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za filozofsko in teološko interpretacijo katoliške vere, vsa spoštujejo
temeljni nauk Svetega pisma, izročila in učiteljstva.
Žarišče zvezkov v tej zbirki je na frančiškanskem intelektualnem
izročilu, včasih pa se bo treba sklicevati tudi na drugi dve večji izročili. Osnovni vir za različnost frančiškanskega izročila izhaja iz razpoznavnega duhovnega izkustva in pogleda Frančiška Asiškega in Klare.
Frančišek in Klara nista bila teologa v akademskem pomenu besede,
oba pa sta skušala z življenjem in spisi spregovoriti o božji besedi in
postati njen živi zgled. S svojim načinom življenja sta želela poglobiti
lastno katoliško vero in deliti evangeljsko svetost z ljudmi, ki sta jih
srečevala. Njun glas je bil nov in prepričljiv odmev evangelija in katoli-
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Ko je izvedel,
da njegova
drugorojenka
Marija pri svojih
triindvajsetih
letih pričakuje
otroka, je nastalo
v hiši veliko
vznemirjenje in
razburjenje. Še huje
je bilo, ko se je izkazalo,
da se otrokov oče, bližnji sosed Franc Udovč, ne namerava poročiti z
Marijo, saj je ni imel rad. Franc je izigral Marijino zaupanje in jo s tem
prizadel. Bolela jo je tudi sramota zaradi nezakonskega otroka, ki je
v tistih časih čakala njeno družino.
Prav zato Lojzetovo rojstvo
27. maja 1923 nikomur
ni prineslo posebnega
veselja. Dečka je še isti
dan v župnijski cerkvi
v Tržišču krstil župnik
Franc Ksaverij Vidmar,
za botra pa sta mu bila
zakonca s sosednje
domačije Alojzija in
Jakob Simeonov.

Zgornje Vodale
N
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a severnem delu Dolenjske leži na hribih med Sevnico in Tržiščem
vasica Zgornje Vodale. Tu je imel svojo domačijo Anton Grozde.
Večina slovenskega ozemlja je takrat
sodila v Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev. Anton Grozde se je
v to državo vrnil s
tovarniškega dela v
Združenih državah
Amerike.

S težko prisluženim
denarjem je uredil
kmetijo, kjer je
moral po ženini
smrti sam
poskrbeti za
preživetje in
vzgojo svojih
osmih otrok.
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Frančiškansko intelektualno izročilo
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FRANČIŠKANSKO
INTELEKTUALNO
IZROČILO

Oris njegovih začetkov
in razbiranje njegovih osrednjih vsebin
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škega izročila. Njuna duhovna vizija je postala neznansko privlačna in
njunim skupnostim se je pridruževalo veliko mož in žena.
Po ocenah naj bi se leta 1221, približno enajst let po tistem, ko je
sv. Frančišek oblikoval prvo skupinico tovarišev, število Frančiškovih
bratov gibalo med tri in pet tisoč. To je bil sijajen porast. Poleg tega je
potem, ko so prvi frančiškanski študentje okrog leta 1219 začeli obiskovati pomembnejše evropske univerze, njihova frančiškanska duhovnost navdušila več pomembnih škofijskih profesorjev teologije,
zlasti na univerzah v Parizu in Oxfordu. Teološki uvidi so se postopno navzeli svojske frančiškanske duhovnosti in iz tega se je razvilo
to, kar danes imenujemo frančiškansko intelektualno izročilo.
Teologija ni nikoli isto kakor dogma ali uradni nauk Cerkve. Teologija je nenehna refleksija o veri. Vero predpostavlja. Z njo ne tekmuje. Vendar pa od Pavlovih pisem dalje najdemo vrsto takih refleksij o katoliški veri, ki se vse med seboj razlikujejo tako v filozofskih
kot v teoloških pristopih. Res je v sodobni katoliški Cerkvi pri mnogih katoliških piscih bolj priljubljen teološki pristop tomizem, toda
priljubljenost sama po sebi nikoli ne oblikuje dokončnega nauka.
V zgodovini zahodne katoliške Cerkve se je pel lok priljubljenosti
avguštinskega intelektualnega izročila od leta 400 do 1300. Tudi po letu
1300 je to izročilo ostalo zelo vplivno. V 16. stol. sta Martin Luter in Janez Kalvin uporabljala navedke iz spisov sv. Avguština, ki so po številu
zaostajali samo za svetopisemskimi. Tudi katoliški teologi na tridentinskem koncilu so bili dobro podkovani v avguštinskem intelektualnem
izročilu, saj je bil tridentinski koncil v marsikaterem pogledu »avguštinski«. Škofje in teologi so se zoperstavljali »avguštinskemu« pristopu
velikih reformatorjev. Katoliški škofje in teologi v Tridentu so bili tudi
vešči dominikanskega in frančiškanskega intelektualnega izročila in ta
stališča so očitna tudi v koncilskih dokumentih.
Ob koncu 13. in na začetku 14. stoletja so dominikanci uradno
izbrali nauk Tomaža Akvinskega za središče svoje teološke formacije. Ta uradna poteza je dominikanskemu intelektualnemu izročilu
zagotovila dolgo življenje. Frančiškani so sledili temu vzorcu tako, da
so za središče svojega intelektualnega izročila izbrali Bonaventura in

Janeza Dunsa Skota. Med letoma 1300 in 1563 (konec tridentinskega
koncila) sta intelektualni izročili obeh uboštvenih redov postali dosti
bolj priljubljeni kakor avguštinsko izročilo. V istem času sta uboštveni izročili začeli med seboj tudi tekmovati. Na tridentinskem koncilu
je bilo število škofov in njihovih teologov skoraj enakomerno razdeljeno mednje: polovica se jih je nagibala k dominikanskemu in druga polovica k frančiškanskemu izročilu. Po tridentinskem koncilu je
frančiškansko intelektualno izročilo počasi izgubljalo prevlado. Med
samimi frančiškani pa je bilo to izročilo zelo živo.
Teološki spisi vseh treh izročil so bili v latinščini. Imeli so dva
jasna temelja, Boga in Jezusa. O prvem temelju, troedinem Bogu, so
zelo pogosto razumsko razpravljali v spisih z naslovom De Deo Uno
et Trino. To običajno prevedemo v slovenščino kot Teologija o troedinem Bogu. Drugi temelj, Besedo, ki je postala meso, so običajno
obravnavali v spisih z naslovom De Verbo Incarnato. V slovenščini je
skrajšani prevod te latinske besedne zveze »kristologija«. Ta beseda je
postala najpogostejši izraz, s katerim teologi označujejo predstavitev
Jezusa. V tem zvezku bom uporabljal izraza »troedini Bog« in »kristologija« kot oznaki za daljši besedni zvezi, teologija »o troedinem
Bogu« in teologija »učlovečene Besede«.
Vsa tri velika intelektualna izročila zahodne Cerkve: avguštinsko,
dominikansko in frančiškansko, temeljijo na istih virih za ta dva temelja, namreč na Svetem pismu, izročilu in cerkvenem učiteljstvu. Nobeno od teh intelektualnih izročil pa se ni začelo kar iz nič. Vsa tri so
podedovala filozofske teologije iz prejšnjih časov, na katerih so gradila
dalje. Drugače povedano, osnova vseh treh je enaka, namreč razodeta
božja beseda, kakor je izražena v Svetem pismu, izročilu in uradnem
nauku Cerkve. Razlike temeljijo na različnih filozofskih in teoloških
načinih, na katere ta tri intelektualna izročila izražajo implikacije razodete božje besede, in na prepletanju duhovnosti in teologije, ki je najbolj očitno prav v frančiškanskem intelektualnem izročilu.
V katoliški Cerkvi nikoli ni obstajala samo ena kristologija, zato je
bolje govoriti o »kristologijah«. Prav tako ni bilo samo ene teologije o
troedinem Bogu, zato je bolje govoriti v množini o »teologijah o Bogu/
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o spoznavamo življenje velikih ljudi, ki
so kakorkoli močno zaznamovali tok zgodovine, nas povsem naravno začne zanimati,
od kot so prišli. Sprašujemo se o njihovem
izvoru, kraju in času, v katerem so se rodili,
o družini, v kateri so odraščali.
V tem delu mesta Assisija, blizu glavnega
trga, je bil rojen in je preživel svoje otroštvo
sv. Frančišek. Dve svetišči nas spominjata
na ta čas njegovega življenja: San Francesco
Piccolino in Nova cerkev.

MESTO
A V SEBI
VELIKO

Spomi ni ne m i m e v o b j e m l o v e

MAJHNO,

e sence v hladno noč beže,

a v sreči, boli mi srce:

rojstvo spominjalo in naznanjalo, kakšno
pot bo prehodil sv. Frančišek. Že ob koncu
13. stoletja je bil ta kraj imenovan Oratorij
sv. Frančiška, kar samo potrjuje, da je to
najverjetneje kraj Frančiškovega rojstva.
Nova cerkev (Chiesa nuova)
Je bila zgrajena leta 1615 v renesančnem
slogu na mestu, kjer je bila Frančiškova rojstna
hiša. Tloris cerkve je v obliki grškega križa.
Ko vstopimo vanjo, bomo pri prvem stebru
na levi strani videli prostor pod stopnicami,
kamor je oče zaprl Frančiška. Pri naslednjem
stebru na levi pa je vhod v prostor, ki je še
ostal od Frančiškove hiše. V prostoru spodaj
je bila trgovina Petra Bernardoneja.

KAMNI GOVORIJO
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ini nemi me v objem love …

Spomini nemi

FRaNčiškova RojstNa hiša
Chiesa NUova / saN FRaNCesCo PiCColiNo

Pojdi … iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom Pokazal (1mz 12,1)

San Francesco Piccolino
Nad vrati je napis: »Hoc
oratorium fuit bovis et asini
stabulum in quo natus est
sanctus Franciscus mundi
speculum« (V tem oratoriju,
ki je bil hlev za vola in osla, je
bil rojen sv. Frančišek, ogledalo
sveta).
Blizu Frančiškove rojstne
hiše se nahaja »hlev«, ki je
danes kapela, ki jo imenujejo
Majceni Frančišek. Legenda
pripoveduje, da Frančiškova
mati Pika ni mogla roditi.
Mimo je prišel skrivnostni
romar ter kar pri vratih svetoval, naj gre porodnica v
hlev, kjer bo rodila brez težav.
Res so ženo prenesli v hlev in
tam je rodila brez zapletov.
Gre za legendo kasnejšega
izvora, ki govori o podobnosti Frančiškovega življenja
Kristusovemu. Tako naj bi že
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FRANČIŠEK GOVORI
Frančiškov oče Peter Bernardone je bil bogat
trgovec in je imel v lasti obe hiši, za kateri danes
pravimo, da sta Frančiškov rojstni dom. Tu je
Frančišek preživljal svoje otroštvo ob denarju
svojega očeta in ob zdravem čutu matere Pike.
Oba, mati in oče sta hotela iz Frančiška narediti
nekaj, kar bo ustrezalo obema. Oče je želel iz
njega narediti trgovca, mati pa, da bi bil pri njej
v hiši, da bi z njo prepeval in bil dober fant. Frančišek si je z lahkoto pridobil prijatelje in postal
njihov vodja. Imel je najboljša oblačila, dovolj
denarja in prijateljstvo je kar cvetelo. Frančišek
kot mladenič ni v sebi kazal nič posebnega, da
bi lahko rekli, da je bil svet. Bil je mladenič kot
vsi ostali.
Frančišek je slovel po plemenitosti. Nekega
dne pa je na nenavaden način odslovil nekega
reveža. Mogoče je bil ravno to tisti dogodek,
pri katerem se je ustavil in začel razmišljati o
svojem spreobrnjenju.
Nekega dne je bil v trgovini, kjer je prodajal
sukno. Navdušeno je opravljal svoj posel. V
trgovino je vstopil revež in v Božjem imenu
prosil za miloščino. Vklenjen v pohlepnost
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po bogastvu in zamišljen v trgovska opravila
revežu ni dal miloščine. Toda zadet od Božje
milosti je obtožil samega sebe velike brezobzirnosti in je rekel: »Če bi ta revež prosil kaj
v imenu kakega velikega grofa ali barona, bi
mu gotovo dal vse, kar bi te prosil; toliko bolj
bi mu moral dati tisto miloščino zaradi Kralja
kraljev in Gospoda stvarstva.«
Zaradi tega je v svojem srcu sklenil, da ne
bo nikomur več odrekel ničesar, kar bi ga kdo
prosil v imenu tako velikega Gospoda (LTT 3).
Prvič je svojega očeta razjezil s tem, ko se
ni hotel odločiti za poklic trgovca; še huje pa
ga je razdražil z »ropanjem« njegove trgovine. Očetu je odnašal denar iz trgovine in ga
»trošil« za reveže.
V njem je bila vedno velika želja, da bi
postal vitez. Odločil se je, da bo šel v vojno.
Končal je v ujetništvu in bolezni. Počasi je
doumeval, da je bila dolgotrajna bolezen v
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Na božji dlani
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Kiklju
ASSISI 2012 naslovka.indd 2-3

Kot živ studenec je zvenel Tvoj smeh:
Izviral je v globini nežne duše,
Ki čista je bila kot prvi sneg …
Le spi, moj Jaro, mučeniški sen!
Jesenski dež – solze na grobu ruše,
Utripi ti so – venec krizantem.

Neznaten prašek sem na božji dlani,
ubog in nekoristen, brez moči,
vsem tisočem enak, ki so poslani
po isti poti presti svoje dni.
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Vsak rahel dih odnesel bi me s sabo
v brezkončne dalje, proč od božjih rok,
če On bi pustil v večno me pozabo,
zavrgel me iz občestva otrok …

9

POJdI … Iz HIŠE
SVOJEgA OČETA

A Bog skrbi za prah na svoji dlani,
ljubeče dviga k sebi, da zlati
se v sončni luči, milostno poslani.
V zatišju božjem ni brezupnih dni …

FRANČIŠKOVA ROJSTNA HIŠA
Akrostih: Kiklju
Tirole, novembra 1946
Jaroslav Kikelj (Opčine 1919 – Ljubljana 1942),
študent medicine, pričevalec vere in veselja,
ubit kot žrtev komunističnega nasilja
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CHIESA NUOVA
SAN FRANCESCO PICCOLINO

BOOK

V dEžELO,
KI TI JO bOm POKAzAL
(1 Mz 12,1)
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TOREK

Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, *
nad nebesa sega njegova slava.
Kdo je kakor Gospod, naš Bog,
ki ima prestol na višavi; *
in gleda od zgoraj v nižave na nebesa
in na zemljo?
Iz prahu dvigne slabotnega, *
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze, *
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni ženi daje, da prebiva v hiši *
kot vesela mati med svojimi otróki.
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Iz Frančiškovih spisov
Najvišji Oče nam je iz nebes po svojem svetem angelu Gabrielu oznanil, da bo njegova Beseda, tako
zelo vzvišena, tako sveta in tako veličastna, prišla
v telo Device Marije. Iz Marijinega telesa si je privzela resnično meso naše človeškosti in krhkosti.
Čeprav je bil bogat nad vse, je vendar hotel na
svetu zase in za preblaženo Devico, svojo mater,
izbrati uboštvo.

MARIJIN MAJNIŠKI OFICIJ
PO FRANČIŠKOVO

(Pismo vsem vernikom II)
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Brat Frančišek
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Hvalíte, Gospodovi služabniki, *
hvalíte ime Gospodovo.
Ime Gospodovo naj bo slavljeno *
zdaj in na veke;
od sončnega vzhoda do zahoda *
naj bo hvaljeno ime Gospodovo.
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Empatija

Odpev: Sveti Duh bo prišel nadte, Marija, in moč
Najvišjega te bo obsenčila.
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IzzIvI LjubeznI • 3

mo prav po zanemarjanju take človeškosti. S
solidarnostjo ne razumemo samo kake ekonomske ali materialne solidarnosti, ampak
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
udeleženost na vseh ostalih vidikih življenja
bližnjega in drugega, vključno in predvsem
Pesem
z doživljajsko solidarnostjo. Zato je lahko
Je angel Gospodov oznanil Mariji,
pravo krščansko zadržanje samo dialoško,
je ona spočela od Svetega Duha.
kajti resnični dialog je pravzaprav dogajan»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
je doživljajske solidarnosti. Prizadevati si za
bo zadnja ura bila, Marija prid, po nas.
solidarnost pomeni omogočiti, pomagati
drugemu, da bo lahko udeležen na mojem
Marija je rekla: »Glej, božja sem dekla,
naj se mi zgodi, kakor angel veli.« Češčena … doživljanju in vlaganje lastnega napora za
11
vživljanje
v drugega. Najvišja oblika takšne
In sveta Beseda meso je postala
je ljubezen v smislu caritas. Venmed nam' prebivala, je Jezus ji ime. Češčenasolidarnosti
…
dar pa mora napor za participacijo na življenPoglejmo še v vice na verne dušice,
ju drugega spremljati zavest o presežnosti
usmili se, Jezus, jih reši iz vic. Češčena …
vsake osebe, sicer lahko solidarnost preide v
Čast bodo Očetu in Sinu, Svet’mu Duhu, polaščevanje in poskuse manipulacije. To je
kakor je b’lo v začetku,
tudi etična meja, ki jo personalizem postavlja
tako na vekomaj. Češčena …
znanosti o empatiji.

Psalm 113

Raziskovati empatijo, vživljanje, pomeni potemtakem raziskovati samo jedro moralnega,
religioznega in človeškega. Pričujoča knjiga
jo obravnava celostno in neredukcionistično,
zajemajoč njen naravoslovni, filozofski, teološki in psihoterapevtski vidik. Napisala jo
je ženska in prav delo filozofinje in karmeličanke, svete Edith Stein, tvori njeno središče.
To je prva taka knjiga v slovenščini in zato izredno dobrodošla, kot pregled in kot temelj
nadaljnjih poglabljanj. Močna Cekev je taka,
ki zna najti pot za uveljavitev solidarnega
personalizma v svetu kakršen pač je, z vsemi
svojimi hibami, tukaj in zdaj. Zato potrebuje
empatijo in vednost o njej.

Dve
stva
Pers
prav
višja
geg
vred
relig

Moč sočutja
v medosebnih odnosih

dr. Bojan Žalec,
višji znanstveni sodelavec,
predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko
na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
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Empatija

Empatija

V psihotErapiji

4.3 Empatija V sOdObni
rElacijski psihOtErapiji

O
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d začetka psihoanalize pa do današnje
sodobne na odnose usmerjene psihoanalize in psihoterapije
se je tudi pojmovanje empatije vedno bolj razvijalo v smeri relacijskega pojmovanja. Če je empatija najprej pomenila
predvsem mehanizem oz. terapevtsko tehniko, je s prepoznavanjem empatije kot pomembnega dejavnika razvoja leta postala bistvena odnosna prvina, na katero ne moremo
gledati izven temeljnih značilnosti vzajemnih odnosov. Ravno vzajemnost je tisti pojem, brez katerega si ne moremo
predstavljati sodobnih relacijskih pristopov. Na vzajemnosti tako temeljijo vsi odnosi in vse dinamike, ki oblikujejo
človeka. Brez temeljnih prvin vzajemnega odnosa, kot so
dvosmernost, soustvarjanje, nepredvidljivost in spontanost,
implicitno in eksplicitno doživljanje, ne moremo niti opisati odnosa med terapevtom in klientom. Vsi ti pojmi so tudi
tesno povezani z empatijo oz. je mogoče v njih prepoznati
temeljne razsežnosti empatičnih odnosov.
Da bi bilo mogoče to vzajemnost kolikor se da dobro zajeti,
se avtorji osredotočajo na iskanje tistega trenutka oz. trenutkov, ko je med terapevtom in klientom dejansko prisoten pristen in globok stik. Takrat namreč nastopi tisti trenutek vzajemnosti, v katerem se običajno zgodi sprememba v terapiji,
saj je stik dovolj močan, da se preoblikujejo tudi psihobiološki temelji človekovega delovanja. Ravno ta trenutek stika je
tisti, ki ga lahko označimo kot najglobljo stopnjo empatije.
Mogoče bi lahko pomislili, da to v bistvu ni več empatija kot
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taka, kar dejansko drži, hkrati pa ne povsem. Danes smo namreč prišli v pojmovanju odnosov in empatije tako daleč, da
lahko empatijo povsem razumemo samo v okviru vzajemnosti, kar pa pomeni, da jo je nemogoče enoznačno natančno
opredeliti in ločiti od drugih pojavov. Na tej trditvi temelji
tudi naše pojmovanje spremembe v terapiji: ko je empatija
tako globoka, da o njej govorimo samo še kot o pristnem odnosu, pravem stiku, takrat vsi dejavniki tako sovpadejo, da
jih ni mogoče več razlikovati. V tej zlitosti oz. prepletenosti
vseh dejavnikov se pojavi tudi sprememba. Zato se bomo v
nadaljevanju poskušali čim bolj približati takšnim trenutkom in jih razumeti v podrobnosti, da bi videli, kaj empatija
dejansko je in kaj se v teh trenutkih dogaja. Poskušali bomo
razumeti, zakaj in kako empatija v terapiji »deluje«. Osredotočili se bomo na bistvene lastnosti drobnih trenutkov, iz
katerih so stkani odnosi, in jih poskušali razumeti s psihoterapevtskega vidika. Ti trenutki so lahko na videz povsem
nepomembni, pa vendar so nosilci našega doživljanja. Drobne in empatične izkušnje, ki jih klient doživi ob terapevtu,
so tako tiste, ki imajo zdravilno in odrešujočo moč.

Glavne relacijske razsežnosti
empatičnega terapevtskega odnosa
Relacijski modeli razvoja poudarjajo človekovo globoko
potrebo po povezanosti z drugimi ljudmi, osamljenost pa
velja za enega primarnih virov trpljenja. V teh odnosih z
drugimi potekajo mnoge dinamike, ki organizirajo posameznikovo doživljanje. Če govorimo o resničnih, pristnih in
globokih odnosih, potem v njih ne moremo pogrešiti vzajemne iniciativnosti in odzivnosti. Gibanje proti vzajemnosti
je v središču razvoja odnosov. V tem smislu se tudi samozavedanje, občutek za jaz, nenehno oblikuje v povezavi z dru-
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KADILKA: Ti, kje pa je Mare s klapo?

aNDRAŽ aRKO

SEM MISLIL, DA SEM SAM

NEKADILKA: Nimam pojma. Moral bi že biti tukaj.
Sej smo rekli ob šestih – pod Prešercem
poudarjeno.

jAN dOMINIK bOGATAJ

dRUGI pRIZOR


dVE sMRKLJI z lITRCO

KADILKA: Mare pa čas sta dva različna pojma.
NEKADILKA: To pa itak. Ma, sej veš, kva je tale reku …
z glavo pokaže navzgor proti spomeniku.

pOD pREŠERCEM

KADILKA: Kva?
NEKADILKA: Življenje ječa, čas v nji rabelj hudi …

pOD
pREŠERCEM

1

KADILKA: Pa ne mi še ti s Prešernom nabijat!
Ga imam že dosti v šoli! Med tem izvleče že odprt
zavojček cigaret.
NEKADILKA presenečeno, prestrašeno: Pa ja ne boš tle kadila?
KADILKA: Ja, za kva pa ne?
NEKADILKA: In, če te kdo vidi?
KADILKA: Ja, pa kva …
NEKADILKA: Pa to je javni prostor, a ne?
KADILKA: Ja, in?

AVDIO
POSNETEK 3: glasba iz filmskega uvodnika družbe
Twentieth Century Fox.
Med predvajanjem glasbe se prižigajo in ugašajo luči. Ob izteku
glasbe se luč ustavi na Prešernovem spomeniku.
Z leve strani pride na oder smrklja – nekadilka s steklenico vina v
roki. Usede se na klopco pod Prešerca, iz žepa potegne odpirač in
odpre steklenico. Zamašek vrže na tla in krepko nagne iz steklenice.
Za njo pride na oder še druga smrklja – kadilka. Ves čas pogovora si
izmenjujeta steklenico in iz nje pijeta.

