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Slavko Krajnc (ur.), Zbrana dela Zdenke 
Serajnik - 6. Meditacije.  

 
 
 
 

a) ROKOPISI 

 
1. Meditations petits - I 
2. Meditations petits - II 
3. Meditations petits - III 
4. Meditations petits - IV 
5. Meditations petits - V 
  Razne meditacije: 
6. Križev pot – osnutek, kvaterni petek, 17.9.1993 
7. V nebesih sem doma – Slomškova nedelja, 26.9.1993 pri sv. Mihaelu v Šoštanju 
8. Paradisi portas aparuit nobis ieiunii tempus 1994 Novo leto. Praznik Božje Matere 
 

 

b) TIPKOPISI, Pesmi 
 
1. Mladi les šumi, se sklanja – meditacija za cvetno nedeljo 1972 
2. Razdaja Kruh se – meditacija za veliki četrtek 
3. Zakaj Gospod? Meditacija za veliki petek 
4. Počivam kakor luč – meditacija za veliko soboto 
5. Jutro človeštva – meditacija za veliko noč 
6. Marija sedem žalosti – 15. 9. 1978 
7. Adoracija pri sv. Danijelu – 3.-5. 12. 1983 
8. Sv. Marija Magdalena – 22. 7. 1994 
9. Jezusovo spremenjenje na gori – 6. 8. 1994 
10. Adoracija: Pridite, molimo – februar 1998 
11. Rožnovenška – oktober 1997: Zahvaljen Bog, da človek si postal 
12. Majniška – 1997: Pomladna lije luč z neba 
13. Sv. Rešnje telo 1997: Blagoslovljena polja, ki rodijo kruh 
14. Duhovniška – na dan novih maš, 6.7. 1997: Moje srce se raduje 
15. Gospodov vnebohod – 1997: Naše hrepenenje se je izpolnilo 
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16. Jezus gre skozi življenje – Jezus gre živ med nami 
17. Počivam kakor luč (meditacija za veliko soboto) 

18. Samo iz lúči spet rodi se luč – meditacija na veliko soboto 

19. Živel kot eden sem od vas  
20. Pravica, da soustvarjamo – Oče nas je ljubil 
21. Začetek svetega leta – impresija (25. 3. 1983) 
22. Sveto leto 1983, VESP. I 
23. Sveto leto 1983, MAT. I. 
24. Sveto leto 1983, MAT. 2 
25. Sveto leto 1983, LAUD 
26. Sveto leto 1983, HORA MEDIA 
27. Sveto leto 1983, VESP. II. 
28. Sveto leto 1983, VESP. II. 2 
29. Sveto leto 1983, besedno bogoslužje 1 
30. Sveto leto 1983, besedno bogoslužje 2 
31. Sveto leto 1983, besedno bogoslužje 3 

 

c) TIPKOPISI, Proza 
 
 

1. Kristus, isti včeraj, danes in jutri (januar 1998) 

2. Mejnik v brezmejnosti večnosti (advent 1997) 

3. Prebuditi hočem jutranjo zarjo (Ps 56) 

4. Darovanje v svetišču (februar 1998) 

5. Luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela (Lk 2, 32; februar 1997) 

6. Glejte zdaj je čas milosti (2 Kor 6, 2; marec 1998) 

7. Od mrtvih vstal si in živiš (april 1997) 

8. Minljivo – neminljivo (1 Kor 15, 43-54; november 1996) 

9. Njegovo srce misli na rod za rodom (Ps 3; junij 1997) 

10. Neizčrpno obilje bogastva (maj 1997) 

11. Sadov naj mnogo obrodi nam sveta vnema postnih dni (marec 1996) 

12. Raduj, nebeška se Gospa, aleluja (maj 1996) 

13. Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo (marec 1997) 

14. Gaudent angeli – Assumpta est Regina in Caelum (avgust 1996) 

15. Luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela (Lk 2, 32; februar 1997) 

16. Da nam Dete betlehemsko blagoslov svoj sveti da (januar 1997) 

17. Veliko znamenje na nebu (Raz 12, 1; avgust 1997) 

18. Sveta Mati ljubljena (oktober 1997) 

19. V začetku je bila Beseda (Jn 1, 1; september 1997)  

20. Luč pričakovanja (advent 2000) 

21. Luč darovanja (februar 2001) 

22. Družinsko ozračje  (januar 2001) 

23. Svežost in stvarnost  

24. Kristus je vstal, vstanimo tud mi (april 1998) 
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25. Duh je, ki oživlja (Jn 6, 63; maj 1998)  

26. Veliko znamenje na nebu (Raz 12, 1; avgust 1997) 

27. V srcu vsega (junij 1998) 

28. Stopil bom k božjemu oltarju (Ps 42; junij 1997) 

29. Žetev je velika (Mt 9, 37; junij 1998) 

30. Njegovo srce misli na rod za rodom (Ps 3; junij 1997) 

31. Bogastvo veličastna dediščina (Ef 1, 18; avgust 1998) 

32. Luč in ključ do omike (Slomšek; september 1998) 

33. Od mrtvih vstal si in živiš (april 1997) 

34. Razgrinja cvetje se (oktober 1998) 

35. Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo (marec 1997) 

36. Tvoja smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo (november 1998) 

37. Vso zemljo tema krije in spijo rožice (advent 1996) 

38. Luč upanja mi prižigaš, Gospod (Ps 17; advent 1998) 

39. Da nam dete betlehemsko blagoslov svoj sveti da (januar 1997) 

40. Med pastirji, angeli in modrimi (januar 1999) 

41. Rože, same rože rosijo z neba (oktober 1996)  

42. Pridi, pridi Sveti Duh (september 1996) 

43. Darovanje v templju (februar 1999) 

44. Gaudent angeli - Assumpta est Regina in Caelum (avgust 1996) 

45. Beseda življenja (april 1999) 

46. Žetev je velika, delavcev pa malo (Lk 10; 27. julij 1996) 

47. Blagoslov rasti (maj 1999) 

48. Venci življenja (oktober 1999) 

49. Trojna razsežnost (november 1999) 

50. Pot, resnica in življenje (Jn 14, 6; september 1999) 

51. Enkraten cilj (avgust 1999) 

52. Polja, zrela za žetev (julij 1999) 

53. Ko je najvišji dan (junij 1999) 

54. Mejnik in izhodišče (advent in božič 1999) 

55. V tebi naj se veselijo in radujejo vsi, ki te iščejo (Ps 69; november 1992)  

56. To sporočilo se razlega po vsej zemlji, do konca sveta gre ta govorica (Ps 18a; 

oktober 1992) 

57. Jaz pa hočem biti v božji hiši kot zeleneča oljka (Ps 51; maj 1992) 

58. Gospod se z nebes ozira na nas, vsakemu posebej oblikuje srce (Ps 32; september 

1992) 

59. Gospod je  moj pastir, nič mi ne manjka (Ps 23; april 1992)  

60. Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju (Ps 23; 

avgust 1992) 

61. Velika so Gospodova dela, vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo (Ps 110; 

junij 1992) 

62. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu – pojdimo z zelenjem do njegovega 

oltarja (Ps 117; junij 1992) 
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63. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu (Ps 117; junij 1993) 

64. Ave, gratia plena (maj 1993) 

65. Njegovo srce misli na rod za rodom (Ps 33; junij 1993) 

66. Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu, aleluja! (april 1993) 

67. Prizanesi, Gospod! – prizanesi svojemu ljudstvu (marec 1993) 

68. Naj čutimo, da prosi za nas Ona, po kateri smo bili vredni, prejeti Začetnika 

življenja! (januar 1993) 

69. Salve, radix – Salve porta, ex qua mundo lux est orta! (februar 1993) 

70. Kralja, ki prihaja, pridite molimo! (advent 1992) 

71. Večnost in čas (oktober 1993) 

72. Čemu iščete živega med mrtvimi?! (Lk 24, 5; november 1993) 

73. Mir in blagoslov s sveto Božjo Materjo Marijo v družini (novo leto 1994) 

74. Oče večni se usmili zemlje bridkih bolečin (december 1993) 

75. Luč in ključ (september 1993) 

76. Angeli lepo pojejo, rožo Marijo kronajo (avgust 1993) 

77. Kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! (Ps 8; januar 1995) 

78. K tebi, Gospod , dvigam svojo dušo (Ps 24; advent 1994) 

79. Pridite, blagoslovljeni (Mt 25; 34; november 1994) 

80. Kraljica rož (oktober 1994) 

81. Svojim angelom je zate zapovedal (Ps 90) 

82. Gaudent angeli (avgust 1994) 

83. Ljudstvo se mi smili (Mr 8, 2; junij 1994) 

84. Blagoslovljen, ki prihaja (Ps 117; junij 1994) 

85. Gospodov duh napolnjuje vesoljni svet, Aleluja (maj 1994) 

86. Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu. Aleluja (april 1994) 

87. Salve Radix – Salve Porta (februar 1994) 

88. Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ki rasel, cvetel, sad bi nam dajal tako 

(marec 1994) 

89. S svojim dihom ustvarjaš in prenavljaš obličje zemlje (Ps 103; junij 1995) 

90. Veselo bom daroval v njegovem svetišču (Ps 26; junij 1995) 

91. Iz srca mi vre vesela pesem – svoja dela posvečujem Kralju (Ps 44; maj 1995) 

92. Ta noč bo svetila kakor dan (Ps 138; april 1995) 

93. Kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto, Gospod (Ps 50; marec 1995) 

94. Zavedam se obljub, ki sem jih naredil (Ps 55; februar 1995) 

95. Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču (Ps 14; november 1995) 

96. Vsem krasna vstopa kraljeva hči (Ps 44; oktober 1995) 

97. Povzdignil sem izvoljenca izmed svojega ljudstva (Ps 88; september 1995) 

98. Gospod, ti si moj delež in moje veselje (Ps 15; avgust 1995)  

99. Zdrava, Korenina, zdrava Vrata  (februar 1996) 

100. Sadov naj mnogo obrodi pobožna vnema postnih dni (marec 1996) 

101. Naj čutimo, da prosi za nas (januar 1996) 

102. Pričakovanje, pripravljanje, čuječnost, advent (december 1995) 

103. Nedoumljivo bogastvo Kristusovo (Ef 3, 8; junij 1996) 
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104. Raduj, nebeška se Gospa, aleluja (maj 1996) 

105. Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje (Rim 6, 9; april 1996) 

106. Kako ljub je tvoj dom, moje srce in telo vriskata (Ps 83; 1991) 

107. Bogat odgovoren predmetnik (september 1991) 

108. Dominus tecum – Dominus vobiscum (oktober 1991) 

109. Hvala vam, bratje, da luč ste prižgali (november 1991) 

110. K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo  (advent, december 1991) 

111. Marija – Mir  (novo leto, januar 1992) 

112. Salve Radix, salve Porta, ex qua mundo Lux est Orta (februar 1992) 

113. Kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto, Gospod (Ps 50; marec 1992) 

114. Ko daješ milosti nam čas, spokornega še daj duha (od pepelnice do cvetne 

nedelje, postna hvalnica 1999) 

115. Pomladna pesem  (maj 2001) 

116. Milost in blagoslov (za novo civilno leto 1989) 

117. Milost in mir in blagoslov  (advent in december 1988) 

118. Malo je teh mesecev (april 1989) 

119. V vonju zorenja (julij 1991) 

120. Naj duh očiščen, prenovljen ti poje novo hvalnico (hvalnice) 

121. Svečnica in post (februar 1989) 

122. Lepo se začne (julij 1989) 

123. Svojim angelom je zate zapovedal (september 1989) 

124. Assumpta est Maria in Caelum (avgust 1989) 

125. Pesem Jezusovega srca (junij 1989) 

126. Bogastvo, da ga je težko pregledati (maj 1989) 

127. Novo civilno leto (januar 1990) 

128. Ki si ga Devica v templju darovala (februar 1990) 

129. Začetek novega bogoslužnega leta (december 1989) 

130. Regem, cui omnia vivunt, venite, adoremus (november 1989) 

131. Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da (oktober 1989) 

132. Prečuden čas (maj 1990) 

133. Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu, Aleluja (april 1990) 

134. Nekaj misli ob materinski proslavi (24. 3.1990) 

135. Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan, ko vse na novo zacvete, naj veselimo se ga vsi 

(marec 1990) 

136. Tu je hiša Božja in vrata nebeška (oktober 1990) 

137. Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih (Ps 90) 

138. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, alleluja! 

139. Novo – srebro – zlato – mašnik, bod' pozdravljen (1990) 

140. Vidim te Mati (meditacija za 15. september) 

141. Praznik svetega (v Bogu radujmo se (junij 1990) 

142. Kako se pri Bogu vse zliva (november 1990) 

143. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo (december 1990) 

144. Kako tiho, nevsiljivo (Adventni čas 1990) 
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145. Jaz pa hočem biti v Božji hiši kot zeleneča oljka (Ps 51) 

146. Naj duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico (marec 1991) 

147. Surrexit Christus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. Alleluja (april 

1991) 

148. Kam z bogastvom (maj 1991) 

149. V srcu dogajanj in rasti (junij 1991) 

150. Salve, Radix, salve Porta, ex qua mundo Lux est orta (februar 1991, rokopis)  

151. Sadov naj mnogo obrodi nam sveta vnema postnih dni; marec 1996 (več. ned. 

odpev za post)  

152. Prebuditi hočem jutranjo zarjo (Ps 56 – november) 

153.  O sveta Mati ljubljena (oktober 1997) 

154. Kristus je vstal, vstanimo tudi mi (Stanko Premrl april 1998) 

155. Luč in ključ do omike (Slomšek september 1998) 

156. Pot in resnica in življenje (Jn 14,6), september 1999 

157. Venci življenja (oktober 1999) 

158. Mejnik in izhodišče (advent in božič 1999) 

159. Trojna razsežnost (november 1999) 

160. Ko daješ milosti nam čas, spokornega še daj duha (postna hvalnica 1999) 

161. Blagoslov rasti (maj 1999) 

162. Ko je najvišji dan (junij 1999) 

163. Polja zrela za žetev (julij 1999) 

164. Pesem pričakovanja in zaupanja 

165. Cvet in sad (oktober 2000) 

166. Življenje mojega življenja (november 2000) 

167. Kraljica v nebesa vzeta (avgust 2000) 

168. Vaša luč naj sveti med ljudmi (Mt 5,16) 

169. Bogastvo Božjih darov (junij 2000) 

170. Čas rasti in cvetja (maj 2000) 

171. Vrnil se bom k Očetu (Lk 15,18 Post 2000) 

172. Luč darovanja (februar 2000) 

173. Navzočnost Besede (januar 2000) 

174. Ko zori naš kruh (julij 2001) 

175. Glejte, zdaj je čas milosti (marec 1998 – 2 Kor 6, 2) 

176. Duh, ki oživlja (maj 1998 Jn 6,63) 

177. Darovanje v templju (februar 1999) 

178. V srcu vsega (junij 1998) 

179. Razgrinja cvetje se (oktober 1998) 

180. Tvojo smrt oznanjamo (evharistična molitev, november 1998) 

181. Luč upanja mi prižigaš (advent 1998 Ps 17) 

182. Beseda življenja (april 1999) 

183. Kristus isti včeraj, danes, jutri (januar 1998) 

184. Darovanje v svetišču (februar 1998) 

185. Ne bom vas zapustil sirot (junij 2001 Jn 15, 4) 
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186. Naj duh očiščen prenovljen (odpev v postnih hvalnicah) 

187. Bogastvo veličastne dediščine (avgust 1998 Ef 1, 18) 

188. Žetev je velika (julij 1998 Mt 9, 37) 

189. Čas žetve in setve (september 2001) 

190. Zorenje v slavo (avgust 2000) 

191. Gorčično zrno in mogočno drevo (september 2000, Mr 4,32) 

192. Kraljica rož (oktober 1994) 

193. Rokopis: Molčali so gozdovi smrek stoletnih - Legenda o Mariboru - Slov. 

Konjice 27. 6. 2001, prof. Zdenka Serajnik 

POBOŽNOSTI, NAGOVORI IN RAZMIŠLJANJA 
Molitvene ure, litanije, križev pot, rožni venec, pesmi in razmišljanja 

  
194. Jezus naš je vstal od smrti - molitvena ura za velikonočni čas 
195. Zahvala - 15. jun. 1981 - V poletni sončni, topli čas 
196. Hvala tebi, dobri Bog - Neskončno odpira se danes nebo (za Šempeter 16.5. – 31.5. 

1981) 
197. Pozdravljen bodi, zvon predragi- Pozdravljen bodi, zvon predragi (Priredba po 

neki stari pesmi, Slov. Konjice, 16.5. 1984) 
198. Veliki duhovnik - Priznamo, Dobri naš Pastir (za prvi četrtek v sept. 1978) 
199. Gospod je dobri moj pastir – Gospod je dobri 
200. Privrela pesem iz srca – Privrela pesem iz srca 
201. Ugoden, bratje, zdaj je čas - molitvena ura za post 
202. Litanije Sv. Rešnjega Telesa – evharistični molitvenik 
203. Evharistični križev pot – 25. 2.1987 –prirejen po križevem potu 
204. Pozdrav I. 
205. Pozdrav II. 
206. Pozdrav III. 
207. Pozdrav IV 
208. Pozdrav V. 
209. Mejnik v brezmejnosti večnosti – advent 1997 
210. Odprite vrata Odrešeniku – skica za uvodni govor na sveto leto 1083-84 
211. Zdrava, milosti polna – molitvena ura na čast Materi božji med letom 
212. Sveti rožni venec - za Veliko noč in Velikonočni čas 
213. Pridiga  - 1.1. 1962 ob 10 uri v stolnici v Mariboru po Slomšku 
214. Iz roda v rod duh išče pot – kronika  
215. Zmaga ljubezni in zaupanja – Ne sodite, da ne boste sojeni 
216. Naj Duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico – odpev v postnih 

hvalnicah 
217. Luč pričakovanja – advent 2000 
218. Luč darovanja – februar 2001 
219. Luč darovanja  - februar 2000 
220. Vrnil se bom k Očetu – Lk 15,18 post 2000 
221. Gorčično zrno in mogočno drevo - Mr 4, 32; september 2000 
222. Zorenje v slavo – avgust 2000 
223. Cvet in sad – oktober 2000 
224. Navzočnost Besede – januar 2000 
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225. Navzočnost Besede – januar 2000 
226. Sveti angeli varuhi – 1.10.2000 
227. Pozdravljena, naše upanje, naša – radost! – 15. 8. 1988 
228. Vsa naša srca ti pojo, Brezmadežna - za začetek bi kazalo zapeti z vsem zborom 

Riharjevo: Je mrak končan 
229. Mati Božja obiskala - baziliki Marijinega Obiskanja v Petrovčah 
230. Pozdravljena, Petrovška nam Gospa - 
231. Zdrava, polna milosti - 
232. Oblila milost iz neba - 
233. Blagoslovljena med ženami - bazilika Marijinega obiskovanja v Petrovčah 
234. Mulieris dignitatem - Vrnila si – 8.  12. 1988 
235. Mulieris dignitatem –  II. Mladost si - 8.  12. 1988 
236. Mulieris dignitatem – III. Ljubezen topla - 8.  12. 1988 
237. ASSISI – Svet moli za  mir - 27.10. 1986  
238. ASSISI – Svet moli za mir - 27.10.1986 – (drugačna vsebina) 
239. Marija, Mati ljubljena - 25. marec: 
240. Vsa si lepa, o Marija – 8. dec. 
241. Srednica življenja - Prireditev ob 25. marcu – dnevu mater in žena, Jože 

Vehovar, Celje 1989 
242. Nosilka sveta novega življenja - 25. marec 1988 
243. Rokopis: Odrešenje se je začelo s teboj 
244. Rokopis: Čas žetve in setve – september 2001 
245. Rokopis: Novomašniku 
246. Rokopis: Assumptis 1 
247. Rokopis: Assumptis 2 
248. Rokopis: Assumptis 3 
249. Rokopis: Assumptis 4 
250. Rokopis: Assumptis 5 
251. Rokopis: Assumptis 6 
252. Rokopis: Assumptis 7 
253. Rokopis: Assumptis 8 
254. Rokopis: Assumptis 9 
255. Rokopis: Assumptis11 
256. Rokopis: Assumptis13 
257. Rokopis: Nativitas BMV 
258. Rokopis: Ponižno deklo imenuje se Gospa 
259. Rokopis: Srce Marijino - avgust 
260. Rokopis: Brezmadežni - julij 84 (po geslu č. g. Št. Št.) 
261. Rokopis: Brinjeva - Ilirska naselbina 
262. Rokopis: Teharje – 14. 10.1990 
263. Rokopis: Na Okrešlju - po Njem hodili pot zveličanja 
264. Rokopis: Začetek šol. leta - DOM. XIII 9.9.1962 
265. Rokopis: Nativitas - BMV LXII SAB 
266. Rokopis: DXIII 
267. Rokopis: OKT. LXII 
268. Pro mundi vita 1960 - sv. Mat. 25, 1-13 
269. Rokopis : Salve Sancta Parens (Sab. i. oct. Assumpt. XVIII-VIII, LXII, Cel. –Steph. 

Monte Juniperi, Magna pluvia. Deo gratias). 
270. Rokopis: Assumptio LXII 
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271. Mons juniperi (a la Kosovel) 
272. Rokopis: B-I-96/97 
273. Rokopis: Nativitas B.M. V. 
274. Rokopis: Imm. Cor B. M. V. 
275. Rokopis: Dom II. Ang - enajsti osmi  
276. Rokopis: Assumpta B. M. V. 
277. Rokopis: Oktober 15 – Zlata lestev 
278. Rokopis: Odloži, mati Cerkev 
279. Rokopis: Neskončni Bog in Kralj vekov 
280. Rokopis: Ps 44 
281. Rokopis: Ps /29 
282. Rokopis: Ps 22 
283. Rokopis: Ps 71: 
284. Rokopis: V spomin, 28.7. 1981 
285. Rokopis: V spomin, 28.7. 1981 
286. Rokopis: V spomin, 28.7. 1981 (po ljudski) 
287. Rokopis: Za č.g. Antona Drofenika 6.4. 1941- 6.4.1981 
288. Rokopis: Hvala, Gospa, Hvala Brezmadežna - 8.12 
289. Rokopis: Brez naslova (razni listi) 
290. Rokopis: Sint lumbi vestri … - ev. 31.12. 
291. Rokopis: Cordis Jesu – C - 83 
292. Rokopis: Slomškova nedelja – 30.9.1984  
293. Rokopis: Dom. X. p. Pent. 
294. Rokopis: Mons juniperi XII – 23.VIII. 62 
295. Rokopis: S. Josephi – 82 
296. Rokopis: Tako upiram 
297. Rokopis: 15. VIII – C - 1989 
298. 3. dan češčenja pri Sv. Danijelu - 5. XII. 1986, petek 1. adventnega tedna 
299. Rokopis: Assumptio 10 
300. Rokopis: Moliti v duhu- (Jan Saeram liturgijam konstitucija) 
301. Cvetna nedelja – A – 1996 - 
302. Rokopis: Kraljica rož 3.10.1995 
303. Rokopis: Sodišče - 22. 9. 1995  
304. Rokopis: Assumptio 15.8. 1995 
305. Rokopis: Velika noč 1995 
306. Rokopis: Duhovniška 29. junij 1995 
307. Rokopis: Polje, kdo bo tebe ljubil (ljudska) 
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Sledi prepis naslovov fotokopiranih prepisov in rokopisov  

pesmi in proznih del z versko tematiko 

308. Na Brezjah - Mir večerni se naslanja na stebre cerkvene 

309. Mati - O mati, jaz k sreči ne vem več poti 

310. Vera -  Govori! Ni ga objema resničnejšega kot oni na Gori 

311. Upanje - Kako globoke so kotanje naših želj 

312. Rokopis: Notre Dame de Paris - Krog kipa Tvojega, Gospa, v radosti umira 

žrtvovanja zbor luči 

313. Rokopis: Misel na smrt - Večer se zleknil je v molčeče slavje 

314. Rokopis: Motto na spomenik: »Nebes in zemlja bosta prešla, moje besede ne bodo 

prešle.« Tako se pot konča. Tako se pot začne. 

315. Rokopis: Mati moja – sveta sužnja, Dr. avgust Pavel:! Mati moj! Sveta sužnja!  

316. Rokopis: Homo deificus - Ne moreš se oslepiti za rdeče vrtnice, za te zaljubljene 

ustnice pomladi, (za pisanko – 1959) 

317. Rokopis: Očetova me dvignila je roka,1.10. 1982 (prim. Bogosl. berilo) 

318. Rokopis: Otroško sončni žarek zaigral, 4. 10. 1982 (1182-1982)  

319. Rokopis: Odšel v globoko, gluho sem samoto, 6.10. 1982 

320. Rokopis: Roženvenška Kraljica, 7.10. 1982,  

321. Rokopis: Roženvenška Kraljica, 7.10. 1982 - Med nami hodi neopazno Bog, zagrnil 

si je svoje večno lice, 

322. Rokopis: Roženvenška Kraljica, 7.10. 1982 - Po širni zemlji vrtnice klijo, klijo iz 

večnih, božjih korenin 

323. Rokopis: Roženvenška Kraljica, 7.10. 1982 (prim. ps 23) Odprite zdaj se, starodavna 

vrata, odpri, kraljevski se in božji vhod 

324. Rokopis: Svete gore - 524 m nad … 22km od ….plošča na pročelju kapele sv. Jurija 

325. Rokopis: Sveta Gora nad Gorico - Na »Skalnici« že v 14. st. cerkvica – spada pod 

faro Solkan iz 1368 

326. Rokopis: M. Elizabeta - Marija – Slovencev Kraljica 17.12.1972: Vsa si naša o 

Marija, naroda slovenskega Kraljica – naša sladka Mati, Pomočnica! 1. Brezje, naše 

narodno svetišče; Svetogorska Mati Božja!, Ti Višarska božja Mati; O, Marija s 

Ptujske gore, Čudovita Gospa sveta! Sladka gora; Nova Štifta na Dol 

327. Rokopis: I. zvečer: 21.5.1988 - Spoštovani g. škof! Čast mi je, da Vas namesto 

bolnega gospoda opata vdano pozdravim 

328. Rokopis: II. dopoldne 22.5.1988 - Dovolite mi, zelo spoštovani gospod škof  

329. Rokopis: 23.2.1992: Veselo pozdravlja Vas naše občestvo n z Vami radujemo danes 

se vsi 

330. Rokopis: 23.2. Iskreno spoštovani Gospod škof - Z veseljem pozdravljamo Vas in s 

častjo 

331. Rokopis: 27.5. 1978 - Vsa srca so danes vesela Gospodu zahvalo zapela, saj šestdeset 

mimo je let, ko duhovnik postali ste svet 

332. Rokopis: Prihova 2.7.1988 - Danes se božja Mati raduje, vsi veselimo se njeni 

župljani 
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333. Rokopis: Duhovniška - 6.7.DXIV pa na dvorišču na dan novih maš: Moje srce se 

raduje, moja duša prepeva (po ogledu/vzorcu, primeru provansalskega pesnika in 

komponista Rimanda) 

334. Rokopis: Čas žetve 2.6.1976 - Minil cvetoč je pomladanski….in zdaj je čas, da 

semena rodijo 

335. Rokopis: 14.9. Nazarje ob 10h -  Dviguje križ iz zemlje se v nebo 

336. Rokopis: 15.9. Vsakdo zgubi, kar ljubil je nekoč iztrgal v prazne blede bo dlani 

337. Rokopis: Dom XXXII per annum (S. Danielis 9-11; Modr 6,12-16; 1 Tes 4, 13-18) 

Iskala si, o večna nas Modrost 

338. Rokopis: 1. 11. 1975 - V neskončno množico smo potopljeni, ne ločita nas zemlja niti 

čas 

339. Rokopis: Megla 8.11.1975 - Megla nas je obdala krog in krog 

340. Rokopis: Bledi dnevi 8.11. 1975 - V jesen ugasnil je za cvetom cvet 

341. Rokopis: Pohojeno zlato - Potegne vetrc, listje se usuje 

342. Rokopis: Gola striptisa - Odlaga vitka breza svoj okras 

343. Rokopis: Dom XXXIII. Pet an. s. petri: Prihaja Gospodar, in ne vemo, katero leto in 

kateri dan 

344. Rokopis: 34. Dom per an. – Xrex….Živimo v tebi, gibljemo se, smo, (mt 25, 35-36) 

345. Rokopis: X REX: Težko dojame človek omejen, da je Nekdo, ki vselej zanj skrbi 

346. Rokopis: Dober večer, Tokio: Ritem, bistvo pesniškega 

347. Rokopis: Pesem ustvari svet na novo - (P.S.Shelley,) Oblaki s polja so prišli obiskat 

to bolnico 

348. In še: naše jaslice - Z zanimanjem in s spoštljivim pričakovanjem romamo v 

božičnem času od cerkve do cerkve in občudujemo jaslice 

349. Pomladna prvoobhajilna 9.3.1979 - Zajamem v svoje žejne dlani 

350. Pesem mladih - Čakajo nas stroji – kakor dobri prijatelji, 

351. Pesem novih zvonov na Senovem - 13.7.1977 Zapojte, zvonovi, predragi božji 

glasniki 

352. Brezdomovinski prolet - stisnjen med trdi asfalt n steno visoko in mrko 

353. Dedicatio ecclesiae (MB 19. 10. 1988) (Iz 56, 1. 6-7; 1 Kor 3, 9b-13. 16-17; Lk 19, 1-

10) Pridi, Gospod, in pri nas se ustavi 

354. Rokopis: Kot plamen vstalo je Življenje - 10. 4. 2001 

355. Rokopis: Povišanje sv. Križa - p. Miha: 23.6.1988, iz leta 1984 (6 strani) 

356. Immaculata 8.12.1978 - Tako si lepa, ljuba Gospa, da prvi hip oko obstrmi 

357. Hvalnica Bogu - Moje življenje je pesem, Gospod, pesem, pesem, pesem -(napisano 

na god 1978) (prim. 2. berilo na god Male sv. Terezike) 

358. Veliki Duhovnik – za prvi četrtek, sept. 78 (nemara kdo uglasbi) Ti, ki naše si 

življenje 

359. Veliki Duhovnik II. – za prvi četrtek v sept. 78 - Priznamo, dobri naš Pastir, da te 

pogosto žalimo 

360. Spoštovana gospa - Ptuj 6. 3. 1978 - V Vojniku pripravljamo misijo in bi zelo radi 

malce spremenili nekdanjo »misijonsko pesem«, ki je zastarela 

361. Kliče nas oče predobri z višave – misijonska - Kliče nas Oče predobri z višave, kliče 

nas z naših zgrešenih poti, (napev stari: Bodi pozdravljen nam, čas misijona) 
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362. Ves svet mi prepeva 4. okt. 1977 - Ves svet mi prepeva, ves svet razodeva 

363. Velikonočni ponedeljek – C - 1986 (Lk 24, 13-35) Pridi, Jezus, hodi z nami 

364. Presegla si zarjo (za 8. dec.) Zagrnjeni v sivi pošastni smo mrak in smrtne vezi nas 

težijo 

365. Svetopisemske litanije Matere Božje - Jezus, sin Davidov – usmili se nas 

366. Svetopisemske litanije Matere Božje/2 - Mati, ki si Jezusa iskala tri dni 

367. Marija in trpeči človek 11.2. -  Vdahnila božja luč nam je življenje 

368. Marija in trpeči človek/2, 11.2. - Povabiš k vrelcu čistemu iz skale, (Metka Bohinc) 

369. Pravica, da – so-ustvarjamo - Oče nas je ljubil in nam dal zemljo 

370. Živel sem kot eden od vas - Živel sem kot eden od vas. Moj delovni čas je segal od 

prvega svita do poznega mraka 

371. Križev pot bližnjemu - Pilat obsodi Jezusa na smrt: Če je BOG sojen po krivici, se ni 

bati 

372. Pomladno srečanje - (osmi – petindvajseti marec) Vidim te: žena, mati, dekle; vidim 

te kot cvet sredi puste pokrajine 

373. Pozdravljen, sveti Nikolaj  - 6. dec., svetnik dobrotni, zvest pastir 

374. Vesela je danes vsa naša župnija - 6. 7., vesela je božja Mati Marija 

375. Majniška molitev -  O, moja ljuba Mati in Gospa, ti veš, da te ljubim 

376. Besedno bogoslužje za binkošti – birmo 30. sept. 75: petje: S skupno pesmijo 

prosimo – in zaupno vsi molimo 

377. Poznamo te - 13. jun. Poznamo te vsi in ljubimo vsi, saj tvoja priprošnja pomoč nam 

deli. 

378. Veliko veselje nas danes navdaja, ko dobri pastir med svoje prihaja, 10. 7. 1975 

379. Kjer veje duh, rodi bogato žetev - 10. 7. 1975 Prihajam kot vihar, da vas razgibljem 

380. 10.7.1975 - Vrne se Gospod k Očetu in apostoli sami sredi stisk žive na svetu in 

bodočnost jih skrbi 

381. Molitev za nesebičnost - jan. 75 - Gledam nebo. Gledam, gledam. Pred mano in nad 

mano se izgublja v nedogled. Vse objema, vse vidi, vse razsvetljuje 

382. Molitev za nesebičnost 2 - jan. 75 - Zahvaljujem se ti, nebeški Oče, ker si me poklical 

v bivanje, zato da živim zate v vseh bitjih tvojega stvarstva 

383. Molitev za nesebičnost 3 - jan. 75 - Razsvetli, Gospod, mojo omejenost in pomagaj 

moji nebogljenosti, da bom v korist tistim, ki jih ljubim! 

384. Njegovo SRCE misli na rod za rodom - Mnogo mislimo sami nase:mnogo več, kot 

na svojega bližnjega 

385. Njegovo SRCE/II. - kot mislimo sami nase, in mnogo bolje 

386. Molitev v čast Svetemu duhu - O, božja Luč in božja Moč, molim te v vsej tvoji 

veličini, maj 1977 

387. Rokopis: Molitev v čast Mariji (za pokoro 22.4.1977) O, moja ljuba Mati in Gospa, ti 

veš, da te ljubim 

388. Rokopis: Mladinska (2.5.1977 srečanje na …..Vse so zlate naše trate –mladost po 

njih rože sadi 

389. Rokopis: Pokora 24.2.1977 – Vir  8.35 exvato: Molitev za odtujene: Moj Gospod in 

moj Bog! Vem, da nimam pravice, gledati s pomilovanjem na tiste, ki te ne ljubijo 

dovolj, ker te tudi moja duša ljubi vse premalo 
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390. Božjemu srcu - junij 1977 - Želimo te in pozabljamo, ljubezen božjega Srca 

391. Rokopis: Videl sem te žena, mati, sestra - 25.8. III.  

392. Zapela zarja je v pomlad in svet preplavilo je Oznanjenje - 2.3. 1977 

393. Adventna - Hamburg, l. 1598 - Veselite, pravični, se blaženega dne 

394. Starega leta dan - Val. Schumann l. 1539; Minilo leto je, prešlo: Gospodu se 

zahvalimo 

395. Junij praznik Srca Jezusovega - 17.6.1977 – meditacija namesto spovedne pokore – 

tema: apostolat. O Gospod, ni ti treba ponavljati, da nas ljubiš. 

