stanjaÖ
njegovihÖ vsebin,Ö belaÖ
paÖprinašaÖpomiritveniÖ
trenutekÖ vÖ zgoščeneÖ
inÖ vÖ srednjeÖ temnoÖ

barvnoÖ stanjeÖ ubraneÖ
kompozicije.ÖZdiÖse,ÖdaÖ
naÖsimbolniÖravniÖprik-
ličeÖmiselÖnaÖspravo.ÖIzÖ
toplo-hladnihÖ barvnihÖ
dialogovÖ paÖ vznikajoÖ
misliÖoÖvečnihÖanalogi-
jahÖživljenja.

SlikarÖ seÖ jeÖ odlo-
čilÖzaÖenotenÖkvadratniÖ
formatÖsÖparÖizjemami.Ö
IzbranaÖ oblikaÖ simbo-
liziraÖzemeljskoÖinÖtakoÖ
žeÖ sÖ slikovnimÖ ekra-
nomÖ povzemaÖ življen-
jeÖinÖnjegoveÖsituacije.Ö

VÖ delihÖ jeÖ pri-
sotnaÖ ekspresivnost,Ö
kiÖ joÖ opazimoÖ takoÖ vÖ
barvah,Ö kotÖ vÖ potezi.Ö
PotezaÖ seÖ sproščaÖ inÖ
naÖavtorskoÖartikuliranÖ
načinÖpovzemaÖvsebin-
skoÖbistvo.Ö

Tančice,Ö pajčevi-
ne,Ö lazurneÖ kopreneÖ
dogajanjeÖnapolnjujejoÖ
sÖskrivnostnoÖatmosfe-
ro.Ö LahkoÖ jihÖ pojmuje-
moÖ kotÖ zakritjeÖ grozo-
dejstevÖ aliÖ paÖ razkritjeÖ
spoznanja,Ö daÖ jeÖ vseÖ
podvrženoÖminevanju.

»TrpečaÖ metamor-
foza«Ö govoriÖ oÖ spre-
membah,Ö oÖ preobra-
zbi,Ö takoÖ likovnihÖ idejÖ
oz.Ö tém,Ö kotÖ likovnihÖ
pristopov.ÖPosrednoÖpaÖ
govoriÖ oÖ spremembahÖ
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vsegaÖživega,Ö takoÖčlo-
vekaÖkotÖnarave,ÖoÖvpe-
tostiÖvÖnaravniÖčasovniÖ
krogotok,Ö oÖ času,Ö raz-
petemÖ medÖ rojstvomÖ
inÖ smrtjo,Ö oÖ cikluÖ živl-
jenja,ÖkiÖkroži,ÖtakoÖkotÖ
letniÖ časi.Ö VsakÖ konecÖ
pomeniÖ novÖ začetek,Ö
vsakaÖ smrtÖ novoÖ živl-
jenje,Ö zatoÖ slikovnimÖ
postajamÖ človeškegaÖ
trpljenjaÖ dodaÖ šeÖ vsta-
jenjsko,Ö petnajstoÖ po-
stajo,ÖvÖkateriÖbarve,ÖšeÖ
posebejÖrdečaÖinÖtopleÖ
žarilne,Ö naÖ simbolniÖ
ravniÖ prestavljajoÖ pre-
stopÖ vÖ novoÖ življenje.Ö
SÖtemÖavtorÖvsemuÖčlo-

veštvuÖ omogočaÖ doži-
vetjeÖkatarzeÖinÖnaÖsvojÖ
ustvarjalniÖ svodÖ vpneÖ
novoÖupanje.ÖTrpljenjeÖ
seÖ preobraziÖ vÖ svetlo-
bo,ÖvÖvečnoÖživljenje.