NEKADILKA poučujoče: Ja, po novi zakonodaji ne smeš kadit
na javnem prostoru!

sATIRIČNA sAGA o dOMOLJUBJU

KADILKA: Pa sej to ni javni prostor! Prižge vžigalnik in ga
nese proti cigareti, ki jo ima že v ustih. Nato se
z ognjem ustavi tik pred cigareto.
NEKADILKA: Kva pa je?
KADILKA: Pišuka! Pihne ogenj. Pa to je kretenizem!
NEKADILKA: Kva?

aNDRAŽ aRKO in jAN dOMINIK bOGATAJ

Sem mislil, da sem sam
na sredi teh valov,
na sredi teh vetrov,
in nisem vedel, kam.
In vendar, Ti si bil,
mogočni moj Gospod,
z menoj prav vsepovsod,
kjer jaz sem boje bil.
Podal si mi roko,
me dvignil iz nizkósti,
pokazal pot h kreposti,
pokazal pot v nebo.

Lojze Grozde

c
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PREDGOVOR

Glasba se med predvajanjem umetno prekine (kot da bi začelo
zmanjkovati elektrike). Sočasno s prekinjanjem (pojemanjem) glasbe
ugašajo tudi prižigajoče se luči. Oder ostane v popolni temi, nato pa
se na skrajno levi strani odra prižge samo ena luč. Na oder priteče
dekle in se razburja ter kriči proti zaodrju (namenjeno npr. režiserju in
organizatorjem dogodka).

Praktično neposredno pred 50. obletnico smrti Lojzeta Grozdeta je 21.
septembra 1992 ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar izdal odlok o začetku
postopka za priznanje njegovega mučeništva. Z odlokom se je začela 18 let
trajajoča pot, ki se je končala, ko je papež Benedikt XVI. 27. marca 2010
odobril objavo listine o priznanju mučeništva Božjega služabnika Lojzeta
Grozdeta in razglasitvi za blaženega. Ta se je zgodila 12. junija istega leta
na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju. V soju spomina na 70.
obletnico Grozdetove mučeniške smrti, ki ga bomo obhajali 1. januarja
2013, se veselim pričujoče predstavitve blaženega, kakršnega prikazuje
v izraziti obsijanosti z Očetovo Ljubeznijo, ki ga je vodila preko vihrave
in povsem realne mladosti k izpolnjenemu svetemu življenju. Le-to se
izkazuje v neizmernem zaupanju v Očetovo Ljubezen.
Frančiškan p. Andraž Arko in dijak Jan Dominik Bogataj – ki na odru tudi
s popolno predanostjo duha in telesa upodablja življenje mladeniča Lojzeta –,
nam na poseben način pred oči, srce in razum postavljata podobo blaženega,
kakor ga predstavljata v njegovem vsakdanjem življenju. Prav to mu je
omogočilo mučeniško krono, običajnega mladeniča okronalo z nevenljivim
vencem večnega Življenja in ga naredilo za vzornika vsakemu kristjanu.
Zlasti je lahko zgled mladim v njihovem mladostnem iskanju, postavljanju
na lastne noge in razbiranju življenjskega poslanstva ob seznanjanju s svojo
človeškostjo, ki naj na široko odpira vrata Božji popolnosti.
V drami lahko prepoznamo številna aktualna vprašanja odraščanja,
iskanja lastne identitete in odgovorov na ključna vprašanja življenja v
skupnosti in družbi, s katerimi se srečuje vsak odraščajoč mladostnik in ki
jih avtorja tudi s precej odkritim dialogom in upodobitvijo izražata.
Že sam začetek igre uspe prikazati nekaj dejstev: cerkvene in družbene
norme v odnosu do nezakonskih otrok, problem sprejetosti, problem razbite
družine in vzgoje, zaradi česar se je Lojze kot otrok znašel sredi viharja
odraslih, ki znotraj jasnih norm, nekateri sprva, drugi pa nikoli, niso znali
vzpostaviti pravega odnosa do Lojzetovega spočetja in življenja. Avtorja v
igri dobro predstavita tudi spreobrnjenje, lahko bi rekli kar kopernikanski
preobrat deda Antona. Najprej srečamo njegov do skrajnega roba odklonilen
odnos do hčere, ki z nezakonsko nosečnostjo uničuje dobro ime družine;
potem pa se ob vprašanju svetosti življenja dedovo branjenje dobrega hišnega
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imena kar izgubi oz. zbledi. Kot bi avtorja želela sporočiti: ko gre za svetost
življenja, je sleherna človekova kaprica neznatna smet na tehtnici odločanja.
Res je, da so bili Grozdetovi časi nezakonskim otrokom v primerjavi z
današnjimi neprimerljivo manj naklonjeni. Zagotovo pa je nezakonskim
otrokom danes, prav tako kot v Grozdetovih časih, neizmerno težko, morda
težje, ko ob sebi nimajo ali očeta ali matere, morda nikogar od njiju, kakor
Grozde … Prikrajšani so predvsem za najpomembnejši segment bivanja v
otroški in mladostni dobi, s katerim pa je bil Lojze preko deda Antona in tete
Ivanke blagoslovljen. In to je vera v Boga.
Teža nezaželenosti se je tako kot vse druge realnosti življenja pri Grozdetu
zapisala v poeziji. Z njo je izražal svoja najgloblja doživljanja in premike,
zaznavanja in preobrate. Zato je nadvse primerno, da se skozi celotno igro
srečujemo z njegovimi verzi, ki na pristen način odkrivajo notranji svet
svetniške duše, kakršna se je oblikovala skozi sleherno človeško realnost,
v kateri je Grozde prepoznal Ljubezen in izziv. Odrasli ga niso razumeli –
dialog s prefektom v sedmem prizoru –, celo obupovali so nad njim; vrstniki
ga niso dohajali in so ga iz kompleksa manjvrednosti zasmehovali, da bi tako
prikrivali lastno nedoraslost, nezrelost in neodgovornost.
Prvi prizori niso blaženemu prav nič v dobrobit, morda ravno
nasprotno. Tako bi trdili, če bi menili, da je svetost nekaj, kar ti je položeno
v zibko, in da je svetost nekaj brezmejno lepega, nebeško nedotakljivega in
za navadne ljudi nedosegljivega. Pa seveda ni tako! Svetost je navzočnost
Boga v tem, kar človek živi in je. In da ta navzočnost postaja prepoznavna
skozi karakterne in osebne danosti posamezne osebe. Zato je prav, da
se v tem dramskem delu srečamo s prikazom Grozdetovega svetniškega
življenja skozi povsem običajno in na ne tako malo mestih tudi pobalinsko,
mladostno nagajivo ter rahlo naivno življenje mladostnika. Ob vseh
dosedanjih predstavitvah blaženega skozi oči mučeništva je to delo velik
doprinos k predstavitvi Grozdetove poti, ki je vodila do tega mučeništva.
P. Andraž in Jan Dominik sta v dramsko delo zajela Grozdetovo življenje
v njegovi celovitosti od spočetja do smrti. Znotraj tega izpostavljata za
vsako obdobje ključne poudarke, ki so ga močno zaznamovali. Nezakonski
otrok. Otroštvo v objemu tete, ki mu je naklonila veliko doto ljubezni in
naklonjenosti, po kateri je silno hrepenel, da bi jo sicer dobil od matere. Ded
je nadomestil očetov lik in Lojzeta usmeril k pravemu Očetu, v katerem je
Lojze v najstniških letih odkrival avtoriteto načel in Ljubezni. Otroštvo
torej, v katerem je bil zaznamovan s primanjkljajem biološkega očeta, je
bilo na neki način odskočna deska za večje iskanje pravega Življenja. S
tem se razodeva tudi bistvo Božjega učlovečenja – da človeku v njegovi
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POBEGLA MUZA: Banda pokvarjena! A vi mislite, da boste vsako
žensko slekli, ko vam bo pasalo? Na oglasu je
pisalo, da potrebujete žensko za statiranje,
ne pa, da bo to počela zgoraj brez! Lopovi!
Mene ne boste več videli tukaj!
Banda pokvarjena!

pRVI pRIZOR


pREDIGRA

V desnem kotu odra stoji Prešernov spomenik (Prešerc), pod njim pa
klopca. Kulisa je le podstavek spomenika, namesto Prešernovega kipa
pa na podstavku stoji igralec – Prešeren. Na vrhu podstavka ni muze.
Oder je v temi. Igra se prične s predvajanjem avdio posnetka 1; ob
glasbi se prižigajo in ugašajo luči.
AVDIO
POSNETEK 1: glasba iz filmskega uvodnika družbe
Twentieth Century Fox.
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Razburjena odide z odra po dvorani proti izhodu. Ob izstopu iz
dvorane glasno zaloputne vrata. Na oder v prižgano luč stopi asistent
režije. Obrnjen je v dvorano s pogledom, usmerjenim proti zadnjemu,
gornjemu delu dvorane (kot da se v kabini nahaja režija).
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Uvodna beseda

Čas neizprosno teče, generacije izginjajo, zapisane misli
v obliki knjig in rokopisov pa ostajajo v knjižnicah in pri-

bja in književnosti reformacije, medtem ko so se intenzivnejše študije na področju raziskovanja zgodnjega obdobja

Evropa je bila v tedanjih časih precej bolj povezana,
kot si danes lahko predstavljamo, nacionalne in jezikovne

klica, ki so postavili estetska merila tipografije in grafike. V
njihovih tiskih se zrcali renesančna skladnost, ki jo lahko še

čajo o preteklosti. Izjemno pomembnost prvih tiskov, ki so
nastali do konca 15. stoletja in jih imenujemo inkunabule,
so spoznali že sredi 17. stoletja, ko so jih začeli podrobneje

humanizma začele precej kasneje. Najpomembnejše delo
o začetkih humanizma na Slovenskem, ki temelji tudi na
raziskavi knjižnega gradiva in knjižnic pri nas, je opravil

meje med učenjaki pa so bile precej bolj ohlapne. Knjige
so se zelo selile, zato nikakor ne moremo reči, da predstavlja knjižnica tega časa le lokalno posebnost, ampak je zbir

vedno občudujemo in ki velja še danes.

znanstveno preučevati. Že takrat so nastali prvi inventarji
teh redkih primerkov, ki po eni strani še povzemajo srednjeveški koncept unikatne rokopisne knjige, po drugi pa po-

Primož Simoniti. Sledilo je nekaj prvih popisov knjig 16.
stoletja, predvsem seznam knjižnice Narodnega muzeja, ki
ga je pripravila Maja Žvanut in deloma tudi študija Ivana

in vir modrosti, ki je pripotovala iz različnih delov učene
Evrope in s svojim sporočilom odločilno vplivala na kulturo
in znanost nekega ozemlja.

menijo premik k množičnemu, že kar industrijskemu tipu
izdelave moderne knjige, kot jo poznamo danes. Podobno

Markoviča o knjižnih fondih v Kopru (v italijanščini). Na
tem področju je veliko prispeval še Jaro Dolar, ki je uredil

kot včasih inkunabule si zaslužijo tudi knjige 16. stoletja
posebno obravnavo, saj so v pretečenih stoletjih ravno tako
postale dragocena kulturna dediščina.

dragocene fonde knjižnic nekaterih še delujočih frančiškanskih samostanov (Kamnik, Nazarje …).

Vsebina in obseg knjižnega bogastva, shranjenega v
knjižnicah, najbolje odsevata intelektualno obzorje neke

in intelektualnega življenja na Kranjskem – prav tu so se
v srednjem veku pojavili najzgodnejši in najpomembnejši

dobe, zato ne čudi dejstvo, da je v tujini stari knjižni fond
že stoletja dobro popisan in strokovno ovrednoten. Precej
dela, predvsem raziskave srednjeveškega gradiva, je bilo

samostani ter hkrati eden najstarejših zapisov v slovenskem jeziku, znameniti Stiški rokopis. Ta žlahtna tradicija
se je nadaljevala s prihodom novih redov, med katerimi so

opravljenega tudi pri nas: strokovni popis srednjeveških
kodeksov sta že v tridesetih letih pripravila Milko Kos in
France Stele – njuno delo danes nadaljuje Nataša Golob.

bili najpomembnejši prav gotovo frančiškani – še posebej
če se spomnimo, da so ob sekularizaciji cistercijanskih in
kartuzijanskih samostanov med reformami cesarja Jožefa

Alfonz Gspan pa je v sodelovanju z Josipom Badalićem leta
1957 izdal popis inkunabul na Slovenskem, žal pa še vedno
čakamo na seznam veliko bolj številčnega fonda knjig 16.
stoletja na naših tleh. Pričujoča izdaja, ki jo je pripravila

II. konec 18. stoletja uspeli ohraniti redovno življenje in s
tem tudi dragocene knjižne fonde, ki so jih hranile njihove
knjižnice. Knjižnica frančiškanskega samostana v Novem

Dolenjsko lahko slikovito imenujemo zibelko duhovnega

čilo je s spoznanji antike usmerjeno predvsem k človeku, v
»studia humanitatis«.

Čeprav je razvoj knjige in tiskarstva v tem času izjemno
napredoval, so vsaj s svojo zunanjostjo knjige še vedno sledile okusu srednjega veka, ko še niso bile zgolj tržno blago,
pač pa – podobno kot slike – tudi estetski objekti, pri kate-

TO JE TO!

Marijan Rupert

Serafinski svetniki I

Vodja Rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov

rih se je notranja vsebina harmonično skladala z zunanjo
formalno lepoto. Tedanji tiskarji so bili mojstri svojega po-

VSAK UTRIP SRCA ZA BOGA
Serafinski svetniki II

SVETI V SVETU
Serafinski svetniki III

Narodna in univerzitetna knjižnica

mestu je namreč ena izmed pomembnejših ustanov, ki hranijo pisne zaklade preteklosti na Slovenskem.

Ines Jerele, predstavlja nov in zanimiv prispevek k vedenju
o pretekli zgodovini knjige pri nas.

Knjige so eden najboljših zgodovinskih virov in veren dokaz, kaj so ljudje včasih pisali, brali in razmišljali. Še danes

16. stoletje poznamo predvsem kot napredno obdobje renesančnega humanizma, čas pospešenega razvoja znanosti

obstoječe knjižne zbirke nazorno dokazujejo, da naši kraji
kljub pomanjkanju centrov politične in ekonomske moči ter
izobraževalnih ustanov niso bili tako provincialni in intelek-

in umetnosti. Vendar je bil to tudi viharen, zelo pogosto
izjemno krut čas intenzivne družbene, politične in verske
prenove. Ozemlje današnje slovenske države seveda ni bilo
nobena izjema. Turški vpadi, kmečki upori, reformacija so
le najbolj znane oblike teh sprememb. V spominu Slovencev pa je postalo 16. stoletje predvsem pomemben simbol

Andraž Arko OFM

c Urša Skoberne

Andraž Arko OFM

c Urša Skoberne

Andraž Arko OFM

TO JE TO! Serafinski svetniki I

Serafinski svetniki I

c Urša Skoberne

tualno zaostali v primerjavi z ostalim delom Evrope. Iz relativne anonimnosti srednjega veka so se v tem času v analih
evropskih univerz (predvsem dunajske) pojavila tudi imena

c

slovenskih humanističnih učenjakov, ne le študentov, pač pa
tudi cenjenih predavateljev, katerih latinski traktati so se ti-

začetka narodne zavesti: natisnjene so bile prve slovenske
knjige, slovenščina se je končno lahko začela razvijati kot

skali v izdajah po celi Evropi: Bernarda Pergerja, Andreja Perlaha, Matija Hvaleta … Konkreten lokalni primer je Nikolaj
iz Novega mesta (Nikolaus Bernitz de Rudolfwerd), ki je kot
magister predaval na dunajski artistični fakulteti po letu 1490.

enakovreden knjižni jezik s svojo slovnico in slovarjem.
Prav zato se je začela naša zgodovinska stroka že relativno
zelo zgodaj ukvarjati s preučevanjem zgodovinskega obdo-

8
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Zato lahko na knjige iz obdobja 16. stoletja metaforično
gledamo tudi kot na čudovite in živopisne cvetlice iz vrtov
duha tega časa: to ni več srednjeveški »hortus conclusus«,
zaprti vrt učenosti srednjeveške sholastike. Njihovo sporo-

TO JE TO!

Andraž Arko OFM Urša Skoberne

»To je to!«
je ob evangeljskem odlomku (Mt 10, 7-14) vzkliknil Frančišek in od takrat naprej
svoje življenje popolnoma posvetil Bogu. Kmalu pa so se mu pridružili prvi bratje ...
Svetega Frančiška Asiškega imenujejo tudi Serafinski oče, saj je postal »oče« velike družine bratov in sester,
ki so po njegovem zgledu živeli v tesnem prijateljstvu z Jezusom, z ljudmi in z vsem stvarstvom
in jih je Cerkev razglasila za svetnike. Vse te so prav zaradi Serafinskega očeta Frančiška
poimenovali kar Serafinski svetniki.
V prvem delu trilogije Serafinski svetniki spoznamo svetnike iz I. reda, ki je nastal ob samem Frančišku.
To je Red manjših bratov, v katerem so združeni frančiškani, minoriti in kapucini.
V naslednjih dveh delih trilogije pa bomo spoznali še II. red – klarise in III. red.
Njihovo življenje nam ni le zgled, ampak nas predvsem njihovo prijateljstvo z Jezusom
in z ljudmi spodbuja, da bi tudi mi postali Jezusovi in njihovi prijatelji.
Naj nam bodo serafinski svetniki zgled in spodbuda tudi na naši življenjski poti,
da bomo tudi mi znali in zmogli živeti v prijateljstvu z Bogom in med seboj.
In k srcu si vzemimo Frančiškov opomin:
»Za nas je torej velika sramota, da so svetniki izvrševali dela, mi pa hočemo prejemati
čast in slavo iz tega, da o teh delih samo beremo in jih oznanjamo« (FOpom 6,3).

Andraž Arko OFM

c

c Urša Skoberne
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sv. Frančišek Asiški

1. DEL

manjši bratje, prvi mučenci reda manjših bratov
+ 1220
16. januar

USTANOVITELJ TREH REDOV

Frančiškani
in frančiškanska knjižnica

PRVI SERAFINSKI MUČENCI IN SVETNIKI
Frančišek je oznanjal Jezusa celo med muslimani in k temu spodbujal tudi brate. Tako se je šest bratov, Adjut, Akurzij,
duhovniki Berard, Oton in Peter, pod vodstvom Vitala, podalo med muslimane. Ko je brat Vital med potjo zbolel, je
naročil bratu Berardu, ki je znal govoriti arabsko, naj prevzame vodstvo. V Sevilli, glavnem mestu Mavrov, so se bratje
najprej en teden z molitvijo pripravljali na oznanjanje. Preoblečeni v muslimanske obleke so v glavni mošeji začeli

Frančišek se je leta 1182 rodil v Assisiju premožnemu trgovcu Petru Bernardoneju in mami Piki. Po lahkoživi mladosti
in neuspešnem viteštvu se je ob božjem klicu spreobrnil in začel prenavljati – sebe, pa tudi asiški cerkvici sv. Damjana
in Porciunkulo. Ker je v prijateljstvu z Bogom odkril notranji mir, je njegov način življenja pritegnil tudi druge, ki so se
mu pridružili. Tako se je počasi osnovala skupnost bratov, ki jo je papež Inocenc III. tudi priznal. S tem so bili položeni
temelji Reda manjših bratov. Tega je skupaj z Vodilom, v katerem
je Frančišek predpisal način življenja bratov, leta 1223 papež
Honorij III. tudi uradno potrdil.
Frančišek in njegovi bratje so skrbeli za gobavce, pomagali
ljudem pa tudi oznanjali in pridigali – in to predvsem

v Novem mestu
Ines Jerele
p. Felicijan Pevec

oznanjati Kristusa. Mavri so jih zaustavili, pretepli in nagnali,
bratje pa so odšli na vladarjev dvor. Vladar jih je najprej
poslušal, ko pa so rekli, da je Mohamed lažen
prerok, se je razjezil in jih izgnal iz dežele.
Tako so z ladjo odpluli v Maroko, kjer jih
je sprejel portugalski kraljevič Don Pedro,
ki je tam skrbel za zaščito kristjanov. Takoj
so odšli v glavno mesto Marakeš na ulice
oznanjat Kristusa. Slučajno jih je slišal tudi
maroški sultan Miramolin. Zelo se je razjezil
in jih izgnal v krščanske kraje. Toda bratje so
se takoj vrnili in spet začeli oznanjati. Tega niso
počeli iz trmoglavosti, ampak zato, ker so bili prepričani, da je človek lahko zares srečen samo, če pozna Jezusa.
Sultan pa jih je obsodil na smrt. Brate so najprej pretepli, nato pa zvezane vlačili po mestnih
ulicah. Ker pa so ostali stanovitni, jim je obljubljal lepe ženske in veliko
denarja, če bi sprejeli muslimansko vero. Toda bratje so vse to odločno
zavrnili, zato jim je sultan sam z ukrivljeno sabljo odsekal glave.
Kasneje je Don Pedro dosegel, da so posmrtne ostanke
mučenih bratov pokopali na Portugalskem.
Ko je mladi Ferdinand Bullones zvedel

z življenjem. Živeli so brez lastnine, v uboštvu in
preprostosti. Nad Frančiškovim načinom življenja se je
navdušila tudi mlada Klara, ki jo je Frančišek z veseljem
sprejel. Tudi zakonci, samski in celo duhovniki so želeli
živeti na tak način. Tako so nastale klarise in tretji red.
Do vsega tega je prišlo predvsem zato, ker so ljudje v

Frančiškanski samostan Novo mesto, razglednica iz knjižnične zbirke

8
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sv. Berard in tovariši

manjši brat, diakon, ustanovitelj treh redov
1182 – 1226
4. oktober
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Frančišku prepoznali človeka, ki je živel globok oseben odnos
z Jezusom. Samo zato je lahko s tako močjo oznanjal in
pridigal o Jezusu, njegovem odrešenju in miru, predvsem pa je ta božji mir prinašal ljudem. Kot na primer takrat, ko je v
mestu Gubbio ukrotil krvoločnega volka, ki je ogrožal meščane. Mir je oznanjal tudi v Sveti
deželi vojakom na križarski vojni in sultanu Maliku Al–Kamilu. Frančiškovo
globoko povezanost z Jezusom razodeva posebno obhajanje božiča,
ko je v votlini v Grecciu postavil jasli, da bi lahko čim bolj
pristno doživel Odrešenikovo rojstvo. Še bolj pa se je
zbližal z Jezusom, ko je na gori La Verna prejel Kristusove
rane – stigme. Iz tega se je rodila tudi pesem Hvalnica
stvarstva. Kmalu po tem, 3. oktobra 1226, je sestra
smrt odvedla Frančiška tja, kamor je želel priti vse življenje
– k Jezusu.

9

za pogum teh bratov, se je
pridružil Frančiškovim bratom
in kasneje dobil ime
Anton Padovanski.
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PODEST ŽIVLJENJA

Andraž Arko, OFM
Urša Skoberne

PODEST

Stane Zore OFM

Da, prav do enega od podestov življenja se je vzpel Stane Zore,
Frančiškov manjši brat in Kristusov duhovnik, ki letos obhaja
srebrni jubilej duhovništva. Pa ne zato, da bi se na njem odpočil,
še manj, da bi se na njem ušotoril, ampak da se z njega ozre v obe
smeri, navzdol in navzgor. Da se zahvali in občuduje, da prosi in
se čudi. In to, ravno to je izvir njegove poezije, ki priteka izpod
prstov na ekran, kakor se prej zasnuje v misli in srcu.
Preprosti so ti njegovi verzi, a močni v izrazu, saj nobena beseda
ne pade za igro ali na slepo, ampak se prepletajo in prerivajo zelo
premišljeno in nikoli ne stojijo na svojem mestu brez razloga.
Poezija je govorica, ki sega preko neposredne priobčljivosti in s
svojimi podobami ter nevsakdanjo govorico spregovori kot iz
preteklosti v bodočnost, kot iz večnosti v večnost, zato ni pesmi
brez navdiha, tega pa ni brez Boga.