396. Iskanje poti iz teme - meditacija namesto spovedne pokore 15. 7. 1977 - Tiha in 

zvesta bodi božja ljubezen 

397. Zahvaljujem se ti, Gospod - zahvala v duši novomašnika in ob obletnici posvečenja; 

Zahvaljujem se ti, Gospod, da sem zaživel v tebi že ob spočetju – 29. junija 1977 

398. Marija Snežna na Svetni - Lepa slovesnost se danes obhaja, Snežna Marija svoj 

praznik slavi; 2. – 3. jun. 1977 prvi četrtek – prvi petek  

399. Na predvečer mašniškega posvečenja 28. jun. 1977 - Samo še ena noč in nekaj ur, 

potem bom večno tvoj, Modrost  

400. Avgust LXXVII - Svetloba doseženega cilja - Prehojena pot dobi svojo pravo 

svetlobo ob koncu 

401. Ves naj svet poveličuje (prim: Lk 1, 46-55) refren: Vsi rodovi naj slavijo in Gospoda 

molijo! Ves naj svet POVELIČUJE VSEMOGOČNEGA Boga 

402. Privzel, Gospod, nekoč telo - Privzel, Gospod, nekoč telo iz čiste si DEVICE; 

Marijino rojstvo 1985 

403. Jezus naš je vstal od smrti (molitvena ura za velikonočni čas) Radujmo se, bratje in 

sestre: Gospod je vstal, aleluja 

404. Zahvala 15. jun. 1981 - V poletni sončni, topli čas na polju dozoreva klas 

405. Hvala tebi, dobri Bog - Neskončno odpira se danes nebo, prihaja naš Bog in Gospod 

na zemljo- (za Šempeter 16.5.-31.5.1981) 

406. Pozdravljen bodi, zvon predragi - Pozdravljen bodi, zvon predragi, pozdravljen 

bodi, zvon predragi! (priredba po neki stari pesmi, Slov. Konjice, 16.5.1984) 

407. Veliki Duhovnik II. - (za prvi četrtek v sept. 78) Priznamo, Dobri naš Pastir, da te 

pogosto žalimo 

408. ps. 22 Gospod je dobri moj pastir - Gospod je dobri moj pastir, ničesar ne pogrešam 

več  

409. ps. 44/I Privrela pesem iz srca - Privrela pesem iz srca mi zate je, najvišji Kralj  

410. Ugoden, bratje, zdaj je čas - molitvena ura za post - Prosimo, dragi bratje in sestre, 

da bi nam Bog pri današnji molitveni uri naklonil dovolj milosti za notranje 

411. Litanije Sv. Rešnjega Telesa - (evharistični molitvenik Večna molitev P.J. Walserja 

OSB, Ljubljana 1897, s 172-175) Gospod, usmili se, Kristus, usmili se 

412. Evharistični križev pot 25.2.1987 - (prirejen po križevem potu iz molitvenika Večna 

molitev P.J. Walserja OSB, Ljubljana, 1897, s. 238-252) Priprava: Gospod Jezus 

Kristus, v presvetem Zakramentu si nam zapustil spomin 

413. Rokopis: Moliti v Duhu - (Jn) BS I, 10: Verniki morajo svojega duha uskladiti z 

besedo 
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414. Mejnik v brezmejnosti večnosti. advent 1997 - Ni li v tem nasprotje? Če je nekje 

mejnik, ni brezmejnosti 

415. Odprite vrata Odrešeniku - skica za uvodni govor na sveto leto 1983-4 »Stojim pri 

vratih in trkam«, govori apostol Janez v Skrivnem razodetju o Kristusu, ki želi 

416. Zdrava, milosti polna - molitvena ura na čast Materi božji med letom: Danes bomo 

Gospoda, ki v sv. Rešnjem Telesu živi med nami, počastili z njegovo 

417. Sveti rožni venec za veliko noč in velikonočni čas - V začetku: Kristusa, od mrtvih 

vstalega – pridite, molimo! – Aleluja 

418. Sv. rožni venec za adventni čas - Kralja in Gospoda, ki bo prišel, pridite, molimo 

419. Tvoje vode, Gospod - Tvoje vode, Gospod, so zalile naša polja in naše domove. (ob 

vodnem opustošenju na celjskem območju, 1. do 4. 11.1990) 

420. Zmaga ljubezni in zaupanja - Ne sodite, da ne boste sojeni! Kristus se je pustil 

obsoditi po nedolžnem,… Tu nostri, Victo Rex, miserere! (na prvo soboto v 

septembru) 

421. Naj duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico - (odpev v postnih hvalnicah) 

20.3.2001 Post. Čas od pepelnice do velike noči 

422. Navzočnost Besede - januar 2000 - Naša navadna človeška beseda ne ostane dolgo 

med nami 

423. Luč darovanja: februar 2001; Mesec, ki diha v pomlad. Sonce prej vzhaja in pozneje 

zahaja. Več svetlobe 

424. Luč pričakovanja - advent 2000 - Kdo ne pričakuje? Starši pričakujejo dober učni 

uspeh otrok. Brezposelni pričakuje službe, nemara že več let 

425. Luč darovanja - februar 2000 - Zgodnji dih pomladi, ki se ne pusti več premagati 

426. Vrnil se bom k Očetu - (Lk 15,18) post 2000; Jubilejno, sveto leto 2000. Začetek 

novega stoletja, začetek novega tisočletja 

427. Zorenje v slavo – avgust 2000 - Avgust. Štejemo ga še med poletne mesece, čeprav 

vsak dan opažamo, da so dnevi krajši, da sonce nima več pekoče julijske moči 

428. Gorčično zrno in mogočno drevo - (Mr 4, 32) september 2000; Zaživele so ceste in 

steze, ki vodijo k šolam vseh vrst in stopenj, od vrtcev preko osnovnih in srednjih šol 

do najvišjih zavodov 

429. Sveti angeli varuhi - 1.10.2000,  Zahvaljen Bog, da si poslal nam svete angele na pot 

430. Cvet in sad – oktober 2000 - Poleg februarja in maja je oktober tretji Marijin mesec v 

letu 

431. Sveti angeli varuhi - 1.10. 2000, Zahvaljen Bog, da si poslal 

432. Rokopis: Čas žetve in setve, september 2001 - Vinogradi in sadovnjaki so oživeli. 

Sladki grozdi in dišeča jabolka vabijo pridne roke, da jih oberejo in spravijo za zimo 

433. Rokopis: S. Sacerdotis – 2.8., S. Danielis - Poklical si me sveti Bog – prisluhnil sem 

in se odzval   

434. Pozdravljena, naše upanje, naša – radost - 15.8.1988, Pozdravljena, naše upanje, 

naša – radost 

435. Vsa naša srca ti pojo, brezmadežna - (za začetek bi kazalo zapeti z vsem zborom 

Riharjevo: Je mrak končan) Vsa naša srca ti pojo, Brezmadežna! 9. nov. 1989 

436. Pozdravljena, Petrovška nam Gospa - Pozdravljena, Petrovška nam Gospa! Z 

zaupanjem smo k tebi prihiteli 
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437. Zdrava,  polna milosti - Zdrava, polna milosti, ki prišla si iz neba, (petrovški Mariji) 

(za refren se lahko vzame pri vsaki kitici zadnji dve vrsti) 

438. Oblila milost iz neba - Oblila milosti iz neba je tebe, ljubljena Gospa, in napolnila ti 

srce 

439. Mati božja obiskala - Mati božja, obiskala ženo v stiski si nekoč, (v sveto radost 

večnosti). baziliki Marijinega Obiskanja v Petrovčah; Mati božja, obiskala ženo v 

stiski si nekoč 

440. Blagoslovljena med ženami - (bazilika Marijinega obiskovanja v Petrovčah) Pridite, 

prepevajmo Gospodu, vzklikajmo Bogu, svojemu Zveličarju 

441. Rokopis: Odrešenje se je začelo s teboj 8. 12. - Na nebu se je prikazalo veliko 

znamenje: žena, obdana s soncem (Raz 12) 

442. Mulieris dignitatem – 8.12.1988  I. Vrnila si - Vrnila si, Gospa, Brezmadežna, nekoč 

človeštvu izgubljeno čast     

443. Mulieris dignitatem – 8.12.1988 – II. Mladost si – Mladost si večna našega sveta: iz 

pradavnine siješ skozi čas 

444.  Mulieris dignitatem – 8.12.1988 - III. Ljubezen topla – Ljubezen topla našega duha, 

ljubezen čista našega srca 

445. 27. 10. 1986 – Assisi - Svet moli za mir (pesniška mera iz 13, st., kakor Assisi) V 

vetru oljke valovijo, kot prosile bi za svet 

446. 27. 10. 1986 – Assisi - Svet moli za mir: Vidim goloba, belega, svetega goloba, 

(moderni slog, deloma ekspresionističen) 

447. Marija, Mati ljubljena, 25. marec - Danes praznujemo Gospodovo oznanjenje. 

Spominjamo se, da je angel Gabrijel oznanil Mariji, da bo postala božja Mati 

448. Vsa si lepa, o Marija - 8. dec.: Na naši poti, v naših sivih, težkih dneh 

449. Srednica življenja - (Prireditev ob 25. marcu-dnevu mater in žena) Jože Vehovar, 

Celje (1989?) Orgle: uvodna glasba 
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PREPIS ROKOPISOV 
 

Meditations petits I 
24. IV. LXVI – 23. VI., D. II. p. PASH. – D. III. p. PENT. 

 

 

Rokopis v zvezku 1: 

 

 

 

24. 4. Jaz sem DOBRI PASTIR – 

 

Hvala Ti, Gospod, za vse! 

Čutim se kot drobna in preprosta ovčica v Tvojih rokah. Varna in brezskrbna. Nikoli mi ne 

manjka paše: dobre paše. Ti si – Pastir: ali sem pastir tudi jaz? Ali toliko kot Ti skrbim in 

žrtvujem za uboge ovčice, ki si same ne morejo pomagati? Ker mi živimo v času in smo tudi 

telesna ne le duhovna bitja, si nam dal tudi v času živeče, vidne pastirje – ljudje so kot mi. V 

njih deluješ in živiš Ti sam. Ali jih dovolj poslušam? 

Bog jim daj ves svoj blagoslov! Po njih se bo izlival na nas. 

Težko nam, če bi se izgubili od njihovega glasu. Kdo bi nas reševal trnja in volkov? Poznaš 

nas! In, ker nas poznaš, skrbiš, da se ne izgubimo od Tebe – 

 

24. 4. TRTA in mladike – 

Gospod, Ti si večnost, ki ji ne zmanjka soka. Živiš tako bogato, da se vsi skrijemo v Tebi. Ti 

poganjaš in se razraščaš – v nas. tvoj list in Tvoj cvet smo in Tvoj sad. Da – Tvoj! Samo: 

Tvoj. Nič ni našega, kot srkanje in zajemanje Tvoje moči. Srečen si, ko najdeš vedno nove 

brste, ki Te rabijo. 

Kakor da bi se ob naši revščini še bolj zavedel svoje božje polnosti. Naj nas roka hudobnega 

sovražnika odtrga od Tebe? 

Če nas utrga s silo, utrga le naš plašč. Tvojega jedra v nas – ne more. Življenje smo. Tvoje – 

življenje. Nič si ne domišljamo, samo hvalimo Te v nenehnem veselju. Delež imamo na Tvoji 

sreči. 

 

25. 4. Markov prošnji dan – 

Gospod, Ti nisi samo rekel, da je dobro moliti za Tvoje delavce, ker je žetev velika. Tudi nisi 

samo svetoval: naravnost ukazal si! Molite, da pošlje Gospod delavcev na svojo žetev! 

Gospod je dal, da je žetev velika. In samo Gospod in nihče drug ne more poslati nanjo 

delavcev. Edini je, ki kliče blagovestnike. Zahteva in pričakuje pa od nas sodelovanja. 

Zahteva vztrajno in zaupno in ponižno – molitev. 

Če nam ni mar za blagovestnike, če se nanje niti ne spomnimo: Naj bi nam jih pošiljal?! 

Mimo naše volje in proti našemu hrepenenju ne dela – Preveč so dragoceni, da bi jih pošiljal 

na slepo, tja, kjer je puščava, koder  ni človeškega glasu ne otroško vdane prošnje: Posvečeno 

bodi Tvoje ime – Pridi k nam Tvoje Kraljestvo! 

 

26. 4. Mati dobrega sveta – 

Dragocen je dober nasvet: lahko nam reši – življenje. 
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Kadar smo zgrešili pot, nas obvaruje pred prepadom, katerega nismo videli. Kadar smo bolni, 

nam poskrbi za zdravnika in zdravila: reši nas smrti. Kadar se nam zdi, da smo obupno sami, 

zašepeče v nas prijateljsko besedo. Pove nevsiljivo – kot mati. 

Že zvok sam nas dvigne. V njem zveni vsa tista ljubezen, ki jo slutimo in ki jo rabimo kot 

dnevno luč. Iz njega diha modrost, ki je spoznala ves svet in ki nam gleda v globine. Vsako 

vprašanje utone pred njo. Vsaka neodločnost izgine. Polnost milosti nas objame – svoj zarod. 

Mati se v svojem nasvetu nikoli ne zmoti. 

 

17. 4. Če se sol spridi – 

Mnogo je slabosti v življenju, ki nas zavajajo. 

Kdo nas obvaruje? 

Luč sveta in Sol zemlje! Gospod je, ki skrbi za nas. Njegova beseda nas kliče in uči. V dneh, 

ko je naše zdravje ogroženo, nam je blizu. Sredi med nami v učiteljih, ki jih je izbral in 

blagoslovil in določil, da poskrbijo za nas. Sam govori in uči po njih. Sam svari in opominja. 

Ne boji se nasprotij. Ravno obratno: nasprotja, katera se mu zoperstavljajo, poravna, ublaži, 

odstrani. Resnica po njem osvaja, zmaguje, preraja in sadi za bodoče rodove. Ob delovanju 

milosti padajo ovire in pregrade. 

Luč sveti skozi vekove. 

Zahvaljen Bog, ki pošiljaš – luč! 

 

28. 4. Oznanjam križ – 

Oznanjam križ, ker drugega ne morem govoriti. Če bi še tako iskal, svoje modrosti ne morem 

najti. – Kakor pa pomislim nate, ljubezen, ki si šla na križ, je že prva misel – modrost. Vsega 

me je osvojila, vsega prerodila, vsega napolnila. Kakor začnem govoriti, govorim o njej. Moja 

beseda je zvesta služba, je veselo oznanilo. Ne, kakor bi bil križ vesel, temveč ker je križ – 

razveselil vse žalostne do konca  sveta – 

Pogani to imenujejo – nespamet. Vem. Drugače ne morejo govoriti. Če bi drugače govorili, bi 

morali tudi drugače ravnati. Tega jih je pa strah! Da, ni jih strah – križa, strah jih je za njihove 

polne čaše – In vendar so ravno s tem – najhuje križani. 

 

29. 4. Delam v vezeh – 

Delam v vezeh, s katerimi me je za vse čase navezala nase – božja ljubezen. To so vezi 

mladike s Trto. Če bi se pretrgale, bi ugasnilo v meni – božje življenje. Delam v vezeh, s 

katerimi me svet vedno bolj trdo povezuje. Kakor da bi hotel iztisniti iz mene dih življenja. 

Kako naj bi uspel? S svojimi grožnjami in s svojo nestrpnostjo povzroča, da je moja beseda o 

Učeniku – še glasnejša. Moja izpoved vere še bolj prepričana in neomajna. Moje zaupanje še 

bolj trdno. Če me svet ne bi preganjal, ne bi toliko govoril o Gospodu. Hoteli so to – Zakaj se 

ogorčeni čudijo? Mojega oznanila ne bodo preglasili – Morda poskušajo – preglasiti svojo 

vest? To jim bo uspelo še mnogo manj – 

 

30. 4. Budno sem pripravljena – 

Vem, moj Gospod, da je Tvoj obisk dragocenejši kot vse. Zato skrbim le to, da ga ne bi 

zamudila in zapravila.  

Nobena stvar me ne sme zavesti, da bi mislila nanjo in ne – Nate! 

Vrnil si mi pozornost – Vrnil v neskončno nežni in nepopisno veliki meri: zapisal si vame 

svojo navzočnost – Navzočnost svojih svetlih, živih Ran. 

Smela sem Te nositi v vseh velikih bolečinah, pod katerimi bi se zrušila, če ne bi bile Tvoje 

Rane istočasno tudi – največja moč!¨ 

Videla sem rane na Tvojem velikem telesu – Cerkvi. Po Tvoji volji in s Tvojo pomočjo sem 

jih ozdravila. Hotel si jih z besedo, katero si mi narekoval, zaceliti– 
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Tretja povelikonočna: 

1.5. Še malo – 

Še malo, prav malo časa bo za nas trajal tek časa. Potem bo nastopila – večnost. Nam je »žal 

za življenjem«? V resnici: jokamo in žalujemo! Pa ne za svetom, ki se – raduje, temveč za 

Kristusom, ki se zdi, da – odhaja s sveta in da Ga je vsak dan manj med svetom. Res, moglo 

bi se zdeti tako… 

Toda Kristus s sveta ne more oditi, ker je njegov – Stvarnik in Odrešenik in se v Njem 

gibljemo in smo! Kadar je zbrka, katero smo povzročili s tem, ker Njega nismo poslušali, 

največja, se nenadoma nasmehne sredi nas in utopljencem proži roko v rešitev. – Tukaj sem, 

ne bojte se! Spet Me vidite – Vaša žalost naj se spremeni v – veselje! 

Kdo naj vam vzame veselje, če sem z vami?! 

 

1.5. Zapoved dela – 

Večkrat nam je težka kot lahka. Že zato, ker je – zapoved, človek pa sanja o svobodi. In 

potem je delo samo – težko. V potu svojega obraza obdelujemo zemljo, ona pa nam rodi trnje 

in osat – In – vendar je delo – naš kruh in naša čast. Nezorana in neposejana  njiva ne da nič. 

In človek, ki ne dela, je še bolj kot drugim sam sebi v napoto. Manjka mu nekaj, kjer bi se 

lahko uveljavil. pokazal svojo moč, sposobnost in iznajdljivost. Neumorni graditelji so večji 

heroji človeštva kot kralji z mnogo posesti ali vojskovodje, ki so z mečem sejali smrt. Delavec 

seje in hrani – življenje. Gospod nadaljuje po njegovih rokah svoje stvariteljsko delo. Po 

njegovih rokah nas hrani in oblači in nam gradi domove – 

 

2.5. Ni učenec nad učiteljem – 

Čutim, Gospod, mnoga in močna nasprotja. Nisem nič drugega, kot  - stvar. 

Razpet med Tvoj božji izvor in kremplje kneza teme, ki jih neprestano steguje po meni. Plah 

in negotov je moj korak, pa se moram pogosto zaplesti v borbe. V borbe predvsem sam s 

seboj. Ker se bojim zdaj zase, zdaj da bi utegnil izgubiti – Tebe! 

Moram se napraviti pogumnega in odločnega. Včasih moram – zbežati! Pred svetom? – Ne: 

pred seboj. Beg pred seboj je pogum in odločnost. Beg, ki hoče rešiti najdragocenejše. Beg, ki 

ve, da bo zmagal, ker je Gospodova roka z menoj in ker me mazili Njegova milost. 

In Tvoja zmaga v meni bo – moja slava. 

 

3.5. Tujci in popotniki – 

Sredi prekrasnega sveta, ki zeleni in cvete in poganja sad – smo samo tujci in popotniki – Ali 

ni trda ta resnica? Ali nam ni hudo pomisliti, da vsa ta krasota in vse to bogastvo – ni naše? 

Da mu nismo gospodarji, temveč samo – oskrbniki? Začasni upravljalci? Stopili smo v delo 

drugih in spet drugi ga bodo nadaljevali? Ne, ni nam hudo! Začutili smo že sami, da je tako.  

Začutili, ko nam je prvi cvet zvenel v rokah. Ko je sončni žar utonil v črni les. Samo 

upravljalci: potruditi se moramo, da bo Gospodar zadovoljen z nami. Osrečuje nas misel, da 

nam ni treba iskati novih potov, temveč da smemo hoditi po poti, po kateri ne bomo zašli – 

 

4.5. Sprejel solze – 

Sprejel solze sem žalujočih mater – Vseh tistih, ki so jim sinovi zašli in padli – Sprejel sem 

žalost – Drago, predrago povračilo je za dolg otrok – Toliko življenjske sile je v njih, da se ji 

ne morem ustavljati – 

O, te materine solze! Saj to niso solze, to je srčna kri, potočena iz globokih ran, 

ko je privrela na dan, se je sama ob svoji veličini začutila osramočeno in se je hotela skriti. 

Spremenila se je biserni žar- solza – Velikih in čistih kot je jutranje sonce v maju. Znanilke so 

– novega življenja. Če se jim ne more ustavljati – Bog, kako naj bi se jim ustavljal – 
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izgubljeni sin?! Morajo ga ganiti, morajo ga spreobrniti. Tako velike so, da napravijo velikega 

– svetnika. Modrost zaupanja se je prelila iz materine duše v  - sinovo – 

 

5.5. Zavračam sovražnike – 

Nisem iskal sporov, drugi so začeli napadati. Ogrožali so mojo hišo do zunaj in znotraj. 

Poglobil sem se v Tebe, moj Bog in moja moč. Poglobil sem se v molitvi in sem našel uteho, 

naših rešitev. Tvoja milost je storila čudeže. Zavrnila je zmote, ki so moje male, ljube ovčice 

zavajale v propast. Laž je bila osramočena in Resnica je bujno vzcvetela ter pognala stoletne 

mladike. Mlačnost je premagana zbežala in nastopila je živa gorečnost. vse v Tvojo slavo – 

vse za rešitev duš! Kako bi se pred toliko sproščeno notranjo silo ne umaknil tudi – zunanji 

sovražnik? Razbilo se je njegovo nevešče brodovje ob skromnem Petrovem čolniču, razbilo 

ob Skali, ki jo je postavila večnost za vse čase – 

6.5. Veselje in žalost – 

Ne gre za tisti drobni, drobceni nasmeh in tisto otroško brezpomembno solzico, katera se 

menjavata v našem življenju kot sonce in dež. Ne, gre za več! Gospod sam je vse naše 

življenje označil kot jok in žalost in vzdihovanje – Vso našo bodočnost onstran praga smrti pa 

je imenoval veselje, katerega nam ne bo nihče mogel vzeti – 

»Če je pa tako - ?!« »Če je tako, potem smo veliki reveži, ker živimo le za žalost –» Ne! Vse 

kaj drugega, kaj boljšega smo kot svet, ki se meje in vriska – Njegov vrisk in smeh sta namreč 

bolj bežna od zvoka, ki ugasne tisti hip, ko se je rodil! 

Naša radost pa traja – traja brez konca, kakor je brezkončen Bog, ki ravno je: naša radost! Vsa 

naša radost –  

V Njem počivamo, ko se – borimo. V Njem se veselimo, ko se solza iskri v očeh– 

 

7.5. Podlegel sem – 

Podlegel sem – pa ne mečem brezbožnikov niti njih zvijači ali zlobnosti. O, ne! 

Podlegel tudi nisem hudobiji, ki se je pasla po moji okolici kot strupena zel – Podlegel nisem 

niti lastni slabotnosti, ki mi je prišepetavala: »Pusti greh in grešnike! Dovolj je, da si sam – 

svet!« Podlegel sem Tvoji ljubezni, Gospod – Tej se pa zares nikakor nisem mogel ustavljati 

– 

Videl sem, kako je – ranjena, koliko trpi zaradi žalitev, katere so ji bile zadane. Podlegel sem 

bolečinam Tvoje ranjene ljubezni, moj Bog! Prelile so se v mojo dušo, da sem ves zatrepetal 

in zaprosil:«Gospod, vzemi me v spravo! Vzemi me v zadoščenje! Naj se enačim s tabo v 

veliki krivici, katero trpiš in v ponižanju, da se reši – grešnik!« - 

 

Četrta povelikonočna: 

8.5. Greh, pravičnost, sodba – 

Greh? Kdo še govori o grehu in kdo veruje vanj« Če te ne dobijo in če si ne nakoplješ slabih 

posledic, je – vse dovoljeno! 

Pravičnost? Kaj je – pravičnost? Tolikokrat in tako hudo smo bili razočarani, da ne moremo 

več verjeti v – pravičnost. Stisnili smo zobe in pesti in si sami hočemo priboriti našo – 

pravico! To, kar nam – gre.  

Sodba? Za kaj pa naj bi bili – sojeni? Nikogar nismo ubili, ničesar poneverili, kot stroj 

garamo zvesto v svojem poklicu – Resnično, dar od zgoraj je – in sicer velik dar, da 

spoznamo svoj greh. Da spoznamo, v čem naša »pravičnost« ni nič boljša od »pravičnosti« 

farizejev, ki so Jezusa – križali ….. 

Da spoznamo v globinah vesti sodbo, katero je Bog izrekel nad nami – 

Za »dobra dela« je gotovo – ni izrekel! 

 

9.5. Ljubil sem  mir – 
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Največjo modrost sem našel v njem – Spoznal sem, s koliko miru vodi Gospod naš svet. Ne 

vznejevoljijo Ga naši grehi: za vsakega najde zdravilo in za vsakega grešnika se žrtvuje, da ga 

v miru spravi s Seboj.  

Sejal sem mir z božjo besedo, ki sem jo učil. Učil sem jo, kakor sem jo spoznal. Luč mi je 

bila, ki mi je sijala v moje tihe in globoke samote. Sonce mi je bila, ki mi je razsvetljevalo 

dni, ko sem stal sredi množic. Spoznal sem pa, da svet ne more dati miru, ker ga ne pozna. 

Umaknil sem se iz viharjev, da ne bi duše na mojem čolniču zgubljale miru. Gospod sam jih 

bo varoval! Moje roke so slabotne. Sklepal jih bom v globoko premišljevanje in prosil, da 

Kralj miru odvrne od nas vse viharje – 

 

10.5. Ugajalo je Bogu – 

Ugajalo je Bogu moje delo. Poslušal vselej sem Njegov nasvet. Zajel ga v svojo dušo, da ni 

več moja misel v njej živela, temveč – božja. Božje besede so zato bile, kar sem govoril. 

Božja modrost, kar sem oznanjeval. Božja skrb, s katero sem varoval in vodil ovčice, ki so se 

zatekle k meni. Poslušal sem, izpolnil najprej sam, kar je najvišji mi velel Pastir. Ovčica sam 

v Njegovem sem objemu. Nobene visokosti si ne prisojam in je ne zahtevam: enak sem med 

enakimi pred Njim, ki hoče, da Mu vsi sledimo. Neskončna je dobrota, zato nikdar ne more 

biti napak, kar veli. Kar sem želel, je bilo samo to, da bi Mu čim zvesteje sledili in čim bolj 

spolnili vsak Njegov nasvet – 

 

11.5. Kdor vidi Mene – 

Kdor vidi Mene v vesoljni pesmi stvarstva, ki sem mu Glava in Prvorojeni in Začetek in 

Konec, vidi tudi – Očeta. Vidi Ga in Ga doživi. Kdor vidi Mene v bratih in sestrah, s katerimi 

se srečuje in s katerimi živi – o, s temi brati in sestrami, ki nas tako pogosto ne razumejo, da – 

naravnost užalijo, pa vendar jemo kruh, ki so ga pridelali, in se oblačimo v svilo, katero so 

stkali s svojimi žulji – vidi tudi – Očeta. Kako srčno sem želel Sam tem bratom in sestram 

postati – Brat! Kdor vidi Mene, ki vas iščem in čakam na vseh vaših poteh, ki sem žeja vaše 

ljubezni, tolažba vaših žalost6i, cilj vaših sanj in načrtov, globina in dosežek vaših 

razmišljanj, moč vaših dejanj, Vrata vaše večnosti in jamstvo vaše blaženosti – vidi tudi 

Očeta, ki Me je poslal, da vas privedem v Njegova bivališča. – 

 

12.5. Če ne vidite znamenj – 

Videti hočemo znamenja, da bi se v presenečenju pasle oči. Videti, kar je čudo v človeških 

očeh – Navajeni smo umetnij, s kakršnimi sleparijo lahkoverne množice cirkuški artisti. 

Navajeni smo velikih plakatov in votlega odmevanja zvočnikov. Kar se nam predstavlja kot 

imenitno, sprejmemo, kot bi v resnici bilo imenitno. Nič ne pomislimo. Nič ne gremo vase. 

Nič ne gremo v globino. Pozabili smo že, kaj je neposredna iskrenost. Zato smo ob vseh 

artistih in plakatih in zvočnikih – prazni in lačni in nezadovoljni. Največji čudež čaka v nas 

samih, da ga – odkrijemo. Da ga – priznamo. Da ob njem – ozdravimo. Da se ob njem 

prerodimo iz votlega odmeva kovinskih zvočnikov v  - živ glas in v – živa bitja. Čudež vere, 

čudež božjega otroštva, čudež neomajnega zaupanja čaka v nas – samih. 

 

13.5. Učim, kar – sem – 

Učim: ne to, kar sem se kdaj naučil in kar vem in kar sem sam dognal. Učim: kar sem! Zato ni 

moja prva skrb, da bi nabral v razum si znanja, kot je peska na obali morski. Lahko bi me 

zasipala obilnost žive in plazeče se snovi. največja skrb sem sebi sam postal. Vsak dan 

značaju moram kaj dodati in kaj – vzeti. Zlikati se in obrezati. Pognati tu mladiko novo in spet 

tam lep cvet razviti v zrel, obilen sad. Nobena luč tako ni svetla kot – svetost! In koliko se 

žarkov zliva v njo: ponižnost, strpnost in gorečnost istočasno. Neomajno zvest značaj, spojen 

z velikodušnostjo široko. Iz časa bežnega poganja, pa se razrašča vedno sveža v neugnani tek 
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stoletij in spremembe premaguje – vsa nespremenjena. Božji dar je in Ga prinaša. (po homiliji 

sv. Roberta Bel.) 

 

Marija ob soboti 

14.5. Močnejše je – življenje – 

Močnejše je življenje kakor smrt. In matere rodijo za – Vstajenje, ne za grob! Objemi nežni 

Materinega naročja so silnejši od trdih in koščenih prstov smrti. 

Gospod jih sam je blagoslovil in Mati Kristusova jih je posvetila. Otroci so za rast rojeni in 

ne, da bi jih kdo moril. Kdo zakone naj stvarstva razveljavi? Če greh bi se uprl in vse življenje 

hotel zadušiti, premaga z vsemogočno ga roko Gospod in spet naš dih osvobodi. Ljubezen 

skrbna spremlja nas nebeške Matere, saj ve, da smo še vse bolj nebogljeni, kot ležal ji Njen 

sin je na rokah, ko so Ga sneli s križa – Še grše z dušami človeškimi počenja – greh – In prav 

zato obilnejše nas spirajo Marijine solze in nežneje Marijine nas gladijo roke in ne odnehajo, 

dokler spet našega duha na prebude - v ŽIVLJENJE! 

 

Peta povelikonočna nedelja  

15.5. Vršilci, ne – poslušalci – 

Gospod in Bog moj, kako samo poslušal Tvojo bi besedo! Tako je živa in tako je močna, da 

mi v celotno bistvo je prodrla in v njem skalila kakor dobro seme. Prešla je v voljo, da se s 

silnem je zaletu obrnila k Tebi. Obrnila z glasno in zaupno prošnjo, da spremenil našo bi 

slabotnost v svojo moč. Potegnil našo nebogljenost za Seboj v višave. Spomnila nas Tvoja je 

beseda na Očeta, ki nas ljubi in skrbi za nas in čaka, da bi Ga prosili in sicer čim več prosili. 

Če bi kaj bilo nam kdaj težko, nas dar bo milosti z višav napravil močne. Ostali bomo 

neomadeževani sredi grdega sveta. Steber postali v dar bomo, sirot. Spoznala misel vse bo, 

kar je – prav, in roka naša to bo izvršila. Blaženi vršilci – 

 

15.5. Kdor sprejme otroka – 

Naklonil Bog mi je največji dar- Naklonil množico  otrok, ki so največji pred Njegovimi 

očmi. Potopil sem se v njih kraljestvo – duše njih oblikoval. Skrbel sem in se trudil, da bi v 

njih vsa prva zasijala spet nedolžnost. Če treba je bilo klesati, vdano dleto sem zastavil in pod 

dihom nežnim pravo je zadihalo življenje. Skriti so odprli se zakladi – Za zakladnico sem 

božjo jih pridobil. Preprostost duš otroških me učila je modrosti – božjega otroštva. Srečo in 

vedrino sem iz nje zajemal. Moje raslo je življenje v večnost kot pomladni cvet. Smel sem biti 

sam otrok nebeškega Očeta. Nikdar nisem nehal Vanj zaupati. Očetov sem zato užival 

blagoslov. 

 

16.5. Prošnji dnevi – 

Moja molitev se dviga k Tebi, o bog, kakor se ozira žejna zemlja po dežju in roža po soncu. 

Kako naj živim brez Tebe, brez Tvoje milosti? Sonce mi je in sok, da ne usahnem in ne 

umrem. Živim v zaupanju nate. Tvoje bogastvo in zagotovilo me tolažita v mojih grehih, v 

moji slabotnosti in v mojih obilnih težavah. Opiram se na Tvojo obljubo, da vsak, kdor prosi, 

prejme. Drugače tudi biti ne more. Tvoje bistvo je, da izžarevaš in daješ. Neizmerno bogastvo 

si, zato daješ. Če bi napolnil vse prazne dlani, ki se dvigajo k Tebi, če bi nasitil vsa lačna srca, 

ki bi umrla brez Tebe – ostalo bi Ti še vedno dovolj, nič se Ti ne bi poznalo. Bil bi še večji, 

ker bi se naselil v vseh Tvojih stvareh, v vseh naših praznih posodah. V njih bi se ubrano 

oglasila pesem Tvoje večne slave- 

 

15.5. Krotim duhove – 

Duhovi zli in rod Teme prepredli svoje mreže so na vse strani. Zajeli radi moje bi hotenje in 

mu izpili večno mlado moč otroštva božjega. Med brate vtkali so nasprotja in prepir in strast, 
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da bi iz njih skalila dušna smrt. Ostal sem miren sredi vseh nevarnosti. Bilo mi mar ovac je 

mojih. Vse bi dal za njih rešitev. Poslušale so klic moj in svarilo. Izpeljal sem iz polzkih jih 

steza in trnja v miren stan. Nobena ni jim zloba škodovala, ker je večni blagoslovil mojo skrb 

in trud. Še več! Nasprotja sklenil dobri Bog je pomiriti in mladim setvam milosti poslal 

pomoč. Vesel služabnik sem Njegov dejal Mu hvalo. Dajale hvalo so Mu vse zaupane ovce z 

menoj. Gorele dan za dnem so v večji vdanosti in rasle so v Najvišjega očeh in luči. – 

 

17.5. Prečudna ljubezen – 

Začuden sem obstal in ostrmel. Največja me prevzela je skrivnost. Skrivnost ljubezni ki se 

razdaja in ji nikdar ni konca. Meje ne pozna. Največji kliče k sebi grešnike. Ne, da bi sodila 

jih in kaznovala: da bi njih revščino vodeno, blatno lužico, posrkala in vase spremenila kakor 

sončni žar. Da led bi – zagorel! Zares je čudna ta ljubezen božja – In – le Bog jo zmore. 

Komur se je razodela in je šel za njo in svoje drobno bistvo hoče vanjo spremeniti – 

blaženstvo okuša že na svetu. 

Blaženost nebes, ki se kot Sveti Kruh spustila je na svet, da bi izgnanstva čas nam spremenila 

v božji glad, ki se nikoli ne uteši in je vedno večji, ker Neizmernega uživa. V uživanju 

Gospoda prilikuje se neskončnosti in nje Košček postaja. Drobcen Košček – vendar Košček: 

Večnosti. 

 

Vigilija Vnebohoda 

18.5. Prosim Te zanje – 

Prosim Te, Oče, za tiste, ki si Mi jih dal. Med svetom živijo, ki so mu tuji. Med svetom, ki jih 

sovraži, ker niso od sveta, kakor nisem Jaz. Prosim Te, da jih ohraniš v Mojem imenu in v 

Moji ljubezni. Tako zelo sem jih ljubil, da sem jim zapustil svoje – ime. Moje življenje med 

svetom bodo nadaljevali: oznanjali Tebe, kakor sem Te oznanjal Jaz, in Te častili, kakor sem 

Te častil – Jaz. Živeli bodo med svetom Mojo besedo. Lepa in častna, toda – težka naloga. 

Dvigni njihove duše v Moji ljubezni ! Naj žanjejo poveličanje Tvojega Sina, da jih bo svet 

spoznal in da bo veroval. Tvoji – sinovi so, kakor sem Jaz – Ogrni jih s slavo – ne zaradi njih, 

temveč zaradi – Sebe – Naj ne bodo samo nebesa polna Tvoje slave, temveč tudi – zemlja! – 

 

Vnebohod 

19.5. Dvignil se je – 

Dvignil se je v nebo – Tam je doma, saj je Gospod nebes in zemlje. Dvignil se je od tam, 

kamor se je nekoč ponižal, ves beden. V božični noči ni našel zavetja drugod, kot v 

betlehemskem hlevcu – zdaj Ga s Kraljevsko častjo sprejemajo hrami nebeščanov – Dvignil 

se je, od koder se kot Bog nikoli ni ločil. Dvignil se je z oprano in poveličano človeško naravo 

– Ženin, ogrnjen s svatovskim oblačilom poveličanega lika svojih stvari, da slavi večno 

pojedino zmage in ljubezni. Odšel je in vendar nas ni zapustil. Prebiva v nas, ki verujemo 

Vanj. Pretesno bivališče smo Mu. Hoče se po našem oznanjevanju blagovesti naseliti tudi v 

dušah tistih, ki Ga še ne poznajo. Rad bi, da bi tudi naša klavrna zemlja postajala – nebo! – 

 

19.5. Zavrnil čast – 

Zavrnil čast sem, ker je vsaka čast – veliko breme – In polno v njej ne varnosti tiči – Lahko ob 

njej izgubil bi najgloblji dušni mir. Oko bi moralo se obrniti od neposrednega mi gledanja 

Boga in dragi čas zapravljati s človeško ničevostjo. Spoznaval bi z grenkostjo, kako je človek 

slab in omejen. Čez vse bi rad pomagal, pa ne  - more. Molitev je močnejša kakor vsi poskusi 

rok. Poslušati je bolj kot – ukazovati. Gospod je sam poslušal in še zdaj – posluša. K našim 

omejenim željam se nagiba. Govoril bom, Gospod – glasno bom klical! In prosil bom v 

ponižnosti, čez vse veliki, da mi prizaneseš – Da nam odpustiš – Da Ti edini Dobri naš Pastir 

ostaneš in nas vodiš. Blagoslavljaš in učiš. Želel bom, da bi Tvoja rasla čast. – 
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20.5. Ljubil sem Tvoje ime – 

Ljubil sem Tvoje ime, ker je mojemu življenju kazalo pravo pot. Šel sem, kamor me je 

klicalo. Našel sem družino manjših bratov. O, koliko jih je bilo! In Tvoje ime mi je kazalo 

pot, katero naj pokažem tudi njim. Mnogi so namreč zašli, pa je bilo treba, da se vrnejo. 

Mnogi so se borili, pa jim je bilo treba pomagati. Mnogi so padli, pa jih je bilo treba dvigniti. 

Kako bi bilo vse to mogoče, če ne  - ob Tebi in s Teboj?! Ti si mi narekoval besedo, ki je 

našla pravo mesto. Bila je to beseda žive vere in globoke modrosti. Vera in modrost pa sta 

rasli iz tople ljubezni, ki zapusti svet in bogastvo sveta, da more slediti samo – Tebi, moj Bog. 

Velika, neizčrpna bogastva sem našel v Tebi. Nikoli jih ne zmanjka. Zajemam lahko in delim 

iz njih neomejeno. 

 

Marija ob soboti 

21.5. Veseli se – 

Ljuba Gospa in Mati božja, daj nam, da se zamislimo v Tvojo radost in v Tvoje zmagoslavje! 

Ko se Tvoj dragi Sin še ni niti rodil, si že zapela: Magnificat – S čistim očesom duše si se 

zazrla v Njegovo prihodnjo slavo. Trdnega pričakovanja, da bo pravica zmagala in da bo 

Pravični obdan z vso slavo večnosti, niso mogle zagrniti niti sence Heroda in farizejev niti 

oblaki nad Golgoto. Doživela si, da so se uresničila vsa Tvoja trdna pričakovanja. Kadar koli 

se ozreš Sinu v častito obličje – in Ti Mu smeš mirno gledati tudi s telesnimi očmi! - Ti 

spreleti lepa lica žar radosti. In v to radost najčistejših src je vključena tudi radost, da se jim 

bo nekoč pridružila tudi radost vseh tistih zemskih otrok, ki zaradi svojega Gospoda upajo v 

zmago pravice in jo pričakujejo – 

 

Nedelja v osmini Vnebohoda 

22.5 Ne bom vas zapustil sirot – 

Nisem prišel zato med vas, da bi sam sebi ugajal v čudovitih besedah, potem pa bi vas 

zapustil in s tem pogazil svoj nauk o ljubezni. Nisem prišel zato, da bi vas samo nekaj časa 

spremljal in vodil – kot prijeten sopotnik, ko bi pa prišla Moja končna postaja, b vas zapustil. 