KosičevoÖ naj-
novejšeÖ umetniškoÖ
delovanjeÖ niÖ leÖ komu-
nikacijaÖ zÖ vizualnoÖ
stvarnostjo,Ö ampakÖ
likovnaÖ meditacija,Ö
razmišljanjeÖoÖtematikiÖ
vojnegaÖ inÖ povojnegaÖ
trpljenja,Ö oÖ smisluÖ ne-
smisla,Ö navsezadnjeÖ
tudiÖ oÖ trpljenjuÖ inÖ od-
hajanju,Ö oÖ vsem,Ö karÖ
jeÖneločljiviÖdelÖnašegaÖ
življenja.Ö PoÖ NorbertuÖ

LyntonuÖ jeÖ umetnikÖ
tudiÖ učitelj,Ö njegovoÖ
deloÖpaÖapel.Ö InÖ izÖslikÖ
AndrejaÖ KosičaÖ jeÖ sli-
šatiÖ krik:Ö »NikoliÖ večÖ
vojne!«

GlobokoÖ sporo-
čilneÖ slikeÖ soÖ bilaÖ večÖ
mesecevÖ razstavljenaÖ
naÖ Cerju,Ö kjerÖ stojiÖ
pomnikÖ braniteljemÖ
slovenskeÖ zemljeÖ inÖ
potekaÖ PotÖ miruÖ poÖ
Krasu.Ö DoÖ koncaÖ majaÖ
paÖbodoÖnagovarjaleÖvÖ
JožefoviÖgaleriji.

Anamarija Stibilj Šajn
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NIKOLAJEV VEČER

VsakÖ tretjiÖ četrtkovÖ večerÖ vÖ
mesecuÖseÖvÖJožefoviÖdvoraniÖodvi-
jeÖposebenÖvečer.ÖTakoÖjeÖbiloÖtudiÖ
vÖmesecuÖaprilu,ÖkoÖsmoÖvÖokviruÖ
NikolajevihÖsrečanjÖgostiliÖsociologaÖ
IgorjaÖBahovca,ÖkiÖjeÖvsebinoÖpreda-
vanjaÖčrpalÖ izÖpapeževeÖspodbudeÖ
»RadostÖ ljubezni«.ÖPapežÖFrančišekÖ
jeÖ vÖ njejÖ zajelÖ sadoveÖ obehÖ sinodÖ
oÖdružini,ÖkiÖ jihÖ jeÖsklicalÖ letaÖ2014Ö
inÖ 2015Ö inÖ govoriÖoÖ ljubezniÖvÖdru-
žini.Ö IgorÖ BahovecÖ namÖ jeÖ osvetlilÖ
papeževoÖ poslanicoÖ zÖ vsebino,Ö kiÖ
jeÖbilaÖpodanaÖnaÖrazumljivÖnačin,Ö
praktičnaÖinÖpodkrepljenaÖzÖrezulta-
tiÖraziskav.

Veselje,Ö pogumÖ inÖ upanjeÖ soÖ
leÖ nekatereÖ izmedÖ vzpodbudnihÖ
besed,ÖsÖkaterimiÖnasÖpapežÖvÖsvojiÖ
poslaniciÖ vabiÖ kÖ polnejšemuÖ krš-
čanskemuÖživljenju.ÖVÖrazmislekÖinÖ

zaÖspraševanjeÖvestiÖlahkoÖvsakÖzaseÖ
odgovoriÖnaÖtriÖvprašanja:Ö

ÖÖ  Od kod črpam veselje v 
svojem življenju? Znam 
jaz koga razveseliti in 
na kakšen način? 

ÖÖ  Kdo mi daje in kdo 
mi jemlje pogum?

ÖÖ  Kdo ali kaj je 
moje upanje?

NaÖ koncuÖ smoÖ biliÖ povabljeni,Ö
daÖvÖsvojemÖživljenjuÖzaorjemoÖnovoÖ
ledinoÖzÖnovoÖsvežinoÖinÖnavdušen-
jem,ÖkiÖlahkoÖprideÖsamoÖizÖgloboke-
gaÖinÖživegaÖodnosaÖzÖBogom.ÖSilnaÖ
jeÖmočÖmolitve,ÖsoÖokusiliÖžeÖmnogiÖ
svetnikiÖinÖsvetnice.
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Prvo sveto obhajilo
2018

Foto: Marjan Verč
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Sveto birma
2018

Foto: Marjan Verč
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