ŽIVLJENJA

K njemu se brat Stane hoče obračati in želi pomagati, da bi se,
tudi prek njegovih pesmi, k njemu obrnili tudi mi.

Stane Zore OFM

c
Stane Ovitek.indd 1
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SRAGE ŽIVLJENJA

Pisalo se je leto 1195. Odhajajoče jutro je že počasi začela
preplavljati poletna vročina, ki je dosegla višek prav ob prazniku velikega šmarna. Zvonovi so še posebej slovesno vabili ljudi k praznovanju, saj se je v lizbonski stolnici, posvečeni

A

Mariji Vnebovzeti, obhajalo slovesno praznovanje. Nihče pa ni
niti slutil, da se je prav v tistih urah v hiši poleg stolnice rodil

NTON

deček, ki je postal znan po vsem svetu z redovnim imenom
Anton Padovanski.

PADOVANSKI,

Plemeniti in mogočni Martin Bullones in njegova žena Marija sta bila zelo vesela svojega sina, prav tako pa se je neča-

FRANČIŠKOV BRAT

VEČERNO OBHAJILO

Srage življenja
polzijo
po podnicah dni.

V LIZBONI SE RODI FERDINAND BULLONES

Andraž Arko, OFM

ka razveselil tudi stric Ferdinand Bullones, ki je bil kanonik v
stolnici. Kaj bi se tudi ne bil! Dečku so namreč prav po njem
dali ime Ferdinand. Pa ne samo to. Ponosni stric Ferdinand je
svojega malega nečaka Ferdinanda nekaj dni po rojstvu tudi

Ob 100-letnici župnije
krstil.

Deček je počasi rasel. Njegova otroška leta so minevala v

Ilustracije
otroški sproščenosti in razigranosti, predvsem pa v varstvu in
sv. Antona
Padovanskega v Ljubljani
na Viču
toplini domačega doma. Ta se je kmalu napolnil z novo radoUrša Skoberne

A

NTON PADOVANSKI,

6

FRANČIŠKOV BRAT

c

V zatrepu ulice,
ob sivem slapu
žejnega zelenja,
v umirajočem dnevu
potihoma kradem
korake, besede
mimo hitečim ljudem.

Polne luči
ližejo prah
preznojenih podplatov
in gluhih poti.

Eni vrženi
v prešeren smeh,
ki se zaletava v stene
in dežuje s streh,
drugi krhko plahi,
zazrti nekam vase,
zgrbljeni v skrbeh.

Sredi drsenja
se izgubijo
in vendar
za sabo pustijo sledi.

Sence ližejo
kamniti tlak,
ki se oddihuje
v mlačen zrak
in hrope
svojo zgodbo
v prvi mrak.

Naslonjen na slap
v tančici noči
pijem korak in besedo,
ki mimo zveni,
se milostno pomirjam s sabo
in se pobožno
obhajam z ljudmi.

7

stjo, saj je Ferdinand dobil sestrico Marijo. Počasi pa je napočil

c
Brat Frančišek

c

čas, ko je moral Ferdinand v šolo. Takrat so v šolah poučevali

c

predmete, kot so latinščina, logika, retorika, aritmetika, geometrija in astronomija. Oče Martin in mama Marija sta želela, da bi
njun sin dobil primerno in dobro izobrazbo, zato sta ga poslala
v škofijsko šolo, ki so jo vodili tamkajšnji duhovniki. Ferdinandu

Ljubljana 2008

2
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ni bilo treba zapustiti rojstne Lizbone, saj je bila šola v mestu
in to celo v njegovi soseščini – tik ob stolnici. Šolo je imel torej
Ferdinand čisto blizu, še bližje pa stolno cerkev Marijinega vnebovzetja, v katero je zelo rad zahajal. Dobra domača vzgoja je
dečka pripravila tudi na božjo navzočnost, ki je začela dobivati
vse večje mesto in pomen v njegovem življenju. Ferdinand je
namreč zelo rad molil in se v molitvah izročal in priporočal Mariji. Bil pa je tudi zelo ubogljiv in vesten pri učenju in učitelji so
kmalu videli, da je fant zelo odprte glave.

Stane - pesmi.indd 6

REDOVNIK FERDINAND
Oče Martin Bullones je z veseljem gledal svojega sina Ferdinanda, ki je iz dečka začel postajati mladenič. Ne le, da je bil prizadeven in nadarjen učenec, ampak je bil predvsem plemenit
in je zaupal v Boga. To je očeta navdajalo s ponosom in že si je
predstavljal, kako bo tudi Ferdinand poprijel za meč in se skupaj z njim ter ostalimi vitezi in vojščaki podal na vojno proti muslimanskim Mavrom. Ti so namreč v tistem času zasedli dobršen
del Iberskega polotoka in z njega začeli izpodrivati portugalsko
in špansko ljudstvo. Ferdinand je sicer razmišljal o viteštvu, a na
čisto drugačen način, kot si je predstavljal njegov oče Martin.
Vitez že, a ne z železnim mečem, s ščitom in z oklepom, temveč
s ščitom vere in z mečem duha. Tako se je petnajstleten odločil,
da bo svoje viteštvo zaživel na ta način, da bo vse svoje moči
posvetil najvišjemu kralju – Bogu.

BOOK

Zunaj mestnega obzidja Lizbone je kot mogočna trdnjava
stal nedotakljivi samostan svetega Vincencija. Tudi Mavri so ga
večkrat napadali, a jim ni uspelo zavzeti samostana za mogočnim obzidjem. Tako so lahko redovniki iz reda regularnih kanonikov svetega Avguština varno živeli v miru in se posvečali molitvi in delu. Mladi Ferdinand Bullones se je torej odločil, da se
pridruži tem redovnikom, ki so med ljudstvom sloveli po svoji
pobožnosti. Počasi se je začel vživljati v duhovno ozračje in način redovnega življenja, ki je bilo prežeto predvsem z molitvijo
in delom. Privajal se je na samostanski red in tudi sicer na nov
3

4
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Pantone 265 C in 269 C

4. A. Strle, Vem, komu sem veroval, 1988
5. A. Strle, Živo upanje, 1990
6. C. Sorč, Živi Bog, 1991
7. A. Strle, Božja slava živi človek, 1992
8. F. Oražem, Teologija duhovnosti, 1993
9. B. Košir, Ustavno pravo Cerkve, 1996

IN
PIAM
MEMORIAM

20. M. Ambrožič – Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem, 2010

20. M. Ambrožič – Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem, 2010

Priročniki Teološke fakultete

Priročniki Teološke fakultete

2012

10.12.2011 16:45:23

USTAVNO
PRAVO
CERKVE

18

Zanesljivejši postanejo šele viri iz prehoda 3. v 4. stoletje, torej iz dobe
cesarja Dioklecijana (284–305) in njegovih sovladarjev. Gre za različna poročila o zadnjem in največjem sistematičnem preganjanju kristjanov v cesarstvu. Na območju Italije, kamor je spadala Benečija z Istro (vključno z Emono), je preganjanje trajalo od spomladi leta 303 do maja 305. Na območju
Norika in Panonije je preganjanje trajalo od spomladi 303 pa vse do Galerijevega tolerančnega edikta, 28. aprila 311, čeprav se je v glavnem zaključilo
že z nastopom cesarja Licinija novembra 308. Viri izpričujejo v tej dobi preganjanje v Ogleju (skupina Kancijanov) in Istri, kjer je umrlo mučeniške smrti
najmanj 14 kristjanov (Bratož 1986, 196–267). Preganjanje na obravnavanem
področju pa ni bilo tako hudo, kot je bilo npr. na Balkanu ali na Vzhodu.

Začetki prvotne krščanske skupnosti v Ogleju so povezani z legendo o sv.
Mohorju, ki pa je bil v resnici sirmijski mučenec (Bratož 1986, 41–68). Legenda ga je povzdignila celo v ustanovitelja Ogleja in učenca sv. Marka (Miklavčič
1962b, 363–367). Sv. Mohor naj bi krščanstvo razširil tudi v Trst in druga mesta,
njegov naslednik sv. Hilarij (ok. 280) pa na celotno ozemlje Istre in Benečije
(Parentium – Poreč, Tergeste – Trst, Pola – Pula, Patavium – Padova, Vicetia –
Vicenza, Verona). Tam je bilo krščanstvo pod oglejskim vplivom navzoče že v
2. pol. 3. stoletja ali najkasneje v Dioklecianovi dobi (284–305). Tudi nekatere
značilnosti teoloških predstav pri sv. Viktorinu iz Petovione so nedvomno
oglejskega izvora. Vpliv Ogleja se je ok. leta 300 v zahodnopanonskem prostoru križal s sirmijskim, v kvarnerskem pa s salonitanskim. Dokaj izrazit je bil od
sredine 4. do sredine 5. stoletja, nato pa je za eno stoletje opešal. [Zemljevid 4]

beg v gore ob začetku preganjanja,
aretacije.
njihovo počasno hiranje v ječi v Lavriaku (glavnem mestu Obrežnega
Norika) in
• mučeniška smrt (mučenje in utopitev) nekdanjega državnega uradnika sv. Florijana.
Družbeni položaj »vojaka« sv. Florijana nakazuje, da se je krščanstvo širilo tudi med višjimi sloji prebivalstva, ki so bili sicer glavni nosilci in izvajalci
državne ideologije.

Krščanstvo naj bi na naša tla prispelo 50–100 let zatem, ko se je zasidralo v Ogleju. Seveda pa to ne pomeni, da se romanski staroselci z njim niso
srečevali že prej. Zaradi strateške lege in prehodnosti današnjega slovenskega
ozemlja so po rimskih cestah in morju prihajali oziroma prehajali zlasti vojaki
in trgovci, med katerimi so bili nekateri tudi kristjani (Bratož 1991, 11).
1.1.3
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Preganjanje kristjanov v Noriku nakazuje legenda o sv. Florijanu (Bratož 1986, 267–284). Nastala je v karolinški dobi na temelju pristnega, v antiko
segajočega izročila. Iz nje se da izluščiti naslednje značilnosti iz življenja kristjanov v Noriku:
•
•
•

»Legendarna« zgodnjekrščanska izročila

2
Prim. R. Girard, Quand ces choses commenceront, Arléa, Paris 1996, 70, 190–194, R. Girard, J. G.
Williams (ur.), The Girard Reader, A Crossroad Herder Book, New York 2002, 283–286.
3
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Prim. C. Fleming, René Girard. Violence and Mimesis, 2.
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Na enak način sta bila približno v istem času mučena sv. Just v Trstu
(Tergeste)2 in sv. Kvirin iz Siska (Siscia) (Bratož 1991, 13).

Že smo omenili legendo o sv. Mohorju kot začetniku oglejske Cerkve.
Zelo stara pa naj bi bila tudi legenda o prvem emonskem škofu sv. Maksimu,
ki naj bi umrl mučeniške smrti za časa cesarja Decija leta 250. Legenda naj bi
bila ponaredek, ki je nastal po vsej verjetnosti šele v 17. stoletju (Bratož 1986,
124–133). Zelo sporni sta tudi legendi o mučeništvu sv. Pelagija v Emoni
in sv. Maksimilijana v Celeji, ki naj bi pretrpela mučeništvo za časa cesarja
Numerijana (284). Verjetno sta prelila kri za Kristusa že v času cesarjev Decija
(249–251) ali Valerijana (253–260) (Bratož 1986, 167, 177).

Največja krščanska skupnost je bila ob koncu 3. stoletja v Petovioni (Petovio, Ptuj). Njeno življenje izpričujejo dela škofa in mučenca sv. Viktorina
Ptujskega (Bratož 2005a, 110–112).

1.2

Od verske svobode do zatona zahodnega
rimskega cesarstva

Galerijev tolerančni edikt iz leta 311 je pomenil prelomnico v odnosu
rimske države do krščanstva. Omogočil je nekaj desetletno legalno sobiva-

Zaradi nezanesljivosti legendarnih izročil in pomanjkanja zanesljivih
materialnih virov si pri ustvarjanju podobe o prakrščanski dobi na naših
tleh moramo pomagati z interpretacijo razvoja krščanstva v soseščini. Ana-

2

brigita perše

brigita perše

USTAVNO PRAVO CERKVE

logno sklepanje pa seveda nudi le medle obrise o življenju in delu prvih generacij kristjanov na kasnejših slovenskih tleh.

Širjenje krščanstva iz Ogleja

MIMETIČNA TEORIJA RENÉJA GIRARDA

René Girard se je rodil 25. 12. 1923 v Avignonu. Med letoma
1943 in 1947 je študiral v Parizu na École des Chartes, kjer se je
specializiral v srednjeveški zgodovini. Leta 1947 je odšel v Ameriko
in leta 1950 doktoriral na Indiana University. V času svoje akademske kariere je poučeval na Duke University, Bryn Mawr University,
Johns Hopkins University in State University of New York. Svojo
akademsko kariero je zaključil na Stanford University, kjer je poučeval med leti 1981 in 1995.
Ob poučevanju francoskega jezika je Girard na željo nadrejenih
pričel pripravljati tudi ure literature in preučevati velika literarna
dela. Ob prebiranju del velikih romantičnih piscev je, leta 1958, odkril mimetično teorijo, ki je usodno zaznamovala njegovo nadaljnje
delo.
Girardovo odkritje mimetične teorije je poleg dela literarnega kritika, spremljala tudi osebna izkušnja spoznanja minljivosti. Strah
pred rakom, za katerega ni vedel, ali je popolnoma ozdravljen in ob
katerem je doživljal grozo minljivosti, je po koledarju cerkvenega
leta doživljal v času posta, leta 1959. Novica, da njegovo življenje ni
več v nevarnosti, je sovpadala s svetim tridnevjem. Na veliko sredo,
ko je Cerkev nekdaj znova sprejemala spokornike v svoje občestvo,
je pot do Boga znova našel tudi René Girard.
Naravni skepticizem ga je prepričeval, da je njegova vera posledica strahu. Toda obdobje njegove temne noči je zelo natančno sovpadalo z obdobjem, ki ga je Cerkev predpisovala za pokoro grešnikov
in s svetim tridnevjem. V dneh, ki so sledili, je uredil svoje versko

KRŠČANSTVO V ANTIKI

Oglejska Cerkev je pri širjenju krščanstva v zgornjejadranski, vzhodnoalpski in predalpski prostor v antičnem obdobju gotovo igrala najpomembnejšo vlogo. Akad. prof. dr. Rajko Bratož je ocenil, da je obstoj kristjanov v
Ogleju ob koncu 1. stoletja možen, v 2. stoletju zelo verjeten, na prehodu
iz 2. v 3. stoletje pa zanesljiv. Krščanska skupnost s škofom na čelu se je izoblikovala vsaj do sredine 3. stoletja. V najzgodnejšem obdobju so na oglejsko
krščanstvo vplivali vzhodni (egipčanski, siro-palestinski) in zahodni vplivi
(rimski in severnoafriški) (Bratož 1986, 141).

življenje, se cerkveno poročil in dal krstiti svoja sinova. Girard je
prepričan, da Bog daje ljudem množico znamenj, ki za modre in razumne nimajo nobenega pomena. Tisti, ki jih prepoznajo kot take, pa
se ne morejo motiti, ker živijo iz izkušnje od zgoraj.2
Globoko doživeta osebna izkušnja spreobrnjenja je bila Girardu v
veliko pomoč pri razumevanju sporočila, ki so ga želeli bralcu podati
veliki literarni ustvarjalci. Ob prebiranju njihovih del, je oblikoval mimetično teorijo, ki ga, po mnenju številnih raziskovalcev, uvršča med
najbolj izvirne in vplivne teoretike kulture današnjega časa. Njegova
mimetična teorija vpliva na izredno širok krog področij: od literarne teorije, antropologije, filozofije in psihologije do sistemskih teorij,
ekonomije, politike, religije, glasbe, celo biologije, kemije in fizike.3
Tako kot se je sam navduševal pri velikih literarnih ustvarjalcih,
se danes številni strokovnjaki z najrazličnejših področij navdihujejo
pri njegovi mimetični teoriji. Kanadski filozof P. Dumouchel trdi, da
Girard ponuja sodobnim strokovnjakom objektivno vsebino misli, ki
vodi ne le v raziskavo, ampak v pravi raziskovalni program. Francoski filozof in zgodovinar znanosti, M. Serres, pod vplivom Girardove teorije preučuje mesto nasilja v znanosti. Španski kritik C.
Bandera obravnava pomen mimetične želje in mehanizma grešnega
kozla v delih Calderóna de la Barca in Vergilija. Francoski, nemški,
britanski in ameriški raziskovalci literature obravnavajo mimetično
željo v grških tragedijah, francoskih klasičnih dramah in novelah avtorjev 19. in 20. stoletja. Posebno odmeven Girardov vpliv je mogoče opaziti na področju raziskovanja Svetega pisma.
Za E. Gansa, ki se ukvarja z vprašanjem izvora jezika in kulture,
Girardova teorija pomeni pomemben prispevek k razumevanju hominizacije in razvoja jezika. Misleca F. Varela (nevrobiolog) in J. P.
Dupuy (politični filozof), v povezavi z Girardovo teorijo raziskujeta
odnos med modelom samoorganizacije v bioloških in fizičnih znanostih ter modelom kulturne teorije. Biofizik H. Atlan pa v povezavi
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p. Zdravko Jakop OFM

P. Zdravko (s krstnim imenom
Vincenc) Jakop, univ. dipl. teolog, je bil rojen 7. marca 1941 v
Vitanju v kmečki družini s sedmimi otroki. Osnovno šolo je
obiskoval v domačem kraju in
jo končal v Mariboru. Noviciat
in srednjo ekonomsko šolo je
končal v Novem mestu, teologijo pa v Ljubljani. Birmal ga je mariborski škof dr. Maksimiljan Držečnik (15.
maja 1952), slovesne obljube je izrekel 11. oktobra 1971
v Ljubljani. V diakona ga je posvetil ljubljanski nadškof/
metropolit dr. Jožef Pogačnik 13. januarja 1975, v duhovnika pa ga je posvetil mariborski pomožni škof dr.
Vekoslav Grmič 29. junija 1975 v Vitanju, kjer je daroval
tudi novo mašo 6. julija 1975. Njegova službena mesta
so bila: Ljubljana Vič, kjer je bil najprej kaplan in nato
župnik (1975-1995), zatem je bil tri leta vzgojitelj frančiškanskih klerikov-bogoslovcev (1995-1998). Naslednja
postojanka je bil Maribor, kjer je bil župnik župnije Sv.
Marije in istočasno rektor bazilike Matere usmiljenja
(1998-2004), potem pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je v
Šiški prevzel župnijo sv. Frančiška Asiškega (2004-2010).
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ska, a se je po desetih dneh zaradi odlične
teritorialne obrambe morala umakniti.
Slovenija je uspešno sklenila predpristopna pogajanja z Evropsko zvezo in bila
sprejeta maja 2004. Istočasno smo se z referendumom odločili tudi za vstop v Nato.
Republika Slovenija meri 20.256 km2.
Imamo alpske vrhove, prekmurske ravnice in 47 kilometrov Jadranskega morja.
Prebivalcev šteje 1,956.986. Leta 1980 se
je rodilo še 30.000 otrok, leta 1998 pa le še
17.474. Leta 2003 je povprečna mesečna
plača 637,70 evrov. Katoliška Cerkev na
Slovenskem je imela tri škofije (ljubljansko, mariborsko in koprsko), ki so združene v metropolijo s sedežem v Ljubljani.
Vseh župnij je 803, vseh duhovnikov pa
1178. Vsak duhovnik povprečno duhovno oskrbuje 1217 vernikov. Nedeljske
maš se udeležuje okrog 18 odstotkov vernikov. Leta 2004 smo pridruženi Združeni Evropi. In kakšno je versko stanje v
njej? Njenih 520 milijonov prebivalcev
se po verski pripadnosti deli: 255 milijonov je katoličanov (49 %), 99 milijonov
je pravoslavnih (19 %) in 83 milijonov
protestantov, anglikancev in drugih reformiranih kristjanov (16 %). Ostalih 83
milijonov pa so muslimani, neverni in
drugače misleči (16 %).
Evropa ni bila nikoli povsem evangelizirana (Vinko Ošlak). Pozna pa cepitve. Leta
2004 smo se spominjali boleče 950-letnice
vzhodnega razkola (1054). Poznamo križarske vojne, ki so trajale približno 200 let
(1096-1270). Te vojne niso dosegle ne političnega in ne verskega cilja. So pa zadržale
prodor Turkov v Evropo in močno vplivale na gospodarsko in kulturno življenje.

V 15. stoletju na Češkem razdvaja ljudi
husitsko gibanje. V Nemčiji v 16. stoletju
pride do cepitve Zahodne Cerkve, čemur
sledi 30-letna vojna. Vsak nasilen poskus
zedinjenja je pomenil nevarnost ponovne
cepitve.
V Evropi je bil do l. 1300 uradni jezik
latinščina, potem pa je plemstvo govorilo
nemško, preprosto ljudstvo pa svoj materni jezik. Slovenci smo govorili Slovensko.
Vprašanje je, kako bo v prihodnje? Na
severu in zahodu bomo brez meje, na
jugovzhodu pa nas bo varovala schengenska meja. Slovenci imamo torej zopet
možnost, da bomo vsi združeni v enem
narodnem telesu, seveda če bomo »za«.
Če še čutimo, da pripadamo drug drugemu vsi, ki zdaj živimo zaradi meja ločeno.
Jezik naj ostane slovenski. Položaj jezika
bo odvisen od naše zavesti, našega ponosa, naše volje, narodne vzgoje in omike.
Hudo bo, če bo slovenski jezik samo še
jezik ljudskih pevcev.

iMUNitEtNA ZEMLJA
v SAviNJSki DOLiNi
V 12. in 13. stoletju so se razne dinastije borile za prevlado nad slovensko zemljo (Spanheimi, Traungovci, Andeški,
Babenberžani ...). Ne velja pa za vso slovensko deželo enako.
Poglejmo si le, kakšno je bilo stanje v
Savinjski krajini. Dejstvo je, da je bilo zelo
različno (drugačno) od drugih slovenskih
dežel. Tu ni bilo nikoli močne dinastične
oblasti. Razloga sta bila dva: prvi, ker je

pokrajina zgodaj izgubila lastne krajišnike (mejne grofe), in drugi, ker je bilo
ozemlje sila razdrobljeno, bolj ko v drugih pokrajinah. V Savinjski marki je bilo
veliko imunitetne zemlje (taka zemlja ni
bila podložna deželnemu gospodu in je
bila oproščena javnih dajatev in bremen).
Laško z velikim zemljiškim teritorijem so
imeli v lasti »štajerski gospodje«, čeprav
Laško tedaj ni spadalo k Štajerski deželi.
V severnem in vzhodnem delu Savinjske krajine sta bila dva lastnika: salzburški nadškof in krški škof. Njuna zemlja je
bila »imunitetna«. Krška škofija je do teh
posestev prišla posredno. Cesarja (Oton
II. in Konrad II.) sta savinjskemu krajišniku podelila in podarila za varovanje
meje veliko zemljišče med zgornjo Pako
in Dravinjo s središčem v Vitanju. Posesti
so se raztezale vse od Šaleka do Pilštajna, Podčetrtka do Sotle in Bizeljskega.
Ta zemljišča so upravljali sami s svojimi
ministeriali. Druge posesti pa so dajali v
najem, dokler niso prešle v dedno last:
Planina, Kozje, Podsreda, Kunšperk, Rogatec, Lemberg pri Poljčanah. Ko je umrl
mejni grof Viljem I. in ko sta za njim
umrla še oba sinova, je vdova Ema postala dedič res velikega bogastva. Največ teh
posesti je darovala krški Cerkvi in nekaj
salzburškemu nadškofu. Le-ta je nekaj
posesti dobil tudi neposredno od cesarja.
V zgornji Savinjski dolini si zemljišče
delita benediktinski samostan v Gornjem
Gradu in oglejski patriarhat. V srednjem
delu Savinjske krajine pa so lastniki Vovbržani in svobodni gospodje Žovneški, ki
postanejo kasneje celjski grofje in podedujejo še vovbrško posest.