Ne, nikakor ne! Prišel sem med vas zato, ker sem videl, kako ste zapuščeni in nebogljeni. 

Prišel sem,d a bi vam pomagal. In, če zdaj odhajam, odhajam zato, da vam pošljem svojega 

Duha. Prebival bo v vas in vas posvečeval z Mojo ljubeznijo. V njem boste čutili Mene in 

poslušali Mene in živeli – Mene! Nobenega strahu ne boste čutili: ne, da sami ne bi znali prav 

ravnati, ne, da bi vam mogla škoditi katera koli zunanja sovražnost. Duh, in to Sveti Duh, je 

nezmagljiv, luč in moč sama – 

 

Ponedeljek v osmini Vnebohoda 

23.5. Kaj stojite in gledate? – 

Ob Gospodovem Rojstvu so angeli prepevali: Slava Bogu na višavah! – Ob Njegovem 

Vstajenju so nam prvi oznanili veselo vest: Vstal je, ni Ga tukaj! – Ob Njegovem Vnebohodu 

pa vidijo naše žalostne, hrepeneče oči, ki strmijo za Njim – Kako tudi ne bi strmele? Naša 

ljubezen se dviga za Njim, ki jo je prebudil. Stojimo in gledamo, gledamo – kot bi Ga iskali v 

oceanu nebesne modrine, v žaru sonca, v belih ovčicah oblakov – Toda angeli nas kregajo: 

Kaj stojite in gledate? – Kaj stojite? – Pojdite na delo! Dovolj nalog vam je odkazal Gospod. 

Ves svet čaka, da se zganete, da mu spregovorite o Gospodu, katerega tako zelo ljubite. Mar 

bo to težko? – Kaj še! Drugega, kot o Njemu govoriti, sploh ne morete. Ko boste govorili o 

Njem, boste začutili Njegovo navzočnost in boste srečni – 

 

24.5. Pomoč kristjanov – 
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Pomoči rabi, kdor je slab in si sam ne more pomagati. Jetnik v trdi in neusmiljeni ječi 

sovražnega življenja. Kdo mu sname verige. Kdo odpre težke zapahe? Kdor je dovolj močan 

in dovolj usmiljen. Kdo bi bil oboje? Če je eno, navadno ni drugo. Jetnik pa hira, ker pogreša 

sončnega dne. Njegov klic je vedno slabotnejši – Pomagajte, ljudje! – Ne. Pri ljudeh ni 

pomoči. Samo Ena je, ki more in hoče pomagati. To je – Mati. Edino Ona ne more pozabiti na 

otroka. Edino Ona ne more preslišati klica na pomoč. Edino Ona je tako neizmerno močna – 

močna v svoji ljubezni, da lahko stori, kar hoče. Gospod sam posluša Njeno besedo: od 

Oznanjenja v Nazaretu do Kane Galilejske. Posluša jo tem raje, kadar prosi za izgubljene 

sinove, kakršne je prišel tudi sam iskat in jih kliče da bi jih – rešil. Naša rešitev ni daleč! 

 

25.5. Moč v upanju – 

Bežal sem pred svetom in njegovo oblastnostjo. Bežal v samoto, kjer sem se pogovarjal samo 

z Bogom in Mu služil. Spoznal sem v Njem – pravico. Spoznal pa tudi, kako je božja pravica 

– žaljena. Stopil sem pred ljudi. Nisem se bal – koga naj bi se tudi?! Zavzel sem se za pravico 

in nisem skoparil s svojimi močmi. Odgrnil sem oblake in očistil ozračje. Pripravil sem 

blagoslov svojim in bodočim časom. Nisem se zbal izgnanstva – kako naj bi hotel biti večji od 

gospoda, ki je bil tudi izgnanec? Dobro sem se zavedal, da je vsa zemlja – izgnanstvo in da se 

je treba truditi, da ne zapravimo pravice do domovine pri Očetu v nebesih. Mnogim sem s 

svojim izgnanstvom vrnil nebeško domovino. Spoznali so, da pravica odpira nebesa, krivica 

pa jih zapira. Sebi in – drugim. 

 

26.5. Razliva se – 

Razliva se ljubezen božja, koder hoče. In prebiva, kjer si je izbrala bivališče. V molitvi 

razodeva se iskreni in globoki. Tako iskreni, da se ji nihče ustavljati ne more in se pridruži v 

skupnost ji pobožno. 

V modrosti se odkriva, ki v Gospodu korenini in teži edino k Njemu. Odkriva se v dejanjih 

živih, neposrednih –vsa preprosta in človeška in bogata. Zmore vse in upa vsa in se nikdar ne 

zmoti v upih. Nanj opira se,  ki je vsa moč preprostih in otroških duš. Pogumno napreduje, 

pridobiva si uspehe, pa se ob njih ne napihuje, ker ne spravlja v svoje žitnice, temveč v božje. 

Premaga samo sebe in kot svetel, topel plamen švigne iz ovir telesnih. Srečna je, da mnogim 

posijala je na pot in jih ogrela. Blagoslovila rodove je bodoče. 

 

27.5. Častitljiva modrost – 

Nihče, ki je zares resnicoljuben, ne bo v zadregi, kaj večje vredno je  - časti: oblast, bogastvo 

– ali luč z višave in Gospodova modrost. Ne bo ustavljal se, ne bo omahoval in vpraševal : 

izbral že prvi bo trenutek in izbiri svoji zvest ostal vse dni. In prav zato, ker ni iskal časti, jo 

bo užival. Modrost žarela iz njegovih bo besed in del. Iskali mnogi bodo jo n poslušali in – 

živeli. Priznali bodo, da jim neobhodno je bila potrebna. Luč in rosa. Blagoslavljali vsak dan 

bodo besedo, ki jim jo je podelila. In , kar nabrali bodo dobrih del, uspehov želi – vse to bo 

sad modrosti, ki jih je učila. Čast učitelja iz roda rase v rod. Množi se kakor dobro seme. Ne 

hvali sama se, a drugi dajejo priznanje ji hvaležno. Povsem in v vsem slavijo Večnega, ki jo 

prižgal je v svet – 

 

28.5. Zaupno govorim – 

Zaupam in ne dvomim, ne pomišljam, ko vam govorim. Oznanjam vam veselo vest. 

Oznanjam vam gospoda, ki vas ljubi in kliče k sebi kot Pastir. Kaj vse za svoje ne bi dal 

ovčice! Noben trenutek vas ne more pozabiti. Trudi se, žrtvuje. Poln skrbi ozira se po čredi, 

da ne bi izgubila se katera iz ovčic. Podpira, kar najdražjega je v dušah, krepko pomaga 

vsemu, da bi se razvilo, razbrstelo. Dom gradi in trdno jim zavetje, ki ne morejo podreti ga 

viharji. Zaupanje nikdar ne bo ostalo brez sadov! Prijetno je Najvišjemu, zato ga blagoslavlja. 
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Če zmota bi se kdaj priplazila kot tat in volk, Gospod jo spet odvrne in še večjo9 žejo po 

resnici v dušah prebudi. Resnica osvobaja, druži, dviga in kraljestvo približuje – božje- 

 

Binkoštna vigilija 

28.5. Nismo še slišali –  

Nismo še slišali, da je – Sveti Duh! – pravi svet. In misli, da je s tem – opravičen. Ali res ni 

slišal? Kako ne bi mogel slišati Tistega, ki Je?! Kako ne bi mogel slišati glasu, ki govori iz 

globočine vesti? Glasu, ki je močnejši od groma in bučanja silnih rek - Pravičnim kliče: 

Blagoslovljen! – Kajnu in njegovemu zarodu grozi: Zakaj si to storil? – Njim, ki hrepeneče 

zro k Očetu, ki bolj trdno verujejo v Boga kakor v svoje lastno življenje,, pošilja svojo 

ljubezen. Pošilja jo v Svetem Duhu, da bi jih napolnjevala. Skromne in krhke so naše posode 

– toda nepremagljive in nesmrtne postanejo v polnosti Oživljalca. Ljubezen ne pozna meja. 

Napolnjuje večnost in napolnjuje tud delce večnosti, ki jih najde v naši iskreni pripravljenosti, 

da jo sprejmemo – Vsrka nas vase – 

 

Binkošti 

29.5. Razliva se veselje – 

Razliva se veselje po vesoljnem svetu. Razliva se kot morje brez bregov. Ovira ga nobena več 

ne utesnjuje. Veselje Svetega Duha – Duh namreč veje, koder hoče, in v hipu vse ovire raztali 

ledene. vse grehe odpusti. Boječi Peter stopi kar na trg pred zbrane in zagrizene sovražnike in 

jih z besedo, polno vere, pridobi. Vihar in ogenj, znamenje ljubezni božje, kar na mah poruši 

vse pregrade, ki jih stavijo razdalje v kraju, rod različen in jeziki tuji. Slehernemu Bog je 

blizu, slehernega ljubi in ga osvoji, napolni. Prav do roba nas napolni. Ogenj sam nas – v 

ogenj spremeni. Glas iz večnosti jezike nam razmaje neokretne, da iz ust se naših – Večni 

oglasi. Osvaja in preraja. Kar je prav, pove nam jasno in odločno. Kdo tega se ne bi radoval?! 

 

Binkoštni ponedeljek 

30.5. Ne sodit – 

Oče ni poslal sina, da bi svet sodil, ampak da bi ga – rešil. Kako naj bi tisti, ki ljub – sodil?! 

Kaje se pusti sam – obsoditi – Da, pusti se celo umoriti – Tako dela, ker je vsa luč v Njem – 

da: Luč sama je ! 

Mirno naj bo naše srce! Vse naše prošnje so uslišane: tiste, ki smo jih izrekli, in tiste,  ki so 

ostale v globinah duše – Ostale kot strah grešnika; plašnost otroka pred težo in odgovornostjo 

življenja; nemir jetnika v telesu, ki si želi v domovino in v svobodo Duha, v katerem padejo 

poslednje utesnitve. Mir naj prebiva v nas! Ne bomo sojeni, ker  - verujemo. Verujemo v 

Sina, katerega je poslal Oče, in v Očeta, ker vidimo Sina. Vidimo Ga in spoznali smo Ga. 

Pričevanja o Njem so vzbudila v nas pripravljenost za vero, sam je na pripravljenost nagradil 

z darom svojega odrešenja. 

 

29.5. Kaj plamen naj zasenči? 

Kaj plamen naj zasenči, ki je svetal in čist? Ljubezni božje plamen. Použiva sebe sam in s tem 

postaja še močnejši in svetlejši. Odtrgal se je od vsega, kar nizko je in snovno, in ves 

usmerjen je – navzgor. Nobena teža ga ne tlači. Če bi se mogla mu približati, bi še odločneje 

pognal se kvišku. Kot plamenica sveti skozi noč življenja – čaka na prihod gospodov. Sam 

sebi kaže pot, - navzočnost milosti se razgoreva v njem! – zato ne more cilja kdaj zgrešiti. 

Toplina osrečuje ga, ki je samo ljubezen more dati. Razdaja se, pa več prejema, kot je dala. O, 

svetla setev v najobilnejše zori sadove! Kot svetla zvezdna cesta, kjer žarek z žarkom se 

prepleta in raste, dokler svetla se meglica ne zgosti v telo nebesno, novo sonce – 

 

Binkoštni torek 
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31.5. Poglejte vhod! 

Poglejte, dragi Moji, pravi vhod! Nikar ga več ne iščite zaman – Ne dajte begati tatovom se in 

plašiti volkovom – Besede njihove ne bodo vas gorja rešile, kot Jaz lahko vas rešim – Pazite – 

njihove laži so vam nevarne. Zapletli bi v veliko se nesrečo, če bi hoteli jim prisluhniti – 

Zakaj se trudite in mučite in iščete? 

Široka vrata so, ki jih odpira vam ljubezen Moja. Čakam vas in kličem. Prisluhnite besedi 

Mojega – Duha. Dovolj je glasna in dovolj je močna in dovolj je topla. Poklicala nekoč je v 

bivanje ves svet in ga ohranja. Ne mislite, da kliče vas zaradi sebe – kliče vas zaradi vas in 

vaše blaženosti. Obilne vam pripravlja paše – resnice, vere in pravice in ljubezni. Stopite 

nanje – našli boste mir. Ne bo več duša trepetala v dvomih in mislila na sodbo. Napolnilo vas 

bo življenje milosti in čisti vsi Mi boste všeč – 

 

31.5. Kraljica sveta – 

vidim Jo, v molitev potopljeno. Slišim Njene iskrene in vroče prošnje, da bi se Kralj 

vesoljstva usmilil svojih stvari. Slišim angelov drhteči pozdrav. Slišim, da pride gospod, ki 

Njegovega kraljestva ne bo konca. Verujem, da je Kraljeva Mati sama Kraljica. Dan za dnem, 

uro za uro spoznavam Njeno skrb. Njeno moč. Njeno dobrotljivost. Nikoli še nisem stopil 

pred Njo, da me ne bi bila uslišala. Zajema iz Sinove in svoje zakladnice in deli, deli, deli – 

Daje nasvete in jih pomaga izvrševati. Vsa nežna poskrbi, če se oddaljim od Njene volje, da 

me ljubeznivo  in nevsiljivo pokliče nazaj na pravo pot. Bolje kot jaz sam pozna mojo 

bodočnost in ve, da je moja sreča le v – Njenem kraljestvu. Ve, da bi bil povsod drugod 

nesrečen. Hudo nesrečen. Ali Jo morem za vso Njeno pozornost kdaj – dovolj hvaliti? Vedno 

bo Njena slava večja od vsega mojega prizadevanja, da jo opevam. 

 

Kvatrna sreda po Binkoštih 

1.6. Pritegnil Oče – 

Pritegnil Oče k Sebi je otroke. Pritegnil nas z resnico, ki smo jo želeli in iskali in jo božji Sin 

prišel je razodet. Kako naj bi jo zapustili in zavrgli? Pogoj najvažnejši za naše je življenje. Po 

njej nam dano je – videti Očeta. Po njej besedo slišimo vsak čas Njegovo. Tolaži nas, uči in 

spremlja. Deli nam Sveti kruh, ki duše hrani in je sladkost njegova neizčrpna in nedoumna. 

Kdor Ga enkrat okusi, po Njem ne neha hrepeneti. In, bolj kot ga okuša, silnejši po Njem 

občuti glad, prevzema večja nas ob Njem sladkost. Izliva večnost v drobno se posodo – In z 

večnostjo posoda raste in se širi in more vedno več obseči. Tako se zrašča z Njim, ki hrani jo 

in napolnjuje, da bolj in bolj ožina zgrinja nje obrisov in prehaja v neizmernost nedoumno 

Tistega, ki polnost in sladkost je – večnosti. Z močjo Neskončnega ovire in težave premaguje, 

postaja lepša, polnejša- 

 

1.6. Nova družina – 

Nova družina, ne iz mesa in krvi in ne iz volj moža porojena, ampak iz – Svetega Duha! Vsa 

čista. Vsa deviška. Vsa angelska. Ne moži se in ne ženi, pa je mnogo rodovitnejša od vseh 

telesnih zvez. Rodi za ta svet n rodi za nebesa. Za ta svet rodi čistost in poštenost, modrost in 

delavnost, razumnost in zvestobo. Krotkost in ponižnost. Ali ne bodo vsi čisti in zvesti in 

kratki posedli sveta? Za nebesa rodi duše, ki gledajo Boga. Gledajo kot angeli in Mu služijo 

kot angeli. Resnično, blagoslovljena družina! Rodovi in stoletja jo blagrujejo. Hvalijo njena 

pota. Oznanjajo modrost njenega sožitja. Gledajo v njej angelske like. Začenjajo ob njej 

verovati v nevidne angele. Zaslutijo ob njej, da biva Angel velikega sklepa. Zaslutijo, da samo 

angelska pot vodi do Njega. V globinah duš zazvenijo angelski zvoki. 

 

Binkoštni četrtek 

2.6. Oblast nad zlom – 
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Nenehno zlo nas zalezuje in ogroža. Hodili radi močni bi in zdravi skozi življenje, pa šepamo 

in zaostajamo, bolniki mrtvoudni. Težko se nam do božjih vzpeti je reči – Lahko in zvito v 

nas se vtihotapijo duhovi zli. V naravi svoji volčji menijo, da bodo našli – lahek plen. O, če 

bilo samo bi na močeh človeških, slabostim še napadati bi ne bilo potrebno – a druga sila je, 

ki je na naši strani in skrbi za nas in se bojuje in zmaguje. To je – Sveti Duh! Ohraniti svetišča 

hoče čista in dostojna za veliko svojo slavo. Z dihom enim samim, ki se razprostira, koder 

hoče, prepodi strasti oblake hudourne in v slabotna jadra nas ljudi umeri svojo moč, da pluti 

moremo prti vsem tokovom in vetrom! Vso navlako v hipu z nas odstrani in Njegov nas ogenj 

razsvetli in razžari, da Njega moremo odsevati –  

 

Kvatrni petek po Binkoštih 

3.6. Odpuščeno – 

Učitelj spregovoril je besedo, s katero nas uči. Odpustil prej je grehe, kot ozdravil težko, 

dolgotrajno je bolezen. Odpravil večje zlo je prej kot – manjše – Duh je, ki odloča, telo ne 

koristi mnogo. Kateri – Duh? Božji, ki je moč in zdravje in blagoslov. Duh, ki je obudil 

življenje. duh, ki je vsebina življenja in ki Ga ne smemo žaliti. Če ga žalimo, zbolimo. Če Ga 

žalimo, so prazne naše žitnice in vrči za olje. Kadar pa prebiva v naših dušah, zmanjkuje 

prostora v žitnicah za bogastvo naših žetev. Bogu so prijetne naše daritve – Sprejema jih z 

veseljem  in použiva. Skrbno odvrača od nas vsako zlo. Druži nas v sveto in neomadeževano 

Telo, ki mu je sam najplemenitejša vez – 

 

Kvatrna sobota po Binkoštih 

4.6. Sadovi posvečeni – 

Prinašamo, Gospod, sadove žita, vina, olja – Po Tvojem blagoslovu vzklili, rasli so in 

dozoreli. Ker Tvoji so, ti jih prinašamo, hvaležnosti, priznanja polni in veselja. Tvoj žar jih je 

oplodil – Tvoj naj sprejme jih oltar! Sinove naše vodimo pred Tebe. Najboljše in izbrane 

izmed vseh. Tvoj Duh, ki veje, koder hoče, jih v glasnike svoje je spremenil in nosilce milosti. 

O, kolika skrivnost, ki je zamislila tako globok načrt! In kolika previdnost, ki sadove svoje 

spremenila v setev večne je Modrosti. Krog življenja, ki izvira v Bogu in se vanj izliva, ne 

pozna ovir in prekinitev. Dih je, ki oživlja vse in vsemu daje moč in cilj. In kogar je napolnil, 

je – nepremagljivi. En sam premaga prav lahko stotero, tisočero njih, ki Duhu so sovražni, ki 

Ga ne priznavajo in Ga pregnali so iz svojih src – 

 

Praznik presvete Trojice 

5.6. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha – 

Gospod je sam povedal nam skrivnost. Lahko jo je povedal, ker jo pozna in sam njen del je in 

njeno razodetje. Povedal jo je, da bi nas osrečil z njo. Predstavil se nam je v svojem pravem 

bistvu in naravi pravi. Odrešenik vseh tistih, ki smo potrebni odrešenja. Povedal nam je tudi 

za – Očeta. Povedal, da Oče neprestano skrbi za nas. Čemu in česa bi se torej bali?! Čemu 

klonili malodušni? Čemu iskali v zmedah in tegobah druge bi poti, kot je – naš Oče?! In Oče 

nam je tudi Luč postal. Poslal nam Svetega Duha – ljubezen svojo in ljubezen Sina. V imenu 

njegovem živimo in se gibljemo in smo. Če kdo jih zapusti, ne biva več, je – mrtev. Izgubil z 

božjim – svoje je ime! 

 

Trikrat Sveti – 

Stojim med angeli, zakrivam z njimi si obraz. Najvišji nas ustvaril je, poklical pred svoj 

presto, da bi Mu dajali čast. Slavimo Ga veseli, vzhičeni in vendar – trepetaje. Zavedamo se, 

da naša hvala vredna je le toliko, kot vreden bo naš zbrani trud, da zopet damo, kar smo nekoč 

prejeli. Že naše speče, neprebujene zmožnosti Boga slavijo. Vse bolj, če smo jih porabili 

dobro in zvesto. In kaj najslajše opravilo bilo, če ne slaviti Njega, ki dal nam vse najboljše je 
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stvari?! Dal same nas. Dal naše zmožnosti. Dal žejo vročo in nenehno hrepenenje, da poje 

naša duša hvalnice. Zavest nam dal, da naša pesem z angelskimi spevi je Najsvetejšemu 

prijetna. Prepričanje, da več  nikoli ne bo izzvenela – 

 

2.6. Ne moremo primerjati – 

Ne moremo primerjati trpljenja, ki ga nalaga čas, prihodnji slavi, ki že iz večnosti proseva – 

kot sonce skoz oblake hudourne. Zares ne moremo. Če muke, s katerimi nam hudobija biča 

dušo in telo, bi zbrali vse, bi še ne mogle zatemniti sijaja, ki ga prižgala je večnost v naši trdni 

veri, neomajnem upanju. Prižgala ga v ljubezni do Boga, ki naše pravo je življenje. Če nas 

najbližji izdajajo, preganjajo, obsojajo – kaj moglo bi nam škodovati? Le skrajša nam lahko 

trpljenja in izgnanstva čas. Gospod trpi v telesih, v dušah naših žalostnih. Gospod trpljenje 

naše – premaguje. Z Njim vztrajamo in – vztrajamo. Še las na glavi se nam ne skrivi! 

 

4.6. Vso noč bedim – 

Vso  noč bedim in čakam, da bo – dan. Vso noč življenja, ki dati mi ne more, kar mi nebo je 

razodelo, da mi pripravlja. vso noč premišljam, kako je svetlo sonce, ki jo bo razjasnilo in 

pregnalo. Bedim – Prižgana luč v rokah – zvestoba moja! – gori mi, da ne omahnem, da vidim  

pot, katero mi potrebno je hoditi. Kruh živi je moja moč. Zajel je v svojo me skrivnost. Po 

njem Gospod je v meni zaživel, deluje. Besede, ki jih govorim, je sam narekoval. Zato so žive 

in učinkovite. V človeku vsakem zaživijo, ki mu jih povem. Zajame jih,  kot hoče –Bog. 

Gorijo v duši mu, da z mano pričakuje jutro božjega življenja. Pripravljen sleherni trenutek, 

kot je treba. Preveč hudo bilo bi, če Gospodar čuječih ne bi našel – 

 

5.6. Blagor vam – 

Blagor vam, ki mnogo ste storili dobrih del! Življenje položili ste v Boga in Bog skrbi za vse 

stvari. Ljubili mir ste in ogibali se boja. Poganstvo s tem zrušili ste, napuh sebičnosti. Iz 

zrušenega kamenja svetišča ste zgradili pravega in živega Boga. Beseda, ki ste jo vsejali, je 

seme za današnje tisočere žetve. Resnica osvobaja svet! Megle strasti človeških pregnal 

pogled ves čist je vaših čistih duš. Uboštvo vaše mnoge bogati rodove. Ljubezen do pravice je 

zmagoslavno znamenje vseh tistih, ki zanjo se borijo. Solze so vaše žalosti nebeška rosa, ki 

poljem božjim daje blagoslov, in sprava z grešniki – njen mavrični sijaj. Sovraštvo, smrt ob 

vas se zlomi in vso vsebino svojo izgubi. Odpre življenje vam in blaženost ljubezni 

neminljive –  

 

6.6. Glasnik izbran – 

Glasnik izbran izbranih sem besed. Gospod izbral je mene in izbral besede, ki mi jih 

neprestano narekuje. Izbral je za pastirja me, ker ljubim – duše. 

Mazilil mojo je do njih ljubezen z oljem milosti in čistega veselja. Podelil svoje mi darove. O, 

ti Gospodovi darovi! Kako veliki so! Spoznavam z dneva v dan bogastvo, ki neizčrpno v njih 

leži. Ne morem jih pustiti neizrabljene, saj silijo mi sami v rast in sami se množijo. Stojim kot 

delavec na žitnem polju in žanjem žetev blagoslova. Žetev postoterjenih sadov. Beseda se z 

dejanji je združila in rodila je zlato za večnost. Napori so ji dali vrednost. Lahko se v Bogu 

veselim uspehov. Razsipen Bog je s svojimi plačili. Za majčkeno človeške da zvestobe svojo 

blaženost – 

 

Prva pobinkoštna 

7.6. Zvrhana mera – 

Kako je Bog za nas zajel z neskončno mero! ves svet nam dal je, dal nam je – življenje. Dal 

dušo, ki vsak hip darila božja nova ugotavlja, ob njih začuti novo srečo. Dal žejo je ljubezni, 

ki Njega samega spoznava. Dal nam obilno, da naravnost nedoumno odpuščanje grehov – 



30 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

velikih in malih. Kot vosek v ognju taja se nam duša ob teh odkritjih. In kakor vosek 

raztaljeni vliva v novo se obliko: rože, ki je cvet ljubezni. Z zmogljivostmi, ki so nam dane, 

poskušamo še sami z zvrhano zajeti mero. Nikoli dosti ni tega nam, kar smo dali Bogu. In 

prav tako dolžnike večne čutimo se do ljudi. Ne vprašamo, če vredni so in če vrnili bodo. 

Bogastvo se razliva sončno na skaline  škrbaste in ostre in na zlata žitna polja – 

 

8.6. Bog je – ljubezen – 

Najlepše in  najpopolnejše, kar sploh živi, je – Bog in naš Gospod. In bistvo in ime je za Boga 

– ljubezen. Najlepše, najpopolnejše,  kar more si predstavljati naš rod. Želi si bolj, kot si 

predstavlja. Želi si odpuščanja in darov, ki more jih razsipati samo ljubezen. Želi naš rod si, 

da prost bi bil strahu. Strahu, ki vzbuja naša nepopolnost ga, naš greh. Gospod nam 

zagotavlja, da nas – pozna. Prav dobro ve, da krhke smo stvari. In ve, da naša volja je 

slabotna: veliko bi hotela, pa se zmoti in omahne. Gospod naš tudi ve, da naša vsa dejanja so 

– premalo. Ne dajo, ne pomenijo, kar pravim, božjim bi merilom odgovarjalo. Kdo drug pri 

tem pomaga naj in reši nas, kot spet – ljubezen. Bogastvo njeno doda, kar bi na tehtnici 

pravičnosti bilo premalo. S tem naša se slabotnost uravnovesi z neskončnostjo – Boga - 

 

Večer pred Sv. Reš. Telesom 

8.6. Duhovnik na vekomaj – 

Podoba čudovita je – resnica. Kar davni Kralj, služabnik božji, Bogu je daroval, ponavljati se 

sme do konca časov. Ustavi duh v zadregi se zares veliki, ker vsa merila naša nam odpovedo. 

Ko je Melkizedek povzdignil kruh in vino, označil dar popoln je življenja. Življenja, ki 

začetka in konca ne pozna. In to življenje je edino – Bog – O, Sveti kruh in – Sveta Rešnja 

Kri! Iz zrn si zrasel, ko daroval se Jezus je, Gospod. Iz kapelj si se zlil, ki božje jih Srce 

preliva. Je to samo dvorana večerje zadnje? Je to samo dogodek na Kalvariji? Vse več. To 

sklep je – Večnosti. Sam božji Sin je bil odločen, bil izbran, da se – daruje. »Odločen?« in: 

»Izbran?« Saj sam je hotel! Sam je sklenil – razdati se. Razdati v Hrano bratom bednim, 

malopridnim – 

 

Jutranjice Sv. Reš. Telesa 

9.6. Kruh življenja 

Ves malodušen zaželel si smrti prerok je Elija. Preveč ga je težila puščava grehov in človeške 

bednosti. Gospod ni pustil ga, da bi omahoval v malodušju. Poslal mu angela je, da ga je s 

kruhom okrepčal. In prerok, ves pogumen, nadaljeval je pot, dospel na goro je Gospodovo – 

Zakaj težilo bi nas malodušje? Človeška beda je zares velika: še večja, kot jo moremo si 

misliti! In prav zato – Gospod pač ni ustvarjal nas za hiranje in smrt: ustvaril nas je za – 

življenje! Vsa sredstva preskrbel, da naše se ohranijo moči, da se razvijamo in rastemo in smo 

– srečni. Dal nam je Kruh, ki ni življenja brez njega: dal sv oje lastno je Meso in lastno Kri. 

Ne moremo obseči te skrivnosti – vemo pa to, da bi umrli, če ne bi ga uživali. Sami bi izvolili 

in si nakopali – smrt. 

 

Obhajilo na Sv. Reš. Telo 

9.6. Vzemite – jejte – 

Ni bilo dovolj Gospodu, ki nas pozna, da bi samo enkrat nasitil s Svetim Kruhom učence, 

brate svoje. Njegova vseobsežna ljubezen bi tega ne prenesla. Glasno in nujno poziva tudi nas 

– potomce učencev. Poziva nas: ne le, da znamenje povzdignili bi kruha in vina znamenje – 

Povzdignili samo v spomin pobožen, lep. Vsak dan in vsako uro in na vsakem kraju veleva 

nam: Vzemite! Jejte! Nikar ne dvomite – »če je to tudi za nas?!, »če dobri, vredni smo 

dovolj« - Nikar ne čakajte:« Saj je še čas« Na smrtni postelji – smo – da -  takrat – Nikar ne 
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omalovažujte: »Še druga sredstva so, da dober sem – pošten« - Hudo bi nam bilo, če bi 

zgodilo se nam kakor Izraelcem v puščavi: Ko mane iz nebes pobrali niso, je – izginila – 

 

Procesija Sv. Reš. Telesa 

9.6. Nebeški blagoslov – 

vidim, nepregledne vrste vidim: otrok sijočih mestnih v beli svili in v prekratke, pisane obleke 

pokrite revčke iz predmestij – Ženice stare vaške, hribovske – študente velemestne. Vidim 

vrste, ki se vijo brez konca preko krajev vseh od tisočletnih gotskih katedral, kjer kralje so 

mazilili nekoč, do skromnih, pravkar v božje hrame predelanih barak nekje na robu – Vidim 

jih, ki ena sama jih je želja združila: da bi si izprosili blagoslov in Njega počastili, ki vsi Ga 

ljubimo in Mu zaupamo. In vsi kot duša ena molimo: Kuge, lakote in vojske – reši nas, o 

Gospod! Nagle in nepredvidene smrti – reši nas, o Gospod! Daj in ohrani sad zemlje – 

prosimo Te, usliši nas! – In Gospod sliši vse in vsakogar in dviga nad nas svojo zlato 

ljubezen: »Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja ta kraj in vse, ki v njem  prebivajo!« 

 

9.6. Sadovi ostanejo – 

Ne more čas zatreti, kar je večnost zasadila. Ne more sovraštvo udušiti, kar je rodila in kar 

krepi ljubezen. Ne more človek prepovedati, kar hoče – Bog. Ne more preslepiti laž in 

zvijača, kar navdihuje – resnica. ne more podleči telo, ki ga je v svoj nesmrtni tempelj 

posvetil Sveti Duh. Gospod je sam izbral si brate in jih določil, da pričali bi Zanj in za Očeta. 

Nalogo in delo svojo jim določil je, zaupal. Kako bi mogli biti kdaj – nezvesti? In komu na 

ljubo naj bi postali – izdajalci? Pač tistim, ki  niso le boga izdali, ampak tudi – sebe. Izdali so 

takrat se, ko so poskušali trditi, da niso – božje delo – O, če otrok poskusi Očeta zatajiti, 

nesreča je zares največja! Ne za Očeta, temveč za tiste, ki so Ga – zatajili – 

 

(ev. po Luki, osmero blagrov) 

10.6. Ubožci moji – 

Pridite, ubožci Moji, Moji bratje in sestre! Kraljevska čaka vas pojedina. Delil bom z vami, 

kar imam. Kaj naj bi hranil zase, ko v stiski vi vzdihujete? Odpiram svoje hrame in roke – 

Delim, delim – Prav nič se ne bojim, da kdaj bi zmanjkalo darov. Ko dajem, se bogastvo še – 

množi! In razen tega – kraljestvo Moje ne pozna meja. Kar kdo sejal je zame v času, žanje – v 

večnosti. Ko se je do ponižanih ponižal, sem spletel venec časti mu svoje lastne. In ko so ga 

ubožci blagrovali, sem ga blagroval še – sam. Po vaših sem rokah prenovil svet. Prebudil sile 

sem neznane, speče. Na delo se po Mojih družijo načrtih. Postaja zemlja srečnejša in lepša. 

Naravni se darovi prelivajo v bogastvo nadnaravno. kdo bogatejši je? Gotovo tisti, ki je – dal. 

Ljubezen žanje božjo in človeško. 

 

11.6. Rasti se veselim – 

Rasti se veselim duhovne, mlade, kristusove. Odmrle suhe veje – brez življenja – so misli 

samovšečnih farizejev in nova ljudstva vstajajo. Beseda jih je prebudila o Besedi in božje 

seme dobro rast poganja. Gojim jo z vso ljubeznijo in žarom Svetega Duha. Napolnil me je. 

Najprej zame, da bi postal oznanjevalec blagovesti vreden. Potem za tiste, katere naj zajame 

moja blagovest. In videl sem, kako se milost preliva v posode nove in jih posvečuje. Imena 

Kristusovega napravlja jih vredne. Stvari postale so nove v novem svetu. Stvarjenja novega se 

veselim – vse lepšega, kot je bilo – prvotno. Stvarjenje prvo je ustvarjalo telesa in vidni svet. 

Stvarjenje novo – Adama, ki je za nas umrl na križu – ustvarja večno blaženost za naše duše – 

 

Druga pobinkoštna nedelja 

12.6. Ne morem priti – 
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Ste, bratje, kdaj pomislili, kaj bi bilo, če bi Gospod govoril kakor – mi? In z našimi merili bi 

odmerjal? Slabo bilo za nas bi in usodno! Znašli bi sredi se – prezira in omalovaževanja. 

Gospod za nas »bi časa ne imel«! Ostal pri svojih bi opravkih in se za revščino bi našo več ne 

zmenil – Tako Mu namreč vračamo – ljubezen. No, k sreči prav zares gospod ni prav nič tak, 

kot smo do Njega – mi! Za našo mlačnost vrača svoje božjo nam gorečnost, ki ne odneha in 

nas kliče, dokler nas ne gane, da obrnemo se k Njemu. Ne neha prej in prej se ne ustavi, 

dokler ne dohiti nas – ubežnike čudaške! – in kar naravnost nas prisili, da se pustimo Mu 

objeti in se kraljevsko pogostiti – Pričaka na naših malopridnih nas cestah, razpotjih, in ni mu 

mar, če kruljavi in slepi za vse nebeške smo reči!- 

 

12.6. Začetnik miru 

Videl sem sovraštvo in slišal jok in kletev – Napoti brat je bratu. Premišlja bolj, kako bi ga 

ogoljufal in izpodrinil ali vsaj prelisičil, kot mu koristil in ustregel in pomagal. Videl sem 

požar in kri, da take se pekel veselil je noči. Gospodovo ljubezen videl sem pozabljeno, 

teptano. Zajokal ranjen sem, potrt. Predramil se je v meni sklep, da v težko in usodno noč 

prižgal bi – luč. Dozorel je načrt, da z božjo pomočjo napravim konec razprtijam. Gospod je 

moji skromni leščerbi pošiljal olja, da je svetlo gorela in pot ljubezni pokazala tistim, ki so jo 

zgubili. Gospod me je obiskoval in blagoslavljal trud. Besede spregovoril sem Njegove, zato 

so sad rodile mnogoteren. Pogostil Kralj je naš – ne samo mene, temveč vse, ki hotel nas je 

zbrati za svojo mizo. Srebra iskali nismo ne zlata – Iskali smo ljubezen in pravico, zato smo jo 

našli, prejeli v večni delež. 

 

13.6. Duhovna pomoč – 

Duhovna pomoč in nenehna radost sta naš delež. Delež vseh, ki zaupamo in je zaupanje naša 

modrost in naš nauk. Kako ne bi zaupali?! Naša slabotnost mora najti izpopolnitev. Najde jo v 

Njem, ki je neskončna popolnost in neskončna dobrota. Zaupamo, ko nas slabotnost naših 

krhkih teles odvrača od ciljev, ki smo si jih zadali sami. Zaupamo, ko nas sila nasprotnih 

viharjev zanaša proti popolnoma drugemu pristanu, kot smo si ga izbrali sami. Veseli smo. 

Radujemo se in zahvaljujemo se neskončni Dobroti in neustvarjeni Modrosti, da nas je vodila. 

Pripeljala nas je na kraj, kjer smo –srečnejši, ker moremo dati – več. O, sreča dajanja! 

Dajemo, dajemo, dajemo – In se ne utrudimo, ker zajemamo iz večnih zakladnic. Dajemo, ker 

vidimo, kako zelo so naši bratje potrebni darov. 

 

14.6. Odpovem se – 

Odpovem stvarem se, ki motijo na poti me modrosti – na poti k Bogu. Kaj mi koristijo stvari 

naj bežne, lažne, ki me samo utrujajo in izčrpavajo? Stvari, ki ne odvajajo od tega, za kar 

resnično vredno je živeti? Življenje vse priprava je za večnost, kot noč in jutranji polmrak 

priprava je za sončen dan. Ne bom želja sejal, ki jih sovražnik mi ponuja za majhen in cenen 

denar. Če seme to bi vzklilo, Gospod bi z žetvijo še mene poruval. Gradim za stavbo, ki stala 

bo na veke. Iz kamenja gradim, ki daje Bog ga sam! Premislil dobro sem in temeljito, kolike 

zmogljivosti so moje in kaj je – cilj. Spoznal sem, da v Bogu morem vse, zato potopil dušo 

svojo sem v Boga. Dosegel s tem sem že v naprej sadove in uspeh. Dosegel lastno srečo – v 

Bogu! 