Tudi v Vitanju ni bila vsa zemlja last
krških škofov, saj so tu imeli svoje posesti
tudi žički kartuzijani, studeniške dominikanke in drugi.
Za imunitetno zemljo je značilno, da
je imela vedno nasledstvo (škofa za škofom), medtem ko so plemiške rodovine
izumirale. Kadar je bil škofijski sedež izpraznjen, je imel nad lastnino roko cesar
sam. Tako so krški škofje skozi dolga stoletja obdržali svojo posest. Zadnje posesti,
ki so jih imeli v Vitanju od 11. stoletja, so
prodali v času jožefinskih reform (1783).
Prednost je bila v tem, da škofijska ustanova ni propadla, medtem ko so plemiške
rodovine izumirale: Spanheimi l. 1279,
Vobržani l. 1322, Sternberžani l. 1329,
Ortenburžani l. 1418, Celjski l. 1456, Goriški l. 1500.
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vitEZi iN MiNiStERiALi
V 12. stoletju je prišlo do velikih sprememb tako za kmeta kakor tudi za plemstvo. Kot je bilo rečeno, so velike stare
svobodne plemiške rodovine izumirale.
Vzrokov je bilo več: zgodnja smrt moških potomcev, mnogi se niso vrnili iz
križarskih vojn, mnogi niso znali gospodariti itd. Tako je razlika med svobodnimi in nesvobodnimi vedno bolj izginjala.
Pojavilo pa se je viteštvo, za katerega je
bilo najprej pomembno, ali se je kdo rodil svoboden ali nesvoboden, pozneje pa
je bil pomemben predvsem viteški način
življenja: da je bil dober gospodar, se je
uspel morda poročiti v plemiško rodbino
in da je znal gospodariti, če je dobil v fevd
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Frančišek Asiški: Uvod

KRIŽEV POT

Pot svetega frančiška

Frančišek med nami - 12

Andraž Arko OFM

NAŠIH ODNOSOV
ponatis

Murray Bodo ofm

Njegovo življenje poseže v leto 1182 pred davnimi osemsto leti v v italijansko mestece v Umbrijski
dolini. Rodi se trgovcu s suknom Petru Bernardoneju in njegovi ženi Francozinji, gospe Piki. Krstijo
ga za Janeza, kar oče pozneje spremeni v Frančiška. Mladost preživlja v sorazmernem razkošju, v
prešernosti in glasbi, v zavidljivi vlogi voditelja med
tovariši. Je očarljiv in duhovit mladenič, prijazen,
dobre volje ter razsipno darežljiv kot bogat, razvajen sin. Razjeda ga želja, da bi postal vitez, kakršni so bili njegovi junaki, legendarni potujoči vitezi
kralja Arturja in palatinci Karla Velikega.
In tako v svojem dvajsetem letu odjezdi v bitko v
manjšem spopadu med Assisijem in sosednim mestom Perugio. Asiške meščane zapodijo in Frančiška zaprejo v Ponte San Giovanni, vasici med Assisijem in Perugio. Leto dni je v peruški ječi, kjer
bodri sojetnike in na splošno potegne iz težkega
položaja najboljše; vzorec, ki se bo ponavljal skozi
vse njegovo življenje.
Frančiška zaradi njegovega bogastva in položaja zaprejo s plemiči in ne z navadnimi meščani,
odlika in ločenost, ki mladega Frančiška preganja
in muči. Vendar tudi v nekoliko boljšem stanu za
plemstvo vlaga in umazanija v ječi slednjič načneta
njegovo rahlo telo in Peter Bernardone sme sina
zaradi bolezni odkupiti.
Ko Frančiška končno izpustijo in se vrne v rodni
Assisi, je vse leto 1204 privezan na posteljo – drugačno ujetništvo, še eno leto preizkušnje. In ko sle-
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Jezus me vabi, naj vsak dan vzamem svoj križ na svoje
rame in ga nosim za njim. Pri tem lahko človek pogosto
pomisli na dejstvo, da je Jezus nosil križ le malo časa,
tik pred smrtjo, jaz pa naj bi križ nosil vse življenje.
Ampak Jezus je nosil križ ves čas svojega zemeljskega
življenja; križ, ki smo mu ga naložili mi, ljudje, tudi
jaz, ki sem zavrgel njega, ki je med nas prinesel veselo
oznanilo; križ, ki ga je najbolj bolel zato, ker ljubezen
ni bila ljubljena. Ali se nekaj podobnega ne dogaja
tudi v mojih odnosih? Saj tudi jaz pogosto doživljam
odnose z bližnjimi kot križ, včasih prijeten, včasih pa
neznansko težak. Gospod, rad bi sprejel križ, a kaj, ko
je včasih tako težko. Rad bi bil tvoj učenec, pa včasih
sploh ne gre. Gospod, ob postajah tvojega križevega
pota se želim tudi sam srečati s svojim križem, ga voljno
sprejeti in pogumno nositi za teboj.

PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT
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Ameriški Slovenec Stanislav Južnič
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To knjižico p. Krizostoma Komarja OFM bi morali imeti vsak dan v
rokah. Pomislimo: če bi na svetu bila samo ena stvar, ki je dragocenejša
kakor z ljubeznijo objeto trpljenje, bi Jezus, učlovečeni Bog, učlovečena
Božja modrost, moral izbrati tisto – pa je izbral križ, najdragocenejše.
Največji apostol širjenja molitve svetega križevega pota frančiškan,
sveti Leonard Portomavriški (1676-1751), je zapisal, da je molitev
križevega pota vrhunec, akademija duhovnega življenja.
Ko z Jezusom in Marijo stopamo od postaje do postaje križevega
pota, podoživljamo njuno trpljenje, darovano iz ljubezni do nas, in
dopuščamo, da Gospod upodablja naša srca po svojem in Marijinem
srcu. Ko molimo križev pot, se kesamo svojih grehov ter se odvračamo
od njih. Trpeči, umrli in vstali Odrešenik pa nam v obilju deli darove
Svetega Duha, posebej največjega od njih, ki je ljubezen do Boga in
do bližnjega.
Ko se zahvaljujem p. Krizostomu za dragocenost teh treh križevih
potov, vas vabim, da si razdelimo mesec tako, da bomo vsak dan
premišljevali vsaj eno od postaj iz knjižice, ki je pred nami in tako
stopali vstajenju naproti!
p. dr. Leopold Grčar OFM
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je bil rojen 1955 slovenskim staršem v San Franciscu,
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v Ljubljani je diplomiral iz fizike
in nato doktoriral iz zgodovine.
Dosežke Kranjcev Avguština Hallersteina,
Gabrijela Gruberja in Jurija Vege
je raziskoval na Univerzi v Saint Louisu
ter na oddelku za zgodovino znanosti

Krizostom Komar OFM

c

KP3_Naslovka.indd 1

Bodo_pot_sv_Franciska.indd 10

29.11.2012 0:04:10

Stanislav Južnič

4

PRIRODOSLOVJE
MED MANJŠIMI BRATI
NA SLOVENSKEM

c

c

Naslovka PrirodoslovjeOFM.indd 1

15.1.2010 20:25:17

Kruta je bila Tvoja obsodba. Po rokah krivičnikov si bil
izdan. Laž in prevara sta omogočili takšno dejanje, kot
je izdajstvo.
Tudi jaz se večkrat poslužim laži in prevare. OPROSTI
MI, JEZUS! Vem, da takrat enako trpiš zame, kot si za
svoje izdajalce. Pomagaj mi, da Ti bom zvest prijatelj.
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dnjič vstane s postelje, se neutolažljiv sprehaja po
asiških gričih, saj je svet izgubil svoj sijaj. Iz njegove
notranjosti je izginila luč; nič več ne gleda z žarečimi oči otroka. Prav v tej puščavi otožnosti pa zasliši
glasove in ima videnja, ki bodo preoblikovala njegovo življenje, ki ga bodo spet naredila otroka.
Prvi glas pride v sanjah v mestu Spoleto, kjer
biva Frančišek v še enem jalovem poskusu, da bi z
odhodom na vojsko kot vitez ubežal svoji pobitosti.
Vidi veliko grajsko sobano, katere stene so polne
ščitov, in neki glas napove, da pripadajo Frančišku
in njegovim tovarišem. Frančišek si sanje tolmači
napačno in se je pripravljen okleniti te napovedi
viteštva in slave, ko zasliši drug glas:
»Frančišek, ali je bolje služiti Gospodu ali služabniku?«
»O gospod, seveda Gospodu.«
»Zakaj pa potem skušaš svojega Gospoda spremeniti v služabnika?«
In kakor prerok Samuel tudi Frančišek prepozna glas, ki mu govori.
»Gospod, kaj hočeš, da naj storim?«
»Vrni se v Assisi. Tam ti bo razodeto, kaj moraš
storiti, in razumel boš pomen tega videnja.«
In tako začne Frančišek namesto lastne nestrpne želje po slavi na bojišču poslušati Boga. Začne
dolgo, notranje potovanje nazaj v Assisi.
Kako veliko mora biti Frančiškovo ponižanje, ko
jezdi nazaj v Assisi sam. Največja preizkušnja za viteza je njegov pogum; raje bi imel smrt v bitki kakor
karkoli, kar bi bilo videti kakor umik iz bojevanja.
In vendar, v pokorščini Božji besedi pride Frančišek
domov kakor samoten vitez, ki je pobegnil z bojišča.
Ta pogum njegove prepričanosti ob sramoti in ponižanju postane pristen pečat Frančiškove osebnosti,

Manjši bratje so s Frančiškovim napotkom, naj zbirajo
svete spise na častnih krajih, močno vplivali na razvoj knjižnic med Slovenci in še posebej na branje prirodoslovno-matematičnih knjig. Bili so in so še vedno med najštevilnejšimi
redovi na Slovenskem. Mnogi naši učenjaki so se šolali pri
njih in vstopali v njihove vrste. Kdo so bili frančiškanski matematiki, astronomi in fiziki na južnih obronkih Alp?
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Razvoj Frančiškovih redov vseskozi temelji na izročilu sv.
Frančiška; njegov v naravo usmerjeni pogled je bilo vedno
zelo blizu prirodoslovnim vedam. Zato so manjši bratje ob
svojih novih postojankah redno postavljali bolnišnice in lekarne, za njihove knjižnice pa so, ob vodilnih uslužbencih –
bibliotekarjih, pogosto skrbeli izurjeni redovniki knjigovezi,
denimo pri ljubljanskih kapucinih.1
Vse veje Frančiškovih manjših bratov so med Slovenci
pustile svoj pečat. Samostanski redovi so bili že v srednjem
veku močni nosilci izobraževanja v Istri in še posebej v Ko1

Benedik, Kralj, 1992, 24.

pru. Sv. Anton Padovanski je med letoma 1227 in 1230 prišel v Istro kot lombardski provincial in je verjetno utemeljil
red manjših bratov v Gorici (1225), Trstu (1229), Kopru
(1260), Piranu (1301) in morda celo v Poreču. Frančiškovi manjši bratje so prispeli na Ptuj leta 1239, kmalu za tem
pa tudi v Celje in Maribor; Ljubljana jih je na današnjem
Vodnikovem trgu bržkone gostila že nekoliko prej.2 Frančiškanski samostani Bosansko-Hrvaško-Kranjske province sv.
Križa so se razvili v Ljubljani, na Sveti Gori, v Pazinu, Trsatu,
Senju Karlovcu, Jaski, Samoboru, Klanjcu, Brežicah, Nazarjah, Novem mestu in Kamniku.3 Leta 1517 je papež Leon X.
uradno ločil manjše brate na ostrejše observante (db. »državce«, na Slovenskem imenovane frančiškane) in konventuale (»samostance«, na Slovenskem imenovane minorite v
temno rjavih ali črnih habitih). Minoriti so se med drugim
uveljavili Gorici, Piranu in na Ptuju. Manjši bratje frančiškani so maja 1897 pod papežem Leonom XIII. združili veje
observantov in drugih reformiranih struj;4 delovali so tako
v Ljubljani, kot v Novem mestu. Kapucini (manjši bratje puščavniki v svetlo rjavih habitih) so leta 15285 s papeško bulo
po nekaj letih nesoglasij dosegli samostojnost pod vrhovnim
vodstvom minoritov (konventualov) kot posebna tretja veja
manjših bratov. Popolno pravno samostojnost so dosegli leta
1610;6 prav tedaj so med protireformacijo postali zelo prepoznavni pridigarji v slovenskih krajih.7
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3
4
5
6
7

Bonin, 2004, 109; Bahor, 2005, 395-396, 673.
Furlan, 1926, 29.
Škofjanec, 2000, 28; Sršan, 2003, 11.
Merlo, 2007, 401, 408; Bahčič, 2007, 152.
Dolinar, 2004, 138; Egger, Lehmann, Rotzetter, 2003, 36.
Škrabec, 2002, 41.
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Partnerski odnos je najznamenitejša arena intime,
v kateri se lahko razrešujejo
najpomembnejše teme, občutja, afekti,
ki so bili v najzgodnejši mladosti vzpostavljeni
v odnosu s starši. V zaljubljenosti se te vsebine
iz mladosti z vso strastnostjo in milino,
z vso bolečino in grenkobo na novo prebudijo,
in sicer z namenom, da bi jih tokrat razrešili,
za kar pa se morata partnerja
zavestno odločiti.
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ponovitev primarnega odnosa

GOREČNOST IN POTRPEŽLJIVOST
V SREČEVANJU VERE Z NEVERO

Tomáš Halík se je rodil v Pragi leta 1948. Vzgojen je bil v
agnostičnem svobodomiselnem duhu Masarykove demokratične
dediščine, ki je bila kot del evropskega izročila pluralistične
demokracije trn v peti komunističnega režima na Češkoslovaškem.
Sam se je dokopal do doživete vere in se odločil za duhovniški
poklic. Po kratkotrajnem študiju je deloval v t.i. podzemni cerkvi,
leta 1978 pa je bil v tajnosti posvečen v katoliškega duhovnika
v Zahodni Nemčiji. Leta 1992 je doktoriral na Karlovi univerzi v
Pragi (iz sociologije) in Papeški teološki fakulteti v Wrocławu (iz
teologije). V času predsedovanja Václava Havla je bil njegov zunanji svetovalec. Papež
Janez Pavel II. ga je imenoval za svetovalca Papeškega sveta za dialog z neverniki.
Od leta 1997 je redni profesor za sociologijo na oddelku za religiozne študije
Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi. Je avtor mnogih knjig, ki so prevedene v
številne jezike, in eden najpomembnejših iz razumnikov srednjeevropskega prostora
ter mislec svetovnega slovesa.
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Inovativna relacijska družinska terapija na osnovi
temeljnega afekta išče razrešitev nastalega
problema na sistemski ravni, kjer skuša odkriti
dinamiko regulacije afekta, in sicer v povezavi
z afektivnim psihičnim konstruktom. Če na tej ravni
ne pride do spremembe, terapevt skuša prodreti
v globlje nivoje problema na medosebni in končno
na intrapsihični ravni. Inovativna relacijska
družinska terapija raziskuje notranjepsihični svet
z več zornih kotov in upošteva različne dejavnike
relacijske matrice. Terapevt tako skuša razumeti
psihobiološke vsebine, ki izvirajo iz preteklih
generacij ter globoko zaznamujo sedanjost
posameznika, para ali družine.

c

c

psihobiološke vsebine m regulacija afekta m afektivni psihični konstrukt
temeljni afekt m sistemska, interpersonalna in intrapsihična dinamika
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Odrešenje ne govori le o smrti in o »prihodnjih dobrinah«.
Moderna teologija zelo poudarja, da smo že odrešeni in da lahko
uživamo sadove odrešenja že v tem življenju. Vsak trenutek svojega
življenja. Seveda, če verujemo. Kajti vera nam osmišlja življenje in
ga s tem »rešuje«. Tako je mnogokrat dejal tudi Kristus: »Rešila te je
tvoja vera!« Iskanje odrešenja torej ni le »iskanje prihodnjih nebes«,
temveč tudi in predvsem prizadevanje za človeka vredno življenje
tukaj in sedaj. Bog je dal človeku smernice, ki naj se jih drži, da bo
našel srečo v življenju – najprej tu in v prihodnosti »onkraj«.
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V SVETOVNIH RELIGIJAH

Janez Juhant (ur.): Na poti k resnici in spravi
Robert Petkovšek: Heidegger-Index
Janez Juhant (ur.): Kaj pomeni religija za človeka
Peter Kvaternik (ur.): V prelomnih časih
J. Juhant, V. Potočnik: Mislec in kolesja ideologij. Filozof Janez Janžekovič
Miran Špelič OFM, La povertà negli apoftegmi dei Padri
Rafko Valenčič: Pastorala na razpotjih časa
Drago Karl Ocvirk CM: Misijoni - povezovalci človeštva
Ciril Sorč: V prostranstvu Svete Trojice (Trinitas 1)
Anton Štrukelj: Trojica in Cerkev (Trinitas 2)
Ciril Sorč: Od kod in kam? (Trinitas 3)
Tadej Strehovec OFM: Človek med zarodnimi in izvornimi celicami
Saša Knežević: Božanska ojkonomija z Apokalipso
Avguštin Lah: Mi v Trojici (Trinitas 4)
Erika Prijatelj OSU: Psihološka dinamika rasti v veri
Jože Rajhman (Fanika Vrečko ur.): Teologija Primoža Trubarja
Nadja Furlan: Iz poligamije v monogamijo
Rafko Valenčič, Jože Kopeinig (ur.): Odrešenje in sprava, čemu?
Janez Juhant: Idejni spopad - Slovenci in moderna
Janez Juhant: Idejni spopad II - Katoličani in revolucija
Bogdan Kolar: Mirabilia mundi - Potopis brata Odorika iz Furlanije
Fanika Krajnc-Vrečko: Človek v Božjem okolju
Bojan Žalec: Človek, morala in umetnost
Janez Juhant, Bojan Žalec (ur.): Na poti k dialoški človeškosti
René Girard: Grešni kozel
Janez Juhant, Vojko Strahovnik, Bojan Žalec (ur.):
Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog?
27. Ciril Sorč: Povabljeni v Božje globine (Trinitas 5)
28. Drago K. Ocvirk: Ozemljena nebesa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NEBESA
Z AKORENINJENOST

RELIGIJ V KULTURI IN DRUŽBI

D R AG O K. O C V I R K

MARI JOŽE OSREDKAR OFM
MARJANA HARCET
ISBN 978-961-6844-10-9

Z NA N ST V E NA

ZnK35 - Mari ovitek.indd 1

OZEMLJENA

Zbirka Znanstvena knjižnica TEOF:

IN NAUKI O ODREŠENJU

c

18 - Naslovka Belin.indd 1

KNJIŽNICA

ZnK25 - Gresni kozel.indd 1

Z

K N J I Ž N I CA

OFM

Inovativna relacijska
družinska terapija

Govorica telesa
v psihoanalizi
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hrepenenje po odnosu
religiozno izkustvo
organski spomin
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nezavedni prenos temeljnih afektov regulacija psiho-organskih stanj

Govorica telesa
v psihoanalizi
c

Christian Gostečnik OFM

ZNANST VENA

31
26.10.2012 23:26:08

Z NA N ST V E NA

Humanistične vede se v zadnjem času vse bolj soočajo
s temami o govorici človeškega telesa in z njim
povezanega religioznega izkustva, saj telo najgloblje
čuti sakralnost in celo Boga samega. V to areno je
že od vsega začetka stopila tudi psihoanaliza, ki je
ena izmed najmlajših humanističnih ved, a je kljub
temu že doživela temeljno menjavo paradigme.
Relacijska teorija v tem pogledu prinaša radikalen
preobrat od klasične analize, saj razume telo kot
instrument, v katerega so vtkane najbolj subtilne
relacijske teme človeške psiho-organske strukture,
ter obenem predpostavlja, da se ta razvija in ohranja
v relacijski matrici oziroma v temeljnem odnosu z
drugim ter v religioznem izkustvu z Bogom. V tej
relacijski konfiguraciji psiho-organskih medosebnih
odnosov poteka razvoj v telesu, ki si vse zapomni, tu so
vsebovani vsi boji in hrepenenja, ki postavljajo človeka
v odnos do sebe in z drugim.
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René Girard (* 1923) v duhu knjige
O stvareh, skritih od stvaritve sveta
nadaljuje razmišljanje o »mehanizmu žrtvovanja«.
So preganjanja in zlo usojeni?
So človeške družbe nujno nasilne?
Tankočuten komentar zgodovine
in evangelijev ponuja prvine odgovora.
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Različni družinski terapevtski modeli prikažejo
družino v njeni funkcionalnosti, nefunkcionalnosti
pa tudi patologiji, predvsem pa orišejo načine,
kako terapevtsko pristopiti k določenemu
simptomatičnemu družinskemu sistemu.
Vsak izmed teh modelov pristopa k družini
s svojskega vidika in zato lahko rečemo,
da ti modeli sestavljajo sistemsko celoto,
ki je vredna sistematičnega študija.

Z

Monografije FDI - 11

TOMÁŠ HALÍK • BLIZU ODDALJENIM

B

B

K N J I Ž N I CA

Z NA N ST V E NA

3 5
17.12.2012 23:40:22

ZnK28 - Ozemljena nebesa.indd 1

K N J I Ž N I CA

2 8
19.12.2011 23:49:35

1.3.2012 16:17:33

21.9.2011 16:13:10

M i vsi sM o
sl ov e n i ja

CH17 - Naslovka.indd 1

BOOK

Zois - Mi vsi smo Slovenija OVITEK - tina.indd 3

Mi v s i sM o
s lov e ni ja

19.5.2009 18:56:31

12

Jean Briand

SVETA DEŽELA
vodnik

Sveta dežela – vodnik
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ZEMLJEPISNA PODOBA

delila usodo svojih človeških bratov in jih odrešila.
Mnogim duhovnikom, redovnikom in redovnicam,
pa tudi laikom številnih generacij v preteklosti je ta
dežela postala druga domovina. Zapustili so rodne
kraje, da bi ji posvetili vse življenje, in svoje odločitve
niso nikoli obžalovali. Prebiranje teh strani naj torej v
nas krepi potrebo po čimbolj pogostem, prizadevnem
in gorečem premišljevanju Svetega pisma.
Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo
napisano v naše poučenje, da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Sveto pismo, zdržali v
upanju. (Rim 15,4)

Čeprav Palestina po svoji geološki morfologiji sodi
k Siriji, jo kljub temu obravnavamo kot posebno zemljepisno enoto. Njen obseg je jasno razviden: na
severu jo omejujejo mogočno predgorje južnega Libanona (višina 1889 m), gorski greben Hermon (Džebel es Šejk, 2814 m) in globoka soteska Litani Nar el
Kasimijeh; na vzhodu jo zapira arabsko-sirska puščava (El Hamad), ki se razteza vzdolž antične poti, po
kateri so se pomikale karavane, in doseže Vadi el Heza
(svetopisemski Zared) na jugovzhodnem delu Mrtvega morja; na jugu so stepe Negeba, ki prehajajo v severno puščavo Sinajskega polotoka; na zahodu pa jo
obliva Sredozemsko morje, in to od ustja reke Nar el
Kasimijeh do grape Vadi el Ariš (svetopisemski »egiptovski hudournik«). Palestina torej leži med 33º in 31º
severne širine in med 34º in 36º vzhodne dolžine in
meri približno 26 000 kvadratnih kilometrov. V teku
zgodovine so se palestinske meje pogosto spreminjale, odvisno od političnih preobratov v deželi.
V Svetem pismu se za Palestino uporablja več imen:
»dežela Kanaan«, »obljubljena dežela«, »izraelska dežela«, »sveta dežela«. Njene meje Sveto pismo označuje z
izrazi: »od Dana do Beeršebe«, »od vhoda v Emat do
egiptovskega hudournika« (ta oznaka velja za približno
250 kilometrov dolgo področje zahodno od Jordana) in
»od hudournika Arnon do vznožja Hermona«, to pomeni tiste predele Transjordanije, kjer so bili naseljeni
Hebrejci. Necerkveni dokumenti označujejo Palestino
z različnimi imeni: Kinahi (Kanaan), Kuru, Amuru,
Katu, Palaštu (Filisteja). Iz te zadnje besede smo po
posredovanju grških in latinskih pisateljev dobili ime
Palestina, ki se je ohranilo do današnjih dni.

br. Jean Marie Briand, ofm

SVD Vodnik finn.indd 12

Ta knjiga Frédérica Mannsa – biblicista
mednarodnega slovesa in enega najboljših
poznavalcev judovskega ozadja Nove zaveze –
je dragocen pripomoček za preiskovanje
Svetega pisma po poti lectio divina:
podaja razumevanje simbolov in se ponuja
kot odlična vaja, da se naučiš preiti
od branja besedil k njihovemu pomenu zate,
od pomena h kontemplaciji in od te k življenju,
ki ga je spremenil Bog, ki ti govori v svoji Besedi.

Frédéric Manns OFM

Frédéric Manns OFM

Jean Briand
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gelisti, za katere se zdi, da podpirajo celotno stavbo. Kakor bi sporočali, da brez evangelijev stavba
Cerkve ne more obstajati in da evangeliji neskončnemu celo omogočajo, da vstopi v zemeljski svet.
Razlaganje Svetega pisma, ki je bilo predmet cerkvene sinode,1 ostaja aktualen problem. V zadnjem
času je bilo predmet dveh dokumentov Papeške biblične komisije, v katerih so opisane vse metode razlage in različni pristopi k svetemu zapisu. Vrh tega
spodbujata pluralno branje besedila, ki omogoča, da
odkrijemo vse njegove možnosti. Kljub temu ohranja prednost zgodovinsko-kritična metoda. Jasno je,
da številna novozavezna besedila razodevajo neko
domačnost z judovskimi metodami interpretacije.
Presenetljivo, v 21. stoletju se po malem po
vsem svetu krepi fundamentalistična metoda branja Svetega pisma. Domišlja si, da presega vse različne metode razlaganja, v resnici pa znova pada
v staro skušnjavo. Pisec Drugega Petrovega pisma
je preroško besedo opredelil kot svetilko, ki mora
svetiti na mračnem kraju, dokler v naših srcih ne
vzide zvezda daníca. Člane svoje skupnosti spominja, da prerokba ni stvar osebne razlage, ker
je dobrina Cerkve. Istočasno svoje vernike svari
pred lažnimi učenjaki, ki rodijo nevarne ločine.
Čeprav je krščanska razlaga Svetega pisma močno odvisna od shodnice, vseeno dodaja novo prvino:
biti hoče kristološka. Ključ za razumevanje Svetega
pisma daje sam Kristus. V nazareški shodnici se Jezus predstavi kot razlagalec, ki uresničuje prerokbo:
»Danes se je to pismo spolnilo.« Aktualnost Svetega
pisma nas obvezuje, da se vrnemo k metodi branja,
ki je poznana pod imenom eksistencialno branje.
1

Gre za XII. redno generalno zasedanje škofovske sinode: Božja beseda v
življenju in poslanstvu Cerkve (Vatikan, od 5. do 26. oktobra 2008).
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Uvod
Razumevanje Svetega pisma
»Trava se posuši, cvetica ovene,
Beseda našega Boga pa ostane na veke.«

9

(Iz 40,8)

C

erkev mora dihati z obema pljučnima kriloma: z Vzhodom in Zahodom. Številni grški mozaiki ponujajo majhne razprave biblične hermenevtike. Omenili bomo samo dva: prvi je v apsidi
samostana Hosios Lukas (Svetega Luka) v okolici
Delfov in na izviren način predstavlja binkošti. V
središče, na prazen prestol, je postavljena knjiga
Svetega pisma, na katero se spušča golob. Iz knjige
se širi dvanajst žarkov, ki vsebujejo ognjene jezike,
ki se razporedijo nad apostole. Čas Cerkve je čas
navidezne Učiteljeve odsotnosti. Knjiga Svetega
pisma pa vseeno daje možnost, da spet najdemo
Učitelja in njegovo učenje. Že Origen je govoril o
ognju vere in svetilki znanja, ki izhajata iz knjige.
Če Cerkev čaka nove binkošti, se bo morala odpreti Duhu, ki je navdihnil Sveto pismo.
Drugi mozaik izvira iz Velikega Meteora v Grčiji. V kupoli prestoluje Učitelj sveta kot vladar,
Pantokrator. Krog kupole, ki simbolizira neskončnost, se spušča navzdol, da oblikuje kvadrat, ki ga
določajo štirje stebri. Neskončno se spušča v svet
končnosti. Nad stebri so upodobljeni štirje evan-
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In bratje naj ubogim
izkazujejo ljubezen,
kakor jo imajo med
seboj, kot pravi apostol:
»Ne ljubimo z besedo
ne z jezikom«

Blagor služabniku, ki ljubi
svojega brata prav tako
tedaj, ko je bolan in mu ni
sposoben povrniti uslugo,
kakor tedaj, ko je zdrav in
mu uslugo lahko povrne.

frančišek 4

bf 3/2012

brat

U redni ko va b e sed a

Hvaljen, moj Gospod,
z vsemi tvojimi stvarmi,
posebno s soncem,
velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem
sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva.

(Wo)

frančišek 5

bf 4/2012

brat

U redni ko va b e sed a

frančišek 6

bf 5/2012

brat

Daj mi pravo vero, trdno upanje,
popolno ljubezen, globoko ponižnost,
razumnost in spoznanje,
da se bom držal tvojih zapovedi
(molitev pri sv. Damjanu).

U redni ko va b e sed a

Letnik XXII (CXXXII) • november/december 2012

U redni ko va b e sed a

Letnik XXII (CXXXII) • september/oktober 2012

Tisti božji služabnik,
ki se ne jezi in ne
vznemirja zaradi koga
drugega, živi pravilno
in brez greha. In blagor
mu, kdor ničesar sebi ne
pridrži ter daje cesarju,
kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je božjega.

frančišek 3

bf 2/2012

brat

Letnik XXII (CXXXII) • julij/avgust 2012

frančišek 2

Uredniko va b esed a

Letnik XXII (CXXXII) • maj/junij 2012

1

b f 1/2012

frančišek
brat

Letnik XXII (CXXXII) • marec/april 2012

Letnik XXII (CXXXII) • januar/februar 2012

U redni ko va b e sed a

bf 6/2012

brat

Blagor služabniku,
ki ni hiter
pri opravičevanju
samega sebe
in ki ponižno prenese
osramočenje
ter grajo
zaradi napake,
katere ni zakrivil.
(Op 23)

(FrOp 25)

Sodba in kriza
Pogovori – Gorenc
Generalni kapitelj FSR
Frančiškanski okoljski pohodi
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Romanje v Francijo
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Alfa tečaj

Kristjan in sociala

Ali narava potrebuje
človekovo varstvo?

Pogovori – Kociper

Pogovori - Železnikar

Zakonci za Kristusa

Bratsko srečanje pri jaslicah

Letno srečanje krajevnih bratstev

Po Baragovi poti

Obisk frančiškanskega generalnega ministra
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Cesarju,
kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je božjega

L

eta 2003 se je Ervin po spletu življenjskih okoliščin odločil za samozaposlitev
na področju gradbeništva. Po določenem času sem se odzvala na njegovo povabilo in se mu v poslu pridružila z izgovorom,
da si »odpočijem« od prejšnje službe in v
tem času poiščem bolj primerno zaposlitev.
Po nekaj dneh uvajanja sem pripravila načrt poteka dela, arhiva, sprotnega spremljanja
izvedbe naročil, preučila
sem nekaj zakonodaje in
drugih predpisov – vse to
z namenom, da bi bilo delo
v malem podjetju prijetno,
pregledno in korektno.
Zdelo se mi je, da sem v
relativno kratkem času
postavila celotno strukturo
na trden temelj.
Sprejemali smo naročila
in izvajali dela. Obnavljali
smo stanovanja, gradili
hiše, poslovne prostore in
izdelovali popise. Odnosi
z naročniki pa so postajali
iz projekta v projekt bolj
napeti. Vzdušje v službi
me je začelo skrajno bremeniti, marsikatera
noč je bila neprespana. Spraševala sem se,
kdo je na pravi strani, zakaj se nam vse to
dogaja in kako bomo rešili vse te skrajno
zapletene zadeve? Doživela sem,
da so nekateri naročniki najprej
izsiljevali s plačilom v gotovini
(torej brez računa in davka), potem pa še zahtevali neprimerne
popuste in končno zagrozili še
s prijavo na davčno … Drugi

RBF 03-2012.indd 1
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so pred končnim poračunom poslali odvetniško pismo, polno obtožb in obsodb, na
drugi strani pa so naši podizvajalci ravnali
nekorektno. Počutila sem se kot v primežu,
nemočna in popolnoma strta sem gledala
tek dogodkov. Znotraj tega sem zmogla le
iskati pomoč pri pravnikih in popravljati
lastne napake, storjene iz nevednosti. Teža in
občutek nemoči sta je dan za dnem stiskala
k tlom, dokler ni prišla še zadnja preizkušnja
a podkupnino ali kakor koli bi že temu rekli.
Jasno se spominjam kako sva se z Ervinom
vračala z ogleda nekega objekta na Dolenjskem, ko se je v meni zgodil preobrat. Iz
žrtve vseh teh dogodkov sem se v trenutku

spremenila v bojevnico za pravičnost. V
glavi so mi odmevali evangeljski odlomki
in nekateri verzi psalmov, Sveti Duh pa je
moje srce, dušo in duha prestavil na »drugo

28.4.2012 22:17:49
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Z

ačelo se je pred letom in pol.
Morda tudi ona danes več ne ve,
zakaj se je zaprla vase in se odločila,
da ni primerno zaupati zdravnikom ter je
odklonila vsako ponujeno obliko zdravljenja.
Kaj bi ji to lahko prineslo?

stran«. Jasno in naglas sem nastavila svoja
stališča in jih utemeljila. Tako je postalo najino vodilo: Cesarju kar je cesarjevega, Bogu,
kar je božjega. Od tistega trenutka dalje sva

odklanjala posle, kjer sva čutila, da ozadje
ni »primerno«, pri pogajanjih in podpisu
pogodb sva jasno razkrila najina načela in
če so se stvari zapletale, sem goreče molila

Odnos zdravnika do bolnikov
in njihovih svojcev

zase in za vse udeležene. Temu vstajenju srca
v pravičnost se je kmalu pridružila še ljubezen, saj delo ni le posel, temveč predvsem
poslanstvo. In to nas kliče, da prispevamo
svoj delež k skupnemu dobremu. Tako sva
postala človeka v polnosti – v pravičnosti
in ljubezni, ki sva jo začela živeti v poslu in
drugod. Najino poslanstvo je dobilo novo
razsežnost in pravo vrednost predvsem v
trenutku, ko smo začeli zaposlovati. Našim
zaposlenim sem se posvetila z vsem srcem
in se jim še vedno posvečam – tudi v iskanju
drugih in boljših možnosti biti skupaj ali
prepoznavanju skupne poti.
To je moja in najina izkušnja. Zgodbo o
pravičnosti v ljubezni v gospodarstvu pišejo
majhne osebne zgodbe, ki tako ali drugače
odražajo čas, v katerem živimo, ter našo
moralno in etično zrelost. Vprašanje za vsakega izmed nas brez izjeme je, ali mi služimo
gospodarstvu ali gospodarstvo nam. Dobiček,
gospodarska rast, materialno blagostanje, vse
to morajo biti naravne posledice dobrega in
moralnega prispevka družbi in ne osebni,
končni cilj posla.
Ujetost v svet gospodarstva, kot sem ga
imela možnost spoznati in je le
delček celote, je obsodba lastnega
življenja, izpraznitev Življenja, ki je
v nas položeno kot zastonjski dar
tistega, ki nas ljubi od vekomaj.

Ta vidik delovanja zdravnika se zdi najpomembnejši in in v globini nedvomno tudi je,
vendar se pogosto preveč poudarja in edini
omenja. Zdravnik rad pozabi, da pacient
ni le stranka, ki potrebuje manjšo ali večjo
uslugo. Tak odnos je precej udoben in pogosto zelo ustreza tudi pacientom. Vendar je
površinski in v primeru težkih ali celo trajnih
in usodnih bolezni
bolj ali manj odpove.
Če ni osebnostne in
čustvene globine in se
ne razvije medsebojno
zaupanje, pacient ne
more dobiti gotovosti
in mirnosti in zdravljenje ni zadovoljujoče
ne glede na to, ali je na
tehnični ravni uspešno
ali ne. Zdravnik mora
razviti naklonjenost
in spoznati pacienta
v njegovih življenjskih
okoliščinah, kar pomeni tudi sodelovanje s svojci in drugimi
bližnjimi. Okleščeno
izpolnjevanje ozkih
poklicnih dolžnosti
običajno pusti bol-
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ediji nas zasipajo z informacijami,
da je narava na svetu ogrožena:
rastlinske in živalske vrste izumirajo, podnebje se spreminja, ujme se
stopnjujejo… Po eni strani nam te novice
zbujajo nelagodje, po drugi strani pa postajamo nanje imuni. Tolažimo se z mislimi:
»To se sicer dogaja, a človek je vedno znal
najti izhod, morda pa vseeno ni tako hudo,
strokovnjaki so nagnjeni k pretiravanju, sicer
sem zagovornik narave, vendar moram v
prvi vrsti jaz udobno preživeti …«
Težave, s katerimi se soočamo neposredno
ali prek informacij, pravzaprav niso problemi,
čeprav jih pogosto tako imenujemo, so le
pokazatelji, da se je človek oddaljil od dolgoročno varnega sonaravnega življenja.
Človek je namreč neločljivi del narave,
vključen v tok snovi in energije, preko njega
povezan z drugimi živimi bitji v mogočno
simfonijo življenja. Kadar je človek živel ali živi
v skladu z naravo, sonaravno kot danes radi
rečemo, takrat je varstvo narave nepotrebno.
Sonaravno življenje temelji na poznavanju
in upoštevanju naravnih danosti, na spoštovanju narave ali vsaj strahu pred tem, kar
lahko ogroža preživetje. V taki uglašenosti ni
mogoče raniti narave.
Povsem drugače je v gospodarsko razvitem
delu sveta, kjer temelji razvoj na popolnoma
napačni predpostavki nenehne gospodarske
rasti v omejenem sistemu. Z razvojem tehnologije, pa tudi varčevanjem s surovinami in
energijo probleme le prenašamo v prihodnost
in jih prostorsko širimo po vsem planetu.
Odločanje usmerja želja po imeti čim več,
posedovati moč in vpliv, živeti čim udobneje
– posedovati mnogo več, kot potrebujemo
za preživetje. Vse to je možno le na račun
drugega: drugih vrst živih bitij in tudi ljudi

19.12.2011 23:33:54
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Ali narava potrebuje
človekovo varstvo?

samih. Vsaka moja odločitev, vsako moje
dejanje pusti v naravi sled. Celo vdih in izdih.
Če hodim po gozdu, bom puščal za seboj
stopinje. Ko se peljem z avtomobilom, bo ta
odtis že bistveno večji: najprej pomislim na
gorivo, ki sem ga porabil. Vozil sem se na račun minulega dela rastlin in sončne energije.
Energijo sonca so pred milijoni let rastline

uskladiščile v svojih deblih, ki
so se v globinah postopoma
pretvorila v nafto. A to še zdaleč
ni vse. Da se lahko vozim, so
potrebne ceste, tovarne vozil,
vsakega vijaka in zobnika se drži
delo tisočev ljudi. Od tistih, ki
so zobnik izumili, do tistih, ki
so ga izdelali, zapakirali, poslali,
dostavili, in tistih, ki so ga vgradili v avto, na koncu pa bo nekje
obtičal kot odpadek. To velja za
vsak delček avtomobila. Kaj pa
prometni znaki, signalizacija,
navigacijske naprave … Isto,
prav tako tudi računalnik, na
katerega pišem ta prispevek.
Mreža človekove navzočnosti
in dejavnosti se kot zajedalska
plesen širi po naravi.
Takole se lahko igramo v
mislih in predemo nitke tudi
za druge predmete, ki so del
našega vsakdanjika, npr. jutranja kavica iz avtomata – kaj vse
mora delovati, da jo popijemo:
od plantaž v tropskih krajih,
transporta ter tehnologije avtomatov in bifejev, oskrbe z
vodo in elektriko, da o nastalih
odpadkih sploh ne govorimo.
Obdani smo z množico stvari,
ki jih v bistvu ne potrebujemo,
si jih pa želimo in se ob njih
dobro (?!) počutimo. Cena za
ta občutek pa je velika. Zdaj jo
plačuje narava, človek pa bo moral vse to vrniti. Tu ni goljufije virtualnosti, ki jo poznamo
iz finančnega sveta. V naravi štejeta le mol in
kalorija – snov in energija.
Stvari, ki nas obdajajo in s katerimi se
dnevno ukvarjamo, nam utrjujejo lažni občutek neodvisnosti od narave. Če sem lačen,
grem v trgovino in si lahko kupim ne glede
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nika in zdravnika vsakega na svojem bregu
– kličeta in mahata si različna sporočila, v
resnici pa se sploh ne razumeta in pomoč
pogosto ni učinkovita. Bolnik ni le njegova
diagnoza, ampak je zdravnikov drugi obraz,
v njem mora spoznati osebo, ki ni le neka
bolezen, ampak tudi vse razsežnosti njegove
preteklosti in sedanjosti. Zdravnik, ki razume to osebnostno izmenjavo, bi se moral
vsakemu, posebej hudo bolnemu zahvaliti,
da mu lahko pomaga, da je imel za trenutek
možnost videti Kristusov obraz in narediti
nekaj lepega za Boga .
Danes je povsem izčrpana, dehidrirana in
izstradana. Tako je oslabela, da ne more več
hoditi niti stati. Pravi, da nima bolečin, skozi
stisnjene ustnice omeni, da so ji potrdili v kosti
razširjeno maligno bolezen. Pritožuje se, da
uživa veliko hrane, telesne teže pa nikakor ne
more pridobiti.

Odnos zdravnika do sester in drugega
osebja

mogoča niti smiselna. Kako naj ji pomagam,
da ob tem ne bom zanikal svojega nestrinjanja
z njenim ravnanjem, kako naj govorim, da ne
bom dodatno ranil njene duše, saj globoko v
sebi čuti odsotnost zadovoljstva in odhajajoče
lastno življenje.
Spomnim se dela sure iz Korana, ki je uvodni
verz v pesem pokojnega duhovnika: »Ko stopi
duša človeku do grla, kdo mu ponudi rešilne
pijače, da bi ga otel ...«
Kaj sploh v tem primeru pomeni, da bi
ga otel – ta ženska ne more doseči telesnega
zdravja, ne more preživeti več kot nekaj tednov,
ne more več kot upati, da bodo njene vraževerne ideje o stresu in drugih dejavnikih prenehale
delovati in se ji bo vrnilo zdravje, morda moč
in volja do življenja.
Premišljujem, kakšen je pravzaprav naravni
potek bolezni, kaj pomeni, da se človek prepusti naravnemu poteku, in kako globoko naj
zdravnik poseže in zareže v naravno dogajanje.

Samostojnost pri zdravniškem delu pomeni, da zdravnik vodi posamezne majhne
ali večje posege, morda vodi ambulanto ali
druge organizacijske enote. Vedno, skoraj
vedno je v položaju, ko drugim daje navodila
in od njih terja različna opravila. Ko je jasen in
odločen, to ne sme biti le v njegovo časovno
ali celo finančno korist, ampak mora iz vsake
zahteve odsevati spoštljiv odnos in strokovno
utemeljena korist pacienta. Čeprav se včasih
opeče in doživi izkoriščanje ali posmeh, ne
sme odnehati s prijaznostjo in odločnostjo,
brez groženj ali samopoveličevanja.
Stojim pred njo in njenim fantom, premišljujem o njeni mladosti, poslušam napol
vreščavo in po nepotrebnem obtožujočo skrb
njene mame.
Noben od njih ne kaže pretirane volje, da bi
sprejel neizogibno – njeno življenje je v hitrem
zatonu. Zdaj agresivna zdravljenja niso več niti

b f 4/2012

Grški pojem v pomeni »izobrazba« v
širšem pomenu, kot je slovenski: združuje
intelektualno izobrazbo in hkrati vzgojo človekovega duha, torej intelektualne
in duhovne vrednote človeka, ki je
kot tak šele resnično izobražen ali
bolje »kultiviran.« Ta kombinacija
duhovnih in intelektualnih kvalitet
je oblikovala ideal grške kulture,
zajet v besedi kalokagathia, ki pomeni plemenitost izobraženega in
kultiviranega človeka.
Prvenstvo moralnega nad intelektualnim oblikovanjem človeka
je temeljna značilnost grškega
izobraževanja. Enako velja za vzgojo: ko Grk govori o vzgoji, gre pri
tem v temelju za moralno vzgojo.
Poenostavljene stopnje v izobrazbi
tedanjega otroka so bile od sedmega leta dalje učenje branja, pisanja
in računanja na osnovni stopnji
ter študij književnosti in jezika na
srednji. Nazadnje so se posvetili
retoriki in filozofiji, znotraj katere je
imela glavno vlogo etika. Retorične
vaje so imeli že na srednji stopnji,
ko so morali po navodilu učitelja
pripraviti pisno nalogo in govorni
nastop po vseh retoričnih pravilih
jasnega, argumentiranega in prepričljivega govora o kateri koli temi, kar
pomeni, da so morali do zaključka
svojega izobraževanja v osnovi poznati najrazličnejše predmete od
zgodovine, prava in književnosti do
filozofije, umetnosti in naravoslovja,
ki so se jih učili po sokratski metodi
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Nastop svetega očeta Benedikta XVI.
na dnevu premišljevanja, dialoga in
molitve za mir in pravičnost v svetu

»Romarji resnice,
romarji miru«
Assisi, bazilika sv. Marije Angelske
27. oktobra 2011
Dragi bratje in sestre, spoštovani voditelji in predstavniki cerkva in cerkvenih skupnosti in svetovnih verstev, dragi prijatelji!
reteklo je že petindvajset let, kar je
bl. papež Janez Pavel II. prvič povabil
predstavnike svetovnih verstev v Assisi
k molitvi za mir. Kaj se je zgodilo odtlej? Kaj
je danes z vprašanjem miru? Tedaj je mir v
svetu močno ogrožala razdeljenost planeta
v dva bloka, ki sta si nasprotovala. Očiten
simbol te razdeljenosti je bil berlinski zid, ki je šel po sredi mesta
in zarisoval mejo med dvema
svetovoma. Leta 1989, tri leta
po Assisiju, je zid padel, ne da
bi bila prelita kri. Nenadoma vse
ogromne orožarne, ki so bile za
zidom, niso imele več nobenega
smisla. Niso več mogle zastraševati. Volja ljudstev po svobodi je
bila močnejša od orožarn nasilja.
Vprašanje po vzrokih za ta preobrat je zapleteno in odgovora ne moremo
najti v preprostih izrazih. Poleg gospodarskih
in političnih dejavnikov pa obstaja še globlji
razlog tega dogodka, ki je duhovne narave:
za materialno oblastjo ni več stalo duhovno
prepričanje. Volja po svobodi je bila slednjič
močnejša od strahu pred nasiljem, ki ni
imelo več nobenega duhovnega pokritja.
Hvaležni smo za to zmago svobode, ki je
bila predvsem tudi zmaga miru. In treba je
dodati, da v tem sobesedilu ni šlo samo in

Čutim bolečino, kajti zdravniki nismo bili
niti uspešni niti neuspešni pri njenem zdravljenju, nismo ga niti začeli, sploh ni šlo za
neuspeh medicine kot znanosti, do strokovnih
neuspehov sploh ni prišlo. Na brodarjev čoln
na reki med življenjem in smrtjo je vstopila
že pred letom in pol, povsem svobodna, še
skoraj zdrava – nadaljeval pa se je naravni
potek bolezni. Narava je ni ozdravila, ni bila
tisti odrešenik, ki ga radi iščemo in kujemo v
zvezde uspeha in dobrega počutja. Nasprotno,
naravni potek bolezni je plovba po reki, ki
se vedno konča na drugem bregu, na tistem
bregu, kjer ni živih.