 

15.6. Kdor vas posluša – 

Ljudje smo med ljudmi. Smo li enaki med enakimi? Svet govori, da – ne! Na vse načine si 

prizadeva, da bi dokazal nam – manjvrednost. Prav nič mu ni po volji, da ne grešimo, kakor 

sam. Ne strinja s tem se, da ne podlegamo slabostim – Najbolj pa ga jezi in spravlja v bes, da 

ne tajimo našega Boga. Kar more, vse poskus, da bi nas nagnil k temu. Z zvijačami, s 

sladkobnostjo, z obljubami. In, ko z vsem podobnim ne uspe, ubere druge strune in se zateče 
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k – nasilju. Prav s tem pokaže, da je – brez moči! Udarci, ječe, vrela smola in zobje zverin – 

vse to pomaga naj, ko sam ničesar ne opravi. Kako ga izdajalsko zapustijo vsi ti pripomočki! 

Obup zunanji so, ki bo ostal samo na površini, dokler mu – duša ne podleže. Kako pa naj bi 

kdaj podlegla duša, ki – Boga posluša? Ukloni duh se, ki sam Gospod živi v njem?! 

 

Druga pobinkoštna nedelja 

16.6. Prestavljeni smo iz smrti – 

Naša brezbrižnost nas je stala skoraj – življenje. Bili smo bolj bolni, kakor smo mislili. Ne na 

telesih, ampak na  - dušah. Na tistih nesrečnih boleznih, ki nas odvračajo od božjih vabil in 

nas – vse slepe in kruljave zadržujejo na cestah daleč od Boga. Na tistih boleznih smo 

propadali, ki se, potem ko se niso zmenile za plemenitega Boga, niso zmenile za slabotne 

ljudi. Za tako slabotne, kakor smo – sami! Nismo se zmenili, da bi jim pomagali v njihovi 

slabotnosti in s tem ozdravili svojo – lastno. Videli smo brate v  pomanjkanju. Kaj smo 

storili? Pomagala bi jim bila samo dejanja, ne solze sočutja in zveneče besede! Vidimo jih še 

vedno. Videli jih bomo do konca sveta. In? Gospod sili vse slepe in kruljave za dobra dela, da 

bi stopili v Njegovo neizčrpno zakladnico, zajemali in – delili – 

 

Praznik presvetega Srca Jezusovega 

17.6. Vse bomo pritegnil – 

Vse bom pritegnil – ne s silo, ki bi jo komu storil. Tega namreč ne morem. Pritegnil jih bom s 

silo sočutja, umiljenja in ljubezni, ki je Mene samega zaradi njihovih grehov pribila na križ. 

Pritegnil jih bom s srčno  preprostostjo, ne z učenostjo besed. S tisto prisrčnostjo, ki se 

odkriva malim in nespametnim in je prikrita modrim in razumnim. Pritegnil jih bom s 

sladkostjo svojega božjega jarma. Edino Moj jarem je namreč sladak, vsi drugi so grenki kot 

smrt in kot napuh, ki je samega sebe strmoglavil s prestola in vrgel z neba. Moja krotkost in 

ponižnost pa vse krotke in ponižne že na tem svetu poviša do nebes. Pritegne jih v Mojo 

odprto Rano, najvarnejše zavetje in rešilni pristan. Gledali bodo Vame do konca sveta vsi, ki 

so Me – prebodli. In – kdo Me ni? Kdo bi si upal trditi, da je brez greha? Zato jih pritegujem 

in jih bom pritegoval do konca dni, da jih – rešim. Vse – brez razlike – 

 

18.6. Biser ljubezni – (hom.) 

Lahko se kralji ponašajo, če žari v njih kroni drag biser. Toliko je vreden in tako je lep, da 

daje vsemu zlatu veljavo in da vzbuja pri vseh ljudeh občudovanje. Ali je v naša življenja 

vdelan biser božje ljubezni? Ali se ne zdi upravičeno, da je izgubil veljavo  pred današnjimi 

merili? Ali ga ne stavimo samo še v srednjeveške muzeje in zgodnje križanske mozaike? 

Danes samo računamo in rabimo železo in beton. Kaj bi z biseri? – In zato smo ubogi. Zato 

smo zbegani. Zato hiramo z gnilobo v živih telesih. Biser ljubezni bi nas mogel – ozdraviti. 

Ljubezen je najvišja modrost. Mi smo tako silno nespametni. Naše poti nas stanejo mnogo 

truda, vsi izčrpani smo že. Ko pridemo na cilj, vidimo da ni pravi, da ni tisto, kar smo hoteli, 

ker se nismo brigali za star, toda božji biser. 

 

Tretja pobinkoštna nedelja 

19.6. Veselje nad grešnikom – 

Lepa stvar! nezaslišana! Vsi se zgražamo nad grehi in grešniki. Natančno se pozanimamo za 

vse njih grdobije, jih uredimo, povečamo, zabelimo in porabimo svojo duhovitost (kolikor je 

seveda mamo -), da jih čim točneje in čim bolj sočno povemo dalje. To je – naše »veselje« 

nad grehi in grešniki – Farizejsko »veselje«, ki ne pozna in ne išče drugega, kot lastno hvalo. 

Pri Gospodu pa ni šlo za to. Lastne hvale je imel dovolj, saj je bil – Bog in Bogu ničesar ne 

manjka. Vesel je bil, da je mogel kje – odpuščati. Da je mogel bolno dušo – ozdraviti. Da je 

mogel padle – dvigniti. Nalomljene trske – naravnati. Ugasle stenje – razplameneti. Ko se Mu 
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je to posrečilo – in kako se Mu ne bi?! – je bil zares vesel. Poln božje radosti, ki ustvarja in 

gradi  in ne podira, kakor človek. Kdaj Mu bomo sledili v to resnično veselje? Ozdravljali? 

Dvigali? 

 

19.6. Pomoč v boju – 

Težak boj s smrtjo. Nobeno telo ne izide iz njega kot zmagovalec. In tudi marsikateri duši 

prede prav trda, preden se reši. Iščemo zaveznikov. Zdravnikov. domačih in znancev. 

Duhovnikov. Brez vpliva in koristi ostane zunanja pomoč, če ni v nas pogojev, na katere se 

pomoč naveže, nasloni  in iz katerih more učinkovati. Težak je boj s smrtjo. Stojimo v njem, 

ko na smrt najmanj mislimo. Ko se nam dozdeva, da smo najbolj močni in ko se najbolj 

veselimo dosežkov. Smrt nam krade trenutek za trenutkom in nam nobenega ne vrne. 

Poglejmo ji v obraz! Vzemimo zdravilo, ob katerem se zruši njena črna, koščena moč! Kruh 

življenja. Kdor Ga uživa, ne bo umrl. Kako Jaz živim v Očetu n Oče živi v Meni, tako bo tisti, 

ki Mene uživa, živel po Meni! – Zdravilo nam je dano. Orožje za boj je v naših rokah. Pomoč 

je blizu. 

 

Tretja pobinkoštna nedelja 

20.6. Išče po puščavi – 

Strahotna je puščava naših dni in našega življenja. Polna trnja, v katerega smo zabredli. Kako 

naj se ga rešimo? Bolj kot ga trgamo, bolj so naše roke polne ran, izhoda pa si ne moremo 

priboriti. In k temu nas še ogroža nasprotnik, ki hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi 

požrl. Res, nič zavidljiv položaj! Pa ne iščemo samo mi – Išče še Nekdo drug – Išče nas po 

puščavi in se ne boji ne trnja na zveri. Močan je in  pogumen. Prav rojen za rešitelja. Išče nas. 

Nima lahkega dela in le njegovim odličnim sposobnostim in neomajni volji je mogoče, da 

napreduje in da upravičeno upa na uspeh. Usmiljenje Mu sije iz oči in ljubezen iz Srca. Išče, 

išče, išče – kliče. Zagrabi zver za vrat in pretrga trnje. Nič zato, če je sam oškropljen s krvjo! 

Vse da, samo da nas najde in reši. Najde nas, drobne, nespametne in neposlušne ovčice. Vesel 

nas objame. Kako nam je dobro v Njegovih rokah! – 

 

21.6. Kakor angeli – 

Angeli smejo gledati Boga, ker je Bog – duh in so sami – duhovi. Nobeno breme snovi jih ne 

teži, nobeni okovi telesa jih ne oklepajo. Svobodni so, kot je svobodna lepa misel, sveta 

molitev in radostna hvalnica. Svobodni so v ljubezni, katera izgoreva v Boga in v božje stvari. 

Služi jim in se žrtvuje zanje. Ne zmanjka ji hrane, katero ji daje Gospod, ker živi v Njem. Ne 

zmanjka ji bogastva, katero naj deli. Najvišji in Neskončni se ji daje, da Ga razdeljuje. Nima 

lastnih bremen, zato jemlje nase – tuja. S solzami in s krvjo jih izpira. Vzame nase kugo, da 

ozdravi mnoge. To je njeno bogastvo! Zlato in zakladi, ugledno ime. Drugega ne rabi, 

drugega ne mara. Hoče, da je njen obraz zagrnjen in zaničevan. Učenec ni nad učiteljem. 

Njegov delež uživa. Njegova čast jo venča. Na angelskih krilih se dviga med angele. 

 

22.6. Bil je bogat – 

Bil je bogat, neskončno bogat. To je Njegovo ime. Vse je bil in vse je ustvaril in vse ohranja. 

Vsak dan znova strme odkrivamo Njegove zaklade. Duhovne in snovne, nevidne in vidne. 

Značilnost bogastva je, da se – razdaja. Razliva kakor prekipevajoča čaša. Prav v tem se more 

slutiti obilje bogastva. Približno meriti po praznih dlaneh, katere napolnjuje. Občudovati po 

sreči, katero ustvarja okrog sebe. Tako merimo moč sonca v poletju in jakost električnega 

toka po lučeh, ki jih prižiga, strojih, katere poganja. Plodnost nebeške dežele in njenih žitnic 

merimo po pomoči, katero pošilja gladujočim, nerazvitim zemljanom. Nasičuje jih in ohranja 

pri življenju. O, bogastvo nebes! O, bogastvo tistih, ki so prisluhnili nebesom – šli in prodali 
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vse, kar so imeli, in dali vbogajme – Njihovemu zakladu se ne morejo približati ne tat ne molj 

in ne rja. 

 

23.6. Ne znam govoriti – 

Služabnik sem samo, Gospod, in delam, kakor mi velevaš. Kako bi mogel upati si, da pred 

kralje stopim in jim spregovorim besedo, ki bo prava in bo rodila tak dober sad? Kako naj 

upam? Po človeško govorjeno, drznost bi bila. Drugače misliš Ti, moj Bog – Drugače hočeš 

in proti mojim upanjem, spoznanjem mojim mi velevaš. Kako je čudovit začetek mojega 

življenja! Spočela me je v starosti vse prej – nerodovitna mati. Močnejši božji sklepi so kot 

vsa narava, nje navade in zmogljivosti. Glasnika rabil si, o Kralj vesoljstva. Glasnika si hotel! 

In ker si rabil ga in ga hotel, si ga – poslal. Bilo je večje čudo, da sem stopil v svet, kot da 

odpro se moja usta raskava in prava v njih se oglasi beseda. Dokaz za prvi večji čudež že 

imam, zato trdno zaupam, verujem, da tudi drugi manjši se zgodi – Zaupam, da zares postati 

mogel bom oznanjevalec blagovesti – 
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Rokopis v zvezku 2. 

Meditations petits II. 
24. VI. LXVI – 5.X. LXVI 

D. IV. p. PENT. – D. XVIII. p. PENT. 
 

24. 6. In ti, dete – 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega. Izbran, poklican, s Svetim Duhom napolnjen Glasnik. Čutiš 

Gospodovo navzočnost in se raduješ tako močno, da ne moreš molčati. Govoriš že iz 

materinega telesa. Razvezuješ govor nememu očetu. velike reči gledaš – ne smeš jih ohraniti 

zase. Zavedaš se naloge, ki ti je dana: pripravlja ti pot Njemu, po katerem vse hrepeni. Častna, 

edinstvena naloga. Vsak drug bi vztrepetal, odklonil bi jo – Če bi se je pa lotil, bi ji ne bil kos. 

tebe ne skrbi. Tvoje oči gledajo in vidijo jasno. ni dvoma, kdo je Jagnje božje. Ni vprašanje, 

kako naj Ga sprejmemo: z veliko pokoro in z odkritosrčnim poboljšanjem. Največji si, kar so 

jih kdaj rodile žene, pa si ničesar ne domišljaš. V puščavi živiš, v raševino se oblačiš, z 

medom divjih čebel se hraniš. Glasnik pokore in duhovnega življenja. 

 

25.6. Hrepenenje duše – 

Ker hrepeniš po meni, Gospod, si zbudil v meni hrepenenje po Tebi. Zapustil sem dom in šel 

za Teboj. Iskal sem Te po svetih krajih in se ti zahvaljeval za Tvoja čuda. Povedal si mi, da je 

vsak kraj svet, ker prebivaš na vsakem. Znova sem šel, šel v samoto, da bi nemoteno govoril s 

Teboj. Prišli so mi bratje, da bi tudi oni mogli misliti le nate in Ti služiti. Sredi med nami si 

molil in častil Očeta. Prejemali smo vedno več. Kar smo Ti dali, si vrnil stoterno. Vrnil v 

bratih, katerim smo poslali Tvoje znamenje in Tvoja beseda. Blagoslavljal si jih po naših 

rokah in odvračal od njih zlo. V nemirnih in težkih časih smo bili Tvoja sprava. Uslišal si 

hrepenenje mnogih po odpuščanju. Molitvam si dajal zrele sadove. Razširil naše družine z 

zemlje do neba – 

 

Četrta pobinkoštna nedelja 

26.6. Ne more se primerjati – 

Ne more se primerjati to, kar zmoremo ljudje, s tem, kar zmore – Bog. Naš delež so napori. 

Napori podnevi in ponoči. Napori, ko se večkrat zdi, da smo čisto zaman zastavljali svoje sile. 

Naš delež so vzdihi in bolečine – kakor bolečine porodnice. In vendar brez tega ne bi bilo 

uspehov. Gospodu gre za našo voljo. Gre Mu za naše neomajno zaupanje. Gre Mu za naše 

toplo sodelovanje. Uspeh bo dal že sam! Kakor smo Mu posodili naše roke, da po njih dela, 

tako bo svoje božje uspehe, ki se z našim pričakovanjem nikoli ne dajo primerjati, položil v 

naše roke. Položil jih bo, kakor da bi bili naš sad. Ne, Gospod se zares ne da primerjati z 

nami! Sam dela vse dobro, sadove dobrega pa bo prištel nam in podaril- nam. Podaril nam v 

sad svoj mir. Podaril svojo slavo. slavo, da smo bili in ker smo bili Njegove zveste stvari. O, 

da bi nas razsvetlil, da ne bi omahnili naši koraki! 

 

26.6. Praznik bratstva – 

Gospod nam je dal brate. Neskončno družino bratov. Posvetil je medsebojne vezi s svojo 

navzočnostjo. Sam je namreč postal naš brat in razdelil vse svoje imetje med nas, ubožce. 

Razdelil nam je svoje božje stvarstvo. Razdelil svoje velike in neizčrpne in v večnost rastoče 

milosti. Nobenega hinavstva ni v Njegovi ljubezni. Kar je govoril, je tudi – storil. Nobenega 

strahu ni v ljubezni, katero Mu vračamo. Pri Njem ne moremo ničesar izgubiti, ampak samo – 

dobiti. Grožnje in strahovanje njih, ki ne priznavajo Kristusovega bratstva, nam niso mar. 

Dobro vemo, da so prazne marnje. Bojimo se le enega: da bi se izneverili bratstvu, postali 

nezvesti božji ljubezni. Težko bi se sicer to zgodilo, ker se je silno težko zoperstaviti večji sili 
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in ukloniti manjši. Težko se je izneveriti Bogu in ukloniti zlu. Nemogoče se je izneveriti 

ljubezni in podleči sovraštvu. In če bi poklekali, nas podpre roka našega božjega – Brata. 

 

27.6. Moja dediščina – 

Tako je bogata moja dediščina, da jo težko izmerim. Pozna jo Kralj, ki mi jo je dal. Položil mi 

jo je v roke brez mojih zaslug. skrb in odgovornost mi je zaupal z njo. Dal mi je modrost, da 

sem spoznala njeno pravo vrednost. Spoznala sem, da je nisem dobila zase, da sem ji samo 

upravnica, oskrbnica. Pomagal mi je, da sem breme nosila zvesto. Moja dediščina je postajala 

lepša in lepša. Vsak dan sem jo po volji mojega Gospoda in Kralja še pomnožila. Spreminjala 

jo v višje in višje in trajnejše vrednote. Skrbela sem za svoje domače. Moja dediščina so 

postali tudi oni. Vraščali so se v moje življenje, zlivali v moje načrte. Gospodovo bogastvo pa 

je raslo in še vedno raste. Moja dediščina prehaja iz časa v večnost in spreminja naravno v 

nadnaravno. Radosti na božji desnici trajajo vekomaj. 

 

258.6. Ali Me ljubiš bolj? 

Zakaj, Gospod, me znova in znova sprašuješ, če Te ljubim? Veš vendar sam, da ne morem 

drugega, kot da Te ljubim! Odkar sem Te videl, odkar si me poklical, ne mislim na nič 

drugega. Pa imaš le prav, da me sprašuješ. Veš, o – predobro veš, da sem človek in da sem 

slab. veš, da so vse moje moči omejene. Da je nestalno moje srce. Omahljiva moja volja. 

Oslabljeno moje spoznavanje. Ne mislim se izgovarjati, samo odkrit sem do sebe. Ne 

prisojam si več, kakor sem. In prav zato je prav, da – zelo potrebno je, da me vprašaš po 

ljubezni. Spomniš me s tem na to, kar gori v mojih globinah. Pomagaš temu, kar si sam 

položil vame in kar je zato najboljše, da ne spi in ne ugaša na mojem dnu, temveč da se 

dvigne na dan. Da zagori tako svetlo in sveto in čisto, kot more le moja ljubezen do Tebe. Vse 

delo, da – vse življenje polagam v prebujeni plamen. 

 

29.6. Na to Skalo – 

Ljudje smo. Naše srce bi rado bilo dobro, pa nas ovirajo lastna in tuje slabosti. Gospod vse to 

dobro ve. Hoče nam pomagati. Ne samo enkrat, ko nas pokliče od sveta, da bi hodili za Njim. 

Znova in znova nas kliče in nam proži pomoč. Proži nam jo takrat, ko vsi prestrašeni 

obupujemo v čolniču sredi viharnega morja. Proži nam jo takrat, ko nas je sram Njegovega 

imena pred neznano žensko. Proži, da odločamo in dajemo obraz Njegovemu kraljestvu v 

dušah. Z nami je, v nas dela, ko z eno samo besedo ozdravljamo mrtvoudne – Po nas, po naših 

rokah razvezuje, kar hoče, da bo razvezano. Po nas se daruje, ko nas pribijajo na križ. Besede, 

ki jih je govoril po naših ustih, pa zvenijo dalje. Zvenijo v Vstajenje. V zmago. V poveličanje. 

 

30.6. Izvoljena posoda – 

Tvoje ime, Gospod, in Tvoja slava je nekaj tako duhovnega in tako velikega, da bi ga naše 

omejene oči in duše ne mogle ne dojeti ne zajeti. Zato si izbereš in pripraviš posode, ki Tvojo 

duhovnost in Tvojo veličino zajamejo in jo šele tako napravijo vidno in dojemljivo. Skrivnost 

Tvojih načrtov je to. Skrivnost, ki se rojeva vidna in živa v čas. Živeti hoče v vsakem času in 

tudi v resnici živi. Nosijo jo – božje posode. Božje žarnice neskončne struje Večnega. Božje 

antene, ki prenašajo slike iz nadnarave. Milost si jih oblikuje, milost delijo. Zato je nemogoče, 

da ne bi uspele. Uspevajo mimo vseh nevarnosti in preko vseh nevarnosti. Tako tesno se 

zlijejo z božjo in večno vsebino, da postanejo njen neločljivi del. Zunanja sila jih ne more 

ločiti od Njega, katerega oznanjajo. (Mogel bi jih ločiti le lasten notranji razkroj). Milost 

božja v njih ni prazna! 
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1.7. Sprava in opoj – 

Revni smo, silno smo revni. Grešiti znamo, opravičiti se in zadostiti pa niti ne znamo niti ne 

moremo. Kraljev rod smo sicer, pa nezvest in izprijen. Naš Kralj in naš Brat tega ne more 

prenesti. Spusti se za nami v naš brlog. To Ga stane življenje. To Ga stane vso Njegovo sveto, 

dragoceno Kri. Radovoljno jo prelije. Oškropi nas z njo. Ne v obsodbo, ampak v opravičenje. 

Reši nas z njo. Tako so bili rešeni Izraelci, ki so svoje podboje v egiptovski sovražni deželi 

zaznamovali z jagnjetovo krvjo. Sramota našega rodu je oprana. Ponašati se smemo in 

moremo znova s tem, da smo Kraljeve Krvi! Kako ne bi bili? Kralj nam jo je dal, ko nas je 

prvi trenutek poklical v telesno bivanje. Mi smo jo smeli dati Kralju, ko se je za nas učlovečil. 

O, čudoviti krogotok življenjskega napoja! Zajemamo ga znova in znova v evharistični 

skrivnosti – 

 

2.7. Magnificat – 

Moja duša poveličuje Gospoda. Hvali Ga in slavi. Ne more ne misliti ne govoriti drugega, kot 

da se Mu zahvaljuje. vidim neizmerno bogastvo darov, katere mi je naklonih svoji skromni 

dekli. Vem, da so ti darovi še mnogo večji, kako jih morem doumeti. Gledam in vidim. 

Mogočni so ponižani, žalostni in ponižani pa  - povišani. bogati ostajajo praznih rok; ubogim 

daješ, o Bog, v meri svoje ljubezni. Radujem se, ker se ob božjem obiskanju radujejo vsi, ki 

željno pričakujejo Gospoda. Vidim in slišim čudovite stvari. Vsa usta me glasno blagrujejo. 

Vem, da njih slava velja samo moji ponižni in zvesti službi – torej mojemu Bogu in ne meni. 

Radujejo se usmiljenja, katero so dočakali. O Bog, saj Te oznanjajo še nerojena usta in vidijo 

oči, ki še niso zagledale belega dne. Ti si namreč naš veliki, sončni dan –  

 

Peta pobinkoštna nedelja 

3.7. Presegajo hrepenenje – 

Čudna beseda! Navadno naše vroče hrepenenje presega naše lastne zmogljivosti in možnosti 

tega, kar se lahko uresniči. Ugotavljamo to dan na dan. Pri Bogu pa je drugače, prav temeljito 

drugače. Božje obljube presegajo vse, po čemer sploh moremo hrepeneti. Kar zvrti se nam v 

glavi in beseda nam zastane. Gospod nas ljubi v vseh svojih stvareh in hoče, da bi nas 

osrečevale. Nam pa se tolikokrat zdi nasprotno: da so stvari vredne našega ogorčenja, naše 

jeze, naše obsodbe. Moj Bog! Če bi sodili, bi obsodili – sami sebe! Prav v peklenski ogenj bi 

obsodili sami sebe – Kako to? Zato, ker je Gospod hotel, da smo eno telo in en duh in da ta 

enotnost živi v Njem. krivico so nam storili – ljudje seveda in ne Bog!-, pa naj zato slabo 

vrnemo s slabim? S tem bi ranili samo nove člene naše nesreče. Če vrnemo slabo z dobrim, 

smo verigo teme – presekali! Bog bodi z  nami – 

 

3.7. Zakon resnice – 

Čutil sem zakon resnice. Ni se mu mogoče ustavljati. Nespametniki in nesrečniki, ki se mu 

ustavljajo, škodujejo sami sebi. Sami sebi izpodkopavajo tla in rušijo mir. Kdo bi pa mogel 

živeti – brez miru? Kdo naj diha, noben trenutek prost strahu, da se zrušijo njegove trhle, 

prisiljene stavbe? Resnica me je osvobodila strahu. Spoznal sem modrost, zlil sem se vanjo, 

živel v njej – Oznanjal sem jo in se boril zanjo. Boj je bil težak. Težak za nasprotnike, ker na 

njih strani ni bila ne resnica ne pravica. Ni pa bil težak zame, ker sem vedel, komu verujem. 

Izročilo, katero sem prejel in v katero sem se poglobil, je bilo moje orožje. Orožje Svetega 

Duha, s katerim sem zavračal napade, ki so hoteli zrušiti – mir. S svojo zvestobo Gospodovi 

resnici sem premagoval nezvestobo njih, ki so jo tajili. Od prvega trenutka je bila zmaga na 

moji strani. Priznava mi jo Gospod pred svojim in mojim Očetom v nebesih. 

 

Peta pobinkoštna  

4.7. Nekaj zoper mene – 
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Sam sebi ugajam, ko stopam pred oltar. Nališpal sem se na vso moč s svojimi dozdevnimi 

prednostmi, vrlinami in zaslugami. Navesil sem jih nase kot postavno dekle svoj nakit, da bi 

zakrilo lastne pomanjkljivosti. Znajde pa se ti nekdo, ki je stopil prej pred oltar – (Le kako se 

mu je posrečilo, da me je prelesičil?!) Zaklicati mu hočem, naj se umakne, ker sem prišel JAZ 

– pa se resno postavi predme – Zbojim se. Kaj naj to pomeni? To sem vendar JAZ! Nališpan, 

važen, samozavesten. – Postrani se ozre na moje darove – lepi so in veliki in okrašeni kot 

moja maska na licu. Strogo kot angel z mečem pred vrati v raj se postavi moj ubogi bližnji 

predme in pravi: Stoj! Ne koraka dalje! Tu je doma Sonce pravice. Kar pusti svoj dar in pojdi, 

da prej poravnaš vse svoje nečednosti! Velike in male. Pojdi, da urediš dolgove! Potem šele 

imaš pravico, stopiti v svetišče Najboljšega – 

 

5.7. Ne zanemarjaj milosti – 

Gledam kot otrok v nebeško kraljestvo. Gledam ga v stvareh, ki so mi bratje in sestre, ker mi 

govorijo o stvarniku. Vodijo me k Njemu. Dana mi je družina po svetem Duhu, da j odkrivam 

božjo modrost. Ne v navadni človeški zgovornosti, ampak po pričevanju življenja in zgleda, 

katerega nudim. Pred obličjem angelov pojem Gospodu in Ga hvalim. slavim Ga vsak čas. Ne 

sam: z mano so duše, katere so – kot mene – poklicali angeli. Skupno hodimo in širimo božje 

kraljestvo, ki je v nas. Kako naj bi milost ne dosegala sadov? Kdo bi se ji mogel ustavljati? 

Trudim se in žrtvujem in pozabljam nase. Moč mi je zato dana, da mi sledijo, katere po meni 

kliče milost. Zaupam – in moje zaupanje ni nikoli osramočeno. Ne more biti. Naslanja se na 

Njega, ki opravičuje, želi in zahteva – zaupanje. Nisem delal sam – Gospod je delal in dosegal 

uspehe – 

 

Peta pobinkoštna nedelja – 

6.7. Kaj naj vrnem? 

Krivica se mi je zgodila. Očitna, greda in velika krivica. Zavrelo je po meni in prijatelji mi 

pravijo:« Poišči si zadoščenja! Krivica ne sme ostati ne maščevana.« 

Dovolj možnosti imam, da bi to storil. Stoj! – Kaj mi zadržuje korak? Zakaj se je povesila 

roka, pripravljena za protiudar? Kaj  pravi neki glas? Čisto tih, komaj zaznaven glas? Nekje 

tako globoko se oglaša, da že ne vem več, ali je še v meni ali je že izven mene? – »Ne 

povračuj hudega s hudim, ne sramotenja za sramotenje!« Kar težko verjamem. Kje je tu – 

pravica?! Glas govori nezadržno dalje:«Glej, težko ti je, ker ti je nekdo storil hudo«. Ali 

misliš, da drugemu ne bo hudo, če mu ti storiš kaj zlega? Kdo te je usposobil, kdo imenoval 

za maščevalca? Že beseda je zoprna«. Spoznal sem Te, Bog, in sem onemel pred Tabo. Rešil 

si me hudega – 

 

7.7. Določil jih je in poslal – 

Določil je Gospod dva učenca, sveta in neomadeževana, in ju obdaril z modrostjo. Vzljubila 

sta Ga in postala na veke Njegova služabnika. V vsej zvestobi sta izpolnjevala božjo besedo 

in ji dajala življenje v času, v katerega sta bila poklicana. V živega Boga sta rodila 

nepregledno množico bratov. Od vzhoda na zahod z juga na sever. Ostala sta sredi njih z 

neizbrisljivo besedo. Njuna zamisel oblikuje naše glasove v razumne misli, ki so Bogu po 

volji in vsem razumljive in dostopne. Oblikovala sta in oblikujeta v nas božje kraljestvo. 

Ljubezen, bratska edinost, je temu kraljestvu temeljni zakon. Plodovito seme, ki kljubuje 

viharjem in stoletjem. Kar sta govorila v temi in na uho, se oznanja ob belem dnevu. Čudovit 

je Bog v svojih svetih, sam daje moč ljudstvu, ki sprejema domačo besedo nebeščanov. 

 

8.7. Svoj mir vam dam – 

Zato sem stopil v svet, da prinesem mir in spravo. Preveč me žali in žalosti sovraštvo. Preveč 

me osebno bolijo boji, da ne bi posegel vanje. Ne bom pomagal ne eni ne drugi strani: obe 
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hočem pomiriti: Hočem, da so bratje zares –bratje in ne volkovi, ki bi hotel drug drugega 

raztrgati. Dal sem vam, dovolj široko zemljo, dovolj prostorne žitnice, da se ni treba prepirati, 

kdo bo imel več. Za vse je vsega dovolj! Največ pa sem vam dal svoje božje ljubezni, dal sem 

vam polnost Svetega Duha. Zakaj prezirate Mojo ljubezen? Zakaj teptate darove iz nebes? 

Vaše srce je nesrečno, ker se je obrnilo od boga. Ne daje več slave Bogu na višavi, zato tudi 

ne najde miru na zemlji. Ne mara poslušati angelskega speva in voščila, zato joka, ko posluša 

žvenket orožja in krik umirajočih. 

 

Marija v soboto 

9.7. Zdravje na duši in telesu – 

Dosegla sem, kar sem želela. Moje telo ne more podleči gnilobi ne moja duša grehu. Milost 

mojega Gospoda me je napolnila in prepojila. Njeno svetišče sem. Nositi jo smem. Nosim jo 

živo utelešeno v čas in med ljudi. Zdravje sem, nedotaknjenost od zla sem, polnost moči in 

dejavnosti. BESEDI dajem neprestano meso, ko ljudje gledajo v Meni Njegov lik. Polagam 

jim ga v srce, saj sem – Mati. Blagoslovljeno telo, ki sme nositi Sinu večnega Očeta! Božji 

blagoslov in božja sreča v Meni ne moreta ostati samo osebni dar. Posredujem ju vsem, ki ju 

želijo in ki so ju potrebni. In kdo ne bi bil potreben blagoslova in sreče?! Mati – čeprav s 

solzami v očeh! – sem tudi tistih, ki se delajo, kot bi blagoslova in sreče ne bili potrebni. Prav 

ti so ju najbolj potrebni! Prav za tiste najbolj skrbim. Skrbi najbolj zanje tudi Moj Najdražji – 

Moj – Sin! – 

 

Šesta pobinkoštna nedelja 

10.7. Ljudstvo se Mi smili – 

Ljudstvo se Mi smili. In še kako se mi smili! Kako rad bi mu povedal, da sem vstal od mrtvih 

in da več ne umrjem! Rad bi mu povedal, naj se ne žalosti zaradi svojih grehov in slabosti. 

Umrle so! Z Mano so umrle, ko sem kot človek umrl na križu. Življenje sem. In, kdor pride k 

Meni, čeprav v puščavo vseh zemeljskih omejenosti in nepopolnosti, pride – k Življenju in 

najde Življenje. Poznam ljudstvo, poznam veliko, nepregledno družino Adamovih otrok. 

Vem, da stradajo duhovnosti, stradajo tega, kar bi nasičevalo njihove duše. Zato se mi smilijo. 

In zato jim tudi dajem Kruha, ki naj jih živi. Dajem jim ga v izobilju, samo da pridejo k Meni, 

da vztrajajo ob Meni. Dovolj ga je za vse in ga bo še ostalo.  

Verujejo, toda – premalo. Ljubijo, toda – premalo. Rad bi, da bi ta vera in ljubezen bili še 

močnejši. Tako veliki, da bi dojeli Mojo skrb, da bi se trdno oklenili Mojega usmiljenja. – 

 

10.7. Mati in bratje – 

Mati in bratje smo Ti smeli postati, Gospod. Postali smo Ti najbližji, najdražji. Postali, ker si 

nas poklical in nam pokazal naše bistvo. Razodel si nam nalogo, ki je – naša zvestoba. 

Pritegnil si nas v iskreno vdanost – naj bi jo zatajili? Naš si. Iščeš nas. Trudiš se za nas in 

trpiš. Mnogo trpiš. In v tem je skrivnost naše zvestobe. V Tvojem trpljenju. Ker smo Tvoji, 

hočemo trpeti! Hočemo Te slaviti kot otroci z iskreno hvalnico. Z zahvalo, ki ve, kakšne 

darove si nam dal. S hvalnico za moč s katero nas varuješ in utrjuješ. Postali smo Ti Mati in 

bratje v slavi. Ko nas je hudobija bila, smo Ti prepevali. Naša pesem je bila v izpolnjevanju 

Tvoje volje. Ali ni bila Tvoja volja, ki je v začetku ustvarila svet? Če je toliko moči v njej, da 

je iz nič poklicala bivanje stvari, ali ni še toliko več moči, da dopolnimo kar je že dano? Da 

sovraštvo spremenimo v ljubezen in da v boju s smrtjo rešimo – življenje? 

 

Šesta pobinkoštna nedelja  

11.7. Kar je najboljšega – 

Kar je Tvoje, o Bog, je najboljše. Zakaj? Zato, ker si Ti sam najboljši. Kdo naj ima še tako 

dobro srce kot Ti, ki si nam dal življenje in ki najdeš kruh za naše življenje, čeprav živimo v 
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puščavi? Tam, kjer ni drugega kot mrtve peščene poljane, v katere se pogrezajo naše trudne 

stopinje – tam, kjer ni drugega, kot trdo in neusmiljeno kamenje, v čigar razpokah je usahnila 

poslednja kapljica vode – tam, kjer še golo trnje ne najde več poguma, da bi poskušalo 

pognati: tam najdeš ti – Kruh! Najdeš kruh za tisoče. Premagaš pesek naših lastnih slabosti, ki 

nam ovira korake k tebi. Premagaš kamenje ovir in sovražnosti, s katerimi nas obsipava naš 

bližnji. tvoja je moč, Tvoj je kruh – Tvoje je naše življenje. 

 

12.7. Kdo naj nas loči?  

Kdo naj nas loči od ljubezni, s katero nas je poklical naš Gospod? Ni je moči, kateri bi to 

uspelo. Lastna slabost? Použil jo je Sveti Duh. Nevarnosti okolja? Neznatna so v primeri z 

ognjem, ki gori v naši duši. Grožnje sveta? Dano nam je bilo spoznanje, kako so prazne in 

ničeva. Udarci? Ječa? Razbeljeno železo? Dosežejo leto, da bo naša volja še bolj jeklena. V 

naši slabotnosti se razodeva božja moč. Razodeva se in osvaja. Navdaja tudi druge. Navdaja 

jih s Kristusom, ki hoče zaživeti in živeti tudi v njih. Njih sreča hoče postati in mi smo Mu – 

služabniki. Kako svetlo je naše poslanstvo! Nobena sila ne more uničiti našega življenja in 

našega delovanja. Naš Gospod se nas poslužuje v vsakem času. Ve, kako lepo in dobro je, če 

bratje prebivajo skupaj, zato posvečuje in utrjuje naše sožitje. Daje mu nenehno rast in 

plodnost – Sebi v čast! 

 

Šesta pobinkoštna nedelja 

13.7. Vstali več ne umrje – 

Vstal sem. Vstal, ker sem močnejši kot greh in smrt. Smrt je samo Moja služabnica. Vstal 

sem, ker sem – Bog. Težko je človeku razumeti, kaj je – Bog. Brez Boga ne bi bilo človeka, 

ne bi bilo sveta. Nič čudnega ni torej, če  Bog vstane, kadar hoče. Vstal sem za vas, Moji 

dragi, ki umirate. Smrt je tudi za vas samo Moja služabnica. Ni konec vašega življenja, kakor 

ga – lačni in žejni in trudni doživljate v puščavi vaših kratkih zemskih dni, ampak je samo 

začetek resničnega življenja: začetek prerojenja in zmage in nasičenja v Meni in po Meni in z 

Menoj. Vstal sem  in živim in vi živite  v Meni. Hranim vas v vaših zemeljskih dneh, krepim 

v preizkušnjah, dvigam v slabostih. Vse, kar je dobrega v vas, sem Jaz sam. 

 

14.7. Modrost in razumnost – 

Modrost je pesem in pesem je modrost. Resnica razveseljuje in veselje je Bogu po volji, je – 

Bog. Serafi prepevajo pred obličjem Najvišjega – vso večnost. Spoznali so, kaj je najbolj 

prav. Misel razsoja in tehta in spoznava, da je najpopolnejša, če prisluhne nauku serafskih 

učiteljev. Zakaj? Zato, ker so najbližji – Bogu. Gledajo ga z duhovnimi očmi, poslušajo 

Besedo, ki jih vse napolnjuje. Modrost in razumnost sta tesno spojeni. Prelivata se druga v 

drugo kot rdeča in rumena luč v zarjo, obe pa sta odsev sonca, ki ju oživlja in katerega 

naznanjata. Preveč je močna božja Luč, da bi Jo smeli gledati v  vseh Njeni enovitosti. Zato se 

razdaja v strujah, v odsevih; samo tako jo morejo zajeti naše drobne dlani. – 

 

15.7. Moje kraljestvo – 

Moje kraljestvo ni od tega sveta. Zemlja mi je dana, da skrbim zanjo. Velika je in lepa, ljubim 

jo, ker spoznavam v njej božje delo in odkrivam v njej božje zakone. Ni pa moje hrepenenje. 