P

Zdravnikovi odnosi do sodelavcev
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(lat. stičišče treh poti, križpot), ki je obsegal
gramatiko, logiko in retoriko, ter quadrivium
(lat. stičišče štirih poti), kjer so zaobsežene
aritmetika, geometrija, glasba in astronomija
oziroma kozmologija. V osnovi se ta shema
opira na izobraževalni ideal klasične Grčije in
Rima. Teoretično so jo oblikovali že v antiki,
razvili pa so jo v 12. in 13. stoletju. Sam izraz
»svobodne umetnosti« v srednjem veku ni
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in jih niso spoznavali kot ločene predmete.
Trije temeljni izobraževanja v Grčiji so bili
književnost (znotraj katere je zbrano vso dotedanje pisno in ustno izročilo), lira (glasba) in
palaestra (šport oziroma telovadba, ki je bila v
vseh obdobjih neločljiv del izobrazbe).
Sedem splošnih znanosti antične izobrazbe so v srednjem veku imenovali »sedem svobodnih umetnosti«, povezanih v t. i. trivium
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najbrž tudi ne predvsem za svobodo veroizpovedi, vendar pa tudi zanjo. Zato lahko vse
to nekako povežemo tudi z molitvijo za mir.
Kaj pa se je zgodilo potem? Žal ne moremo reči, da je odtlej življenje zaznamovano s
svobodo in mirom. Čeprav ne grozi svetovna
vojna, pa je vendar svet poln nesoglasij. Ne
samo, da tu in tam nenehno potekajo vojne – nasilje kot tako je kot možnost vedno
navzoče in zaznamuje stanje našega sveta.
Svoboda je velika dobrina. Toda svet svobode
se je pokazal v veliki meri zbegan in nemalo
jih je, ki svobodo napak razumejo tudi kot
svobodo za nasilje. Nesloga privzema nove
in strašljive oblike in boj za mir mora na nov
način spodbujati vse nas.
Skušajmo malo pobliže prepoznati nove
oblike nasilja in nesloge. Po mojem mnenju je
mogoče v grobih potezah razbrati dve zvrsti
novih oblik nasilja, ki sta si diametralno nasprotni v svojih razlogih in potem kažeta mnogo različic v izpeljavah. Najprej
je tu terorizem, kjer v nasprotju
s svetovno vojno napade dobro
namerijo, tako da prizadenejo
pomembne točke nasprotnika
na rušilen način, ne da bi se kakor
koli ozirali na nedolžna človeška
življenja, ki jih s tem kruto pobijejo
ali prizadenejo. V očeh odgovornih
oškodovanje sovražnika upravičuje vsakršno krutost. Ne upošteva
se, da mednarodno pravo to
prepoznava in sankcionira kot nesprejemljivo
nasilje. Vemo, da ima terorizem pogosto verske
motive in da prav verski značaj napadov služi
kot upravičenje neusmiljenih krutosti. Mislijo,
da lahko pustijo ob strani pravne določbe zaradi »dobrine«, ki jo želijo doseči. Vera tukaj
ne služi miru, ampak upravičevanju nasilja.
Kritika vere je že od razsvetljenstva dalje
nenehno trdila, da je vera razlog za nasilje, in
je s tem spodbujala sovražnost do verstev. Kot
verujoče ljudi nas mora globoko zaskrbeti, da

tukaj vera dejansko zbuja nasilje. Na bolj prefinjen, a še vedno krut način vidimo vero kot
razlog za nasilje tudi tam, kjer nasilje izvajajo
branitelji ene vere proti drugim. Predstavniki
verstev, ki so se leta 1986 zbrali v Assisiju, so
hoteli povedati – in mi to krepko in odločno
ponavljamo: to ni pristna narava vere. Nasprotno, to je njeno sprevrženje in prispeva k
njenemu uničenju. Proti temu slišimo ugovor:
kako pa veste, kaj je prava narava vere? Ali vaša
predpostavka morda ne izhaja iz dejstva, da
je med vami moč vere ugasnila? Drugi bodo
spet ugovarjali: ali sploh obstaja skupna narava
vere, ki bi se izrazila v vseh verstvih in bi bila
potemtakem veljavna za vse? S temi vprašanji
se moramo soočiti, če se hočemo realistično in
verodostojno zoperstaviti zatekanju k nasilju
iz verskih razlogov. Tu se zastavlja temeljna
naloga medverskega dialoga – naloga, ki jo
je treba od tega srečanja naprej vedno znova
poudarjati. Kot kristjan hočem v tem trenutku
povedati: da, v zgodovini so se tudi v imenu
krščanske vere zatekali k nasilju. To priznavamo in nas je tega zelo sram. Je pa tudi povsem
jasno, da je tam šlo za zlorabo krščanske vere
v očitnem nasprotju z njeno pravo naravo.
Bog, v katerega kristjani verujemo, je Stvarnik
in Oče vseh ljudi; zato so vsi ljudje med seboj
bratje in sestre in sestavljajo eno samo družino. Kristusov križ je za nas znamenje Boga, ki
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Pravičnost in sodstvo

R

azumevanje med ljudmi je bilo včasih
precej večje in bilo je mnogo manj nepotrebnega govoričenja in oporekanja
kot danes, ko skoraj ni več časa in prilike za
spodoben pogovor, ampak delujejo samo še
kratka sporočila, facebook, tviterji ter podobne nagle in površne izjave, na drugi strani pa
različni javni mediji, zbori ter podobna množična in nenadzorovana dejavnost. Skoraj ne
znamo več pripovedovati, kot so znali še naši
predniki, ali pa se vsaj dostojno in učinkovito
prerekati. Tisoči komentarjev na spletnih
straneh in v drugih javnih občilih kažejo, da
znamo le še skrajno primitivno psovati, še bolj
primitivno lagati ali si izmišljati kar koli. Žalostno je, da si bralec lahko predstavlja, kako pisci
sami sebi verjamejo, da drugi ničesar ne vedo
in ne znajo. Če bodo kdaj kulturo našega časa
cenili po teh komentarjih, nas ne bodo mogli
šteti med človeško civilizacijo. Tudi mnogi bolj
zahtevni govori v politiki, gospodarstvu in
umetnosti, celo na sodišču, po logiki, izrazni
jasnosti in doslednosti ter tudi dostojnosti
niso bistveno drugačni. To ustvarja zmedo in
onemogoča razumevanje in sožitje.
Včasih, ko še ni bilo interneta in različnih
drugih omrežij, ali še prej, ko ni bilo niti telefona ali radia, ljudje o vsakdanjih dogodkih
niso pisali in brali, ampak so se pogovarjali.
Tudi pogovarjali se niso na javnih sestankih ali
okroglih mizah, ampak predvsem ob delu ali
med uživanjem hrane. To pomeni, da je šlo za
pogovor med znanimi ljudmi, med ljudmi v ožjem, navadno družinskem krogu, med ljudmi z
znanimi pogledi in sposobnostmi, med ljudmi,
ki so besede uporabljali in razumeli na enak
način. Tako so se oblikovale bolj homogene in
manj sprte skupnosti ljudi, kar je omogočalo
višjo duhovno kakovost življenja.
Kljub temu sta bili besedi pravica in pravičnost, ki sta danes v času svetovne krize
med najbolj pogostimi besedami na jeziku
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na mesto nasilja postavlja trpljenje z drugim
in ljubezen do drugega. Njegovo ime je »Bog
ljubezni in miru« (2 Kor 13,11). Naloga vseh
tistih, ki nosijo kakršno koli odgovornost za
krščansko vero, je, da nenehno očiščujejo vero
kristjanov iz njenega notranjega središča, da
bi bila – kljub človekovi slabosti – resnično
orodje božjega miru v svetu.
Če za eno zvrst nasilja dandanes navajajo
verske razloge in s tem verstva soočajo z
razmislekom o njihovi naravi ter vse nas silijo k očiščevanju, pa ima druga zvrst nasilja
v mnogoterih oblikah povsem nasprotne
razloge: je namreč posledica odsotnosti
Boga, zanikanja Boga in izgube človečnosti,
ki hodi s tem v korak. Sovražniki vere – kot
smo rekli – vidijo v njej prvenstveni vir nasilja
v zgodovini človeštva in si torej prizadevajo
za to, da bi vera izginila. »Ne« Bogu pa je
povzročil krutost in nasilje brez mere, kar
je bilo mogoče samo zato, ker človek ni več
priznaval nobenega pravila in nobenega sodnika nad seboj, ampak si je privzel za merilo
samo samega sebe. Grozote koncentracijskih
taborišč povsem jasno kažejo posledice božje
odsotnosti.
Tukaj se ne bi hotel ustavljati pri ateizmu,
ki ga predpisuje država, raje bi spregovoril o
»dekadenci« človeka, ki ima za posledico,
da se tiho in torej še bolj nevarno udejanja
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pomenil umetnosti, ampak veje znanosti,
ki so jih poučevali v šolah tistega časa. Izraz
svobodne umetnosti (artes liberales) je vzet
iz položaja teh znanosti v antiki, kjer je pojem
»svobodne umetnosti« obsegal izobrazbo,
primerno za svobodnega človeka (lat. »liber«
- svoboden), medtem ko so bile t. i. artes
illiberales namenjene preživetju.
Quadrivium je bil priprava na študij filozofije,
ki je veljala za nekakšen metaštudij,
ki povezuje vse znanosti, in teologije,
ki so ga študenti nadaljevali, ko so zaključili quadrivium. Več stoletij je bil
model sedmih svobodnih umetnosti
edini izobraževalni model.
V renesansi so med svobodne
umetnosti vključili tudi slikarstvo,
kiparstvo in arhitekturo, ki so v
antiki veljale za obrti.
V sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja se je začelo t. i. gibanje za
moderno klasično izobrazbo, ki je
oživilo trivium kot model in metodo
izobraževanja, ki jo danes uvajajo na
različnih stopnjah. Moderna klasična izobrazba se razlikuje od mnogih
izobraževalnih konceptov v tem,
da raziskuje model preteklosti in se
sprašuje, kakšna je bila izobrazba
nekoč, katere knjige so uporabljali
in kateri cilji so bili pomembni.
Dorothy L. Sayers v svojem eseju
»Izgubljena orodja učenja« skuša
odgovoriti na ta vprašanja in daje
model, kako naj bi bila izobrazba
oblikovana danes, pri čemer za
osnovo jemlje srednjeveški model,
ki ga sestavljata trivium in quadrivium. Sklicuje se na vrsto problemov
v izobraževanju in vzgoji modernega časa ter meni, da bi se morali
v vzgoji in izobraževanju vrniti na
tisto točko, kjer smo izgubili izpred
oči bistvo izobraževanja.

5
22.8.2012 22:51:06

„Ne“ reproduktivnim pravicam

Fran čiško va duh o vn ost

b f 2/2012

Ali mora kristjan vedno skloniti glavo,
prevzeti vse dodatne obveznosti in vedno
pozabiti na osebne želje in poklicno napredovanje. Povabljen je iskati možnosti, da kolegu
olajša delo in odločitve. Svoje dolžnosti mora
opraviti skrbno in do konca, vedno znova in
znova je treba preskakovati formalne ovire
za koristi bolnika. Včasih je dovolj, da pomisli, kaj bi sam počel na kolegovem mestu z
rezultatom opravila, ki ga opravlja. Ali mu je
olajšal delo in odločitve ali pa je zgolj preložil odgovornost nanj in le uspešno odpravil
formalne zahteve? V polni meri se mora
izogniti prepirom s kolegi, posebno tistim, ki
potekajo na hrbtih pacientov. Vsak dan smo

Fran čiško va duh o vn ost

Izobrazba skozi čas
in kaj se iz tega lahko
naučimo danes

na letni čas lososa, poljubno sadje, zelenjavo,
meso. Ko potrebujem vodo, toplo ali mrzlo,
odprem pipo in voda priteče. Ko me zebe, prižgem kurjavo. Kot prebivalec mesta pridem v
neposredni stik z naravo le na sprehodu, rekreaciji ali ko v stanovanju preganjam molje.
Prebivalci podeželja so glede tega nekoliko
na boljšem, a so tudi oni večinoma ujeti v
pehanje za učinkovitost in proizvajanje.
Ko se potopimo v srž problema, pristanemo pri osebnem odločanju. Odločamo se
vedno za svojo korist, pa naj gre za preživetje,
zdravje, blagostanje otrok, udobje, finančno

Zaobljube Vipavski Križ in Piran

Zakaj smeti ne bi pojedli?
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Pogovor - Žižek

Prvi evropski kongres Frame in FSR
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Vsi sveti v Mehiki

Misijonska skupina Pridi

Anino romanje
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Nataša Rupena
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Naš Camino

Zdravnik, bolezen
in Bog
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Rožice sv. Frančiška

Izobrazba skozi čas
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milijard ljudi po vsem svetu, že od nekdaj
med najbolj spornimi in najmanj razumljenimi človeškimi besedami. Nič čudnega, saj
si pravico, ki je možnost posameznika, da od
določene osebe zahteva, naj mu izpolni neko
materialno ali nematerialno dobrino, vsakdo
predstavlja po svoje, v mejah tistega, za kar
on sam misli, da mu pripada. Tudi pravičnost,
ki je skladnost posameznih pravic z vsemi
povezanimi dejstvi in okoliščinami, si vsak
človek ali vsaka skupina ljudi
predstavlja po svoje, saj pozna
samo nekaj dejstev in okoliščin.
Sodobno iskanje pravične
oblasti, s katero bodo vsi zadovoljni, zahteve po pravičnem
sojenju itd. lepo in prijetno
zvenijo, zato navdušujejo in
dajejo upanje malim umom,
ki mislijo, da je pravičnost skrit
čeber zlatnikov, ki ga je treba
samo poiskati in zlatnike razdeliti med prisotne. V resnici
pa je pravična oblast, pravično
sodstvo vedno večja utvara,
saj je človeško življenje vedno
bolj zapleteno in je objektivna
pravičnost odvisna od vedno
številnejših in bolj zapletenih
dejstev, zato jo je vedno težje
prepoznati in uresničiti.
Iz zgodovine poznamo sodnike, ki so spore rešili z veliko mero
pravičnosti (npr. Salomonova
sodba, 1 Kr 3, 16-28), ne da bi
se pri tem sklicevali na zakone.
Vendar je žal še več primerov,
ko so sodniki, ki niso upoštevali
zakonov, zlorabili svoj položaj,
ker so jih vodili sebični nameni.
Že pogled v našo polpreteklo
zgodovino nam to dokazuje.
Sodišča v Sloveniji so po drugi
svetovni vojni v nešteto primerih

odločala le po trenutnih željah in zahtevah
absolutističnih oblastnikov, da so odstranili ali
diskreditirali idejne in politične nasprotnike. Po
njihovem mnenju je bilo to pravično.
Vedno pravičen sodnik je le Bog, ker je
popoln. Človek pa ni idealen in popoln, tudi
sodnik ne. Vsak ima različne človeške napake,
je bolj ali manj prizadeven, ima več ali manj
izkušenj, ima več ali manj znanja, ima svoje
interese in svoje predstave o tem, kaj je pra-
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vično. Zaradi tega je lahko subjektivno ali pa
objektivno, torej povsem nevede, pristranski.
Poleg tega se pravičnosti ne da meriti, zato
se sojenja na podlagi pravičnosti ne da preverjati. To pa lahko pelje v samovoljnost in
samozadostnost sodnikov.
Zaradi vseh teh izkušenj so sodniki moderne
dobe zavezani in podrejeni vnaprej postavljenim, zapisanim in splošno veljavnim zakonom.
Pozitivno, postavljeno pravo je temelj organizacije, življenja in razvoja sedanje družbe.
Tudi naša država je z osamosvojitvijo leta
1991 na podlagi sprejete Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije prekinila z absolutistično in totalitarno
prakso bivše države SFRJ, ki ni delovala kot
pravno urejena država in v kateri so se hudo
kršile človekove pravice, pravo in pravosodje
pa sta bila eden od mehanizmov za izpeljavo
absolutističnega, komunističnega nasilja.
V Ustavi Republike Slovenije je zapisano,
da je Slovenija pravna in socialna država (2.
člen Ustave RS) in da so sodniki vezani na
ustavo in zakon (125. člen Ustave RS). Čeprav
ni nikjer v naši ustavi izrecno zapisano, da je
Slovenija pravična država ali da morajo sodniki pravično soditi, je pravičnost vendarle
vodilo vsemu. Sodniki, ki so dolžni soditi na
podlagi ustave in zakonov, morajo pri svojem
delu upoštevati tudi splošna načela pravne
države, kot so na primer načelo zakonitosti,
nediskriminacije, sorazmernosti, varovanja
temeljnih človekovih pravic in svoboščin;
predvsem pa morajo upoštevati temeljno
načelo pravne države, to pa je načelo pravičnosti. Kaže se predvsem tako, da so vsi ljudje
pred zakonom enaki (14. člen Ustave RS),
da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem
(22. člen Ustave RS) in da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter
o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega
odlašanja odloča neodvisno, nepristransko
in z zakonom ustanovljeno sodišče, sodi
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nedelja

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

26 27 28 29 30 31 1

Sv. družina
Dan samost.
in enotnosti

Janez, ap.
Teofan

Nedolžni
otroci

David
Tomaž B.

Evgen
Vincencija

Silvester
Melanija

Marija,
Božja Mati
Novo leto

2 3 4 5 6 7 8
*

2. po božiču
Bazilij, Gregor

Ime
Jezusovo

*

Angela Fol.
Elizabeta

Milena
Rogerij

*

Gospodovo
razglašenje,
Sv. Trije Kralji

Rajmund
Lucijan

*

Severin
Erhard

9 10 11 12 13 14 15
*

*

Jezusov
krst

Gregor Niški
Viljem

Pavlin Ogl.
Teodozij

Tatjana
Aelred

Hilarij
Veronika

*

Feliks N.
Odon

Absalom
Maver

16 17 18 19 20 21 22
*

2. med letom
Berard
in tovariši

Anton
Rozalina

Marjeta
Ogrska
Priscila

Makarij
Suzana

Fabijan
Boštjan

Neža
Majnard

Vincenc
Lavra

23 24 25 26 27 28 29
*

3. med letom
Henrik

Frančišek S.
Felicijan

Spreobrnj. ap.
Pavla

Timotej
Tit

Angela M.
Živko

Tomaž Akv.
Julijan

Valerij
Konstancij

30 31 1 2 3 4 5

4. med letom
Hijacinta

Janez Bosko
Agata

Brigita Irska
Sabina

Jezusovo
darovanje,
Svečnica

Blaž
Oskar

Gilbert
Jožef Leon.

Agata
Geno

prosinec

nedelja

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

26 27 28 29 30 31 1

Sv. družina
Dan samost.
in enotnosti

Janez, ap.
Teofan

Nedolžni
otroci

David
Tomaž B.

Evgen
Vincencija

Silvester
Melanija

Marija,
Božja Mati
Novo leto

2 3 4 5 6 7 8
*

2. po božiču
Bazilij, Gregor

Ime
Jezusovo

*

Angela Fol.
Elizabeta

Milena
Rogerij

*

Gospodovo
razglašenje,
Sv. Trije Kralji

Rajmund
Lucijan

*

Severin
Erhard

Januar 1880:
Začetek izhajanja revije za III. red »Cvetje z vertov sv. Frančiška«
(dejanski urednik p. Stanislav Škrabec)
Prvi dnevi januarja 1785:
Karmeličani zapustijo Kostanjevico
3. januar 1924:
Vatikanska kongregacija za redovnike ukaže samostana na Kostanjevici in Sveti Gori
priključiti tridentinski provinci
6. januar 1811:
Frančiškani se v procesiji z Najsvetejšim preselijo iz samostana sv. Antona v Gorici na Kostanjevico
6. januar 1994:
Na Kostanjevici ustanovljen Škrabčev odbor
7. januar 1844:
V Hrovači pri Ribnici rojen Anton Škrabec (p. Stanislav)
8. januar 1995:
Na Kostanjevici odprta Skupnost Srečanje
9. januar 1924:
Generalni minister frančiškanov Kostanjevico in Sveto Goro izroči frančiškanom tridentinske province
13. januar 1952:
V spomin na dvakratno gostovanje svetogorske podobe na Kostanjevici apostolski
administrator msgr. Toroš blagoslovi kopijo podobe na oltarju sv. Antona.
Kostanjevico ob tej priložnosti imenuje »Mala Sveta Gora«
14. januar 1951:
Svetogorska podoba prispe na Kostanjevico, kjer čaka vrnitve na Sveto Goro
16. januar 1648:
Patriarh v Vidmu naroči škofu Vespi,
da cerkev na Kostanjevici posveti v čast Kostanjeviški Devici Mariji
27. januar 1786:
Cesarsko kraljevi komisar v imenu cesarja ukaže svetogorskim frančiškanom odhod s Svete
Gore v samostan sv. Antona v Gorici

*

Jezusov
krst

Gregor Niški
Viljem

Pavlin Ogl.
Teodozij

Tatjana
Aelred

Hilarij
Veronika

*

Feliks N.
Odon

Absalom
Maver

16 17 18 19 20 21 22
*

2. med letom
Berard
in tovariši

Anton
Rozalina

Marjeta
Ogrska
Priscila

Makarij
Suzana

Fabijan
Boštjan

Neža
Majnard

Vincenc
Lavra

23 24 25 26 27 28 29
*

3. med letom
Henrik

Frančišek S.
Felicijan

Spreobrnj. ap.
Pavla

Timotej
Tit

Angela M.
Živko

Tomaž Akv.
Julijan

Valerij
Konstancij

30 31 1 2 3 4 5

4. med letom
Hijacinta

Janez Bosko
Agata

Brigita Irska
Sabina

Jezusovo
darovanje,
Svečnica

Blaž
Oskar
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Gilbert
Jožef Leon.

Agata
Geno

sreda

Brigita Irska
Sabina

četrtek

Jezusovo
darovanje,
Svečnica

petek

Blaž
Oskar

sobota

Gilbert
Jožef Leon.

*

Agata
Geno

6 7 8 9 10 11 12

5. med letom
Peter Krstnik

Koleta
Rihard

Hieronim E.
Prešernov d.

Apolonija
Sabin

*

*

Sholastika
Viljem

Lurška
Mati Božja

svečan

prosinec

nedelja

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

Klavdij
Georgija

Julijana
Onezim

Aleš
Silvin

Flavijan
Janez Peter

Konrad P.
Alvarez

Sedež ap.
Petra

Polikarp
Dositej

Matija ap.
Sergij

Valburga
Konstancij

Aleksander
(Branko)

*

Osvald
Roman

Albin (Zorko)
Feliks

Neža Praška
Angela

Kunigunda
Anzelm Furl.

Kazimir
Lucij

6 7 8 9 10 11 12

9. med letom
Miroslav

Perpetua
Felicita

Janez od
Boga

Pepelnica
Frančiška R.

Štirideset
mučencev

Konštantin
Benedikt

V Benetkah umre Luiza Maria Terezija, vojvodinja Parmska, sestra Henrika V.
Nekaj dni pozneje pokopana na Kostanjevici
Apostolski administrator msgr. Toroš izda dekret o povišanju samostojnega
vikariata v župnijo (ustno 16. novembra 1953)

Janez Jožef
Olivija

Doroteja
gregorjevo

29 30 31 1 2 3 4

6. velikonoč.
Maksim Em.

Kancij
Ivana Orl.

Obiskanje
Dev. Marije

Justin
Roman

Vnebohod
Erazem

Karel Lw. in
ugandski m.

Frančišek C.
Peter Veron.

5 6 7 8 9 10 11
*

*

7. velikonoč.
Bonifacij

Norbert
Bertrand Og.

Robert
Peter

Medard
Diana

Primož
Felicijan

Bogumil
Edvard P.

Barnaba, ap.
Adelajda

10. februar 1947:

V Parizu podpisana mirovna pogodba med Italijo in tedanjo Jugoslavijo
11. februar 1947:

Tridentinski frančiškani izročijo ključe samostana slovenskim frančiškanom
(provincialu p. Gracijanu Hericu)
17. februar 1918:

P. Gracijan Heric je prvi frančiškan, ki se po vojni vrne na Kostanjevico
20. februar 1790:

Umre cesar Jožef II.
27. februar 1947:
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21.11.2010 22:49:39

V uveljavitev (omenjenega) odloka so Manjši bratje 6. januarja 1811,
na praznik Gospodovega razglašenja, zapustili samostan sv. Antona v Gorici
ter prenesli opremo hiše in okrasje cerkve v lastništvo samostana in cerkve
na Kostanjevici, kjer ni bilo ne zvona in ne stranskega oltarja.
p. Chiaro Vascotti

Valerij
Ruﬁn

Vid
Landelin

Gvido Kort.
Beno

Albert
Rajner

Silverij
Florentina

Alojzij Gon.
Rajmund

Janez Fisher
Tomaž More

Sv. Rešnje
Telo in Kri

Ema Krška
Ciril Aleks.

Ulrik
Elizabeta P.

Irenej Lyon.
Leon

Peter in
Pavel, ap.

Ciril in
Metod

Prvi rim. muč.
Oton

Marija
Goretti

Vilibald
Edilburga

Srce
Jezusovo

sobota
*

*

Ema Krška
Ciril Aleks.

Irenej Lyon.
Leon

Ulrik
Elizabeta P.

Peter in
Pavel, ap.

Ciril in
Metod

Benedikt
Olga Kijev.

16. med
letom
Vesna

Prvi rim. muč.
Oton

Marija
Goretti

Vilibald
Edilburga

Srce
Jezusovo

Srce Marijino
Svetog. M.B.

Kilijan
Gregorij Gr.

Mohor
Fortunat

Henrik
Angelina

Frančišek S.
Onezim

mali srpan

Janez od
Boga

Pepelnica
Frančiška R.

Štirideset
mučencev

Konštantin
Benedikt

Bonaventura
Vladimir

Friderik
Simon

Arsenij Vel.
Makrina

Apolinarij
Elija

Lovrenc Br.
Danijel

Marija
Magdalena

17. med
letom
Krištof

8. junij 1844:

Na Kostanjevici pokopan Ludvik XIX., sin Karla X.
(umrl v Gorici 3. junija 1844)

Jakob St., ap
Teja

Joahim
in Ana

Učenci Cirila
in Metoda

Alfonz Ligv. Marija Ang. v
Marija Tolažn. Porciunkuli

Lidija
Martin

Viktor
Samson

Klemen Dv.
Ludovika

Lea
Benvenut

Hilarij
Tacijan

Patricij
Jožef iz Arim.

Turibij
Jožef Oriol

Dioniz Pal.
Katarina Šv.

Ciril Jeruz.
Edvard

Gospodovo
oznanjenje

Januar 1880:
Začetek izhajanja revije za III. red »Cvetje z vertov sv. Frančiška«
(dejanski urednik p. Stanislav Škrabec)
Prvi dnevi januarja 1785:
Karmeličani zapustijo Kostanjevico
3. januar 1924:
Vatikanska kongregacija za redovnike ukaže samostana na Kostanjevici in Sveti Gori
priključiti tridentinski provinci
6. januar 1811:
Frančiškani se v procesiji z Najsvetejšim preselijo iz samostana sv. Antona v Gorici na Kostanjevico
6. januar 1994:
Na Kostanjevici ustanovljen Škrabčev odbor
7. januar 1844:
V Hrovači pri Ribnici rojen Anton Škrabec (p. Stanislav)
8. januar 1995:
Na Kostanjevici odprta Skupnost Srečanje
9. januar 1924:
Generalni minister frančiškanov Kostanjevico in Sveto Goro izroči frančiškanom tridentinske province
13. januar 1952:
V spomin na dvakratno gostovanje svetogorske podobe na Kostanjevici apostolski
administrator msgr. Toroš blagoslovi kopijo podobe na oltarju sv. Antona.
Kostanjevico ob tej priložnosti imenuje »Mala Sveta Gora«
14. januar 1951:
Svetogorska podoba prispe na Kostanjevico, kjer čaka vrnitve na Sveto Goro
16. januar 1648:
Patriarh v Vidmu naroči škofu Vespi,
da cerkev na Kostanjevici posveti v čast Kostanjeviški Devici Mariji
27. januar 1786:
Cesarsko kraljevi komisar v imenu cesarja ukaže svetogorskim frančiškanom odhod s Svete
Gore v samostan sv. Antona v Gorici

oktober

nedelja

ponedeljek

26. med
letom
Sergij

Kozma
Damjan

CALENDAR
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sreda

Vincencij P.
Lovrenc

četrtek

Vaclav
Lovrenc R.

petek

Mihael, Gabriel, Rafael

sobota

Hieronim
Mihael Kijev.

*

Terezija D. J.
Roman Mel.

2 3 4 5 6 7 8
*

27. med
letom
Frančiškova

Evald
Frančišek B.

Frančišek
Asiški

Apolinarij
Cvetka

*

Bruno
Vera

Rožnoven.
Mati Božja

Benedikta
Pelagija

*

Florencij
Danijel

Filip
Janez XXIII.

Maksimilijan
Seraﬁn

Koloman
Venancij

Kalist
Veselko

*

Terezija Avil.
Tekla

Bertold
Jona

Janez Klim.
Amadej

Benjamin
Amos

Tomaž
Hugo

nedelja

Julij 1855:

*

29. med
letom
Hedvika

Ignacij Ant.
Florencij

Luka, evang.
Just

Pavel od Kr.
Peter Alkant.

*

Vendelin
Irena

Uršula
Celina

Marija
Saloma
Melon

23 24 25 26 27 28 29
*

30. med
letom
Misijonska

Anton M. Kl.
Rafael

Krizant
Darija

*

Lucijan
Bonaventura

Sabina
Evarist

*

Simon, Juda
Tadej, ap.

Felicijan
Narcis

30 31 1 2 3 4 5
*

Bolfenk
Dan reform.

VSI SVETI
Otmar

Spomin
vernih rajnih

Viktorin Pt.
Just Tržaški

Karel Bor.
Vital

Zaharija
Elizabeta

Bolfenk
Dan reform.

torek

sreda

VSI SVETI
Otmar

četrtek

Spomin
vernih rajnih

petek

Viktorin Pt.
Just Tržaški

2. julij 1796:
9. julij 1950:

Izidor Sev.
Valerija

Vincencij
Julijana

Irenej Sirm.
Viljem

Janez Salski
Aleksander

Valter
Julija Billiart

*

Zaharija
Elizabeta

Oktober 1942:

32. med
letom
Zahvalna

V vzhodnem delu samostana in v gospodarskem poslopju
Italijani odprejo podružnico goriških zaporov za ženske
Vrnitev posmrtnih ostankov Bourbonov na Kostanjevico
(sarkofage so pripeljali nekaj dni prej)
6. oktober 1954:

Župnija na Kostanjevici inkorporirana frančiškanskemu redu

Ernest
Engelbert

Bogomir
Janez D. S.

Posv. bazil.
v Lateranu

Leon Veliki
Andrej Av.

Martin
Teodor St.

*

Jozafat Kunč.
Emilijan

13 14 15 16 17 18 19
*

6. oktober 1918:

V Ljubljani umre p. Stanislav Škrabec; pokopan na ljubljanskih Žalah

*

33. med
letom
Didak

Nikolaj Tav.
Lovrenc Irski

*

Albert Vel.
Leopold

*

*

Marjeta Škot. Elizabeta Ogr. Posv. baz.
Jedrt
Dionizij
Petra in Pavla

Matilda
Neža Asiška

*

12. oktober 1994:

Prvi koncert niza »Glasba z vrtov sv. Frančiška«

Kristus
Kralj

15. oktober 2001:

Začetek katalogiziranja knjižnega fonda
zgodovinske samostanske Škrabčeve knjižnice
19. oktober 1945:

*

Darovanje
Dev. Marije

Cecilija
Ananija

Klemen Rim. Andrej D.-L.
Kolumban in vietn. muč.

Katarina Al.
Merkurij

Leonard Port.
Silvester

27 28 29 30 1 2 3

Na Kostanjevico pride p. Otmar Vostner
20. oktober 1842:

1. adventna
Modest, Virgil

25. oktober 1943:

Katarina L.
Jakob iz M.

Vsi sveti
Franč. redov

Andrej, ap.
Friderik

Eligij
Leoncij

Bibijana
Blanka

Na Kostanjevico prinesejo svetogorsko podobo
27. oktober 1917:

Dokončen poraz Italijanov na soški fronti in umik za reko Piavo
28. oktober 1851:

Na Kostanjevici pokopana Marija Terezija Charlotta,
žena Ludvika XIX., hči Ludvika XVI. in Marije Antoinette
(umrla v Frohsdorfu v Avstriji 19. oktobra 1851)

4 5 6 7 8 9 10
*

2. adventna
Karitas

Saba
Krispina

30. oktober 1781:

Avstrijski cesar Jožef II. ukaže zaprtje samostanov
21.11.2010 22:51:09

Frančišek Ks.
Sofonija
Veseli dan kult.
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Miklavž
Apolinarij Tr.

Ambrož
Boecij

Brezm. spoč.
Dev. Marije

Peter F.
Valerija

Loretska M. B.
Evlalija

Irenej Sirm.
Viljem

Janez Salski
Aleksander

Valter
Julija Billiart

nedelja

Zenon Ver.
Julij

Leon
Ema Saška

Martin
Ida

Valerijan
Maksim

Marijan
Sara

veliki čet.
Konrad Par.

Helena
Teodor

velikon. pon.
Marko, ev.

Klet
Marcelin

Cita
Jakob Ilirski

Peter Chan.
Ludvik M.

Katarina S.
Robert
*

Bela ned.
Jožef del.

27. marec 1993:

Atanazij
Rihard P.

Filip in
Jakob, ap.

Florijan
Antonina

Gotard
Angel

Dominik S.
Petrina

*

Pij
Pavlina

1 2 3 4 5 6 7

Samostan prične pripravljati samostanski vrt za nasaditev
zbirke zgodovinskih vrtnic bourbonk
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ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

Alfonz Ligv. Marija Ang. v
Marija Tolažn. Porciunkuli

Dominik
Marija od kr.

Terezija B.
Roman

Lidija
Martin

Janez M.
Vianney

Lovrenc
Hugo

Marija
Snežna

Klara Asiška
Filomena

Jezusova
sprem. na gori

Ivana Šant.
Inocenc

16. julij 1950:

Prva slovesna birma na Kostanjevici, msgr. Toroš birma 714 birmancev

listopad

22. med
letom
Avguštin

Marijino
vnebovzetje

Rok
Štefan Ogr.

*

*

Marija Kralj.
Viktorija

Roza Lim.
Evgenij

Mučeništvo
Janeza Krst.

23. med
letom
Ida

Mati Terezija
Rozvita

Evzebij
Beatrika

Helena
Rajnald

Janez Eud.
Ludvik Toul.

Jernej, ap.
Herman

Ludvik IX.
Jožef Kalas.

Tarzicij
Juniper Serra

Feliks
Gavdencija

Bertrand
Zaharija

Rajmund N.
Nikodem

Regina
Marko Križ.

Egidij
Ruta

Marjeta
Antonin

Marijino
rojstvo

*

Gizela
Stanislav

Monika
Amadej

ponedeljek

Katarina L.
Jakob

torek

Saturnin
Filomen

sreda

četrtek

Andrej, ap.
Friderik

petek

Eligij
Leoncij

sobota

Bibijana
Blanka

Frančišek Ks.
Sofonija
Veseli dan kult.

2. adventna
Karitas

5. november 1821:

9. november 1784:

Karmeličani prejmejo odlok o zaprtju samostana na Kostanjevici
11. november 1836:

V grobnico grofov Thurnov položen zadnji kralj Francije Karel X.
(umrl v Gorici 6. novembra)

Saba
Krispina

Miklavž
Apolinarij Tr.

Ambrož
Boecij

Brezm. spoč.
Dev. Marije

Peter F.
Valerija

Loretska M. B.
Evlalija

Tomaž
Finian

Lucija
Otilija

Janez od Kr.
Dušan

Marija di R.
Pavel

Adelajda
Ananija

Lazar iz Bet.
Vivijana

Podpisana Rapalska pogodba, po kateri tudi Kostanjevica pripada Italiji
14. november 1976:

Zahvalna maša ob zaključku obnove
po potresih poškodovane cerkve in samostana

Avgust 1966:

18 19 20 21 22 23 24
*

*

Urban
Anastazij

*

Vincencij
Zenon

Peter Kanizij
Dominik Sp.

*

Frančiška C.
Justina

Janez Kancij
Ivo

Adam in Eva
Sveti večer

25 26 27 28 29 30 31
*

17. november 1839:

Na Dunaju umre vojvoda Blakaški; pokopan na Kostanjevici
18. november 1800:

BOŽIČ

Goriška mestna oblast predlaga dunajskemu dvoru,
da se Kostanjevica vrne karmeličanom
18. november 1973:

Na Kostanjevici oživljen III. red sv. Frančiška (Frančiškov svetni red)
Okr. 20. novembra 1915:

Med bombardiranjem Gorice med četrto soško bitko Kostanjevico
zadenejo prve italijanske granate in poškodujejo cerkev
22. november 1915:

Kostanjevico zapustijo še zadnji frančiškani, med njimi tudi p. Stanislav Škrabec
(ostane samo p. Aleksander Vavpotič)
21.11.2010 22:51:18

Štefan
dan samost.
in enotnosti

*

Janez ap.
Teodor

Nedolžni
otroci

*

David, kralj
Tomaž B.

*

Sveta Družina

Silvester
Melanija

1 2 3 4 5 6 7
*

Marija,
Božja Mati
novo leto

Bazilij
Gregor
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Ime
Jezusovo

*

Angela Fol.
Elizabeta

Milena
Rogerij

Gospodovo
razglašenje,
Sv. Trije Kralji

*

Rajmund
Lucijan

Marijino ime
Gvido

sobota

Feliks
Gavdencija

Bertrand
Zaharija

Rajmund N.
Nikodem

Regina
Marko Križ.

Egidij
Ruta

Marijino
rojstvo

Marjeta
Antonin

*

Gregor Vel.
Bazilisa

Peter Klaver
Gorgonij

Gotard
Angel

petek

Dominik S.
Petrina

sobota
*

Gizela
Stanislav

Izaija
Dionizij

Job
Damijan de V.

Zvezdana
Odo Clun.

Leopold M.
Pankracij

Fatimska
Mati Božja

*

Janez Nep.
Marjeta Kort.

Pashal Bajl.
Jošt

Erik
Feliks Kant.

Peter Cel.
Ives (Ivo)

Bernardin S.
Zlata

*

Krištof M.
Teobald

22 23 24 25 26 27 28
*

Slovo od svetogorske podobe, ki prične pot proti Solkanu in Sveti Gori

5. velikonoč.
Marjeta

Ivana Ant.
Evstahij

*

Marija
Pomagaj

*

Beda Čast.
Gregor

Filip Neri
Lambert

Alojzij Grozde
Avguštin C.

Na Kostanjevici pokopana Marija Terezija Beatrika Gaetana,
žena Henrika V. (umrla v Gorici 25. marca 1886)

Just
Viljem

29 30 31 1 2 3 4
*

10. april 1852:

Kostanjevico obišče nadvojvodinja Soﬁja,
mati cesarja Franca Jožefa s svojima mlajšima sinovoma

6. velikonoč.
Maksim Em.

15. april 1649:

Škofa Pietra Vespo, ki je prvo kostanjeviško cerkvico posvetil,
izženejo s Kostanjevice

20. avgust 1796:

Avstrijska vlada prvič predlaga goriškemu škofu,
da na Kostanjevico preseli frančiškane
22. avgust 1948:

Vojska zapre tudi začasno pot s Pristave preko Kostanjevice proti Solkanu,
ki so jo s prostovoljnim delom naredili župljani
23. avgust 1962:

Prvi župnik in dolgoletni gvardijan, p. Otmar Vostner,
prestavljen s Kostanjevice v Maribor
28. avgust 1985:

gruden
December 1943:

Italijanski frančiškani uvedejo mašo s slovensko pridigo in petjem
Sedež Apostolske administrature se s Kostanjevice preseli v Koper
4. december 1998:

Blagoslov prenovljene Škrabčeve knjižnice
18. december 1959:

Goriški muzej izda izjavo, da je Frančiškanski samostan Kostanjevica
kulturni spomenik
Guverner Ilirskih provinc, general Marmont, izda ukaz
za preselitev frančiškanov iz samostana sv. Antona v Gorici na Kostanjevico
21. december 2007:

Slovenija prične z izvajanjem Schengenskega sporazuma,
Pot na Kapelo prosto prehodna
23. december 1945:

Na Kostanjevico pride provincial slovenske province, p. Gracijan Heric
26. december 1799:

V Izoli rojen Francesco Vascotti (p. Chiaro)
28. december 1649:

Grof Matija Thurn z listino izroči Kostanjevico karmeličanom
28. december 1810:

Odlok ilirskega guvernerja o selitvi frančiškanov na Kostanjevico
izročen gvardijanu p. Ruﬁnu Žoharju
29. december 1917:

Posmrtne ostanke Bourbonov in sarkofage po železnici odpeljejo na Dunaj
29. december 1963:

Na Kostanjevici umre apostolski administrator msgr. dr. Mihael Toroš
(pokopan 31. decembra v baziliki na Sveti Gori)
30. december 1966:

Nova cesta na Kostanjevico poimenovana po p. Stanislavu Škrabcu
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Janez
Krizostom

Povišanje
sv. Križa

Kornelij
Ciprijan

Januarij
Emilija

Andrej K. T.
korejski m.

Vtisnenje ran
sv. Frančišku

*

Matej, ev.
Jona

Florencij
Mavricij

p. Pij iz Piet.
Tekla

Anton
Martin
Slomšek

25 26 27 28 29 30 1
*

26. med
letom
Slomškova

Kozma
Damjan

Vincencij P.
Lovrenc

Vaclav
Lovrenc R.

Mihael, Gabriel, Rafael

Hieronim
Zoﬁja, Sonja

Terezija D. J.
Roman Mel.

7. velikonoč.
Bonifacij

30. april 1860:

Na Kostanjevici umre p. Chiaro Vascotti

september
kimavec

»V Gorico priti in se na Kostanjevico ne povzpeti,
je isto, kakor v Rim iti, pa ne papeža videti.«
P. Chiaro Vascotti

September 1964:

Na Kostanjevici prične delovati klerikat gimnazijcev
September 1976:

Potresi 6., 11. in 15. septembra dodatno poškodujejo Kostanjevico
3. september 1883:

Na Kostanjevici pokopan Henrik V., grof Chambordski
(umrl v Frohsdorfu v Avstriji 24. avgusta 1883)
8. september 1943:

Kapitulacija Italije v 2. svetovni vojni in zlom fašizma
14. september 1947:

Goriški Slovenci se poslovijo od Kostanjevice
16. september 1947:

V veljavo stopi Pariška mirovna pogodba,
s katero je del Primorske priključen tedanji Jugoslaviji
Na Kostanjevici ustanovljena »samostojna vikarija«,
ki ima polno vlogo župnije. P. Otmar Vostner imenovan za prvega »vikarja«
Kmalu po razmejitvi nova oblast zapre pot s Pristave na Kostanjevico
18. september 1973:

2 3 4 5 6 7 8
*

27. med
letom
Frančiškova

Evald
Frančišek B.

Frančišek
Asiški

Apolinarij
Cvetka

Bruno
Vera

*

Rožnoven.
Mati Božja

Benedikta
Pelagija

V Gorici umre p. Guglielmo Endrizzi,
ki je med vojno skrbel za Slovence na Sveti Gori in na Kostanjevici
20. september 1647:

V samostan na Kostanjevici se naseli škof Pietro Vespa
23. september 1660:

Kostanjevico obišče cesar Leopold I.
27. september 1989:

Noviciat se s Kostanjevice preseli na Sveto Goro
Koledar Kostanjevica 2011.indd 10

Obiskanje
Dev. Marije

*

Škof Frančišek B. Sedej posveti v prvi vojni porušeno
in ponovno pozidano cerkev na Kostanjevici

*

Žalostna
Mati Božja

*

Kancij
Ivana Orl.

Justin
Roman

Vnebohod
Erazem

Karel Lw. in
ugandski m.

Frančišek C.
Peter Veron.

5 6 7 8 9 10 11

29. april 1930:

21.11.2010 22:50:52

*

Norbert
Bertrand Og.
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Robert
Peter

Medard
Diana

Primož
Felicijan

Bogumil
Edvard P.

veliki traven

Bonifacij
Justa

15 16 17 18 19 20 21

4. velikonoč.
Zoﬁja

Nikolaj Tol.
Leposlava

18 19 20 21 22 23 24
*

25. med
letom
Jožef Kupert.

Klerikat gimnazijcev se preseli v Novo mesto,
od tam pa na Kostanjevico noviciat

19. december 1810:

4. adventna
Vunibald

16. november 1953:

Apostolski administrator msgr. Mihael Toroš ustno povzdigne
samostojni vikariat na Kostanjevici v župnijo.
P. Otmar Vostner imenovan za župnika

petek

*

4. december 1964:

11 12 13 14 15 16 17

3. adventna
Damaz

Mučeništvo
Janeza Krst.

Mati Terezija
Rozvita

24. med
letom
Emilijan

21.11.2010 22:50:43

*

četrtek

11 12 13 14 15 16 17
Avgust 1794:

9. avgust 1916:

4 5 6 7 8 9 10

sreda

*

Avstrijski cesar Franc II. dovoli kostanjeviško cerkev ponovno odpreti
za bogoslužje, cerkev ureja goriški duhovnik Filip Poli

Koledar Kostanjevica 2011.indd 9

nedelja

torek

4 5 6 7 8 9 10

23. med
letom
Ida

Italijanska vojska zasede Gorico.
Vojaki ujamejo p. Aleksandra Vavpotiča, ga obtožijo vohunjenja in ustrelijo

Nikolaj Tol.
Leposlava

ponedeljek

22. med
letom
Avguštin

*

27 28 29 30 1 2 3

Cesar Franc II. dovoli odpreti na Kostanjevici »modroslovno šolo«
(zadnja dva letnika gimnazije)

četrtek

Florijan
Antonina

8 9 10 11 12 13 14

21.11.2010 22:49:56

28 29 30 31 1 2 3

Bernard
Samuel

Gregor Vel.
Bazilisa

Peter Klaver
Gorgonij

veliki srpan

Kostanjevica (celotno območje), frančiškanski samostan s knjižnico,
grobnico in cerkvijo, razglašena za umetnostni in arhitekturni spomenik

1. adventna
Modest G.

»Ce umrem v tuji deželi, želim,
da se moje telo ponese v grobnico
ocetov franciškanov v Gorico in prepovedujem,
da se prenese v Francijo.«
Henrik V.

Filip in
Jakob, ap.

*

1. april 1951:
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nedelja

Poncijan
Hipolit

*

Izide republiški zakon, po katerem je knjižnica na Kostanjevici
zaščitena kot kulturni spomenik

sreda

*

Atanazij
Rihard P.