Vesel sem je, pa si je ne prisvajam. Zakladi so mi dani, srebro in zlato, da gospodarim z njimi 

in jih upravljam. Novci, veliko novcev mi drsi skozi prste – drsijo mi kot pisani kamenčki, da 

iz njih sestavljam mozai8k božje volje. Ljudje so mi dani, celi narodi, da jim vladam. Moj 

Bog, v koliko breme so mi! Čutim, da odgovarjam za vse in vsakega. Ne maram slepe 

pokorščine – hočem njih duhovno rast! Družica mi je dana – ne žena po mesu, ampak sestra v 

Kristusu, njena duša se pogovarja z mojo dušo, služi Najvišjemu, dvoje deviških plamenov, ki 
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ju ne more zastreti tema. Že na zemlji svatujeva z drugimi nebeščani, srkava večnost iz 

neoskrunjenih čaš. – 

 

16.7. Pod Tvoje varstvo – 

Pod Tvoje varstvo, o Mati, prihajamo znova in znova. Prihajamo, ko ne vemo, kje vodi prava 

pot. Prihajamo, ko smo vsi zmedeni od najrazličnejših besed, katere smo slišali na cesti, pa ne 

vemo, katera je resnična. Prihajamo, kadar nam je duša vsa prazna in malodušna: ti nam 

poveš, da ni blažen, kdor lepo besedo posluša, temveč, kdo jo izpolni. Prihajamo, da nas v 

žalosti potolaži Tvoj sladko dišeč cvet, ki nikoli ne neha poganjati in dehteti. Prihajamo kadar 

vsi trudni omagujemo, da nas poživiš s svojim na veke blagoslovljenim Sadom. Prihajamo 

zaupno  in pogumno, ko se vse okrog nas dvigajo nevarnosti. Devica mogočna si! Kači si strla 

glavo in vztrajala si pod križem do velikonočnega jutra, ker si vedela, da Vstajenje ne bo 

izostalo. Prihajamo k Tebi od stopnice do stopnice, dokler na veke ne bomo skrili svojega 

obličja v Tvoje naročje, o Mati! 

 

Sedma pobinkoštna nedelja 

17.7. Lažnjivi preroki 

Poznamo jih. Kar preveč smo jih že srečali. Obljubljali so nam sladko grozdje, pa smo si roke 

in  srce raztrgali ob njih trnju. Zagotavljali so nam sočne smokve, pa so nam noge zabredle v 

polje osata. Poznamo jih, spoznali smo jih do dobra. Kako pa oni gledajo na nas? Kakšen sad 

prinašamo – mi sami? Grozdje ali trnje? Komu služijo naši udje? Strastem ali Bogu? Bo naš 

sad posvečenje ali obsodba? Beseda nam je zastala. Tista beseda, ki tako prožno in gladko 

(kot klopotec v vetru) ponavlja: Gospod! Gospod!« - Ko je pa treba v najmanjši stvari 

izpolniti božjo in ne svojo voljo, ne vemo več za Gospoda, vemo samo zase. In s tem se 

oropamo pojedine tisočerih tolstih jagnjet in volov, katere nam je pripravila božja dobrota. 

Nismo zaupali v Boga, zato – še mnogo bolj upravičeno! – tudi bog ne zaupa več v nas. Vrgel 

nas bo kot suh les v ogenj zavrženih – 

 

17.7. Ničesar nismo prinesli – 

Težko nam je, ker so naše dlani prazne. Ničesar nismo prinesli na svet. Celo življenje in telo 

nam je dal – Bog. Kaj torej hočemo? Kaj si domišljamo? Kam segajo naše sanje in po čem se 

stegujejo naše roke? Vse, kar smo dobili in kar smo, so samo darovi. Gospod nam jih je dal, 

Njegovi so. In prav zato, ker smo Njegovi, nam ni težko, dati, kar bi drugim bilo v pomoč, 

nam pa je – v breme. Ni nam težko zapustiti, kar ni naše. Po Gospodovi želji, katero smo 

začutili v globinah naših duš, zapuščamo očeta in mater, dom in bogastvo, brate in sestre. 

Lahko se ločimo celo od neveste. Lahko nam je, da kot tujci, popotniki in berači živimo na 

tleh, kjer smo se rodili. Pred Gospodom smo vsi samo popotniki in berači in samo čakamo, da 

nas bo Oče poklical po našem pravem imenu in poklical v svoj lastni in v naš pravi – dom. 

 

18.7. Nima večje ljubezni – 

Nima večje ljubezni nihče, kakor tisti, ki da življenje za svoje prijatelje. Beseda je odločna in 

jasna in trda. Trda za tiste, ki se ji – ustavljajo. Silno težko se ji je namreč ustavljati. Težka za 

tistega, ki besedo sicer sprejmejo, hočejo pa poleg tega živeti po starem, živeti po – svoje, 

živeti sebično. Ostanejo pri svojih velikih zahtevah do bližnjega. Odločna je za tiste, ki so se 

odpovedali sebičnosti in s tem ozdravili težko, staro in odprto rano v duši. Odločna zato, ker 

ob bolezni in smrti odloča o naši usodi. Rešuje dušo in telo. Najprej lastno, potem tudi dušo in 

telo bližnjega. Velika je, ker gospod sam živi v njej in, ko jo prenašamo v življenje, posojamo 

svojo posodo vinu božje ljubezni. Šumi in kipi v nas pijača večnosti in nam še smrt spreminja 

v življenje, katero ne pozna ne bolečine in ne konca. 
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19.7. V zgledovanje smo postali – 

Ali nas je sram, da bi postali v zgledovanje svetu? Sredi sveta živimo in ni lahko, če ne 

ravnamo kakor svet. Ali moramo zares nositi znamenje svoje duše na čelu? V govorjenju? V 

dejanjih? Ali ne bi raje pokrili tega znamenja, katero nas nujno dela za – tujce? Ne, ne 

moremo in ne smemo tgega! Ne smemo ga pokriti, ker smo ravno z njim določeni za 

življenje. Če bi ga sami zabrisali ali če bi si ga dovolili izbrisati, bi – umrli. In ne moremo ga 

izbrisati, ker ga je Večni sam vtisnil v nas n je zato – znamenje večnosti. Če ravnamo po 

znamenju, katero je vtisnjeno v nas, ravno nehamo biti – tujci! Očetje postanemo sirot in 

tolažniki žalostnim. Opora bolnim in luč zapuščenim. Ob naši roki vstajajo padli in ob naši 

toploti začenjajo spet verovati tisti, ki so obupovali. Svoboda smo jetnikom in kruh lačnim. 

Zgledovanje smo postali  - angelom! 

 

20.7. Oče sirot – 

Sirote smo, mi vsi. Tudi tisti, ki so bogati in imajo zemske očete. Sirote smo, ker naš zemski 

oče ni pravi oče, ampak eden je naš Oče, to je tisti, ki živi v nebesih. Po Njem hrepenimo, da 

bi Ga spet objeli, da bi spet slišali Njegovo besedo. Zares je – Oče! Če bi Ga tudi pozabili, bi 

se spustil za nami, klical in čakal bi nas tako dolgo, da bi nas spet našel. Kliče nas – po sirotah 

okrog nas, ki si same nikakor ne morejo pomagati. Z glasom njihovih žalostnih prošenje nam 

govori, da se jih usmilimo in jim pomagamo. Ko to storimo, najdemo Očeta in najdemo dom! 

Takrat nas objame On sam. Popotniki smo našli zavetišče. Brez skrbi smo za svojo usodo. 

Nobenega zla, nobene nevarnosti se nam ni več bati. Kar smo imeli, smo odložili v božje 

roke. Naš zaklad je na varnem. Množi se nam iz dneva v dan. – 

 

21. 7. Kaj storiti? 

Mnogo modrosti in moči je treba, da premagujem, kar mi nasprotuje. Kje naj jo zajemam? Pri 

Njem, za čigar čast gorim. In ker vidim, kako je božja čast žaljena in koliko bratov zaradi tega 

drvi v pogubo, najdem moč v vroči želji in nedojemljivem prizadevanju, da jih – rešim. Kaj 

mi mar daljave in teža pot! Lahak kot ptica jih povezujem v svoje delo. Nikoli mi ne poide 

beseda, s katero sejem božjo modrost. Nikoli mi pogleda ne zastre tema – Gospod me je 

postavil za svetilnik in zato sam skrbi, da ne poide olje v moji svetilnici. Hoče, da sem sol 

med svetom. Ohranja mi zato zdravega duha in krepko voljo. Ohranja me tudi, da sam ne 

kršim zapovedi, katere oznanjam. Hvalo pojem Njegovi zvestobi in Njegovemu usmiljenju. 

 

22.7. Našla sem – 

Težke so bile moje poti in mislila sem, da bom omagala prej, kot bom našla Njega, ki Ga ljubi 

moja duša. Toda to se ne more zgoditi. Pošle bi pač moje moči, ker jih imam malo in še tiste 

so slabe. V meni pa živi in deluje druga moč, ki ni moja, ki je nimam sama v oblasti in ki ji 

moram samo poslušno slediti. To je moč – ljubezni. Ne moje človeške »ljubezni«, temveč 

moč – božje ljubezni. Gospod me je ljubil, Gospod me je iskal, Gospod me je klical. Ljubil in 

iskal in klical me je v meni sami. Slišala sem glas, pa nisem vedela, da je Njegov. Moj nemir 

je postajal  čedalje večji, obupnejši. Moje oči so čutile luč, videle je niso. Mnogo sem trpela. 

Trpela nisem v zaničevanju, s katerim me je svet srečeval, ampak v lastni zavesti, da si nisem 

pridobila tega, kar sem hotela, kar sem morala najti. Končno sem odprla oči in zagledala – 

Gospoda. Zjokala sem se in solze so našle milost pred Njim – 

 

23.7. Starešine prosim – 

Po velikem usmiljenju me je Gospod poklical, da pasem Njegovo čredo. Poznam Gospodove 

želje in poznam potrebe božjega ljudstva. Poznam tudi svoje slabosti in svoje dolžnosti. 

Veliko bogastvo mi je zaupano, zato želim, da bi tudi moji bratje bili deležni vsega veselja, 

katero duhovno vre iz njega. Prosim jih zato, ne svarim, niti ne opominjam, naj pasejo 
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zaupane ovce, kot to želi Gospod sam. Prosim jih, naj pomislijo, da je večja nevarnost 

navezanost na svet, želja po časti, kakor so vsa zunanja nasprotovanja. Kaj naj rečem o 

brezpomembnosti zakladov tega sveta? Minejo in porazgubijo se prej, kakor seže roka po 

drobnem novčiču. Zakaj bi si torej težili srce zaradi njih? Resnično bogastvo je v zvestobi, 

katero nam izkazuje gospod in Pastir in Kralj – Kako, le kako Mu je ne bi vračali?! 

 

Osma pobinkoštna nedelja 

24.7. Podaj račun! 

Nič kaj prijetna beseda: »Podaj račun!« Podajati ga moramo Nekomu, ki je na moč natančen. 

Vse naše napake so Mu znane, čisto točno jih pozna. Dobro se zavedamo, da je na naši strani 

dolg in to kar precej velik dolg. Le kako bi se ga znebili? Kako bi ga vsaj deloma poravnali? 

Samo en izhod je: da našemu bližnjemu znižamo dolg, katerega ima pri nas. Namesto sto – 

naj bo: osemdeset! Namesto sto – naj bo drugič kar: petdeset! Tako – upajmo, da smo se 

rešili! S krivičnim mamonom smo si pripravili – prijatelje. Prijatelje z našim – odpuščanjem. 

Prijatelje – z našim čutom za sočloveka. Prijatelje s tem, da smo se zavedli, da smo samo 

oskrbniki. Močno je dvignilo našo veljavo to, kar smo priznali, da smo samo – oskrbniki. 

Priznanje, da nismo sužnji telesa in snovi, ampak – otroci božji. Zavedli smo se, da nam Sveti 

Duh daje, da kličemo: Abba! Oče – Račun ne bo več težak. 

 

25.7. Da bi sedeli – 

Želimo si in prosimo, da bi sedeli v božjem kraljestvu. Želimo si čim lepšega in bolj častnega 

mesta. Kaj nas vodi k temu? Ljubezen do Boga, da bi Mu bili čim bližji, ali ljubezen do nas 

samih, da bi zablesteli v slavi in uživali čim več, kar je mogoče? Kako bi se glasil odgovor? 

Gospod nas pozna. Ve, kaj nam bo resnično delo čast. Dalo nam je ne bo nič drugega, kakor 

jo je dalo Njemu samemu. To je – čaša trpljenja. Čaša, ki ima grenak okus – vanjo se zliva 

naša lastna slabost. Vanjo se steka vse zaničevanje, nasprotovanje in odkrito sovraštvo sveta. 

Gospod jo je izpil do dna. Mi je izpijemo le del in že se nam zdi, da bomo umrli. Zdi se nam 

samo! Vsaka kapljica iz Gospodove čaše je namreč za nas zdravilo in moč. Vsaka kapljica je 

korak dalje v našo – čast. Zakaj? Zato, ker je korak bliže – Gospodu, k kateremu vendar 

hočemo in – moramo. 

 

Mati svete Porodnice 

26. 7. Veselimo se, močno se veselimo ob prazniku Matere, ki je rodila božjo Porodnico. Ne 

moremo se poglobiti v skrivnosti, katere ustvarja milost. Ne moremo izmeriti njihovega 

bogastva ne ujeti in določiti njihovih obrisov in razumeti njih značaja. Prevelike so za naša 

revna merila. Vidimo le sadove, katera milost rodi. Ti pa so čudoviti – strmimo nad njimi, vsi 

vzhičeni. Skrivnost milosti rodi vedno nove sadove. Sv. Ana – Marija, Marija – Kristusa, 

Kristus – naše duše za življenje, ki ne pozna smrti. Niso le izbrane duše deležne svetlih, 

oživljajočih tokov: deležne jih smejo biti tudi, povprečne – celo grešne. Milosti so dane v 

največji meri za slabotne in neznatne, da jih umijejo, prerodijo in okrepijo. O, materinstvo 

božje skrbi za nas! Kdo naj bi klonil? Kdo mislil, da njegovo življenje ni vredno življenja?! 

Gospod nas kliče in zbira prav vse. 

 

Osma pobinkoštna nedelja 

27.7. Prav misliti in delati – 

Tako velika in tako težka stvar je, prav misliti in prav delati, da moramo v resnici prav 

ponižno prositi zanjo. Sami tega nikoli ne bi zmogli. Že misliti ne moremo, kar bi bilo prav. 

Kdaj, le kdaj je nebo v naši duši popolnoma jasno in čisto? Vedno ga zastira ta ali ona megla 

iz naše pokvarjene narave, neprestano se pojavljajo na njem oblaki iz bogu sovražnega sveta. 

Še mnogo teže je delati, namreč delati po božji volji. Večinoma hočemo delati samo po svoji 
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volji. Že človeka, katerega vidim in čigar moč občutimo neposredno, težko upoštevamo in 

ubogamo. Koliko manj Boga, ki Ga telesne oči ne vidijo n ki nas k izpolnjevanju svoje volje 

ne sili! Pušča nam svobodo – Pušča nam jo, ker na ljubi. Pušča, ker hoče v tej svoji nedoumni 

ljubezni, da bi se sami zanj odločili. Bog je storil vse, da bi nam olajšal življenje po svojem 

Srcu: ali smo tudi mi vse storili? 

 

28.7. Izdajali vas bodo – 

Izdajali vas bodo v smrt – učenike in učence – in sovražili bodo pastirje. Zakaj? Zato, ker so 

izdali tudi Učenika samega. Niso Mu prizanašali, čeprav je oznanjal resnico in zavračal 

zmote. Sovražili so Ga, čeprav je iz smrti zbujal duše v vstajenje in jih prerajal v novo, božje 

življenje. Vse sovraštvo pa se Mu ni moglo približati! Pridobilo Mu je še večjo slavo. 

Vstajenje in prerojenje se je na Njem prvem pokazalo v vsej polnosti. V Njem vstajajo in se 

prerajajo vsi tisti, ki jih svet sovraži. Njegova moč deluje v njih in zmaguje v njih. Resnici se 

ni treba bati, da bi bila osramočena, in  ne pravici, da bi bila izdana. Na resnici in pravici sloni 

svet, sloni božja oblast. Podlegajo tisti, ki ju napadajo, kršijo in preganjajo. Pri Bogu so še 

rane – vir nove, nepremagljive moči in jamstvo zmage. Kdo naj se torej čuti slabega? – 

 

(postcommunio) 

29.7. Moj gost – 

Moj gost si T, Gospod in Bog! Prišel si kot dober znanec in odkritosrčen prijatelj. Kje neki bi 

Ti moj dom bil dovolj lep, dovolj privlačen! Toda Ti ne gledaš na to. Le eno je potrebno – 

Potrebna je Očetova slava in naša sreča. Da to dosežeš, premagaš tudi največjo razdaljo, 

odpustiš še tako veliko skromnost. Zavedaš se, da si Ti sam toliko bogastvo in tolika 

popolnost, da Ti ni treba blestečih se zunanjih okvirjev. Gost si – pa prinašaš s sabo toliko 

bogastvo, da sem pravzaprav sama, da je moja duša – gost pri Tebi. In Ti me nasičuješ s svojo 

ljubeznijo in Ti me pojiš s svojo milostjo. Zares, le eno je potrebno! Potrebno je, da zajemam 

iz Tvojega razdajanja, da se potapljam vanj – Potrebno je, da me pozdravljaš ti in da moja 

duša pozdravlja Tebe. Svet je le čaša za ljubezen in za milost. 

 

Marija v soboto 

30.7. V družbi svetih – 

Nisem iskala družbe – iskala sem samo svojega Gospoda. Njegova dekla sem – naj se mi 

vselej zgodi po Njegovi besedi! Iskala pa je – družba mene. Družba grešnikov, ker mi je 

zaupala. Prepričana je bila, da ji bom prinesla rešitev. Smilili so se mi – bolni na duši in 

telesu. Smilili so se mi, ker je njih sedanjost polna žalosti. Prosim in posredujem, da bi bili 

deležni večjega veselja. Čutijo mojo priprošnjo in so že v izgnanstvu veseli, ko slutijo bodoče 

veselje. Ob meni se ne čutijo več – same. Vedo, da skrbim zanje. Vedo, da jim stojim ob 

strani v nevarnostih, da jih tolažim, kadar so žalostni, in jim dajem moči, kadar so vsi slabi. 

Kadar ne morejo več dvigniti oči k meni, se sama sklanjam k njim. Prijetno mi je v njih 

družbi, ker lahko delim z obema rokama. Ob njih stiski šele vidim, da je bogastvo  milosti, 

katere posredujem, v Bogu – neizčrpno. 

 

Deveta pobinkoštna nedelja 

31.7. Čas obiskanja – 

Gospod, Ti jokaš nad mano? Obiskal si me, pa Te nisem spoznal. Prikrita je Tvoja navzočnost 

mojim očem. Obrnjene so v ničevost, poželjivo se nagibajo k hudemu. Ponosen sem, vse 

preveč ponosen, da stojim. In prav zato je velika nevarnost da padem, preden se zavem, kar na 

lepem. Svetišče si si zgradil v meni. Z modrostjo in ljubeznijo si ga gradil in dovršil 

umetnino. Jaz pa sem lepo privabil trgovce in prekupčevalce v sveti hram svoje duše. V 

nemiru in preobilnih postranskih skrbeh je utihnila molitev, onemel prisrčni razgovor s Teboj. 
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Glasi se samo vpitje vsakdanjih skrbi. To gotovo  ne bo našlo pri Tebi odprtih ušes. Našlo jih 

bo le, če bom prosil, kar je  - prav. In kaj je prav? Sladkost Tvojih zapovedi. Če jih bo 

izpolnil, Tvoj obisk ne bo zaman. 

 

31.7. Borim se za Tvojo čast – 

Boriti se moram za Tvojo čast, ker Te ljubim, Gospod, in mi je vedno premalo, kar Ti je 

dajejo. Čisti serafi in goreči kerubi in vsi angelski zbori ne dosegajo tega, kar bi bilo Tebe 

dostojno. Kaj naj rečem o ljudeh? (Tudi sam sem med njimi). Koliko smo se potopili v Tvoje 

bistvo? Koliko smo se potrdili, da se mu približamo? Koliko smo se mu dejansko približali? 

Ali nismo hladni, brezbrižni, ravnodušni? In to v toliki meri, da postaja že kar usodno! Ali 

nismo mrzli, da nas same zebe ob lastni mrzloti duha in srca? ti, o bog, pa si neizgorljiv ogenj 

in si zato prišel na svet, da prineseš ogenj, in želiš, da bi se razvnel? Ne hladna misel ne dokaz 

z besedami – v ognju topel in svetal duh more Tebi vsaj približno dati večjo čast, Gospod! 

 

Deseta pobinkoštna nedelja 

1.8. bog je zvest – 

Bog je – zvest. Zvest je – sebi. Kar je rekel, bo izpolnil. Kar je obljubil, bo – dal. Ne bo 

dovolil, da bi tempelj naših duš ne bil svetišče Njegove slave. Izgnal bo, tudi če bi bilo treba 

seči po biču, iz njih vse, kar žali Njega in kar je samim v propast. Zvest je – nam. Njegove 

stvari smo. Skrbi za nas in vodi naše poti. Vesel je, če hodimo zravnani, saj nam je sam dal 

moč. In vendar tudi bedi nad našo potjo in nam s sladkostjo svojih zapovedi kaže pravo smer. 

Opozarja nas na nevarnosti. V svoji božji zvestobi nam lomi Sveti Kruh – daje svoje lastno 

Telo, da bi ostali v Njem in da bi sam mogel ostati v nas. Kako naj brez tega ohranimo svoje 

duše za vredne templja? Nad lepoto božjega hrama v sebi bomo vsi vzhičeni začeli sami 

skrbeti, da se ne zmanjša. 

 

1.8. Resnično bratstvo – 

Resnično bratstvo ni samo povezanost po rodu in krvi – je mnogo več in močnejšega. 

Korenini v globinah našega Gospoda, ki je po ljubezni Očeta vsem postal – Brat. Povezan je 

bil z nami in mi z Njim, ko Ga še niso gledali naše oči ne sprejemal na čas in kraj. Brat nam je 

stal ob strani in nam razodeval resnico in pravico, da ju ni zastrl in oskrunil tujec in sovražnik. 

Stal nam je ob strani v boju, ki je nujno sledil iz našega spoznanja. Bil je naša moč in naša 

zmaga. Bil je in je še strah sovražnikov. V trpljenju in smrti bratov je njih vstajenje, njih 

nesmrtnost. Ves Njegov delež je tudi njihov. Ves boj za izročene svetinje, ves boj za svetost je 

beseda in izročilo mnogim, neštetim rodovom. Njih zvestoba krepi našo omahljivost, neti in 

dviga naše upanje – vse do naše zmage. 

 

2.8. Gorim za duše – 

Gorim za duše, ker sem se poglobil v bistvo Tvoje ljubezni, Odrešenik, in se poglabljam bolj 

in bolj. Vidim uboge in vidim trpeče. Moj Bog, kaj ne bo nikoli konec njihove nepregledne 

vrste?! Vem, kaj mi je storiti. Deliti jim moram usmiljenje Tvojih globin, o Gospod. 

Zajemam, zajemam – uro za uro, dan za dnem, leto za letom. Zajemam – in oznanjam veselo 

vest. Zajemam  - in delim Tvoje odpuščanje. Nikoli ga ne zmanjka: prej bi se utrudile moje 

roke, kot bi zmanjkalo odpuščanja. Zajemam – in gradim svetišče Tvoje slave, o Bog! Gradim 

Tvoj nevidni in zato toliko trdnejši in mogočnejši prestol. Davno sem pozabil nase, davno 

sem se izničil – in vendar sem Tvoj veliki duhovnik. Pastir sem – kot Ti. Učenik smem biti – 

kot ti. Tvoja milost me je razsvetlila in spremenila v Tvoj plamen. 
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2.8. Kraljica angelska – 

Od vekov so angeli pozdravljali Očetovo zamisel, da bo odrešenje sveta uresničil po Devici – 

Materi, njihovi Kraljici. Ko je stopila v svet, so pozdravljali Njeno brezmadežno Spočetje. Ko 

se je dopolnil čas za prihod Odrešenika, je spet angel bil tisti, ki je Kraljici naznanil, da bo 

rodila Sina – Kralja, ki bo Njegov prestol trajal vekomaj in ki bo ljudstvo rešil njegovih 

grehov. Slavili so Boga na višavi in oznanjali ljudem na zemlji, da je nastopil mir, ko je 

Beseda v Betlehemu postala meso. Angel je Njenemu trpečemu Sinu na Getsemanskem vrtu 

prinesel tolažbo in angel Ji je oznanil vstajenje in zmago Edinca nad grehom. Za angeli Jo 

pozdravljajo vsi človeški jeziki. Prosijo Jo, da bi posredovala tudi nam odpuščanje, katerega 

smo tako silno potrebni. Odpuščanja, katerega hoče Sin in želi Kraljica angelov! 

 

3.8. Našli smo – 

Našli smo, ne da bi iskali! Gospod je poskrbel, da slava razodene se njega, ki poln je slave. 

Kako glasnik naj Svetega Duha in tempelj naj Njegov ostane skrit, pozabljen, nepoznan? 

Gospod moči in milosti ne daje svoje, da bi pod mernikom, pod ruševinami, prstjo ostala in v 

temi! Njegova sveta volja je, da vsem sijaj se razodene, katerega je sam prižgal nekoč. Da 

razodene se in sije, vabi za seboj, da bi še drugi ga našli. Sijaj naj razsvetljuje, vse napolni naj 

z radostjo in močjo in zdravjem, s srečo! Sijaj, ki še sovraštvo more spremeniti nam – v 

ljubezen. Besede žalosti, obtožbe preliti more nam v iskreno prošnjo in molitev, da bi še tisti, 

ki pobirali so kamne, nebo zagledali odprto nad seboj. Nebo Gospodove navzočnosti, ki ljubi 

neprestano, brez razlike, in ki daruje se za vse. Da bi zagledali  nebo in vanj vstopili! 

 

4.8. Oznanjuj besedo –  

Ni nam beseda izročena, da bi jo zaprli na dnu srca: izročiti jo je treba dalje, pomnoženo, 

poglobljeno. Zato smo na svetu, da oznanjamo učlovečeno Besedo. Po njej smo prerojeni, 

posvečeni, oplojeni. Roditi mora v nas sadove. Dobre, Bogu prijetne sadove. Bolj kot je čas in 

svet prazen in lačen, celo nasproten – bolj je potreben – Besede. Resnica, dobrota, radost in 

hvaležnost Bogu so življenje in polnost besede, naš plamen, ki se je prižgal ob nesmrtni Luči. 

Zato razsvetljuje in zbira svet, prinaša v težave in bridkosti – pomoč, rosi v slabost – milosti. 

Pokaže pravo lice zmote, saj zajema modrost iz Gospoda. Pokaže rano in prinese zdravilo. 

Prinese usmiljenje in odpuščanje. Moder in skrben gospodar deli kruha vsej veliki, preveliki 

družini. 

 

5.8. Žena in množice – 

Preprosta in nič učena žena iz množice je spoznala v tesarjevem Rejencu – Bogu in je svoje 

spoznanje izlila v iskreno in glasno izpoved. Ni pa mogoče spoznati in priznati Kristusa – 

Boga, če ne spoznamo in priznamo istočasno Njegove ljubeznive in deviške Matere. Preprosta 

in nič učena Žena iz množice je bila naša ljuba Gospa sama. Zaprta kot Devica v tihoto in 

zbranost tempeljskega življenja je poslušala neposredno govorico Svetega duha. Navdihom iz 

te govorice je bila potem zvesta od Betlehema do Golgote. Srečevale so Jo preproste in nič 

učene žene. So Jo sodile po obleki? So Jo sodile in ocenjevale po Velikem Preroku iz 

Nazareta? Morda se jim je zdelo celo nezaslišano, kar je oznanjal novega? Morda so iskale le 

telesnega zdravja in telesnega kruha? Le ena je gledala duhovno. Blagor ji! 

 

6.8. Spremenil se je – 

Spremenil se je Gospodov obraz in zasijal kot sonce. Učenci se prestrašijo in padejo na obraz. 

Ustrašili so se nenadnega razodetja Kristusovega božanstva. Ali pa se je res Gospod 

»spremenil«? Ali ni le odgrnil svojega pravega in večnega bistva, ki je – božanstvo? 

Spremenil se je bil takrat, ko si je privzel pri učlovečenju naš lik, ko je bil zagrnil svoje 

bistvo. Ali se je res bilo treba učencem ustrašiti, ko so zagledali božje lice svojega Učenika? 
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Nikakor ne! Razlika med človeško in božjo pojavo je seveda bila pri Kristusu nepopisna, toda 

ali se ni bilo treba učencem (in se ni nam!) bolj bati, da ne bi spoznali zagrnjenega, 

človeškega Kristusovega lika, kakor pa odkrito pogledati v Njegov božji obraz? Res so naše 

telesne oči silno slab organ za to, toda naša duša se Razodetja vselej vzraduje in zakliče: 

»Dobro nam je tukaj biti!« 

 

Deseta pobinkoštna nedelja 

7.8. Bodi mi milostljiv! 

Želim pred Tebe, moj Bog, in prihajam pred Tebe. Prihajam v Tvoje svetišče. Ne upam si pa 

povzdigniti oči, ne upam si na prve sedeže. Pred Tabo vidim v jasni in polni luči vse svoje 

grehe in slabosti. Zato sklanjam glavo, povešam oči in se trkam na prsi: bog, bodi milostljiv v 

meni ubogemu grešniku! Ponižal sem se – privzel svojo ničnost. Priznal, da je vse, kar je 

dobrega v meni, le dar in delovanje Svetega Duha in ne moje. Ti, Gospod, pa ki svojo 

vsemogočnost skazuješ najbolj z usmiljenjem in s prizanašanjem, si še pomnožil nad mano 

svoje usmiljenje. Naravnal si moje stopinje k svojim neskončnim obljubam in mi dal v delež 

nebeških dobrot. Povišal si mojo  nizkost, ker si sam iz srca ponižen. 

 

7.8. Ne vprašujte!   

Ne vprašujte: Kaj bomo jedli in pili? S čim se bomo oblekli? Po vsem tem vprašujejo pogani, 

ki služijo mamonu. Neizrečeno zahteven je ta malik, nikoli nima zadosti. Zahteva vsega 

človeka, ukrade mu spanec, zdravje, mir srca. Oropa ga poslednje moči. In, ko si je človek, 

kateri mu služi, nagrabil kup mrtvih stvari, se sam mrtev zruši na njih. Če ne mrtev po telesu, 

pa gotovo mrtev po – duši, kar je še mnogo usodneje. Naš nebeški Oče namreč ve, česa vsega 

potrebujemo in nas živi kot ptice na nebu in lilije v polju. Ves svet je naš, ker nam ga daje 

Gospod, kateremu služimo in za čigar čast si prizadevamo. Iščemo predvsem božjega 

kraljestva v dušah in vse drugo nam je navrženo. 

 

8.8. Pastirjeva skrb – 

Moj Bog, koliko imam skrbi! Najprej sam s sabo. Premagovati moram nepopolnosti svojega 

spoznavanja, presojanja in odločanja. Kako naj prodrem v globine človeka, katerega naj ne 

samo vodim, ampak naravnost rešujem, trgam iz dušne smrti? Gospod sam pozna človeško 

srce. Zato z vso ponižnostjo in z vso gorečnostjo prosim večno Modrost in neskončno 

Usmiljenje, da me vodita. Potem imam skrbi z dušami. Toliko skrbi, kolikor duš se zateka k 

meni. Toliko bremen, kolikor jih nosi vsaka od teh duš. Omagal bi. Nasprotnik in knez teme 

se zaganja vame – milost božja ga zavrača in dela neškodljivega. Nositi morem in 

premagovati lastne in tuje skrbi – z močjo in s pomočjo Njega, ki je najvišji Dobri Pastir! 

 

 

Vigilija sv. Lovrenca 

9.8. Razdelil je – 

Razdelil je Gospod svoje darove. Tistemu, ki je zanj vedel, da je dober in zvest, je dal več. 

Jasno se je obdarovani zavedal, da je vse, kar je in kar ima, samo dar, in da ga zato podeljeno 

bogastvo nujno obvezuje, da deli in daruje dalje. Prilike ni treba iskati, nudi se v veliki, 

pekoči meri. In obdarovani posreduje, kar je prejel. Deli in osrečuje. Ne misli nase. Kaj naj bi 

si zadržal? Če Gospod zahteva življenje, zahteva po brezbožnih, nečloveških rokah, nič ne 

pomišlja. Daruje tudi poslednji dar, kakor bi bil le droben novčič. Ne da pa svojega 

največjega daru rabljem, da ga Najvišjemu. S svojim darom, s svojo zvestobo zasluži 

priznanje, katero presega vse drugo. Priznanje nesmrtnega življenja, zmage nad zlom in slavo 

med nebeščani. 
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10.8. Sredi ognja – 

Sredi ognja nisem zgorel. Kako naj bi tudi?! Močnejši je ogenj v mojem srcu kakor zunanji 

plameni. V mojem srcu gori silna in velika in neugnana ljubezen do Gospoda. Gori in ne 

zgori. V njej gori vse moje bistvo, kakor je v davnih časih gorel grm pred Mojzesovimi očmi 

in ni zgorel. V njem je žarel Najvišji sam. In Najvišji sam žari tudi v meni. Ne živim sam, On 

živi v meni. Jaz sem Mu le posoda, samo les Njegovih duhovnih plamenov. Trenutek za 

trenutkom Mu nudim gorivo: v tem je moje življenje, je moja naloga. On pa, ki ga použiva, je 

večen, je vsemogočen, je – Zmagovalec. Zato tudi moje bistvo ne more nikoli zgoreti, ne 

more se uničiti, ne more preiti. S svojim gorenjem sejem živa semena v svet. Obilno sejem, 

nič ne pomišljam. Veselo sejem, ker je v meni neizrazna radost. Zato tudi bogato in obilno 

žanjem. 

 

Deseta pobinkoštna nedelja 

11.8. K Tebi povzdigujem – 

K Tebi, Gospod, povzdigujem svojo dušo. Povzdigujem jo v svetem strahu pred Tvojim 

veličastvom, Tvojo neskončnostjo, Tvojo vsemogočnostjo. Povzdigujem jo v drhtečem 

občudovanju Tvoje lepote in modrosti ter v neugasni žeji po njej. Povzdigujem jo v solzah in 

prošnji, da mi odpustiš in da si milostljiv meni ubogemu grešniku! Povzdigujem jo v 

zaupanju, da nihče, kdor se k tebi zateče, ni osramočen. K Tebi jo povzdigujem, samo Tebe 

želim imeti pred očmi. Ne povzdigujem je k ljudem poleg sebe: niso mi gospod. Skupno z 

njimi in še posebej zanje povzdigujem svojo dušo k Tebi, naš Oče – Oče, ki si v nebesih! 

Povzdigujem dušo z njimi vsemi k tebi, da nam pošlješ obilje svojega Svetega Duha, kateri 

slehernemu deli svoje darove. Deli, kakor ve, da jih rabimo. 

 

12.8. Ne izroči zverem - 

Ne izroči zverem, Gospod, duš, katere vate zaupajo! Pokaži svojo moč in reši naše življenje! 

Reši nas prve zveri, kije naše poželenje – Želja po imetju in užitkih, kateri izvirajo iz posesti. 

Reši nas druge zveri, ki je poželenje mesa! Povzroča namreč v nas razdvojenost, da dobro 

hočemo in slabo delamo. Zver je, ki skazi resnično ljubezen v gnilo spako – reši nas tretje 

zveri, našega napuha, po katerem se hočemo povzdigovati po nepravi po9ti nad to, kar smo. 

Po njem se lotevamo stvari, ki jim nismo kos. Reši nas četrte zveri, naše – malodušnosti. 

Nikoli, o Gospod, vate dovolj ne zaupamo. Če bi ti prisojali vso drznost naših sanj, bi zate 

bila – malenkost. Reši nas vseh naštetih zveri – trenutkov, ko bi pozabili nate, naš Bog! 

 

Marija v soboto 

13. 8. Blagor telesu -  

Blagor telesu, ki je nosilo Sinu večnega Očeta! Blagor posodi, ki je vsebovala Mano 

nesmrtnega. Blagor svetilki, v kateri je gorelo vidno olje nevidnega Svetega Duha. Blagor 

Materi, ki je kot Devica spočela in rodila svojega Stvarnika. Blagor pristanu, v katerem je 

mirno pristala neskončna večnost. Blagor mavrici sprave, v kateri je začetek našega 

odpuščanja in odrešenja. Blagor Kraljici, ki neprestano posreduje za sužnje. Blagor Modrosti, 

ki zadoščuje za našo nespamet. Blagor Pravičnosti, ki vedno znova zgradi most preko naših 

človeških prepadov. Blagor Zarji, ki razprši najgostejšo, najbolj brezupno temo. Blagor 

Zgodnji Danici, ki je najzanesljivejša znanilka  - Sonca! 

 

Enajsta pobinkoštna nedelja 

14.8. Odpri se – 

Odpri se gluho uho, da boš slišalo veselo oznanilo! Oznanja ga vesoljni svet. Gore s svojo 

težo, gozdovi s svojim šumenjem, potoki z žuborenjem, ptice z letom in s pesmijo, rože z 

vonjem. Oznanja ga naše trpljenje s trdnim upanjem, katero se rodi iz njega. Oznanja naš 
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greh, katerega išče odpuščanje in odrešenje Njega, ki je zaradi našega greha šel v smrt in vstal 

od smrti. Veselo oznanilo nam pričuje celo naša gluhost – Gospod jo bo odprl, da nas bo 

razveselil! Oznanja ga naš nemi jezik – sredstvo, ustvarjeno za razširjanje božje slave. Odpri 

se torej, gluho uho! Tako silna je pesem okrog tebe, da te mora predramiti, premagati, 

razvezati! Zgani se, nemi jezik, in se vključi v Te Deum, Benedictus in Magnificat vesoljstva! 