3. velikonoč.
Bonifacij

velika sob.
Jurij, Egidij

torek

*

Bernardka L.
Benedikt L.

veliki pet.
Leonid

ponedeljek

1 2 3 4 5 6 7

Bela ned.
Jožef del.

Hugo R.
Valtruda

Pot do meje (Pot na Kapelo) očiščena in po 46 letih spet prehodna

12. november 1920:

20 21 22 23 24 25 26

Beneški patriarh, poznejši papež Pij X., obišče Kostanjevico

Anton pl. Stabile de Seilenberg podari samostanu zemljišče
vzhodno od samostana za vrt in sadovnjak

Vincencij
Julijana

mali traven

*

Stanislav
Helena G.

Marija Ana
Sabina P.

VELIKA NOČ

22. marec 2003:

Hugo R.
Valtruda

4 5 6 7 8 9 10

10. julij 1958:

sobota

Karel Bor.
Vital

*

sobota

Frančišek P.
Teodozija

*

28 29 30 31 1 2 3

Na Kostanjevici obnovljena karmelska škapulirska bratovščina
Filip Poli cerkev po dobrih 11 letih ponovno odpre za bogoslužje
Pričetek prazniškega tedna 300-letnice kostanjeviškega samostana
Kostanjevico prizadene hud potres

6 7 8 9 10 11 12

Izidor Sev.
Valerija

*

*

21.11.2010 22:50:30

ponedeljek

31. med
letom
Marcel

petek

Tomaž
Hugo

24 25 26 27 28 29 30

Frančišek P.
Teodozija

3 4 5 6 7 8 9

4. postna
Rihard

21. med
letom
Pij X.

21. julij 1929:

30 31 1 2 3 4 5

7. oktober 1902:

16 17 18 19 20 21 22

31. med
letom
Marcel

vinotok

»Naša slovenšcina je… eden najlepših jezikov na svetu.
Mi bi ta jezik morali ljubiti ko dragocen dar,
ki nam ga je Bog dal.«
p. Stanislav Škrabec

Benjamin
Amos

3. april 1886:

Ivana Marija
Bojan

21 22 23 24 25 26 27
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Cvetna
Papeška

*

14 15 16 17 18 19 20

november

1. oktober 1932:

9 10 11 12 13 14 15

28. med
letom
Dionizij
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torek

25 26 27 28 29 30 1

5. postna
Domen

*

3. postna
Rupert

Giovanni Moro zaključi poslikavo in obnovo fresk v cerkvi
21.11.2010 22:50:16

četrtek

Janez Klim.
Amadej

*

Jožef
Teoﬁl

27 28 29 30 31 1 2

20. med
letom
Maksimiljan

Jezusova
sprem. na gori

sreda

Bertold
Jona

3 4 5 6 7 8 9

4. postna
Rihard

Liudgar
Larisa

*

*

Peter Krizolog
Angelina

Marija
Snežna

torek

*

Ivana Marija
Bojan

*

17 18 19 20 21 22 23

Matilda
Pavlina

Janez
Serapion

7 8 9 10 11 12 13

Brigita Šved.
Janez Kas.

Marta
Marija

Janez M.
Vianney

ponedeljek

3. postna
Rupert

10 11 12 13 14 15 16

19. med
letom
Sikst

10. julij 1850:

18. med
letom
Ignacij Loj.

nedelja

27 28 29 30 31 1 2

Doroteja
gregorjevo

31 1 2 3 4 5 6

Karmelska
Mati Božja

31 1 2 3 4 5 6

Iz Poreča se na Kostanjevico preseli apostolski administrator
msgr. dr. Mihael Toroš

sušec

20 21 22 23 24 25 26

18. med
letom
Ignacij Loj.

Nikolaj Pick
in holand.
muč.

24 25 26 27 28 29 30

5. junij 1976:

Ustanovljena župnija Kristusa Odrešenika v Novi Gorici,
ki je prevzela tudi del teritorija kapelske župnije

15. junij 1950:

*

sobota

Janez Jožef
Olivija

13 14 15 16 17 18 19
2. postna
Aleksandra

nedelja

17 18 19 20 21 22 23

Nikolaj Pick
in holand.
muč.

petek

Kazimir
Lucij

avgust

*

Srce Marijino
Svetog. M.B.

Kilijan
Gregorij Gr.

petek

*

Viljem
Dan državn.

3 4 5 6 7 8 9

14. med
letom
Tomaž, ap.

četrtek

3 4 5 6 7 8 9

15. med
letom
Veronika G.

26 27 28 29 30 1 2

13. med
letom
Jožef M. Es.

sreda

10 11 12 13 14 15 16

Marko in
Marcelijan

Roj. Janeza
Krstnika

torek

26 27 28 29 30 1 2

14. med
letom
Tomaž, ap.

19 20 21 22 23 24 25

Sv. Trojica
Nazarij Kop.

ponedeljek

13. med
letom
Jožef M. Es.

*

Anton Pad.
Ragnebert

četrtek

Kunigunda
Anzelm Furl.

Generalni minister frančiškanov Kostanjevico vrne slovenskim frančiškanom

nedelja

12 13 14 15 16 17 18
Binkošti
Gašper

sreda

Neža Praška
Angela

*

1. februar 1864:
5. februar 1954:

27 28 1 2 3 4 5

8. med letom
Gabrijel

Perpetua
Felicita

1. postna
Kristina

*

Peter Dam.
Feliks

torek

Albin (Zorko)
Feliks

6 7 8 9 10 11 12

*

Valentin
(Zdravko)

20 21 22 23 24 25 26

7. med letom
Leon Sicilski

Osvald
Roman

9. med letom
Miroslav

13 14 15 16 17 18 19

6. med letom
Jordan

ponedeljek

julij

rožnik

sobota

nedelja

27 28 1 2 3 4 5

8. med letom
Gabrijel

Evlalija
Aleksij

junij
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9 10 11 12 13 14 15
*

torek
*

Janez Bosko
Agata

maj

december

ponedeljek

ponedeljek

30 31 1 2 3 4 5

4. med letom
Hijacinta

V uveljavitev (omenjenega) odloka so Manjši bratje 6. januarja 1811,
na praznik Gospodovega razglašenja, zapustili samostan sv. Antona v Gorici
ter prenesli opremo hiše in okrasje cerkve v lastništvo samostana in cerkve
na Kostanjevici, kjer ni bilo ne zvona in ne stranskega oltarja.
p. Chiaro Vascotti

Koledar Kostanjevica 2011.indd 2

nedelja

marec

februar

april

januar

januar

Barnaba, ap.
Adelajda

1. maj 2004:

21. maj 1924:

Slovenija pridružena Evropski uniji; Na Kostanjevico pridejo prvi italijanski
prost prehod meje na Poti na Kapelo
frančiškani tridentinske province
23. maj 1804:
(ob sebi je bilo potrebno imeti osebni
Dunajska vlada sklene kostanjeviški
dokument v primeru kontrole)
6. maj 1976:
samostan prodati na dražbi
Prvi potres v tem letu
(kar pa se ni zgodilo)
23. maj 1915:
prizadene Kostanjevico
7. maj 1952:
Italija napove vojno Avstriji
Na Kostanjevici izide prva številka
24. maj 1915:
Na Kostanjevici molitveno srečanje
verskega lista »Družina«
in procesija za mir
(izdaja Apostolska
24. maj 1970:
administratura za Goriško)
9. maj 1930:
Ob vhodu v samostan vzidana
Zgornji del poti na Kostanjevico
spominska plošča p. Stanislavu Škrabcu
25. maj 1915:
iz Gorice preimenujejo
Kleriki dijaki zapustijo Kostanjevico
iz Via della Castagnavizza
25. maj 1925:
v Via della Cappella
16. maj 1648:
Kostanjevico zapusti še zadnji
Cesar Ferdinand III.
slovenski frančiškan
naroči goriškim oblastem,
in zadnji slovenski gvardijan
naj Kostanjevico izročijo karmeličanom pred I. svetovno vojno, p. Albert Pirc
16. maj 1949:

Komunistične oblasti za skoraj dve leti
prepovedo pobiranje miloščine v cerkvi

31. maj 1925:

V vojni porušeno in po njej
ponovno pozidano cerkev
generalni vikar blagoslovi
21.11.2010 22:50:06
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Key Distributor: SARO LIFECARE LTD


Eliminigwe Estate
4B Odorokpa Street
Phase 1, Rd 1, Street H
CASH/CREDIT SALES INVOICE
Off Etebi Street
House 3 Right Elelenwo
Eket, Akwa Ibom State
Port Harcourt, Rivers State
+234 8095470524
No:
+234 7064725009
valensbruno.mary@gmail.com
valensbruno.goddy@gmail.com
DATE

Name:

DAY

MONTH

YEAR

Address:
QTY

PRODUCT

RATE

₦

VALUE

K

Pu r i t 1 2 5 m l s
Pu r i t 2 5 0 m l s
Pu r i t 5 0 0 m l s
Pu r i t 4 l t r s
Pu r i t 5 l t r s
Carat Medicated Soap Classic
C a r a t M e d i c a t e d S o a p E x t r a c a re
D a y s p r i n g D i s hw a s h i n g L i q u i d
S a fe c a r e
C l e n o l To o t h p a s t e

SLOVESNE
ZAOBLJUBE

br. Andraž Arko
frančiškan

Key Distributor of SARO LIFECARE LTD

TOTAL ₦

Received the above Goods in good condition.

IDENTITY CARD

Amount in words:

Godfrey Mokwenye

Naira
DEPOSIT:

Marketing Manager

₦

Customer’s Sign:

K

BALANCE:

₦

Kobo

Ljubljana
Marijino oznanjenje

K

14. september 2007

Manager’s Sign:

 5 Rubens Gardens • 469 A Lordship Lane • SE22 8JZ • London • United Kingdom +447405507538

Invoice Finn.indd 1

6.9.2011 1:12:51

8.9.2011 10:31:13

Andraz podobice.indd 1

Andraz podobice.indd 2

7.7.2007 23:45:21

7.7.2007 23:45:21

»Nobena stvar nas ne bo mogla
ločiti od Božje ljubezni
v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.«
(Prim. Rim 8,39)

Spomin na novo mašo
br. Andrej Pollak
frančiškan

CARD

4. julij 2010
v Ljubljani za Bežigradom

p. Marko I. Rupnik, Umivanje nog (detajl),
mozaik v kapeli Odrešenikove Matere v Vatikanu

p. Marko I. Rupnik,
Umivanje nog (detajl),
mozaik v kapeli Odrešenikove Matere v Vatikanu

Andrej - Vabilo na novo maso.indd 2-3

Nobena stvar nas ne bo mogla ločiti
od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu,
našem Gospodu.
Prim. Rim 8,39
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Vprašalnik za uporabnika/co terapevtske skupine

Informacije o terapevtskem procesu
DG-DCSG 002

Družinski center Sveta Gora

DG-DCSG 007

Prosimo vas, da navedete vaše OSNOVNE PODATKE:

Potek terapije
▷ Terapijo vodi terapevt/ka:

Naslov
Občina

E-naslov

▷ Terapija se izvaja osebno in izključno v prostorih Družinskega centra Sveta Gora.

zelo zadovoljen/a

Izobrazba

Kje ste izvedeli za naš program?

Zelo dobro

Ali ste bili že kdaj vključeni v določeno vrsto terapije ali skupinske obravnave:
Vrsta terapije – obravnave

▷ Terapevtska obravnava je brezplačna.
Po zaključku terapevtske obravnave je možno nakazati donacijo oz. prostovoljni prispevek
Družinskemu centru Sveta Gora. Kakršnihkoli daril zaradi terapevtske etike ne sprejemamo.

zadovoljen/a

Pred koliko časa

dobro

E-naslov

srednje zadovoljen/a

malo razočaran/a

zelo razočaran/a

nekoliko

ne tako dobro

slabo

ne tako dober

slab

Stan

dober

nekoliko dober

V svojih besedah navedite RAZLOG PRIHODA na svetovalno terapevtski razgovor:

4. Ali bi še poiskali pomoč pri nas oz. ali bi jo priporočili drugim v stiski?
Vsekakor

verjetno

nisem prepričan

verjetno ne

zagotovo ne

5. Prosimo vas, da na kratko opišete spremembe, ki ste jih dosegli v terapevtskem procesu?

V svojih besedah navedite RAZLOG UDELEŽBE na terapevtski skupini:

Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam:
▷ da svetovalno terapevtski razgovor temelji na teoretičnih osnovah sistemsko relacijskega modela,

▷ da so vsi podatki zaupne narave (razen če gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu
o preprečevanju nasilja v družini Ur. I. RS, št. 16/2008 in 191. člen Kazenskega zakonika ur. I. 192704-16, 55/2008),
▷ da mi Družinski center Sveta Gora zagotavlja svetovalno-terapevtski razgovor v skladu s Kodeksom etničnih
načel v socialnem varstvu, Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije ter kodeksom AAMFT,
▷ da Družinski center Sveta Gora vodi evidenco uporabnikov in pri tem varuje ter zaščiti moje osebne podatke
in zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS. št. 86/04),
▷ da imam v primeru, da z opravljeno storitvijo nisem bil-a zadovoljen-a, možnost pritožbe, ki jo lahko naslovim
na strokovno direktorico centra ali neposredno na MDDSZ v roku 8 dni po opravljeni storitvi,
▷ da je storitev svetovalno terapevtskega razgovora brezplačna, da v zameno zaradi terapevtske etike
ne sprejemamo nikakršnih daril, da pa se lahko po zaključku izroči ali nakaže prostovoljni prispevek
oz. donacija Družinskemu centru Sveta Gora,
▷ da uporabnik s podpisom informiranega soglasja prevzame popolno odgovornost za odločitev za svetovalno
terapevtski razgovor, terapevt pa s svojim podpisom, da bo ravnal strokovno in v skladu z zgoraj omenjenimi
kodeksi; oba pa se zavedata, da je izid svetovalno terapevtskega razgovora odvisen tudi od subjektivne

6. Kaj ste pri našem delu pogrešali oz. bi želeli, da spremenimo?

Ostalo
▷ Za kvaliteten potek terapevtskega procesa je nujno, da uporabnik prihaja v ustreznem
psihofizičnem stanju. Terapija ni možna z uporabnikom, ki je pod vplivom močnih zdravil ali pod
vplivom drog, alkohola, ipd. V takih primerih se terapija ne izvaja, šteje pa se, da je bilo srečanje
opravljeno.

7. Ali vas moti, da je Družinski center Sveta Gora del Cerkvene ustanove?
ne, me ne moti

da, me moti, ker:

▷ V času terapevtskega procesa se uporabnik zaveže, da ne bo poškodoval ne sebe, ne drugega, ne
lastnine Družinskega centra Sveta Gora.
Sveta Gora,

motiviranosti uporabnika in drugih dejavnikov, na katere terapevt/center ne more vplivati.

Podpis uporabnika/ce terapije:
Datum:
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Informirano soglasje za udeležbo
v terapevtski skupini

Končno poročilo o poteku terapevtskega procesa

DG-DCSG 007

DG-DCSG 003

Skupina:
Družinski center Sveta Gora

Družinski center Sveta Gora

Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam:
1. da bom spoštoval temeljna načela delovanja terapevtske skupine:
▷ skupina je zavezana zaupnosti; izven skupine ne govorim o stvareh, ki so bile zaupane na skupini,
▷ vsak član je dolžan zavarovati identiteto drugih članov skupine,
▷ v skupini je vsak odgovoren zase in za stanje v katerem je,
▷ pogoj je redna udeležbe oz. opravičilo, če kdaj pride do izostanka; s tem se zagotavlja zaupnost
in varno vzdušje v skupini,
▷ v skupini se spoštuje stanje in stopnja, na kateri posameznik je; v skupini imamo vsi prav,
▷ v primeru predčasnega odhoda iz skupine, iz kakršnihkoli razlogov, je vsak posameznik naprošen,
da prevzame odgovornost za svoj odhod in poizkuša skupini dati besede, kje je in kaj se dogaja,
2. da mi Družinski center Sveta Gora zagotavlja obravnavo v skladu s Kodeksom etničnih načel v socialnem varstvu,
Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije ter kodeksom AAMFT,
3. da Družinski center Sveta Gora vodi evidenco uporabnikov in pri tem varuje ter zaščiti moje osebne podatke in
zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS. št. 86/04),
4. da mi Družinski center Sveta Gora zagotavlja kvalitetno obravnavo tudi tako, da se moj-a voditelj-ica lahko
posvetuje s supervizorjem na skupinski ali individualni superviziji glede poteka skupine, pri čemer zavaruje
identiteto članov skupine,
5. da imam v primeru, da z opravljeno storitvijo nisem bil-a zadovoljen-a, možnost pritožbe, ki jo lahko naslovim na
strokovno direktorico centra ali neposredno na MDDSZ v roku 8 dni po opravljeni storitvi,
6. da me Družinski center Sveta Gora lahko zaprosi za izpolnitev evalvacijskih vprašalnikov, odločitev, ali jih bom
izpolnil-a in oddal-a, pa je povsem svobodna in na samo obravnavo ne bo vplivala,
7. da je storitev obravnave brezplačna, da v zameno zaradi terapevtske etike ne sprejemamo nikakršnih daril, da
pa se lahko po zaključenem procesu nakaže prostovoljni prispevek oz. donacija Družinskemu centru Sveta Gora,
8. da uporabnik s podpisom informiranega soglasja prevzame popolno odgovornost za odločitev za udeležbo
v terapevtski skupini, terapevt pa s svojim podpisom, da bo ravnal strokovno in v skladu z zgoraj omenjenimi
kodeksi; oba pa se zavedata, da je izid procesa odvisen tudi od subjektivne motiviranosti uporabnika in drugih
dejavnikov, na katere terapevt/center ne more vplivati.
Podpis uporabnika/ce:
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Izjavljam,

Terapevt/ka:
Trajanje terapevtskega ciklusa

Šifra uporabnika:
od

do

Podpis uporabnika/ce:
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Vprašalnik za terapevta
po zaključenem svetovalno terapevtskem razgovoru
DG-DCSG 006

Družinski center Sveta Gora

Vprašalnik za uporabnika/co terapije

(pred obravnavo)
DG-DCSG 001

Družinski center Sveta Gora

Prosimo vas, da navedete vaše OSNOVNE PODATKE:

Šifra uporabnika:

Šifra:

Ime

Kratko opiši potek razgovora (razlog prihoda, ...):

Priimek
Naslov

Število srečanj

Občina
Datum rojstva

Osnovni problem (kratko opiši):

Telefonska številka
E-naslov
Izobrazba
Stan
Kje ste izvedeli za naš program?
Prosim navedite imena vaših OTROK (če jih imate), njihovo starost in spol:
Ime otroka

Datum rojstva Spol

Ime otroka

Datum rojstva Spol

Ali ste bili že kdaj vključeni v določeno vrsto terapije:

Nadaljnja odločitev (nopotitve, …):

Sistemska raven:

Ocena stopnje
spremembe

preoblikovanje odnosov v družini

012345

jasne vloge v družini, razmejitve, hierarhija

012345

ureditev odnosov s širšo družino (stari starši, strici, tete, ipd.)

012345

vključitev v socialno okolje, vzpostavljanje
oz. širjenje socialne mreže

012345

poimenovanje, odkrivanje zlorab (fizične, čustvene, spolne)

012345

Zavedam se, da je sodelovanje v raziskavi stvar moje svobodne odločitve. Sodelovanje oz. nesodelovanje v raziskavi
zato ne bo vplivalo na kvaliteto obravnave. Že podpisano soglasje lahko kadarkoli iz kakršnihkoli razlogov prekličem.

prekinitev nasilja in zlorabe

012345

vzpostavitev varnih in spoštljivih odnosov med starši in otroci

012345

O izsledkih morebitnih raziskav želim biti obveščen na svoj elektronski naslov:

vključitev v ustrezne programe zdravljenja

012345

sprememba družinske klime

012345

NE

Podpis uporabnika/ce:

Vrsta terapije – obravnave

Pred koliko časa

Za katero težavo/bolezen

V svojih besedah navedite RAZLOG PRIHODA na terapevtsko obravnavo:

Morebitne opombe

Datum:
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Datum:

(0 – ni spremembe, 1 – zelo majhna sprememba, 2 – majhna sprememba, 3 – srednja sprememba, 4 – velika sprememba,
5 – zelo velika sprememba, neoznačena postavka – problema se nismo dotaknili)

da sem seznanjen-a in se strinjam, da sem lahko naprošen-a za sodelovanje v raziskavi, kateri rezultati bodo lahko
javno objavljeni v anonimni obliki.

Podpis terapevta/ke:

Hvala za sodelovanje in vse dobro!

Kakšna je ocena spremembe pri uporabnikih na koncu terapije, ki je verjetno nastala kot posledica procesa terapije?

Informirano soglasje za sodelovanje v raziskavah

Sveta Gora,

Izobrazba

Kje ste izvedeli za naš program?

▷ Nenapovedani izostanki se štejejo, kot da je bilo srečanje opravljeno.

DA

Občina
Datum rojstva
Telefonska številka

3. Kakšen stik ste vzpostavili s terapevtko/om?

▷ Izjema so prazniki in morebitne odsotnosti terapevta.
Takrat uporabnik in terapevt poskušata najti nadomestni termin v istem tednu ali pa se dogovorita,
da se ciklus podaljša za en teden.

Podpis terapevta/ke:

Ime
Naslov

Za katero težavo/bolezen
Zelo dober

Napoved izostankov
▷ Morebitne izostanke mora uporabnik terapije sporočiti vsaj dva dni prej na telefonsko številko
040 351 236 (avtomatski odzivnik).

Sveta Gora,

Šifra:

Priimek

2. Ali vas je terapevt/ka razumel/a?

Stan

▷ Podpis Soglasja za terapevtsko obravnavo je nujen za samo izvajanje terapije,
medtem ko je Soglasje za sodelovanje v raziskavi neobvezno in nima vpliva na potek terapije.
(Vsebina soglasja je na zadnji strani tega dokumenta)

Prosimo vas, da navedete vaše OSNOVNE PODATKE:

1. V kolikšni meri ste bili zadovoljni s terapevtsko obravnavo?

Telefonska številka

DG-DCSG 005

Družinski center Sveta Gora

Prosimo, da z znakom X v ustrezno okno označite odgovor, ki vam najbolje ustreza.

Datum rojstva

▷ Zaželjeno je, da se na srečanja prihaja tik pred dogovorjeno uro.
Uro zaključimo ob dogovorjenem času.

DG-DCSG 004

Da bi bili bolje seznanjeni z vašimi potrebami in željami in tako izboljšali svoje nadaljnje delo, vas prosimo,
da ob zaključku srečanj izpolnite sledeči vprašalnik. Vaše sodelovanje pri tem je prostovoljno in anonimno, kar
pomeni, da pisemsko ovojnico z izpolnjenim vprašalnikom (brez osebnih podatkov) oddate v najbližji nabiralnik.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Ime
Priimek

▷ Terapevtski ciklus sestavlja 12 srečanj v 12 zaporednih tednih; vsak teden po eno srečanje,
ki traja 1 uro, in je praviloma vedno na isti dan in ob isti uri,

po zaključenem procesu

Družinski center Sveta Gora

Spoštovani!

Šifra:

Informirano soglasje za
svetovalno terapevtski razgovor

Vprašalnik za uporabnika/co terapije

(ob vključitvi v skupino)

Družinski center Sveta Gora

28.9.2009 15:43:24
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Podpis terapevta/ke:

Sveta Gora,
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Podpis uporabnika/ce terapije:
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Družinski center
Sveta Gora

ANTHONY BRUNO
director

bruno@valensbruno.com
GSM: +386 64 169 469

ValensBruno Intl

»Naj mi tukaj postavijo hišo in prosijo milosti!«

export  import 
marketing consultant
Trubarjeva cesta 74
1000 Ljubljana
Slovenia – EU

w w w.valensbruno.com

DRUŽINSKI CENTER SVETA GORA
zavod za pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski
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