 

Vigilija V nebesa vzete 

14.8. Dajala sem sladak vonj kot izbrana Trta. Zares sem bila izbrana: edina med ženami, 

edina med devicami, edina med materami. Izbrana in obdarovana. Po meni od prvega trenutka 

kipi sladak sok svetega Duha, polnost Njegove milosti. Po meni se preliva življenje, utelešeno 

v božji Besedi. V mojem lesu raste Trta večnega Sinu. Raste, razvija se in razrašča v nešteto 

mladik. Vzpenja se iz bolečin, dviga se od zemlje, dviga in uresničuje najplemenitejša 

hrepenenja, ko jih privede do Očetovega naročja. Raste moj les v Trti in v Gospodu rodi 

izbrane sadove. V veliki časti so ti sadovi – pred Bogom in pred ljudmi. Sadovi svetega 

spoznanja, trdne vere,  neizčrpne ljubezni, vse obsegajoče modrosti, poguma in moči! 

 

15. 8. Tudi s telesom – 

Tudi s telesom, ne le z dušo, je naša Gospa, naša Mati in naša Kraljica bila vzeta v nebesa. 

Čudijo se naše počasne misli. Telo – krhka posoda iz prsti? Telo, ki je pri nas nosilec tolike 

slabotnosti – slabotnosti pred Bogom in ljudmi? Kar se tiče nas, bi mogli mirno reči, da je telo 

s svojimi neurejenimi željami, s svojimi večjimi in manjšimi padci bolj orodje teme kot luči. 

Pri naši Materi in Gospe je pa ravno nasprotno! Njeno deviško in istočasno materinsko telo je 

prebivališče in nosilec milosti, posoda Večnega. Zato ne more podleči zakonu slabosti – 

nosilec večnega se sme povzpeti – edino iz stvari! – istočasno z dušo nad vse angelske zbore. 

Povzelo se je, da uživa svojo slavo. Svoje plačilo. Povzpelo se je, da neposredno pred 

obličjem Večnega tudi za nas prosi milost in moči nad slabotnostjo. Prosi za zmago! 

 

16. 8. Skrb in radost –  

Skrb in radost se menjava v očetovem srcu. Skrb za usodo otroka in radost nad njegovo 

izbranostjo, odličnostjo in obdarovanostjo. Skrb zaradi nasprotovanj, katera žanje vsak 

izbranec. Skrb, če bodo vsi sprejeli, vsi priznali, kar bo otrok prinesel v svet. skrb, če ne bo 

kdaj sovraštvo večje od milosti. In vendar – to ne more biti! Milost je neizčrpna. Prav zato je 

milost, da razsvetli in reši nevernike, da dvigne grešnike. Milost je dota, milost je bogastvo, 

milost je delež otroka. Ne bo ga zapustila. Zato se tudi očetova skrb jasni, preliva v radost. 

Preliva v hvaležnost, da ga je usoda približala mejniku časov, križišču zgodovine. Na 

njegovem postarnem, častitljivem obličju igra zarja novih dni kakor jutranji svit na mogočnih, 

skalnih vrhovih. Mejniki med nizkotnostjo in nebeškim. 

 

17.8. Oznanjam modrost in pravičnost – 

Oznanjam modrost, ki mi je bila razodeta in pravičnost, za katero si prizadevam. Modrost je 

poklicala mojega duha, da ji sledim, v pravičnosti – lastni n tuji – vidim rešitev. Mnogo 

budnosti je treba, pa je n težko ohraniti. Kako naj bi naj notranji pogled kdaj zapustil,  kar ga 

je pritegnilo nase in ga nenehno priteguje? Priteguje celo takrat, če bi se človeška slabotnost 

hotela odvrniti. Zato moji besedi ne zmanjka vsebine, zato se ji ni bati, da ne bi rodila sadov. 

Nisem od sveta, pa vendar živim sredi njega: moj duh utriplje sredi življenja in vse razdalje so 

mi kratke. Moj duh žari in gradi. Gradi več, kakor samo roke. In, kar je zgradil, ostane. 

Ostanejo svetišča v dušah, v nesmrtnih dušah. Gospod jih obiskuje in je vesel njih nenehne, 

svetle pripravljenosti. V Gospodovem imenu se dviga naša moč. – 
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Enajsta nedelja po Binkoštih 

18.8. Presegaš zasluge in prošnje – 

S kakšnimi zaslugami naj se pokažemo, o Gospod, pred Teboj? Ti si umrl za nas, mi še živeti 

ne znamo zate. Ti nam glasno in živo oznanjaš veselo vest – naša  ušesa pa so gluha. In gluha 

ne brez lastne krivde! Nejasno se naša vest sicer boji, noče pa najti poguma, da bi odločno 

naravnala našo pot na bolje. Smilimo se Ti, zato nam odpuščaš. In ker smo še prazni, prazni v 

svojih otročjih človeških željicah, še dodaš, česar si nismo upali prositi. Dodal si, kar je Tvoja 

volja. Dodal si, da je postal prožen naš neokretni, nemi jezik. Zacvetelo je naše življenje, ko 

smo začeli oznanjati Tvojo hvalo in Tvojo slavo in moč in dobrotljivost in zvestobo. Po Tvoji  

milosti smo, kar smo – in Tvoja milost v nas ni bila prazna. 

 

19.8. Dvoje src – 

Pogovarja se dvoje Src. Pogovarja med sabo in pogovarja z nami. Dvoje Src iz večnosti. Prvo 

je ljubezen večnega Očeta, drugo je Srednica vseh milosti, Pribežališče grešnikov. 

Pogovarjata se med sabo. O čem? O globinah božjih načrtov in božje slave. Vsi božji načrti 

služijo večji božji slavi. Še naš greh, še človeški padec znajo po svojem neskončnem bogastvu 

obrniti v poveličanje svojega Imena. O tem se Srci pogovarjata. Njuna beseda je sama 

ljubezen. Pesem ki je še angeli ne morejo dojeti, tako je visoka in široka in globoka. 

Pogovarjata pa se Srci tudi z nami. O čem? Vsekakor o naših slabostih, katerim hitita v 

pomoč. O naši nespameti, katero razsvetljujeta s svojim žarom. O naših stiskah, katere 

jemljeta nase, da krvavita in da ju prebada meč bolečin. V teh dveh Srcih je naša rešitev. 

 

20.8. Spomni se – 

Kaj je moja modrost, ki jo hodijo poslušat in vpraševat z vseh strani in ki je preživela razne 

vekove? Zelo preprosta, vsak ji lahko sledi. Moja modrost je, da ponižno kličem Devico in 

Mater, naj se spomni, da še nikogar ni zapustila. Nikogar, ki je pribežal pred Njeno varstvo. 

Nekoč se ji je bil izročil sam božji Sin – ali se jim lahko toliko bolj zaupno, vdano in iskreno 

izročimo mi, ubogi grešniki in z vseh strani ogroženi popotniki po solzni dolini? Kako naj 

zapusti otroke, ko je - Mati? Mati, ki pozna do dna človeško stisko in človeško nemoč. Ne 

pozna je pa samo – hoče nas je rešiti! Vsa mila in dobra in vsa – mogočna. Kaj je, česar ne bi 

mogla, in kaj, česar ne bi hotela? Če bi je tudi ne prosili, da se nas usmili, bi skrbela za nas in 

nam pomagala. Koliko prej in raje, če jo kličemo! Ne more se ustavljati, noče odlašati – trpi z 

nami in sočustvuje. 

Dvanajsta pobinkoštna nedelja 

21.8. Tudi ti – 

Zaupaj! Tudi ti si poklican v službo, v odlično službo Duha. V službo, ki oživlja in ki daje 

sijaj. Oživlja tistega, ki jo vrši, in tistega, kateremu jo vrši. Sijaj daje enemu in drugemu. 

Videl je Gospod naše duše, ki so vse polne ran in brez moči ležale ob potu. Umil jih je s 

svojim božjim odpuščanjem. Okrepčal jih je s kipečim vinom svoje milosti. Vlil vanje olja, 

blagodišečega olja svoje neizčrpne ljubezni. Rešil nas je s tem smrti. Vtisnil v nas svoj 

neizbrisni pečat, kateremu se ne smemo izneveriti. Tudi ti! Na vsak korak se želi ponoviti 

njegova ljubezen, ponoviti čudež božjega usmiljenja. Ponoviti se hoče po naših rokah. 

Gospod hoče po nas vlivati v neštete ranjene ob poti vina svoje milosti, olja svoje ljubezni. 

Hoče sijati v nas. Drugače in drugod za nas ni sijaja – drugod je samo mrtva črka! 

 

21. 8. Premagovati nasprotno – 

Ni bilo treba premagovati nasprotno samo mučencem, ki so se borili z levi in ognjem. 

Premagovati moramo nasprotno tudi mi, v mirnih časih. Premagovati nasprotno našega 

imetja, zunanjega blagostanja, ki nas vabi v uspavajoče brezskrbnost. Premagovati 

nasprotovanje, katero za našo dušo pomeni ugled pred ljudmi in njihova laskava priznanja. V 
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njih tiči nevaren sovražnik napuha, ki je izhodišče zla. Premagovati moramo celo srečo in 

zadovoljstvo nad svojimi delovnimi uspehi, ki bi nas mogli zvabiti v ledeno morje 

povzdigovanja nad druge. Koliko nasprotovanj! Koliko premagovanja je treba! Lahko se je 

ogniti gnusni kači odkritega sovraštva. Lahko je premagovati lastno slabotnost, ker se s tem 

človek dviga korak za korakom. Težko pa je spoznati nasprotovanje za našo dušo v tem, kar 

je lahko in sladko. Pomagaj, o Bog. 

 

22.8. Glej, Tvoj sin! 

Tvoj sin, o Mati, je ves človeški rod. Tvoj sin, ne: vsiljenec, sovražnik, grešnik ali berač, kar 

vse bi moglo veljati. Sin – Najtesneje si povezana z njim- Največjo skrb čutiš zanj, za njegovo 

življenje, za njegovo srečo. Pozabljaš nase in skrbiš zanj. Vse njegove bolečine so – Tvoje 

bolečine. Ali je kaj, česar ne bi dala, da mu pomagaš? Vso svojo mogočno roko, vse zaklade, 

ki so Ti dani, mu posreduješ. Tvoj sin smo. Ne vprašuješ, kakšen sin. Če smo bolni in 

pohabljeni in grdi na duši in telesu, ni Tvoja nežnost nič manjša, ampak še večja. Toliko 

večja, kolikor potrebnejši smo je. Tvoje brezmadežno Srce je tako široko, tako polno ljubezni, 

da ne bomo nikoli ne izmerili, ne izčrpali teh razsežnosti. v njem smo izenačeni z božjim 

Sinom. Po Njegovi lastni besedi. 

 

23.8. V ponižnosti – 

V ponižnosti je večna Beseda prevzela lik hlapca. V ponižnosti se je skrivala, sredi 

vsakdanjega, »dolgočasnega« dela v Nazaretu. V ponižnosti je oznanjala nauk – ne svoj, 

ampak Očetov. V ponižnosti se je pustila mučiti in križati. V ponižnosti je dosegla vstajenje, 

poveličanje in slavo, pred katero se upogibajo vsa kolena. V ponižnosti nas kliče za seboj, da 

bi služili. Služili v prisrčni pobožnosti, globoki modrosti, nesebični, bratski ljubezni. Služili v 

zaupanju do Matere, do Matere bolečin. Ponižnost se preizkuša in prečiščuje v bolečinah. 

Premaga jih, ker se jim ne zoperstavlja in ne beži pred njimi. Prenese jih – v blagor svoje duše 

in v blagor premnogih. V blagor tistih, ki bolečinam niso kos. Z lastnim plaščem ogrinja 

gobave in jih ozdravlja. 

 

24. 8. Poklical in postavil – 

Poklical je gospod svoje učence in jih postavil za glasnike svoje blagovesti. Izbral jih je po 

Očetovi in svoji volji. Izbral jih je samo dvanajst – in še od teh je bil eden izdajalec. Skromna 

peščica ljudi, pa dovolj velika za ves svet in vse narode. Ni gledal Gospod na njih zasluge, ker 

jih niso mogli imeti. Odprl jim je obilje in raznoterost svojih darov. Po teh darovih so delovali 

in uspeli. Veliko čast uživajo in močno je utrjeno njih gospostvo. Zasedli so mesta duhovne 

oblasti in sodijo vsem rodovom. Sodijo po božjih zapovedih. S svojo sodbo ozdravljajo bolne 

duše in dvigajo slabotne in pomagajo stiskanim. Silna moč izhaja iz njih – ne osebna, ampak 

božja. Njih duhovni sinovi vstajajo in nadaljujejo njihovo delo – delo za večnost. 

 

25.8. Tistemu, ki ima – 

Tistemu, k ima, se bo še dalo. Dalo v obilni meri. Zakaj tako? Ali ne bi dali tistemu, ki nima? 

Milost hodi svoja pota. Zahteva našo pripravljenost n zvesto sodelovanje in veliko 

požrtvovalnost in skrajno nesebičnost. Ko se človek loči od vsega, kar ima, od vsega svojega 

zemeljskega kraljestva, doseže – nebeško. In prav zato, ker je imel pripravljenost in 

nesebičnost, je imel – vse. Vse, ker je bil Bogu po volji, Bogu prijeten, Bogu – prijatelj. 

Kraljeval je z njim že, ko je še živel v telesu. Kraljeval, ker je premagal vsa nasprotovanja 

strasti in slabih nagnjenj. Kraljeval je, ker ni podlegel lastnemu napuhu. Kako neizrečeno je 

bil bogat, ko je v njem – kraljeval Bog! Ker pa je Bog neskončen, daje tistemu, ki v njem živi, 

vedno nove in nove darove. 
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Dvanajsta pobinkoštna nedelja 

26.8. Dar, da služimo – 

Dar je in ne naša zasluga, da smemo in da moremo služiti. In kako služiti? Ne v sužnosti 

suhemu zakonu, ne v sužnosti mrtvi črki, temveč v polnosti, sočnosti in neprisiljenosti 

Svetega Duha. Takšna služba ni breme, ni utesnitev – življenje je in nenehna rast! Rast v 

sreči, rast v bližini Bogu, rast v priljubljenosti pri ljudeh. Takšna služba ne meče na nas sence 

manjvrednega orodja, katero gospodarji izkoriščajo po svoji volji – Obdaja nas s sijajem. In s 

katerim sijajem? S sijajem Bogu podobnosti same! Ko služimo, dosegamo svojo notranjo 

polnost, dobivamo delež na božji dejavnosti, ki je nenehno na delu in k hoče v vsem vedno 

večjo popolnost. V delu, v zvesti službi, odločamo v Bogu o stvareh, s katerimi smo 

zaposleni. Gospodarji smo, ne sužnji! 

 

27.8. Pustite male – 

Pustite male, naj pridejo k Meni! Vedno sem pripravljen, da jih sprejmem, da jih poslušam, da 

jih objamem. Blizu so Mi, Moji prijatelji so, odprto in pripravljeno je njih preprostim 

odkritim in zaupnim dušam moje kraljestvo. Zakaj jim branite? Zakaj jih odtegujete Mojemu 

objemu? Niste nič pomislili, kako težko krivdo si s tem nalagate? Vam ni mar, za kakšen 

zaklad hočete oropati tiste, o katerih govorite, da je najdražje, kar imate! Če jih boste pa 

oropali za Moj blagoslov, če jim boste zaprli Moje kraljestvo, bodo postali vaše največje 

breme in najhujša kazen. Ne bodo zidali – podrli bodo še to, kar ste zgradili! Kličem vas, 

kličem vaše otroke, zbiram vas kakor koklja zbira piščeta. Življenje bi vam rad dal, v obilju bi 

vam ga dal – ali nočete? Vsak trenutek sem pripravljen, da blagoslavljam vašo bodočnost, 

kako dolgo se še boste igrali z vašo usodo? 

 

Trinajsta pobinkoštna nedelja 

28.8. Kje pa so deveteri? 

Ali nisem tudi jaz med njimi? Med tistimi, ki so pozabili božji čudež? Tisti čudež, ki nenehno 

daruje? Daruje še več kot to, da nas ozdravlja gobavosti greha. Več. Zdravje je le obnova 

tega, kar je bilo. Veliki Učenik in božanski Prerok človeštva pa daje še več. Gradi. Gradi 

visoko, prav do sebe. Ves Njegov zarod smo. Izbrani. Edinstven. Božje ljudstvo. Obljube nam 

daje, da bomo dosegli – še več, da bomo v milosti in življenju milosti isto, kar je sam! Božji 

dediči. Pravi posinovljenci. Množi v nas vero, upanje in ljubezen. To troje, kar preživi vse na 

svetu. Poživlja ljubezen. To, kar Ga najbolj gane, kar Ga je najbolj vredno, kar Mu je 

najbližje. Tisto ljubezen, ki pusti svet in prihiti nazaj pred Njegovo obličje in pada na kolena, 

kakor da Ga prvič vidi. Ali smo s tem, blagoslovljenim, ali smo med deveterimi? 

 

28. 8. Zaupanje v usmiljenje – 

Težko je grešniku, ker misli, da  ni potreben usmiljenja. Misli, da nima »kaj spreminjati«! 

Močno nevarno je takšno stanje in le nedoumljive globine božjega usmiljenja se ga morejo 

dotakniti, ga lahko prebudijo, ga lahko ozdravijo. Kdor pa se je zavedel, da je usmiljenja 

potreben, je že rešen. Ko se zave, ga že prosi. In kako naj ga prosi, ne da bi ga prejel?! Bog je 

usmiljenje. Sočustvovanje z nekom, ki ni tak, kot bi moral biti. Tem silnejše sočustvovanje, 

čim globlja je nesreča onega, s katerim sočustvuje. In ker je silnejše, rodi večje učinke. Dela 

iz izgubljencev svetnike in učenike. Dela iz teme – LUČ! Ne, kakor da bi tema postala luč! 

Tema se je morala premagana umakniti in na njeno mesto je stopila zmagoslavna svetloba. 

tako stopi žar opoldanskega sonca na premagano polnoč. Nihče ne zaupa zaman. Bog ne 

miruje prej, dokler človek ne počije v Njem! 
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29.8. Ples smrt - 

Tudi smrt pozna svoj ples. Začne se z lepo ženo, kakor se je začel izgon iz raja. Z lepo ženo in 

s slabotnim moškim. Z moškim, ki ni – mož. Bajno pospešuje ta ples neomejeno bogastvo, 

neomejena oblast. Bogastvo in oblast, ki ste zavrgla zadnji čut odgovornost. Sproži ga 

nepremišljena beseda kakor droben kamenček potegne za sabo nakopičen plaz. Strahoten je ta 

ples. V njem umirajo preroki. Umirajo tja v dan. Ne v junaškem boju, temveč kot žrtve ženske 

muhavosti. Ali pa zares umirajo preroki? Ne. Preroki ne morejo umreti. Njih beseda živi v 

bodočnosti, živi v razvoju sveta. Umirajo samo tisti, ki so plesali in ki so umirali. Umirajo v 

svoji bogu vpijoči krivici. Umirajo v slepi sli. Umirajo, obsojeni od sleherne poštene misli. 

Umirajo v lepoti in bogastvu in oblasti. 

 

30.8. Vonj rože - 

Sladak in prijeten je vonj rože. Slehernega osvaja. Cvet devištva. Iz večnosti je pognal. Večni 

sam si ga je izbral, ovenčal in povzdignil ga je tako, da ga je združil s svojo lastno naravo. 

Ljubosumen je nanj. Brani ga pred nevarnostmi in ohranja v viharjih. Bedi nad njim, da ne 

poide olje v njegovih svetilkah. Daje mu svoj lastni življenjski sok – najbogatejše milosti. 

Nenehno ženitnino slavi z njim, slavi že na zemlji, obhaja že v času. Ni samo cvet devištva 

vedno pripravljen, da pozdravi Ženina – tudi Ženin je vedno pripravljen, da ga obišče in se 

veseli njegove lepote. Veseli se ves hvaležen nad nenehno zvestobo. S svojo navzočnostjo 

spreminja trpljenje v slavo. Njegova navzočnost je vonj rože, je čistost devištva, je zmaga nad 

svetom, luč v temo! 

 

31.8. Rešitev jetnikov – 

Kdo ni jetnik? jetniki greha in slabih nagnjenj in omejenosti v naših zmogljivostih smo vsi. Ni 

prijeten niti časten položaj. Živimo kakor v tesni, temni sobi, zunaj pa sije sonce. Čim tesnejša 

je ječa naših zemeljskih vezi, čim temnejša je, tem bolj si želimo iz nje. Želimo biti razvezani 

in biti s Kristusom. Kako naj to dosežemo? Naše vezi so tesne, da režejo do krvi. Ne 

preostane drugega, kot da sami v sebi razmaknemo tesne stene in da sami v sebi prižgemo luč. 

Kako? Duh veje, kjer hoče! Svobodno se dviga in nobena utesnitev ga ne zadrži. Ko se naša 

narava poduhovi, ko s prezirom stre vezi, smo rešeni, smo osvobojeni. Zaživimo s Kristusom. 

Iz malovrednega gradiva telesnega in posvetnega smo v Svetem Duhu prižgali kres, ob 

katerem nam je svetlo in toplo. 

 

1.9. Zgovorna samota – 

Moj Bog, kako ljubim samoto! Kako si želim, da se z njo pogovarjam! Zgovorna je bolj od 

vseh družb na svetu. Ko ji postavljam vprašanja, jih rešuje. Ko ji potožim svoje težave, mi 

pove, kako naj jih nosim in premagam. Ko pred njo izjokam svoja razočaranja, se mi 

nasmehne in mi pokaže, da to niso »razočaranja«, temveč velike notranje obogatitve. Ko si 

želim tovariša, mi je najbolj zvest tovariš. Nikoli me ne zapusti. Niti takrat, ko se dolgočasim 

sredi njih, ki poznajo samo ta svet in užitke trenutka. V samoti poslušam – Boga. Vidim slap 

Njegovih milosti, ki se prši v milijonih bisernih kapljic v naše duše in vsaka kapljica je 

blagoslov, je oploditev del, ki imajo vrednost za večnost. Poslušam in se ne naveličam. Nikoli 

ne izvem vsega. Kako prijetno bo poslušati vso večnost! 

 

2.9. Razširjam kraljestvo – 

Pretesna in premajhna mi je lepa, široka in bogata zemlja. Čutim njene meje, zato jih hočem 

podreti. Najprej v sebi – s tem da ne bom nanjo navezan. Ohranjam jo, ljubim jo, služim ji in 

skrbim zanjo kot oče. Vem pa, da ni moja last. Moram ji biti oskrbnik. Tako hoče Bog. Zato 

razširjam njene naravne zakone v božje postave. Zemski kruh ji spreminjam v Nebeškega. 

Sinove krvi in mesa spreminjam v sinove Svetega Duha. Hočem, da imajo tudi oni delež v 
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kraljestvu pri Očetu. Odgovoren sem zanje. Težje breme so mi zato kakor jaz njim. Iz 

kamnov, ki so mi dani, gradim svetišče božje slave in rast. Kar bi  minilo, bo postalo 

neminljivo. Vesel sem svoje graditve; ne zaradi sebe, temveč zaradi mojih bratov, za katere se 

trudim in borim. Borim z nevidnim, duhovnim, božjim orožjem. 

 

3.9. Varstvo in obnova – 

Preprost in ubog in vajen trdot sem hodil skozi življenje. V preprostosti in uboštvu in trdotah 

je rasla moja moč. Zlila se je v strujo Kristusove poti. Kristus me je nosil, navdihoval, učil. 

Sam mi je svetoval, kako naj premagujem nasprotstva, ki so se dvigala zoper Njega. Sam mi 

je svetoval, kaj naj obnovim. V preprostosti se je kot Sveti Kruh želel razdajati. Razdajati 

vsem: poklical je k Sebi male, ker je ravno takih nebeško kraljestvo. Poklical je slabotne, da 

jih okrepi, in močne, da jih vodi do zmage. Sam dober in najboljši. Pastir je klical k Sebi 

jagnjeta, klical ovce. Koliko pastirjev se je odzvalo Njegovemu klicu! Zazrli smo se v 

Njegovo ljubezen. Narekovala nam je pravico, ki velja pred Bogom: pravico v danosti in 

zvestobe. Življenje je dobilo novo vsebino in novo polnost. Kristusova pot je dosegla zmago. 

 

Štirinajsta pobinkoštna nedelja 

4.9. Iščite najprej – 

V zadregi obstanemo sredi našega nemirnega, hlastnega in neutešnega posvetnega iskanja in 

posvetnih skrbi. Iskali smo namreč, kaj bomo jedli in kaj bomo pili in s čim se bomo oblekli. 

Našli smo le malo tega, kar so iskale želje, kar je zahteval naš pohlep. Pa so se nam zasmejale 

ptice z neba, ki ne sejejo in ne žanjejo in ne spravljajo v žitnice, pa jih živi naš skupni nebeški 

Oče. In lilije v polju so se nam zasmejale, ki ne predejo in ne tkejo, pa jih Bog oblači v 

kraljevski sijaj! Da - v zadregi smo obstali pred bogatimi sadovi Duha. Vse se nam je odprlo, 

vse je naše: ljubezen, mir, veselje, potrpežljivost, zvestoba, čistost. Vse in še mnogo več. Vse 

to bogastvo nam je Oče pripravil, če – hočemo. Da, če – hočemo! O Bog, odvrni nas od 

škodljivega in vodi k zveličavnemu! Amen. 

 

5.9. Rast med ljudstvom – 

Trdno sem zakoreninjen med svojim ljudstvom, med božjim ljudstvom. Iz večnosti poganjajo 

moje korenine, v večnost se dvigajo moje veje. Eno samo je življenje: življenje mojega Boga 

in Gospoda. Srkam ga dan za dnem in v njem rodim sadove. Za eno milost – deset novih. 

Oskrbnik sem božje rasti in trudim se, da bi bil vedno dober in zvest. Kar vidim nepotrebnih n 

škodljivih izrastkov, jih trebim s spretno roko in skrbno dušo. Kakor dobro drevo nudim sad 

tistim,ki zdihujejo v bedi. Zasajam novo mlado rast v Gospodovem vinogradu – cele družine 

mlade rasti. Oče sem mnogih duš in mnogih rodov. Odgovornost zanje mi je naložil nebeški 

Oče. V strahu in premnogih naporih sem jo nosil dan za dnem, leto za letom. O, 

blagoslovljeni napori! Kako velika je njih sladkost. 

 

Štirinajsta pobinkoštna nedelja 

6.9. Po Duhu živite – 

Nekam neskladno zveni ta beseda. Če mislimo na življenje, mislimo prvenstveno na telesno 

življenje. Na jed, obleko in denar in vse, kar je s tem v zvezi. Duhu navadno prepuščamo le 

malo prostora in malo časti. Kadar se trudimo s kakimi načrti, kadar ne vemo iz težkega 

položaja – Ali pa celo takrat, kadar mislim, kako bi bolje prišli do – mamona in kako bi si 

razkošneje privoščili užitke tega sveta. In vendar – kako silno daleč je vse to od življenja po 

Duhu! Daleč in naravnost v kričečem nasprotju. Življenje po Duhu je – iskanje božjega 

kraljestva. Kolikokrat ga iščemo? (Mamon nam je že pošteno zmešal glavo!) In celo najprej 

moramo iskati božjega kraljestva – Koliko novega je treba v našem življenju! 
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Štirinajsta pobinkoštna nedelja 

7.9. Okusite in poglejte – 

Angel nam je določen in poslan, da nas varuje. Skrbi, da bi našega očesa ne zameglile 

postranske ali celo nepotrebne skrbi. Kaže nam vso skrb in vso nežno Očetovo pozornost. 

Odkriva nam Njegovo velikodušno, razsipno dobrotljivost za ptice pod nebom in lilije v polju. 

Opozarja nas, naj samo pokusimo sladkost božje ljubezni. Neizčrpana je, ker je Bog 

neskončen. Vsa naša merila, vsi naši pojmi, vse naše zahteve – vse pred Bogom odpove. 

Drobna otroška peščica ne more izmeriti morja. Mi pa smo pred Bogom še manjši, še bolj 

nebogljeni. Opozarja nas angel, naj odpremo naše oko. Naše drobno, drobceno oko, usmerimo 

naj ga v vesoljstvo. Obseči ne bomo mogli, toda vsaj zaslutili sadove Duha. Njih sladkost in 

polnost in bogastvo bo naše drobne človeške posode napolnilo do vrha. 

 

8.9. Rast miru – 

Čemu si prišla, Naša ljuba Gospa, v svet? Čemu si stopila v našo zmedo, v naš nemir v 

brezizhodnost naše omejenosti in nemoči? Čemu si izbrala za svoje bivališče grešno družbo 

človeških otrok? To vendar ni zate. Kaj dobrega si mogla pričakovati? Stopila si prav zato, da 

razrešiš našo zmedo, potolažiš naš nemir, naši brezizhodnosti pokažeš cilj – in kako lep cilj! – 

da našo omejenost oplemenitiš in napraviš rodovitno, da našo nemoč spremeniš v moč. Še več 

kot – moč! V junaška dela kreposti. O, vse to Te je nagnilo! Vse to je namreč bila volja 

Tvojega Gospoda, Stvarnika in Boga. Tvoja želja je, da mir, ki si nam ga prinesla, med nami 

še raste, da postaja vedno polnejši. Postal bo polnejši po Tvoji življenjski poti, o ljubezniva 

Zarja, ki oznanjaš Sonce, pravice, našega Gospoda Jezusa. 

 

Štirinajsta pobinkoštna nedelja 

9.9. Vse vam bo navrženo – 

Vse, kar vas vabi in po čemer hrepenite. Vse, česar niste mogli obseči niti v sanjah  niti 

zaslutiti v omejenih človeških zmogljivostih. Vse, kar imam in kar sem vam pripravil od 

začetka sveta. Vse. Ničesar ne bo manjkalo, ničesar ne bo mogoče še dodati. Navrženo vam 

bo! Dosegli boste božje kraljestvo, katero iščete, za katero se trudite, v katero verujete. 

Navržene vam bodo one vsakdanje stvari – jed, obleka in podobno. Navrženo, na zasluženo, 

ne plačano. Zato, da b bilo vaše veselje tem večje. Bežno in zelo postranske vrednosti je vse, 

kar imate v svetu, in vendar vam je potrebno. Če vam dajem večje stvari, če vam dajem uspeh 

in blagoslov pri vaših delih in vašem trudu za nebeško kraljestvo – nikar ne dvomite, da vam 

bom dal tudi tega, kar je – manj, kar vašo glavno nalogo samo spremlja! 

 

10.9. Nespametni zaradi Kristusa – 

Svet gre mimo nas z nasmehom – morda prezira, morda sočutja. Kaj mu more povedati, kaj 

dati naša vzdržnost? Slabost in omejenost gleda v njej. Slabost, ki »si ne upa« zgrabiti za 

polno čašo, kakor grabi svet. Omejenost, ki »se drži nekih umišljenih kreposti«, namesto da bi 

dala »naravi prosto pot«. Omejenost v mislih, ki se sučejo »samo« okoli Boga, Njegovih 

zapovedi in razodetij – Zares – »ne upamo« si kot vešče sfrčati v plamen ali se kot ptica vreči 

v brezno, ki nima drugega dna kot žalost in smrt. Zares se vse življenje »držimo« luči, ki sije 

nad nami – vsa mirna, vsa sveta, vsa polna božje dobrote. Sončimo se v njej. Gospod nam je 

odkril rane v naši naravi, zato jih nočemo poglabljati, temveč se trudimo, da bi zacelili njih 

brazgotine – To je naša »nespamet«. Našla je – Kristusa! 

 

Petnajsta pobinkoštna nedelja 

11.9. Zasmilila se Mu je – 

Zasmilila se je Gospodu nesrečna mati pred Najmom. Ni spregovorila besede, samo jokala je 

za mrtvaškimi nosili edinca. Morda niti jokala ni, morda je nema in otrpla v preveliki bolesti 
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in kakor odsotna omahovala v žalostnem sprevodu. Gospod ji je vdel v srce. Slišal je krik, ki 

bi pretresel večnost: Zakaj, zakaj je omahnilo v smrt cvetoče življenje! Kaj bi storila, kaj bi 

dala, da bi ga obudila? Slišal je večni Bog krik, ki bi pretresel večnost. Odgovoril je nanj z 

močjo, kakor jo pozna samo – večnost: vrnil je sinu življenje. Naš čas in vsa naša človeška 

umetnost tega ne bi zmogla. Gospodu pa so naši zemski dnevi kakor dih – kakor utrip srca. 

Vzame ga in vrne ga, kako je Njegova volja. In Njegova volja pač ni, da bi človek omahoval v 

bolesti, krvavel v ranah svoje duše. Hoče nam srečo, hoče nam – življenje! Obuja nas iz 

mrtvila naše oddaljenosti od Njega. 

 

12.9. Devici je bilo ime – 

Devici je bilo ime – Marija. Sveto ime, ker je rodila Najsvetejšega. Mogočno, ker je 

premagala najmočnejšega sovražnika – hudobijo, katera se ji ni mogla približat niti za 

trenutek. Sladko, ker si ga je izbral večni Sin, da ga je klical za Mater. Slavno, ker ga ponavlja 

in blagruje ves svet. Prihaja k njemu poln težav in bridkosti in odhaja o0krepljen in potolažen. 

Plemenito, ker ga nosi Kraljica nebes in kraljica sveta. Zaželeno ime, ker je edino v vseh 

vekih. Blizu vsem, pravičnim in grešnikom, velikim in majhnim, ker je veselje pravičnih in 

rešitev ter prebivališče grešnikov. Kolikokrat vsak otrok pokliče svojo Mater! In, če bi 

zemska mati kdaj pozabila na svoj nebogljeni zarod, nebeška Mati tega nikoli ne bo storila. 

Ali bi hoteli še večje znamenje z neba? 

 

Petnajsta pobinkoštna nedelja 

13.9. Kar kdo seje – 

Kar kdo seje, to bo tudi – žel. Meso in duh, minljivost in večno življenje si stojita nasproti. 

Čast pred svetom in užitki trenutka – na drugi strani potrpežljivo nanašanje bremen. Lastnih 

in tujih. Ošabnost in krotkost. Svobodni smo v izbiri in niti slabotnost mesa nas ne more 

trajno zavesti. Če ji podležemo, nas očitki vesti opozarjajo, da smo duhovno umrli in da 

ležimo na mrtvaških nosilih naših strasti. Vsem Gospod seje ljubezen, veliko in neizmerno 

božjo ljubezen in jo tudi žanje. Ne pri vseh. Pri tistih, katere je Njegovo usmiljenje prej našlo 

in jih že prebudilo. Na druge še čaka. Druge še išče. Za drugimi še – joka. Joka bridko, kakor 

na Oljski gori. Seje svoje solze. Seje jih sam in v Njem in z Njim jih sejejo tisti, ki se 

zavedajo, da so jih Kristusove ljubezni polne solze že oprale in prebudile. Zato ne bodo 

zaman. 

 

14.9. Ko bom povzdignjen – 

Zdaj še nisem. Zdaj Mi še nasprotujeta vaša trdoglavost in vaša slepota. Stojim sredi vas, 

govorim vam in se ponižujem pred vami. Vse zato, da bi Me spoznali. Da bi spoznali Luč in 

verovali v Luč in hodili za Lučjo, dokler jo imate. Rad bi vas pritegnil k sebi. Povzdignjen 

bom namreč z zemlje, bolj kakor si mislite in kakor morete slutiti. In v to slavo b rad pritegnil 

tudi vas. Ne govorim zase – Moje časti je že dovolj. Več je ne more biti. Daje mi jo Moj Oče, 

ki Me je poslal in s katerim sva Eno. rad bi pa, da bi tudi vam dal delež svoje časti, Moji 

bratje! Gre za vašo čast. Odložite svojo trdoglavost in svojo slepoto! Zdi se vam, da 

nasprotuje vaši časti in da vas ponižuje, če bi se sami ponižali in priznali križanega Kralja. 

Ravno nasprotno je res. To, da ga ne priznate, vas najbolj ponižuje. Dela najbolj bedne. Kdaj 

vas bo prebudilo Moje znamenje? 

 

15.9. Glej, tvoj sin – 

Poglej, Mati, na Sina v naročju! Poglej Njegove rane, poglej Njegovo nemoč! Ne odvrneš od 

Njega očesa. V globino duše in srca se Ti je zajedla Njegova podoba. Zajedla kot globoka 

neutešljiva duhovna rana. Tako globoka, kot je globoka Tvoja ljubezen. In kako silno je 

mogoče ljubiti Boga, slutimo celo mi,  ki so naši grehi in naše nezvestobe Bogu zadajale rane. 
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Ne more se zaceliti Tvoja rana, o Mati. Do konca dni bo odprta. Nenehno jo odpirajo naši 

grehi, naši nesrečni greh! In – o čudo! – to ni obsodba za nas, to je naša  - rešitev. Če Tvoja 

rana ne bi bila odprta, ne bi več tekle neme,  mile, mogočne solze iz Tvojih oči in ne bi prosile 

odpuščanja za nas. Ne bi trkale na nebeška vrata za usmiljenje. Ne bi nas umivale. Ne bi kot 

biseri ogrinjale naše revščine, da sme stopiti bliže pred Kralja vseh vekov. Ne bi dokazovala, 

da si Mati vseh nesrečnih, negodnih sinov – 

 

16.9. Prijateljska beseda – 

Ko nasilniki grozijo z vseh strani, ko nas ogroža lastna nebogljenost, ko nas stiska strah pred 

bodočnostjo, ko se čutimo osamljene, da bi bolj kot od vsega drugega zajokali od 

osamljenosti,  nam Bog spregovori prijateljsko besedo. Spregovori nam jo morda sam v tišino 

naših molitev. Spregovori po svojem veselem oznanilu, katero še v smrt prinaša veselje. 

Spregovori v iskrenem, vdanem prijatelju, ki nam je prijatelj zato, ker nič manj ne ljubi Boga 

kakor mi. Spregovori nam jo. Med Bogom in nami se razplete pogovor, neprisiljen in 

spodbuden. V njem raste naša moč, poglablja se naša modrost in si osvaja nova področja. 

Prisluhnejo temu prijateljskemu razgovoru mnogi vekovi in mnogi rodovi. 

 

17.9. Nosim Rane – 

Nosim Rane, Gospodove Rane, na svojem telesu. Nosim jih v boleči želji, da Učenika čim 

bolj spoznam, da se Mu približam. Nosim jih v trpljenju svojih slabosti in omejenosti. Nosim 

jih v bolesti zaradi bratov, za katere se zdi, da je moj Gospod zaman trpel. Nosim jih, ker sem 

spoznal – in: ker mi je bilo razodeto, da so Rane vir in vrh najgloblje modrosti in največje 

ljubezni. Vir so modrosti, ker ob njih tako lahko premagam greh. Vrh, ker si jih je izbral božji 

Sin, da bi dokazal svojo moč. Vir so ljubezni – Gospod, ko trpim zate, se moja slabotna 

ljubezen razvnema kakor iskrica v do nebesen kres. Vrh, ker se po ljubezni trpljenje preliva v 

čast, v zmagoslavje izvoljenih. Vrh, ker po ljubezni trpljenje izgubi sleherno ost. Ne le pri 

tistem, ki ljubi, ampak tudi pri tistih, katere ljubi v Kristusu.  Rane so semena rasti. Tiste 

duhovne rasti, katero vodi Sveti Duh. vodi jo in jo odkriva. Ne more in ne sme se skrivati te 

rasti. Takšni govorici se ni mogoče ustavljati. 

 

Šestnajsta pobinkošna nedelja 

18.9. Da bi mogli razumeti – 

Težko se zdi spoznati vse spoznanje presegajočo ljubezen Kristusovo. Vsi vodenični stojimo 

pred Gospodom – naše zmožnosti so slabotne in omejen. Zdi se tako. Zdi se zato, ker iščemo 

boljših sedežev, vsi zaverovani vase, in se ne zadovoljimo z zadnjimi. Povišujemo se, zato 

smo ponižani. Ponižani s tem, da se nam Gospod ustavlja n odmika. Le takrat, če se 

ponižamo, bomo  povišani. Takrat se nam bo odgrnila vsa višina in širina in globočina našega 

boga. Odgrnila se nam bo predvsem Njegova ljubezen. Zakaj? Zato, ker nam je ravno v 

ponižanju Gospodovem vrelec Gospodove ljubezni najbližji. Najlaže zajemamo iz njega. Ko 

se zdi, da se vsi slabotni predamo ponižnosti, se v naše duše najbogateje izlije – milost. Izlije 

se in utrdi našo notranjost. 

 

18.9. Ljubezen upa vse – 

Ne napihuje se, ker je vsa ponižna. Ne išče svojega, ker ve, da bog daje več, kot moremo 

želeti in pričakovati. Siromašna je, ker se je vsa razdala, Bog pa jo je ogrnil s kraljevim, 

svatovskim oblačilom. Ničesar si ne prisvaja, slehernemu bratu pomaga v stiski, pa je 

bogatejša od vseh. Pozabila je nase, pa je drugi ne morejo pozabiti. Odpovedala se je vsem 

slastem,  katere nudi svet, pa uživa božjo sladkost. Odmaknila se je nižinam, raduje se lepote, 

katero dihajo višine. Vsa skromna hoče samo služiti, pa se ji vsi klanjajo. Nihče ji ne more 
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nasprotovati, vsi jo spoštujejo. Prehitela je čas  in je potopljena v večnost. Nima besed, njena 

dejanja govorijo in prepričujejo. Med mnogimi poklicanimi je edina izvoljena. 

 

19.9. Ugasne ogenj 

Ugasne ogenj trpljenja in se ustavi pred zvestobo. Gospod daje tiho in vdano, toda neomajno 

moč vsem, ki vanj zaupajo. Ker Ga ne zapustijo, jih tudi sam ne zapusti. Čudovit je v svojih 

svetnikih. Razodeva se po njih in osvaja. Zavrača in premaguje največje nasprotnike in 

najhujše nevarnosti. Njemu se ni mogoče ustavljati. Nežen in skrben je kot mati za svoje 

glasnike in neizprosen sodnik hudobiji. Dober Pastir je svojim pastirjem n buden varuh 

njihovih številnim, drobnim ovcam. Njegove so – kdo naj jih iztrga in Njegovih rok?! 

Zaupanje do sebe vrača tisočero. Vrača z zmagoslavjem in z neminljivostjo. Človeški 

slabotnosti stoji ob strani, kakor da bi čakal, kdaj jo bo podprl in ovenčal njeno potrpežljivost. 

 

Šestnajsta pobinkoštna nedelja 

20.9. Pripravljeni za dobra dela – 

Lesena in vsa  počasna je naša narava, kadar gre za dobro delo. Kakor bi bili bolni, odlašamo 

in se ustavljamo nujnosti. Z vsem se izgovarjamo – še s praznikom. vidimo stisko in zapiramo 

oči, kakor da bi bilo poniževalno za nas, če bi poslušali glas, ki nam veleva delati. In vendar 

nas ravno vdana, ponižna pokorščina – povišuje, dela vredne Gospodovega priznanja in časti. 

Milost nas kliče. Mogli bi reči da se nam ponuja, da nam želi nuditi svojo pomoč. Mar ne 

bomo posegli po njenem bogastvu? Mar ne bomo šli za njo? Ne bomo veseli, če nam sledi in 

dopolnjuje, kar je pustila nedovršenega naša človeška nepopolnost?  

Kako lahko nam je izvršiti nalogo, tudi če je težka, kadar milost prevzame večji del! Zares, 

premalo mislimo, kdaj in kako bi bilo – laže za nas. 

 

21.9. Nisem prišel iskat – 

Nisem prišel iskat pravičnih, ampak – grešnike. Čudna in pretresljiva beseda. Čudna za otroke 

sveta, ki sodijo brata in sebi prizanašajo – Čudna za samovšečne »pravične«, ki si prisvajajo 

odličnost n vzvišenost nad brati. Pretresljiva za nas, ki odkrito gledamo v obraz našim 

slabostim in jih nič ne olepšujemo, nič ne tajimo. Zavedamo se naše grešnosti in hudo nam je. 

Hudo zaradi nas samih, ker bi radi bili dobri. Hudo zaradi »pravičnih« bratov, ki nas 

prezirajo. Najbolj pa hudo zaradi Boga, kateremu bi tako radi bili blizu, pa čutimo tolik 

prepad med seboj in Njim. In ti nam Gospod sam z vso resnobo spregovori besedo, ki nas 

vrže iz ravnotežja: Grešnike sem prišel iskat! – Ne samovšečnih »pravičnih«, ampak nas, 

ubogo rajo, ki si skoraj ne upa na beli dan! Išče nas naš ljubljeni Gospod, trud in ponižanja 

vlaga za nas, da bi zmanjšal in premostil zadnji prepad – Čudno, čudno – 

 

Septembrska kvatrna sreda 

21.9. Z molitvijo in s postom – 

Hudo muči svet hudi duh. Muči ga kot nebogljenega otroka, da smo vsi zaskrbljeni. 

Poskušamo in trudimo se, da bi ga izgnali. Poskušamo kot skrbni oče, ki je hodil od enega do 

drugega, o katerem je upal, da bi utegnil kaj opraviti. Poskušamo kot učenci – Mislimo, da je 

naša vera trdna in močna in naša beseda mogočna in da bomo zato na prvi mah pregnali 

sovražnika, ki je star kot svet. Žanjemo pa neuspeh za neuspehom, poraz za porazom, da smo 

že vsi osramočeni in malodušni. Na Gospoda niti pomislili nismo, vse smo hoteli sami. 

Gospod doseže uspeh. In uspeh doseže vse, kar je Gospodovega: preprostost, zaupanje, post 

in molitev. Zaupna, otroška molitev, iskrena prošnja, ki ne gradi nase, ampak samo na Boga. 

In kako naj Bog to presliši?! Uspeh doseže post: ko se prostovoljno odpovemo sužnosti, smo 

že svobodni! Ko Boga cenimo bolj kot svet, smo že premagali zlobo sveta. 
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22.9. Izredna usmiljenost – 

Izredna usmiljenost Gospodova do nas se je pokazala, ko je izbral Velikega Duhovnika in Ga 

postavil za nas. Ni Ga mogel najti drugod, kot v svojem lastnem Sinu, v večni Besedi, ki je 

Glava vesoljstva in ima vse v Njem svoj obstoj. Izredno usmiljenost je pokazal, ko se ni 

zadovoljil samo s tem, da je lastnega Sina postavil za Srednika, ampak tudi s tem, da je 

dopustil Sinu žrtvovanje samega sebe. Kje naj bi svet našel primeren dar večnemu in 

neskončnemu Gospodu? Duhovnik sam je sklenil postati – Dar! bog – dar ljudem, Pravični – 

grešnikom. Angel velikega sklepa ubogim smrtnikom, izgubljenim sinovom. Izredno 

usmiljenost je Bog skazal svetu s tem, da je v veliko duhovništvo lastnega Sinu vključil 

izvoljene      izbrane človeške sinove. Ne morejo si sami prisvojiti časti – Najvišji jih pokliče, 

utrdi, blagoslovi, sprejme v prijeten dar. – 

 

Septembrski kvatrni petek 

23.9. Mnogo se odpusti – 

Mnogo se odpusti tistemu, ki mnogo ljubi. Božja in človeška merila so različna. Ljudje 

grešnike obsojajo, ker mu ne vidijo v srce. Bog – odpušča! Odpušča, ker vidi grešnikovo 

bolest. Izbrisuje dolg, ker vidi resnobo iskanj. Ozdravlja, ker vidi, kako silno nevarne so rane 

v duši. Oživlja, ker nikakor noče smrti grešnikove. Vidi po trpljenju razorane brazde in meče 

vanje semena svoje milosti, rosi nanje svojo ljubezen, ljubezen tudi klije. Razvija se in raste. 

Poganja sad in žetev za Gospoda. Poganja sad do nebes. Prijetna kot dobra oljka in sladka kot 

trta je duša, pravičnost. Mnogim je nekoč bila v spotiko. Zdaj je vsem v spodbudo. Upala je – 

brezmejno je upala. Mi lahko upamo zaradi njenega upanja. Našla je mir, katerega ni nikjer, 

razen v našem Bogu. Prinesla je mir tudi nam – grešnikom – 

 

23.9. Ne bodo premagala – 

Ne bodo premagala peklenska vrata Življenja, katero po Svetem Duhu polje v božjem 

ljudstvu. Ukloniti se morajo, umakniti. Ukloniti se morajo besedi dobrega pastirja, ki 

nadaljuje delo, izročeno do Učenika samega. Ukloniti se Besedi, ki je ustvarila svet in je 

njegov Gospodar. Umakniti se morajo – Umakniti iz duše posameznika, ki se je z vso 

iskrenostjo odločil za življenje Duha. Umakniti iz vse skupnosti, nad katero se je razlil čudež 

odrešenja. Nenehna je borba, toda zagotovljena je zmaga Dobremu Pastirju, ki je enkrat za 

vselej odlomil ost hudobiji. Njegovi smo. Z njim je naš delež trpljenje in z Njim – zmaga. Kaj 

pomišljamo? Česa se bojimo? Ali je naša vera toliko slabotna, da ne more izreči odločilne 

besede? V Gospodu ni vzroka za to slabotnost. V svetu tudi ne. Vzrok je – v nas. Kako dolgo 

še? – 

 

Septembrska kvatrna sobota 

24.9. Sveti šotori – 

Sveti so šotori, v katerih se mudimo na potu v obljubljeno deželo. Gospod nam jih je dal, da v 

njih prebivamo, da čutimo v njih svoj dom. ali je naša misel dovolj hvaležna? Dovolj zbrana? 

Ali se zaveda posvečenja, v katero je poklicana? Stene, katere vidimo, so le podoba za 

enkratno, vzvišeno resničnost, ki ni od tega sveta. Ali prebivamo v Kristusu? Ali je naš Veliki 

Duhovnik? Ali zaman čaka od nas sadov? Sadov od naše narave, katero je zasadil in katero 

nežno goji? Kolikokrat nas je že poklical, da nas ozdravi, da vzravna našo upognjeno 

hrbtenico! Ali smo mu sledili? Svetost in milost hoče razgrniti po notranjosti naših bivališč. 

ga sprejemamo? Ali ne godrnjamo kot farizeji? Gre za nas same. 

 

24. 9. Najtežje suženjstvo – 

teži  nas slabotna narava. Teži breme naših nalog. teži stvarstvo, v katerem živimo, ker samo 

vzdihuje po osvoboditvi. Teži jo bratje, ki so nas razočarali in nam delajo krivico. Vse to pa bi 
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se še dalo prenesti. V vsem tem si še nekako pomagamo z lastnimi močmi. Teži pa nas 

suženjstvo, ob katerem naše lastne moči odpovedujejo. Suženjstvo hudega duha. Vrine se v 

naše najtanjše žilice, naše najboljše namene. Kdo nam pomore? Kdo nas reši? Samo eno bitje 

je, ki ni podvrženo temi – Naša Mati, naša Gospa, naša Kraljica. Samo Njej se priporočimo 

brez skrbi, da bi naš klic izzvenel v gluho. Edino Ona je močna in dobrotna dovolj, da nas 

poprime za roko in izpelje iz temnih ječ. Budna je in posluša vsako prošnjo. Svobodna, zato 

lahko osvobaja. 

 

Sedemnajsta pobinkoštna nedelja 

25.9. Kaj se vam zdi – 

Gospod nas vprašuje, kaj se nam zdi o Njem. Hoče vedeti, kaj mislimo. Ni Mu vseeno. Še 

več. Hoče, da jasno povemo. Prišel je na svet, da izpriča resnico. hoče tudi od nas, da jo 

izpričamo. Ne mara nejasnosti, ne mara izbegavanj in prikrivanj. Dobro ve, da nam Njegova 

osebnost ni prikrita. Že davni preroki so Ga imenovali – Gospoda. Isto nam izpričuje ves svet. 

Nič drugega ne morejo o Njem povedati globine v naših dušah. Dobro ve, da nam ni lahka 

beseda. Ve, da bi odkriti besedi morala slediti – dejanja. Morala bi slediti vse naše življenje. 

Vsak dih. vsak trenutek. Eno samo Telo bi potem postali vsi. Njegovo božje Telo. Sam bi ga 

oživljal. Bili bi Njegovi udje. Tesno spojeni z Njim. Kako lepo in lahko bi nam bilo! Ne bi 

več živeli mi sami – s svojimi težavami, s svojimi nepopolnostmi: Gospod bi živel v nas! S 

svojo močjo, s svojo polnostjo. Kaj se vam zdi? Hočemo vse to? 

 

Sedemnajsta pobinkoštna nedelja 

26.9. Ogibati se okuženja – 

V globinah je naše bistvo zdravo. Želi si luči, kakor si otrok želi nazaj k Očetu. Izgnanec v 

domovino, jetnik v svobodo, bolnik zdravja, žejni pijače, lačni  jedi. Ni nam lahko – 

izgnancem in žejnim in bolnim. Zle kali nas ogrožajo krog in krog. Ustavljajo nam korak, 

zastrupljajo zrak, slabijo naše tako skromne sile. Kako hitro podležemo. Kako hitro naš stari 

sovražnik slavi zmago nad nami! Veseli se vsakega našega padca. Veseli, če je naš organizem 

podlegal tisočerim bolezenskim klicam, razsejanim okrog nas. Vdihavamo jih – še ogniti se 

jim ne moremo. Le kako naj ohranimo svoj organizem odporen? S tem, da se sončimo v božji 

navzočnosti. S tem, da s potrpežljivo vajo v krepostih sami proizvajamo protistrupe. 

Proizvajamo z izgorevanjem in s svetlobo božje milosti v nas. 

 

27.9. Resnično bratstvo – 

Močno je bratstvo po krvi. Človek se zaveda, bolj če: čuti bližino sočloveka. Zato joka z 

jokajočimi in se smeje z veselimi. Zato boluje z bolnimi – skrbi za njih zdravja. Mnogo 

žrtvuje, če je treba. Ne pomišlja niti dati svoje življenje. Od kod sila povezanosti? Samo iz 

krvi? Ne. Kolikokrat se povezanost po krvi spremeni v bes, v smrtno sovraštvo in naravnost v 

ubijanje. V duši torej? Vsekakor. Duša je nesmrtna, kakor je nesmrtna nagnjenost brata do 

brata. In od kod se je naselila v dušo? Prižgal jo je Tisti, ki je prižgal – dušo. Ena sama je 

ljubezen, ki ustvarja, ki oživlja, ki pomaga, ki premaguje vse zlo, ki nas nikoli ne zapusti. Ena 

sama. Ljubezen, ki je bistvo in narava Njega, ki Je. Kdo naj Mu nasprotuje? Kaj naj Ga 

premaga? Ni je stvari. Bratstvo je znak Njegovih otrok. 

 

28.9. Prinesel sem meč – 

Prinesel sem meč, čeprav so angeli ob Mojem rojstvu oznanjali – mir. Ni mogoč mir, kakor si 

ga želi greh. Ne morem pustiti, da bi pravica podlegla krivici, krepost – nečednosti. Prišel 

sem, da prinesem mir dušam. Mir – čistim mislim, čistemu življenju. Mir tistim, kateri so 

sprejeli blagovest. Ne morejo pa miru uživati tisti, ki so zavrgli blagovest. Nikoli njih vest  

nima miru. Muči jih zavest krivde, preganja jih in končno ugonobi. Sami so izbrali meč, sami 
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prijeli zanj – zato so si razrezali roke. Preganjeni uživa mir in blagoslov – preganjalec trpi pod 

neprestano obsodbo v lastni notranjosti. Nosi v sebi ogenj, ki ne ugasne, črva, ki ne preneha s 

svojim delom. Sam se je zagnal v morje trpljenja – strašna je njegova usoda. 

 

29.9. Brani nas v boju – 

Brani nas v boju, veliki Borivec! Brani nas, da ne podležemo. Tema se plazi okrog nas in se 

razpreda v nas s tisočerimi tankimi lovkami kot jesenska megla, da ne vidimo ped pred seboj. 

Ovija nas in zavija v plašč smrti. Neopazne, počasne smrti. Potegniti nas hoče na dno in v 

levje žrelo. Ti, Nosilec luči, nam pokaži svoj ščit! Naj nam zasije na njem božje ime. Varuje 

naj nas – razprostre vse naokrog žaromet vzvišene, nebeške svetlobe in vse nam bo jasno. Noč 

nam bo zasijala kakor dan in dan bo zablestel kot ogenj sedmero sonc. Kdo je kot Bog?! 

Nevidna, zato pa toliko večja je Njegova moč. Pokaži, izpričaj nam jo – napolni nas z njo! V 

nas, Njegovih krhkih stvareh, bori se Zanj - Zmagaj v nas. V nas premaguj temne poskuse 

vsega, kar ni Bog. 

 

30.9. Odpiram pisma – 

Odpiram pisma  In strmim nad njih lepoto. Po davnih listam izročilih, katera živa, večna je 

Beseda predala mnogim, poznim še rodovom. Prevzet sem nad modrostjo in resnico in 

globino. Kako vendar je čudovito življenje otrok in ljudstva božjega! Kako skrbno vsa pota 

naša naravnana so, da bi privedla nas do sreče! Zajemati samo je treba bogastvo, ki nam je 

pripravljeno. Ni mogel Bog ga obdržati zase – Njegova volja je, da si ga prilastimo in da ga  - 

živimo. Modrost ne bi bila modrost, če ne bi zlila v naša se dejanja. Resnica ne bila resnica, 

če bi življenje naše – laž ostalo in besedo govorilo le kot zvok osvajajoč. Odpiram pisma 

vsem, ki ljubijo resnico in modrost. Vesel in brez hinavščine, zavisti jo odpiram. Vesel, ker 

vsem nam Pismo svoje je odprl: GOSPOD – 

 

1.10. Posuta pot je s cvetjem – 

Posuta pot je s cvetjem ljubezni lepe, milosti in upanja. Posuta z angelskimi je pozdravi, ki ne 

utihnejo nikdar. Ves svet je z njimi prepojen. Pozdravljajo Srednika in Duhovnika, Pastirja. 

Pozdravljajo Ga,  ker je prišel, da nas odreši. Blagrujejo Ga vsi jeziki. Blagrujejo Njegovo 

Mater, ki je vsa dobra in deviška in skrbna bolj kot vse so zemske matere. Nenehno bdi nad 

našimi potmi, roko odpira, milosti deli. Odpušča  grešnikom in prosi, da tudi sin nam odpusti. 

Kako naj sin odrekel bi ji prošnjo, ko prav zato prišel je v svet in hotel je trpeti, da greh bi bil 

izbrisan?! Da spet brezmadežna bi srca našla pristop pred prestol milost. Da ogenj bi jih 

ožgal, ki gorel je in še gori za nas v Srcu Matere in srcu Sina. Ne mi – nebo posulo cvetje je 

na našo pot. Na trnje naših trdih src in grehov je nevenljive rože položilo. Veseli vsi jih 

moremo nabirati. Nabirati v prisrčni vdanosti. 

 

Osemnajsta pobinkoštna  nedelja 

2.10. Mrtvoudnost naših grehov – 

Hudo je, zares hudo, dan za dnem, leto za letom ležati mrtvouden na postelji, v senci, v 

zatohlem zraku in gledati, kako drugi zdravi in vedri svobodno hodijo po svojih poteh in 

žanjejo uspehe. In kje je vzrok našega bednega položaja? Kje naj zastavimo prvi poskus 

zdravljenja? Tam,  kjer je zastavil Gospod, ko je zastopniku vseh nas – odpustil grehe. Zelo 

enostavno se zdi to. Zdi se le beseda, toda silno težka in tehtna je ta beseda. Kako in kdaj so 

odpuščeni grehi? Če jih prežene za vse bodoče dni najtrdnejša volja, da ne zapademo več njih 

gnilemu okuženju. Če jih izbrisuje trda pokora, ki popravlja zamujeno, plačuje krivice. Če jih 

onemogoča prisrčna dobrohotnost do bližnjega. Če jih izključuje božje usmiljenje, brez 

katerega sploh ne bi mogli živeti, kaj šele storiti kaj dobrega. da, če se popolnoma predamo 

vodstvu milosti, ki se nam razodeva. 
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2.10. Angelom je zapovedal – 

Angelom, nevidnim, čistim duhovnim bitjem, katera v nebesih smejo gledati Bogu v obličje, 

je Bog zapovedal, naj nas spremljajo na vseh naših poteh. Zapovedal jim je – ni dvoma, da Ga 

ubogajo in nas v resnici spremljajo. Nevidni so in mogočni. Mogočni zato, ker spolnjujejo 

voljo Tistega, ki je ustvaril svet  in nas. Mogočni so, ker je božja volja, da nas obvaruje 

hudega in napravi srečne. Mogočni, ker so v svoji duhovni bistrovidnosti zaskrbljeni za našo 

usodo. Mogočni, ker jim sila zla ne more škodovati: božji poslanci, božji služabniki so in 

Bogu ni mogoče ne nasprotovati ne škodovati. Srečni so, ker smejo vršiti neposredno in 

neovirano voljo svojega Gospoda in Kralja. In kaj naj bi še želeli, kakor da isto srečo uživamo 

tudi mi? Svetli so in sveti. Kadar je temno in pusto okrog nas,  nas primejo za roko. Ne 

pustijo, da bi padli – če jim sami ne pokažemo hrbta. 

 

3.10. Postanemo otroci – 

Otroci naj postanemo? Želimo vendar si, da bi bili veliki in pametni in da bi ukazovali in 

drugi bi poslušali, ubogali. Otrok v očeh je naših ves zaničevan. S sočutjem, rekli skoraj bi – s 

prezirom gremo mimo njega. kaj naj dobil bi pri njem? Igrivo morda stisnemo mu le igračko. 

In zdaj postali naj sami bi tak – zavržen rod? In vendar jasna je Gospodova beseda,  

nedvoumna. Prav nič ne kaže, da bi mogli se ogniti. Še več: premisliti jo treba bo in izpolniti, 

če hočemo v kraljestvo božje. O to pa že! Kraljestvo je na vsak način si treba osvojiti! 

Posebno še, če je  - nebeško. Pa postanimo spet – otroci! 

Preprosti in ponižni in zaupni. In brez najmanjšega strahu ljubezni izročimo se usmiljeni. 

Ničesar naj ne bo, kar mogli bi odreči Gospodu, ki prosi nas samo za cvet – za cvet ljubezni 

naše. Ne enega – stotero bomo jih in tisočero Mu poklonili. Njegovi so. 

 

4.10. Sončna pesem –  

Meni pa Bog ne daj, da Ga ne bi hvalil in da Mu ne bi prepeval – prepeval vse dni svojega 

življenja. Hvalim Ga, ker mi je razodel, kar razodeva le majhnim. Hvalim, ker me je poklical, 

naj pridem k Njemu, ker je krotek in iz srca ponižen. Hvalim, ker m je naložil jarem, ki je čez 

vse sladak in lahek. Hvalim, ker mi je dal izbrano nevesto – uboštvo. Hvalim, ker vidim 

sonce, katero odseva Njegov pomen. Hvalim, ker smem v dlani zajemati bistro vodo, ki je vsa 

čista n deviška. Hvalim po Ranah, s katerimi me je zaznamoval Njegov seraf. O Rane, po 

katerih sem postal nova stvar! Začel novo življenje. Hvaljen, ker je moje telo iz ila postalo 

nosilec božjih skrivnosti. Hvalim svojega Gospoda po vseh majhnih in ponižnih, katere je 

poklical, da prisluhnejo pesmi, ki Mu jo pojem, pojem. 

 

Osemnajsta pobinkoštna nedelja 

5.10. Zahvaljujem se za milost – 

Zahvaljujem se – ne za denar, ne za dobro besedo – zahvaljujem se za  - milost. Ne 

zahvaljujem se dalje samo za milost, katera je bila dana meni in po kateri sem, kar sem – 

Zahvaljujem se prisrčno in toplo tud za milost, katera je bila dana vam, moji bratje. Vidim, 

kako zelo ste obogateli po njej. Odpuščeni so vam vaši grehi. Zdrava sta vaša duša in telo, 

katera sta bila tako dolgo mrtvoudna. Čez vse pa vidim, kako ste obogateli v slehernem 

znanju in spoznanju. Odprla se je za oko vaše duše ljubezen Očeta v nebesih. Ničesar več ne 

pogrešate. Kar težko je verjeti, da je res. Utrdili ste se v obilju razodetja, katero vam ne bo 

nikoli več vzeto. Živelo bo v vas in vi boste živeli v njem vse do prihoda Gospoda, katerega 

tako željno pričakujemo in se nanj pripravljamo. 
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Rokopis v zvezku 3: 

Meditations petits III. 
DXIX. p. PEN T. – III. ADV. 

6. X. LXVI – 15. XII. LXVI. 

 

6. 10. Zvezde vrh gora – 

Na gorah smo bliže nebesom kot v nižini, zato smo si jih izbrali. Zatekli smo se v njih gluhe 

soteske in jih napolnili s hvalnicami, katere pošiljamo Gospodu noč in dan. Kos neba se je 

preselil med nas in ničesar nismo pogrešali, ker smo čutili božjo bližino. Odmrli smo svetu, 

njegovim lažem in gnusobi. Zadihali smo v svežost in nedotaknjenost angelov. Neoskrunjen 

dih Svetega Duha naj šepeče svojo modrost, sladkost in radost. Kaj bi hoteli še več? V obrani 

molitvi prosimo odpuščanja za mnoge . Tako – poleg hvalnic, ki veljajo Najvišjemu 

poravnavamo svoj dolg do bratov. Nismo se ločili od njih – oddaljenost po telesu je vzbrstela 

v duhovno povezanost, dišečo kot gorski cvet. – Kvišku srca! – je naše geslo. Tako glasno ga 

kliče naše življenje, da osvaja vek za vekom. 

 

7.10. Posnemamo – dosežemo – 

Angel je bil poslan na svet, da je spregovoril človeškemu bitju: AVE! Ne le enemu – po 

izbrani Devici vsem ostalim. Opozoril nas je na življenje edinstvene Matere in Njenega 

edinstvenega Sna. Pokazal nam ga je kot pesem, katera je prevzela naše duše, oplodila našo 

voljo in ji dala moč, da išče, dokler ne najde. Da daruje. Da  prenese trnjevo  krono in bičanje. 

Da se ne ustraši niti križanja. Posnemamo neprisiljeno in lahko  našo Mater in  našega Brata. 

Ne da bi pomišljali. Posnemamo, ne da bi zahtevali in pričakovali nagrado ali čast. 

Poveličanje sledi samo po sebi. Vključeno je v našo vero, v  naše upanje, v našo ljubezen. Naš 

pogled na deviško Mater odpira neusahne vrelce milosti. Milost pa nikoli ne ostane brez 

sadov. Stotero lista ROŽA je in zato rod stoteren sad. Sad v vstajenju, v vnebohodu, v 

poveličanju med angeli. 

 

8.10. Razodete skrivnosti – 

Gospod ni za sebe prihranil skrivnosti kakor skrit zaklad na njivi. Hotel nam jih je odkriti. 

Hotel je, da bi črpali iz njihovega neizmernega bogastva. Deliti hoče z nami radosti. Hoče, da 

z Njim uživamo. Našo krhko naravo napravlja sposobno, da se vživi v  utrip večnosti. Po 

Njegovi volji je, da se poglabljamo v poteze njegovega bistva, kolikor je to človeškim očem 

in merilom sploh mogoče. Ni nam lahko – prej je breme kakor užitek – vendar sladko breme. 

Ko odkrivamo božje skrivnosti, se razgrinja okrog nas nedopovedljivo razkošje božjega 

veličastva. Podobno kakor razgled vrh gora, ko vstaja sonce in je vedno silnejša njegova moč. 

Zdi se, da nam zmanjkuje tal pod nogami in da smo sami le eden od sončnih žarkov. 

 

Devetnajsta pobinkoštna nedelja 

9.10. Svatovsko oblačilo – 

Kujamo se in niti nočemo vstopiti na ženitnino, katero nam je pripravil Gospod sam. Kaj vse 

nam je važnejše! Čudno, da nas ni sram povedati takih ničnosti v primeri z božjim razkošjem. 

Prisiljeni moramo vstopiti. Prisiljeni po božji ljubezni, ki pozna našo nespamet in zatisne nad 

njo svoje oči. Naša žaljiva malomarnost pa gre še dalje. Ni nam mar svatovska obleka. 

Pridemo med drage in izvoljene nebeške goste kar v svoji človeški obremenjenosti in 

umazaniji. Kako da Gospod ne bi bil užaljen?! Vse je dal, mi pa niti po darovih nismo stegnili 

rok. Ponujal je ljubezen; prosil, da bi jo vzeli. Še to nam je preveč. Še ega ne storimo. Dobro, 

pa naj bo po naše! Če smo odklonili ljubezen, pa nosimo sovraštvo in njegove posledice! 

Morda nas bo to spametovalo? Morda bomo potem zahrepeneli po obleki novega človeka? 
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9.10. Poslani smo – 

Poslani so bili angeli, da oznanijo in pozdravijo božje Učlovečenje. Poslani so bili učenci 

Gospodovi, da veselo oznanilo razširijo po vsem svetu. Poslani smo tudi mi. Ob telesnem 

rojstvu smo bili postavljeni v svet, ob svetem krstu določeni in posvečeni v duhovniški rod, 

da širimo božjo čast in utrjujemo vero. Kako obilna žetev nas čaka! Polja so vsa zrela. 

Delavcev pa je tako malo. Naj jih prikliče nujna potreba. Zbudi goreča prošnja. Nagne v našo 

pomoč – božje usmiljenje. Privabi trdna odločenost nas vseh, da poprimemo za delo, katero bi 

bilo njim v pretežko breme. Ogreje tolika duhovna beda krog in krog nas. Ne oglašajo se več 

angeli ne prvi dvanajsteri galilejski ribiči. Svet čaka naše besede. Žetev čaka naših rok – moje 

in tvoje in nas vseh. Ne vprašujemo: Kako?! – Samo roko nam je treba stegniti – 

 

10.10. Zgled in plačilo _ 

Zgled in plačilo ponižnosti je – kdo drug, kot Gospod sam? Čudno: Stvarnik in Kralj in 

Zakonodajalec je, pa posluša. Posluša in ves ponižen sledi besedi Očetovi. Nebesa zapusti. 

Posvetno bogastvo zavrže. Segel je po revščini in trdoti življenja. Segel po velikih naporih. Po 

nerazumevanju. Po sovraštvu. Ali se je še kdo tako ponižal? Edinstveno je, kar je storil in kar 

dela. Vprašanje za našo voljo n, le če Ga želimo, prihaja k nam. Edinstveno prizadevanje 

nujno zasluži in rodi tudi edinstveno priznanje. S križa gre v grob. Iz počitka v grobu v 

zmagoslavje Vstajenja n zmagoslavje Vnebohoda. Vse bogastvo, katero je zapustil, je tisočero 

pomnoženo Njegov delež. Množi se z dneva v dan. Množi v vseh tistih, kateri hodijo isto pot. 

pot ponižanja in nerazumevanja in nasprotovanja. kako edinstven je  njih delež! Nič manj, kot 

– Gospodov! 

 

11.10. Bil je pokoren Materi – 

Sin je slišal Materino besedo in ji je bil pokoren. Gospod in Stvarnik, ki si Jo je izbral za svoj 

zemeljski hram, je sledil Njeni volji. Izbral si Jo je – sprejel je, kar je bilo Njenega. Vse je 

Njegovo – tudi Mati je Njegovo delo; Njegov čudež v deviški, nedotaknjeni rodovitnosti, 

Njegova odlika. Tudi v Njej je zvest in pokoren sam sebi, globini svojega bistva, neizčrpnosti 

svoje povezanosti z Očetom in Svetim duhom. In vendar so Mu mile vse Njene posebnosti. 

Njena neizmerna skrb, Njena nesebična ljubezen, Njena dobrotljiva modrost. Mile so Mu, ker 

je sam položil kali zanje v naročje Nje, katera Ga je smela roditi v čas. Mile so Mu, ker so po 

Njem in v Njem obsegle vse Njegove brate. Ko gleda Njeno zaskrbljenost za nas, bere v njej 

Njeno zaskrbljenost za samega Sebe, za svojo čast, za svoje kraljestvo. In zato Ji ničesar ne 

odreče, zato Ji – sledi. 

 

12.10 Tolažimo – spodbujamo – 

Božji služabniki smo in v božji službi – vaši služabniki. Gospod vidi vašo stisko, vaše 

trpljenje in vašo zbeganost. Blizu je vsem sirotam in vsem potrtim. Odbral in poslal in 

postavil nas je zato, da bi vas potolažili z močno, sladko besedo, s katero nas tolaži tudi sam. 

Z vami nosimo vaše trpljenje in težje kot vi, ker čutimo vse breme tudi za vas. Nosimo ga, pa 

ne klonemo. Vemo in trdno smo prepričani, da vsako trpljenje ovenča zmaga, da se vsaka 

stiska končna z velikimi, neslutenimi darovi. Hodite z nami po poti Vstajenja. Kako velik je 

naš skupni delež! Ne moremo niti slutiti njegovega obsega. Korenini v večnosti, v živi 

Očetovi slavi, katero molijo in poveličujejo vsi angelski zbori. Med njimi je tudi naše mesto. 

Oče vsakemu pripravlja po njegovih delih. Očetova roka pa je čez vse radodarna. 

 

13.10. Ovenčan s slavo – 

Nisem sam iskal slave, nisem si sam venčal čela. Gospod me je izbral in ovenčal. Izbral me je, 

da sem Mu zaželel služiti v vsej ponižnosti in iskrenosti. Služil sem Mu v resnici zvesto. 
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Hotel sem ostati krotak in čist in deviški n ljubil sem mir bolj kot posest. Vse to so značilnosti 

Gospodovega življenja, Njegova nenapisana zapoved. Nikoli je nisem prestopil. Radoval sem 

se v njej. Radoval vse dni n storil, kar sem mogel, da bi se tudi drugi radovali v Gospodu. S 

tem da sem se izogibal zlu, sem ga premagal. Nisem prijemal za meč, zato sem posedel 

zemljo in je nanjo in name rosil blagoslov. Razsipal sem bratom pomoč, zato sem jo nenehno 

prejemal in je nikoli nisem pogrešal. Učenec, ki je bil najljubši mojemu Gospodu, je bil tudi 

meni. Poslušal sem besedo o Besedi in jo – živel. Ni me zapustila. Rodila me je iz časa za 

večnost.  

 

14.10. Zgledi obnavljajo – 

Slaboten  človek bi mogel biti, obložen z lastnim in tujim trpljenjem, lastno in tujo 

nepopolnostjo. Mogel bi tožiti nad bridkostjo in obtoževati. Storil nisem ne enega ne drugega. 

S spoštovanjem in z ljubeznijo sem se spustil do bratov, živih in pokojnih. Šel sem po 

njihovih stopinjah. Zadihal sem v ljubezen in mir in našel sem trdnost. Ko me je vse okrog 

ogrožalo in podiralo, za kar živim, sem – gradil. Obnavljal. Postavljal za vekove. Postavljal za 

tiste, katerim, bi se zdelo, da ne morejo drugega, kot žalostno tožiti in se z grenkostjo zaradi 

krivice pritoževati. Postavil sem zanje žive spomenike v kamnih, ki ne bodo prešli. O, ti 

kamni! Niso spomeniki mrtvim, temveč spodbuda  - živim! Spodbuda, da tudi oni zadihajo v 

ljubezen, katera iz grobišč ustvarja setve za bodočnost. 

 

15. 10. Nebeška hrana – 

Položil si, Gospod, v nas večje hrepenenje po sreči, to je  - po nebesih, kakor je hrepenenje 

neveste po Ženinu. Položil si v nas tako močno hrepenenje po Tebi, kakor je klic Ženina, naj 

Mu odpre, naj pride k tebi izbrana nevesta. Ta klic, to hrepenenje, ta modrost nas hromi. Vse 

nas je zajela. Vse nam pomaga prenesti. Z nami gradi in obnavlja. V nas govori, da se drugi 

čudijo, ker ne vedo in ne slutijo, od kod v nas modrost in moč, ki nasičuje lačne in poji žejne. 

Vidijo našo skromno, svetu odmaknjeno in svetu tujo pojavo in je ne morejo uskladiti z deli, 

katera naša misel in naše roke vršijo prav za ta svet. Vršijo v smotrnosti in z uspehom, kakšne 

ne dosežejo vsi otroci sveta. Zanje je to skrivnost, za nas pa samo dokaz, da naša vera n bila 

zaman. 

 

16. 10. Tvoja navzočnost – 

Hudi so naši dnevi in dobro ter s skrbnim premislekom moramo uporabljati čas. Ne vabi nas 

opojnost vina in prav nič  nas ne privlači razkošje bogastva, ker se bojimo njunih nevarnosti. 

Dovolj nam je hudo in težko. Dovolj je skrbi in bolečine v naših dušah. Gospod, ali ne slišiš 

naše neprestane prošnje: Pridi!? Usmili se! Ozdravi,  kar nam je najdražje! In znova: Pridi, 

preden zajame smrt ljubezen našega srca! – Ti pa pomagaš, ti pa čudežno ozdraviš s 

skromnim opozorilom, da si povsod navzoč! Da Tvoja volja vidi v globino naših tegob in 

pomaga in ozdravlja in rešuje, samo če ponižno in vdano in zaupno povzdignemo k tebi svoj 

glas in svoje srce in svojo dušo. Odveč je, da bi še naše oči videle Tvojo podobo, Tvoja 

znamenja! Povsod in vedno si z nami! 

 

16. 10. Svet in križ – 

Svet in križ sta stopila predme – neizkušeno deklico, mlado ženo, kraljico. Uživanje in 

sladkosti, kakor pravijo, in grenka odpoved, ponižnost, spokornost. Naj izbiram? Naj 

pomišljam? Ni kaj izbirati ne pomišljati. Kar je svetu sladkost in uživanje, je meni – križ. Vse 

najdem v njem. Nikoli mi na razpotjih ne svetuje napak. Če mu sledim, najdem zaklade, večje 

od kraljevskega bogastva. Najdem srečo, katero ne nadomesti najslajši smehljaj. Najdem moč, 

da se brez žalosti ločim od vsega, za čimer svet hlasta in si sploh ne more misliti, da bi se dalo 

kdaj in kakorkoli ločiti od tega. Pokoj je v moji duši, da bi mi mogli zavidati najbogatejši. Pa 
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ne pokoj brezdelja, ampak pokoj, ki vztrajno gradi in njegova dela rastejo v večnost. 

Znamenje, katero sem izbrala, me ni prevaralo. Izbrala sem si Znamenje kraljevske zmage. 

 

17.10. Varno zavetje – 

Zahvaljujem se ti, nedoumljivo Bogastvo, da si me poklical na pot malih! Samo njim se 

razodevaš v tisti polnosti, ki je velikim neznana. Sam si se ponižal, sam prosjačiš, da bi smel 

vstopiti. In čemu si želiš k nam? Zato, da bi kot šotor razprostrl vse naokrog nas svojo 

ljubezen, v kateri bi mogli biti – varni. Da, varni! Bolj kot sami vemo, veš Ti, kako slabotni 

smo, kako se trudimo. Rad bi nas poživil. Poživil s tem, da bomo trenutek brez skrbi. Dolg in 

sladak – »trenutek«! Dolg, kakor vsa večnost, katero najdemo po Tvojem razodetju v Tebi. In 

sladak, kakor je sladko odpuščanje. Premalo so Ti nebesa z angeli – razdati se hočeš tudi nam, 

ki se za nebesa ne zmenimo dosti. Božje Srce razprostiraš okrog nas, ki še lastnega srca ne 

poslušamo. 

 

18. 10. Zvest spremljevalec – 

Zvest spremljevalec, kakor nihče, je Gospod. Nobene prilike ne zamudi, da nam ne bi 

spregovoril tople besede. Oznanja nam z vso zgovornostjo svojo veselo vest. Pripoveduje nam 

dejanja, ki pričajo, da vesela vest pomeni premnogim vir moči in jim neizpodbitno zagotavlja 

uspehe. Daje našim dušam in telesom zdravje, kakor ga more dati le sam. Ljubeznivo skrbi, 

da nam po Njem in v Njem in Zanj priča mnogo delavcev, katere je izbral in jih poslal na 

svojo obilno žetev. mnogo jih je, nikdar se ne prekine njihova vrsta, pa jih je še vedno – 

premalo! Premalo za obilje veselega oznanila, katerega sploh ni mogoče izčrpati: premalo tudi 

za nove in nove množice, katere prihajajo in so željne in so potrebne Besede in Dejanj. 

Potrebne, da ozdravijo in postanejo močne. 

 

19. 10. Ljubi šotori – 

Ljubi šotori so Nevidnemu in Večnemu in Neskončnemu postali zidovi, katere so postavili 

naše borne, človeške roke. Ustaviti se je hotel sredi njih in sredi njih ostati. Videl je naše 

solze, slišal našo žalost – O, in videl je tudi naše grehe! Videl, kako zelo in silno in nujno in 

neizogibno smo Ga potrebni. Zato ni premišljal in ni pomišljal. Preprosto je prišel in stopil 

med nas. Nobena misel in nobena ljubezen ga ne moreta obseči. Dovolj je, da je Sam obsegal 

nas. V trenutku srečanja so v Njegovem ognju zgoreli vsi naši grehi, razsvetljena je bila naša 

tema, posvečena naša nepopolnost. Našli smo, kar smo iskali. Prejeli, kar smo prosili. Odprlo 

se nam je, kjer smo trkali. Gospod je obrisal vse solze z naših oči, spremenil nas je v svojem 

Svetem Duhu v nevidne, duhovne kamne, iz katerih raste Njegovo božje svetišče v Njemu 

lastno neskončnost in Luč! 

 

19.10. Odprto spokorno oko – 

Gospodu je bilo všeč, da mi je odprl oko za stvari, katerih ne vidi telesno oko in katerih ne 

obseže in ne stehta človeška roka. Najprej sem zagledal sam sebe. Spoznal, da sploh nikoli ne 

smem prenehati – s pokoro. Kar sem hotel, kar sem poskušal in kar sem storil, je bilo še vse 

premalo. Premalo v primeri z našo zadolženostjo na eni strani in z božjo užaljenostjo na drugi. 

Potem se mi je nevrednemu – po nedoumljivi božji dobroti, odprlo božje veličastvo. Odprle 

so se mi skrivnosti, mimo katerih gre telesno oko, ne da bi kaj zaznalo. Gospod mi je pač 

dovolil gledati, česar drugi ne vidijo, da bi Ga spoznaval in Ga lažje oznanjal. Dovolil, da sem 

ob Njegovih globinah spoznal ničnost pozemskega in toliko silneje zahrepenel po bogastvu 

nadzemskega sveta. V božji slavi se mi je odkrivala človeška. 
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20.10. Modrost usmiljenja – 

Nisem je učil, živel sem jo. Iskal sem jo vse dni in jo zato vršil na vsak korak. Gradil in učil 

sem bolj sebe kakor svet. In ko sem gradil in učil sebe v tem, kar veleva Gospod, sem 

najučinkoviteje gradil in učil tudi svet okrog sebe. Ker sem iskal modrost usmiljenja, sem 

postal dober pastir. Ljubil sem ovce – zaradi njih, ne zaradi sebe – in zato so ovce ljubile 

mene. Pripravljen sem jim bil služiti vsak trenutek, ker je bil tudi moj Gospod vsak trenutek 

pripravljen, da mi izkazuje usmiljenje in sicer veliko usmiljenje. Tako veliko, kakor je velik in 

usmiljen sam! Moje srce in moje roke in moja beseda so Mu bile samo sredstvo in orodje, da 

je izlival usmiljenje tistim, katerim bi ga sicer ne mogel. In ne mogel ne zato, kot bi kaj 

Njemu bilo nemogoče, temveč zato, ker bi se ta ali ona duša tega branila, če ne bi posredoval 

Njegov služabnik. 

 

21.10. Častimo zmago – 

Nikoli zgodovina ne pozabi velikih del. Imena zmagovalcev so nesmrtna. Znana tem bolj, čim 

večja so bila njih dela, čim bolj so presenetila svet. Ali naj govorimo o teži in krutosti ali celo 

krivičnosti trpljenja in smrti? Prav nasprotno. Vsa teža in krutost in krivičnost, katero vidijo 

slabotne oči površnih opazovalcev, so skromni in zvesti služabniki, ki vodijo v slavo in 

poveličanje. Pravimo, da ne prizanašajo niti najbolj nežnemu, deviškemu cvetu, pred čigar 

lepoto vzdrhti vsako srce in oko. In vendar mu pripravljata toliko večjo slavo, kolikor bolj nas 

preseneča moč, katero je nežnost pokazala v svojem boju. V božjih očeh, v merilih večnosti 

poteka pot blaženih drugače kot v domnevah tistih, ki malikujejo pred snovjo. Poteka 

premočrtno kvišku skozi vse ovire, v katerih se pogosto izgubi naša kratkovidnost. Trpljenje 

je istovetno z zmago. 

 

Marijina sobota 

22. 10. Žena iz množice – 

Žena iz množice je povzdignila glas. Preprosta, neznana, brez posebne izobrazbe. Takšna, 

kakor jih je na stotine in tisoče. Žena, ki brez posebnih načrtov in brez posebno blestečih 

lastnosti skromno vrši svoje mnoge in skromne, nevsiljive vsakdanje dolžnosti. In prav zato, 

ker je bila vsa vrasla v ozki krog povprečnosti, je tem jasneje spoznala, kar je bilo – 

nadpovprečnega. Gospodova živa beseda in neizčrpna dobrota jo je opozorila na Gospodovo 

Mater. Blagrovala jo je z  navdušenim, iskrenim priznanjem, ki je preglasilo  množico in 

našlo dostop do božjih ušes. Pogumen je bil njen nastop, saj ni bil v skladu z volj uglednih 

farizejev, ki so hoteli Gospodu čast čim bolj zabrisati. Blagor telesu, ki je nosilo Sinu večnega 

Očeta! In blagor njim, ki božjo besedo poslušajo in ohranijo! 

 

Enaindvajseta pobinkoštna nedelja – misijonska 

23. 10. Dolg in odpuščanje – 

Odprto vprašanje je, ali je večji naš dolg ali je večje božje odpuščanje. V nenehni borbi z 

oblastmi teme se ne izkazujemo ravno kot najboljši vojaki. Premalo skrbimo za orožje žive 

vere in ščit pravičnosti. Premalo so naše noge pripravljene, da oznanjajo blagovest. O, če bi 

Gospod ravnal z nami kot mi z našim bližnjim! Vzdihovali bi na dnu temnic in  ne bi več 

mogli upati na beli dan. Gospod pa dela drugače. Gospod – odpušča. Odpušča sedemdesetkrat 

sedemkrat. Prepričan je in mirno čaka, da nas bo ob nekem odpuščanju le ganil, le spremenil, 

le pridobil, le osvojil. Osvojil, da krenemo na Njegovo pot, da nam duša in ustnice prekipijo v 

veselem oznanjanju Njegove ljubezni, Njegovega kraljestva, Njegove pravičnosti! Da bomo z 

besedo in z dejanjem oznanjali Njegovo usmiljeno odpuščanje in s tem izbrisali svoj in tuji – 

dolg. 
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23. 10. Da bi iskali – 

Da bi iskali! Da ne bi ostali zadovoljni s tem, kar imamo in kar je! O, mnogi iščete! Iščete 

denar. Iščete ljubezen. Iščete opojnost te ali one vrste. Iščete slavo. Morda kdo išče celo več 

teh stvari. In vendar je vse to premalo. Ni vse to – nič. Nič pred Bogom. Nič pred ljudmi. Nič 

za nas same. Kaj torej? Da bi iskali – duš! Iskali tistih dragocenih snovi, ki jih ni mogoče 

ukrasti kot denar, ki ne ugasnejo kot ljubezen, ki ne zaidejo, kako slava. Duš, ki so nosilci 

božjega življenja. Duš in njihovega zveličanja. Mnogo je namreč rok, katere se stegujejo po 

njih. Umazanih rok. Več kot umazanih – zločinskih. Strežejo dušam po njih lesku, njih 

nesmrtnosti, njih odločenosti, da sedejo na Očetovo desnico in zavzamejo kraljestvo, 

pripravljeno na veke tem, ki ljubijo Boga. Rešiti jih moramo. 

 

24.10. Spremljam in ozdravljam – 

Spremljam vas na vaših negotovih poteh. Vidim bolj kot vi, kje pretijo nevarnosti in kje se 

odpira prava pot. Nenehno ostajam z vami, čeprav ne vidite moje prave podobe. Ne morete je 

videti. Dovolj je, da slišite moj glas in se zanesete na mojo nevsiljivo skrb za vas. Niti ni – 

moja ta skrb, temveč – Gospodova, zato je toliko nujnejša in toliko mogočnejša. Kar mi je 

velel Bog, to svetujem, to zahtevam. Ozdravljam vas – božja moč vas ozdravlja. Ko vzvalovi 

okrog vas morje bolečin, nezaupanja v svet in v vas same, ko vzvalovi okrog vas božja 

navzočnost in se pogreznete v božji obisk, ste ozdravljeni. Ozdravljeni pa samo, če zaupno in 

pogumno stopite v valove božje navzočnosti in se vdano potopite vanje. Brez vašega 

sodelovanja ni nič. Ne more biti, ker gre za vas same. Zato vas kličem, zato spodbujam. 

 

25.10. kdo naj nas loči? 

Kdo naj na loči od duhovne zvestobe? Gospod jo je položil v naša srca in Gospodu služi. 

Služi Mu zato, ker je Gospod zvest in nikogar ne zapusti, potem ko ga je poklical iz poganstva 

v svoje kraljestvo. Služi Mu naša zvestoba s tem, da žari in pridobiva in trpi. Žari v ljubezni. 

V tisti veliki ljubezni do Boga katera objema ves svet in vse ljudi. Kliče jih in ni se ji mogoče 

ustavljati. Množice ji sledijo. Pridobiva jih, ker je neomajna in dobrotna in potrpežljiva. 

Pridobiva, ker ne išče svojega. Trpi, ker je – Gospodova. Gospod v njej trpi za nas, da nas 

odrešuje. Kakor traja naša slabotnost in kakor traja naš greh, traja tudi Gospodovo trpljenje. 

In, ker smo Gospodovi, trpimo z Njim. Odkupujemo lasten dolg in dolg naših soljudi. Pod 

udarci postajamo trdnejši in odpornejši bolj in bolj Gospodovi. 

 

Enaindvajseta pobinkoštna nedelja 

26.10. Varuj družino – 

Varuj svojo družino, o Bog! Tvoja je, čeprav tako slabotna, neposlušna in trdega srca. Tvoja 

je, čeprav jo sovražnik neprestano obdaja in ogroža z nevarnostmi. Tvoja, ker si ji skrbno 

pripravil orožje vere in dal v roke silni meč Duha. Ker je Tvoja, jo obdajaš s ščitom 

pravičnosti. Tiste pravičnosti, ki se zaveda, da ima sama pred Tabo velik, prevelik dolg. 

Mnogo večji, kakor so vsi posvetni medsebojni dolgovi. In da ga vsaj nekoliko poskusi 

poravnati, je vneta za dobra dela. Toda kdaj bi mogla po pravici reči, da je  - vneta? Tako 

silno malo in tako površno je, kar hoče. In še toliko mnogo manj, kar v resnici stori. Prav zato 

ponižno, spokorno prosi, da bi bila – bolj vneta! Vneta za slavo Tvojega imena. Ker je Tvoja 

stvar, bi s slavo Tvojega imena rasla tudi njena čast. 

 

Enaindvajseta pobinkoštna nedelja 

17.10. Potrpi z menoj – 

Potrpi z menoj! – moramo neprestano prositi Boga. Tako velik je naš dolg pred Njim. Naša 

malomarnost, kadar Mu je treba dajati čast. Naša površnost ali celo godrnjanje kadar Mu je 

treba služiti. Naša neiskrenost, ko nam ustnice pojo lepe in vzhičene besede Najvišjemu, naša 
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dajanja pa ne le, da ne koristijo bližnjemu, ampak celo namerno žalijo brata, ustvarjenega po 

podobi Najvišjega. Potrpeti mora Gospod, kadar mi premalo potrpimo. Premalo potrpimo z 

vsakdanjimi težavami, katerim nihče ne uide in katere so mojstrski udarci Umetnika, ki hoče 

iz naše brezlične, mrtve, kamnite gmote ustvariti svoj večno lepi lik. Premalo potrpimo z 

našim ljubim sočlovekom, ki kaže vendar iste napake, kot jih mi sami. O, zelo je na mestu 

prošnja: Potrpi z menoj! 

 

28.10. To vam naročam – 

Naročam vam, ne – »svetujem« ali samo – »menim, da bi bilo tako prav« - Naročam vam, ne 

da iščete ljubezni in se obračate tja, kjer bi se sončili v blagohotni, dobrotljivi naklonjenosti, 

temveč tja, kjer boste dajali in sejali ljubezen. Sejali, kakor jo sejem Jaz. Do konca sveta in do 

vseh meja. Sejali tam, kjer vas svet sovraži. Ne bojte se tega! Sovražili so tudi Mene. Luč se 

pač loči od teme in zato tema vedno sovražno zre na jasni, odkriti sij. Zavida ji njeno večjo 

veljavo. Še več: preganjali vas bodo celo zato, ker boste govorili o ljubezni! O tisti ljubezni, s 

kakršno Oče ljubi Sina in Sin Očeta. Nič zato! Dejanja govorijo – njim v obsodbo. Če so 

zavrnili setev ljubezni, je ne bodo mogli žeti. Vi pa, Moji ljubi, napredujete, ko Me častite. 

Častite z obilnimi darovi, kateri so vam dani po Svetem Duhu. 

 

Marijina sobota 

29. 10. Rodila si Kralja 

Kraljev rod smo in to po svojem izvoru in svojem namenu. Svet je ustvarjen za nas, Božji Sin 

se je učlovečil za nas – in to celo za naše – grehe! Čudne, prečudne prepade nam je dano 

premostiti. Samim seveda ne! Dano nam je po našem Sredniku . Po Njem, ki je Kralj in 

istočasno – hlapec. Kako naj se zgodi to čudo? Kako naj ena Oseba združi oboje? krepkega 

posredovanja je treba. In tako čistega sredstva, kakor je devištvo in materinstvo obenem. 

Dvoje v svetu ločenih polov zlitih v eno Skrivnostno rožo. In ta Roža  naj rodi Sad, ki nas bo 

usposobil, da si znova pridobimo zapravljene kraljevske  pravice. Pri Bogu je nerazdružljivo 

soglasje. Še greh služi poveličanju! Služi po odprtih dlaneh in odprtem, brezmadežnem Srcu 

Tisti, ki je – Pribežališče grešnikov! 

 

Praznik Kristusa Kralja 

30.10. Vredno je Jagnje – 

Vredno je Jagnje, da prejme oblast. Vse je ustvarjeno po Njem in vse ima v njem svoj obstoj. 

Žrtvovano je bilo, da nas spet spravi z Očetom, da spet ustvari mir. Knez miru je in Sin 

Najvišjega. V svet je stopil, da izpriča resnico. Kdor je iz resnice,, posluša Njegov glas. 

Posluša jo, živi jo, ljubi jo in oznanja. Vsi narodi so Njegova last in vse pokrajine na zemlji. 

Posreduje za nas – Veliki duhovnik. Vodi nas – Dobri Pastir. Sodi nas – Odrešenik. V svetu 

je, pa ni od tega sveta. Premajhen Mu je svet, samo delo Njegovih rok, sad Njegove volje. 

spremenil ga bo nekoč, kot zvijemo star plašč. Njegovim letom ni konca in tudi začetka ne. 

Vsa svoja dela mu posvečujemo. Po njegovih zakonih se trudimo, da bi jih izvrševali. 

Služabniki smo Mi – bolje rečeno: Njegovi sodelavci. S svojo častjo nas ogrinja. 

 

Dvaindvajseta pobinkoštna nedelja 

30.10. Bogu, kar je božjega – 

Ne bi bilo dobro za nas, če bi s farizeji vpraševali, kaj naj damo bogu. Vse je namreč 

Njegovo, zato Mu moramo dati – vse. Vse, brez pridržka. Sam je začel dobro delo, ko je 

ustvaril svet, ko je nas same poklical v bivanje, ko nam je dal bogastvo svojih darov. In, ker 

ga je začel, ga hoče tudi dovršiti. Vse naše življenje moramo z Njim sodelovati. Ker so po 

božji volji tudi oblastniki, ki zahtevajo davek, jim ga moramo dati. Ne zaradi njih, temveč 

zaradi Boga, ki davek zahteva. Zahteva po njih, katere nam je postavil ob življenjsko pot. Ne 
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služimo njim, ko smo jim pokorni: služimo tistemu, ki jih je poslal. Za nas je samo važno, da 

bolj in bolj rastemo v – ljubezni ker je bog – ljubezen, damo Bogu toliko več, kolikor bolj 

rastemo v ljubezni. In, ko rastemo v ljubezni, rastemo tudi v spoznanju Boga. V tem 

spoznanju pa je naša sreča. 

 

Dvaindvajseta nedelja po Binkoštih 

31.10. Prosimo – dosežemo – 

Ali se ne naveličaš, Gospod, da neprestano stojimo pred Teboj in prosimo in trkamo? Ali Ti 

nismo, o Kralj vseh kraljev, preveč nadležni? Ali ne boš zaklical, nam – zoprnim, 

malopridnim beračem, naj nehamo nadlegovati Tvoje veličastvo? Ne. Srce in pamet nam 

govorita, da ne boš rekel tega. V čast in prijetno Ti je – ne, da smo revni in da moramo prositi, 

temveč, da se obračamo nate. Da se obračamo nate tako zaupno, kot otrok k Očetu. Kaj naj bi 

nam odrekel? Saj veš, kaj vse potrebujemo! V čast in prijetno je Tvojemu veličastvu, da v 

naše beraške dlani daje, daje, daje – razsiplje in Mu vendar samemu nikoli ne zmanjka. ob 

naši potrebnosti spoznamo Tvoje večno, neizčrpno bogastvo. Zato toliko – dosežemo. Ne 

zaradi sebe – zaradi Tebe. Naše edino pribežališče si in vsa naša moč. 

 

1.11. Blagor vam – 

Gospod ni na gori gledal svetniških slik, obdanih z zlatimi okvirji in s plamenom sveč. Gledal 

je žive ljudi. Ribiče, matere, skromne device, zgarane poljedelce na grudi, ki rodi kamnita 

žita. In prav te blagroval. Kar ni mogel  nehati z naštevanjem. Vse je objel. In čudno druščino 

je izbiral za svoje vzhičeno blagostanje. Začel je – z ubogimi. To se je bogatim, samovšečnim 

farizejem povesil nos! Nadaljeval je s krotkimi. Tistimi, ki raje umolknejo, čeravno vedo, da 

imajo prav. Bog bo že razodel resnico! Spomnil se je na lačne in žejne in žalostne – na vse 

tiste, katere je svet porinil ob stran. Opozoril jih je, kako bogat in sončen je njih delež. K 

miroljubnim, katere svet smatra za slabotne, je v pohujšanje pismarjev prištel še tiste, katere 

svet preganja zaradi Njegovega  imena. Vsi ti so ljubljenci Gospodovi. 

 

2.11. Použita je smrt – 

Použita je smrt v zmagi in življenje je – zmagalo! Zakaj? Saj vendar na svetu zmanjkuje 

prostora za grobove in vsaka grudica prsti je zgrajena iz preperelih  kosti ubogih zemljanov? 

O, kako površno in medlo gleda naša oko! Če bi pogledalo natančneje, če bi pogledale naše 

duše in če bi dušam pustili govoriti, bi videli, da je Življenje, ki nima ne začetka ne konca, 

spremenilo težke in temne kamne grobov v prosojne svetilke, v katerih neugasno gorijo 

plameni naših duš. Smrti ni več ne jaka ne žalovanja. Sejali smo v umrljivem telesu, vstajali 

bomo v neumrljivem in poveličanem. Ost smrti – naš bedni in resnično žalostni in edino 

strašni – greh – je premagan! Gospod sam ga je premagal. In odkar ga je premagal, ni več 

smrti. Grobovi so samo grede za nove žetve. O Bog, odpusti nam gnusobo greha! 

 

3.11. Slehernemu povrnem – 

Slehernemu povrnem po njegovih delih. Poznam človeško slabotnost – poznam pa tudi moč 

in iskrenost volje, kateri ni mar, razen da bi mi zvesto služila. Ne misli naše – živi v tolažbo 

premnogim, ki omahujejo in omagujejo. Radovoljno sprejema volja Mojih služabnikov 

trpljenje, s katerim jim svet posiplje pot. Sprejemajo Moji služabniki trpljenje in se z njim 

venčajo. Postajajo Mi ravno po njem podobni in se uvrščajo ob Mojo desnico, stopajo v Moje 

Kraljestvo. Z Mano sedajo na desnico Očetovo. Njih veljavo in zasluge priznavam pred 

angeli. Dobri pastirji – skrbijo za svojo čredo in jo vodijo tudi – po smrti. Čudno: po smrti še 

bolj kot v življenju. Njih delo ne more zadeti ob nobeno oviro več. Kako velik je Bog v svojih 

svetih! – 
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Prvi petek 

4.11. Pastirska gorečnost – 

Odprl si mi svoje Srce, Gospod. Odprl si ga meni samemu, da sem spoznal v Tvojem ognju in 

v Tvojem bogastvu svojo pot. V bogastvu sem videl, da je tem večje, kolikor bolj se – razdaja. 

In vse dni sem zato poskušal – razdajati. Razdajati svoje imetje, da sem si z njim pripravil 

neminljive zaklade. Razdajal bistrino in pronicavost svojih spoznanj, ker je duhovna beda 

večkrat težja in usodnejša od gmotne. Razdajal svoje srce – ne: razdajal sem Tvojo 

vseobsežno ljubezen tistim, kateri so me srečevali. Na ta način sem vedno bolj odkrival Tvoj 

večni žar. Srečen sem postajal bolj od vseh, katere sem po Tvoji volji in Tvoji pomoči mogel 

osrečiti. Razgrinjala so se mi vedno nova obzorja, razgrinjala se mi je Tvoja večnost, katero 

smem uživati. 

 

Prva sobota 

5.11. Nedotaknjeno življenje – 

Življenje svetih ostane – nedotaknjeno. Nedotaknjeno ostane od hudobije, čeprav živijo sredi 

nje. Njih volja ne podleže, ker je zasidrana v globinah Gospodovih postav in Gospodovega 

hotenja. Nedotaknjena ostane od lastne slabosti, ki se kaže samo na površju, ker živi v 

nebistvenih in bežnih srečanjih z minljivostmi sveta. Nedotaknjena ostane celo od smrti. Ne le 

da nikoli ne podleže duša teži greha, še telo, nosilec in svetišče duše, ostane sveto in 

zmagoslavno kljubuje smrti in uničenju. Služilo je Kristusovemu življenju. Kristus pa svojih 

svetilk nikoli ne zapusti, nikoli ne dovoli, da bi jih razbili, da bi strohnele. Njegova moč 

ostane v njih tudi po smrti, ki se očem nespametnih zdi konec. V resnici je namreč začetek 

izžarevanja, ki priča za neminljivo Gospodovo navzočnost. 

 

Trindvajseta pobinkoštna nedelja 

6.11. Preobrazi nas – 

Preobrazi nas Gospod. Preobrazi naše borno telo, ki boleha leta in leta. Obudi nas, če smo 

umrli. (Usodnejša je dušna smrt od telesne!) Preobrazi naše verno, vdano zaupanje v resnično 

dejstvo. Preobrazi našo nujno in glasno prošnjo v izpolnitev. Če bi se zdelo, da smo umrli, 

glasno zakliče naši razdvojenosti, zavrne vse površne sodnike: Deklica ni mrtva, ampak samo 

– spi! Preobrazi praznino in brezizhodnost naših dni v veselo pričakovanje – še več: v 

neposredno gledanje velikih božjih del. Gospodov zgled nas vabi za seboj. V njem vstajamo, 

v njem spoznavamo vso jalovost in malovrednost hotenja, ki bi streglo telesu in iskalo 

posvetne časti. Trdno stojimo v Gospodu in v Njem vršimo blagovestniško službo – 

zapisujemo svoja imena v knjigo Življenja. 

 

Zahvalna nedelja – ex voto – 

6.11. V Tvoje naročje smo pritekli, Oče, kakor otroci, katere si presenetil z lepim darilom. 

Vemo, da Ti je najlepše povračilo iskrena hvaležnost srca, ki prepeva neprestani Magnificat, 

ki se preliva v veselje in srečo, katero nam hočeš pripraviti za vsako ceno. Iznajdljiv si – kako 

ne, saj si Stvarnik! Kaj naj bi Ti bilo nemogoče? Z zakoni se igraš – postavljaš jih in 

spreminjaš – samo, da bi bilo nam v prid. Tvoja pot med nami je brezkončno nebo svetlih 

zvezd. Tvoja odprta dlan je žar sonca, ki nikoli ne zaide. Sije nam, tudi če se svetnim merilo 

zdi, da je okrog nas večer ali celo noč. Obdajaš nas kot morje in nam šepečeš nežno pesem na 

vršičkih valov ali vzburkavaš nedosežne globine, v katerih deluje Sveti Duh. Kako naj bi 

utihnila naša hvalnica? Ni več naša – je: tvoja pesem! 

 

Triindvajseta pobinkoštna nedelja 

7.11. Mislim na mir – 
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Zakaj ste zbegani? Zakaj malodušni? Zakaj z zagrenjenostjo in morda celo z obsodbo gledate 

na tiste, ki so sovražniki križa? Vidite vendar, kakšno osramočenje so si sami nakopali na 

glavo! Ali se vam ne smilijo, ko je vendar jasno, kako nesrečen je njih konec? Zakaj vedro – v 

vseh težavah in stiskah in – priznam – obilnih krivicah vedro in zaupno ne povzdignete svojih 

oči? Vidite vendar na vsak korak, da mislim na – mir! Srečo. Odrešenje. Če bi se zdelo, da je 

že mrtvo, kar je vašega najdražjega, vam v trenutku dokažem, da ni zares mrtvo, ampak le spi 

in čaka trenutka, ki pride tako nenadno. Treba samo, da razvežem vezi vaših grehov. Bati se 

je treba edinole njih. Samo one ogrožajo našo slabotnost, samo one so resnična nevarnost, 

katere se je treba bati. 

 

Triindvajseta pobinkošna nedelja (ob povodnjih v Italiji) 

8.11. Iz globočine 

Iz globočine kličem k tebi, moj Bog. Vse moje bistvo je pretreseno, je vzvalovilo. Spoznal 

sem bedo in ničevost lastnih misli in lastnih prizadevanj. Trudil sem se – toda kaj morem 

doseči? Hotel si in moje lastno človeško delo se je zrušilo kot stoletne, trhle stavbe v silni 

povodnji Tvojih načrtov, ki niso moji. Globočine so pod usodno težo življenja stopile na 

površje. One globočine, ki pričajo, da si edino Ti tisti, ki – Je. Kličem Te, moj Gospod, moj 

Stvarnik, Močni in Nesmrtni. Poslušaj moj glas! Vem, da je Tvoj srd do mene upravičen. 

Toda – če boš gledal na grehe, Gospod – kdo bo potem obstal? Spoznal sem bolj kot kdaj 

poprej, da je pri Tebi usmiljenje in da nočeš smrti grešnikove, ampak da – živi! Da živi in da 

je srečen pri Tebi. To je Tvoja volja. To je slutnja naše večnosti. 

 

9.11. Ostati hočem pri tebi 

Ti ubogi Zahej, uboga, z grehi obložena duša in vendar tako polna hrepenenja po Meni – 

veselo vest ti povem. Presenečen boš – pridem in ostanem pri tebi. Pridem v tvojo hišo. Ne 

zardevaj, ne jecljaj, ne poskušaj se opravičiti, češ da ni dovolj lepo Zame! Veselje ti hočem 

napraviti – to je vse. Če si z grehi obložen, ti jih bom odpustil. Če si reven, te bom obogatil z 

lastno navzočnostjo. Kar si imel dolgov, jih bo poravnala tvoja radodarnost. Že vidim, kako 

četverno povračaš. Te spravlja v zadrego razlika med Mano in teboj? Mogla bi te spravljati, 

toda ni potrebno. Bog sem, ki sem stopil k  tebi! Posvetil sem te v svoje bivališče. Posvetil 

nisem samo tvojih sten – posvetil sem še tebe – Vsega: z dušo in s telesom. 

 

10.11. Neprestano napredovati 

Neprestano hočemo napredovati. Samo – v čem? Pijanec v svojih kozarcih. Lakomnik v svoji 

nabiti blagajni. Oblastnik v svojem vplivu. Zaljubljenec v užitkih. In vendar je v vsem tem – 

silna revščina. Vse to je korak za korakom nazaj v bednost človeka po izvirnem grehu. 

Resnični napredek se rodi v odpovedi, v premagovanju samega sebe, v preziru zlata, v 

omalovaževanju telesnih užitkov. In ker je le v teh stvareh mogoč resničen napredek, se le po 

tem splača hrepeneti. In – čudo! Kdor si ga osvaja, žanje užitek in čast in ljubezen in 

bogastvo, ki so vsi z dneva v dan večji, popolnejši. Bliža se polnosti, kakor jo odseva – 

večnost v pičlo mero naših zemskih dni. Z neprestanim napredovanjem v borbi s strastmi pa 

raste tudi uspeh v graditvi tega sveta. 

 

11.11. Tvoje oko 

Ali je tvoje oko svetlo?, vprašuje Gospod. Vprašuje zato, ker je od tega odvisno naše 

življenje. Kako naj hodi – slepec? Tiplje skozi neprodorno temo in dosega le majhen del 

zaznav. Težka je njegova usoda. Ohromel je za dejavnost, ki je vir sreče. Kaj naj mu zagotovi 

uspehe? Kaj veljavo? Svetlo oko – duša, razsvetljena z božjo navzočnostjo – pa prodre 

sleherno temo. Najprej lastno nebogljenost, ki bi mogla ob nespretnem koraku zavesti v 

padec. Potem žalostno in bedno temo okrog sebe: vidi, kaj manjka dušam,  in jim odpomore. 
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Pokaže jim pot kot močan žaromet. Ne s svojo lučjo, temveč z božjo, katera se je ujela v 

njegovo hotenje. Razveseli žalostne, dvigne malodušne, ozdravi z božjim obsevanjem bolezni 

grehov. Nepogrešljiva svetilka je za vse svoje okolje. Zaželen in blagrovan. Pravi pastir svoje 

črede. 

 

12.11. Ljudje pravijo 

Ljudje pravijo  kaj različne stvari. Različne posebno takrat, kadar gre za spoznanje samega 

sebe in za nujnost, da ravnamo po naših spoznanjih. Zdimo se sami sebi zakonodajalci, katere 

naj bi poslušal ves svet. Ko smo s tem zbudili nujna in usodna trenja, hočemo dognati do 

konca svoje mnenje. Opustošena bojišča na zemlji in , kar je stokrat huje, v človeških dušah – 

so žalostne priče usodne zmote. Ne, kaj pravijo ljudje – kaj pravi Bog, je odločilno Bog, ki 

nas je poklical, da smo si bratje in sestre. Bog, ki nas je zajel v ljubeče vzdušje duhovne 

družine. Bog, ki nas je v nedoumljivi naklonjenosti hotel povezati s seboj v eno samo, 

neločljivo in sveto božje ljudstvo. Tako govori Bog od začetka stvarjenja. Kdor prisluhne tej 

Njegovi besedi in si osvoji to njegovo zamisel, se kmalu z veseljem prepriča, da je v resnici 

ud enega Telesa. 

 

Štiriindvajseta pobinkoštna nedelja – šesta po Razglašenju 

13.11. Seme in kvas 

Iz globočine kličemo h Gospodu. Iz globočine naših tesnih in revnih zemskih poti. Kličemo 

drobni in neznatni kakor gorčično seme, ki je najmanjše od vseh semen. Kličemo in verujemo, 

da se bo zgodilo. Da – zgodilo se bo, ker verujemo, da bomo prejeli, za kar prosimo. Naša 

neznatnost se bo razrasla, premagala bo samo sebe. Gorčično zrno se bo dvignilo v mogočno 

drevo, v drevo, ki bo segalo do neba. veselo se bodo širile  naše veje. Ne bodo več utesnjene, 

kakor so zdaj naše roke, ki so vklenjene v suženjski ritem dela, neprestanega dela. Naše uboge 

roke, ki na tem svetu valijo po strmi poti Sizifovo skalo težav, pa se jim vedno znova zvali 

nazaj k nogam. Takrat pa bo drugače. Svobodno in lahko se bodo povzdigovale k Bogu in 

radostna pesem bo zvenela z njih kot z nevidnih strun. Božja pesem! 

 

13. 11. Izbral sem slabotno 

Izbral sem slabotno, da premagam in osramotim, kar se pred svetom baha z močjo. baha se z 

njo, kakor bi bila njegova in ne Moja. Prav zato ostane svet brez uspeha in praznih rok. Kar pa 

je slabotnega, kar priznavam svojo človeško slabotnost in se zato tem zaupneje dviga k Meni 

– temu pokažem, kaj premore – Moja moč. Ni je stvari, katera bi se mogla ustavljati. Ne 

duhovna zapuščenost ne telesna nebogljenost celo bolezen se umakne pred Mojo močjo. iskal 

in izbral sem ponižnega, vdanega duha, da vanj potopim svojo modrost in resnico in svoje 

božje bogastvo. Lahko je vlivati v globoke posode! Veselim se svoje večne vsebine v njih in 

Moji sveti se radujejo Moje navzočnosti. Njih srce je pri Meni kaj naj bi pogrešali?! Moj 

blagoslov počiva v njih rokah – obilno ga lahko delijo: 

 

14.11. En Pastir 

En sam je Pastir! kako naj bi drugače bilo? Naj ovce hodijo za petimi, desetimi pastirji? 

Kateri iz množice bi bil pravi? Čigar glas bi bil pravi? Kateremu naj bi sledile? Preprost 

pogled v vsakdanje življenje dokazuje edinost. Pravzaprav: nujnost edinosti. Človeška slabost 

– ki v prvi vrsti rodi napuh! – pa sanja drugače. Upira se Besedi vseh besed. Udje se upirajo 

Glavi. Prihaja do nevarnih trenj. Naj Dobri Pastir zaman kliče svoje k sebi? Katere »niso« 

Njegove? Ali ni vseh ustvaril? Ali ni vseh odrešil? Ali ne »marajo« vse Njegovih polnih 

sadov? Kdaj bo odgovorjeno na ta in podobna vprašanja? Ali je do dna odgovorjeno v enem 

samem srcu? V tvojem? V mojem? Zgodovina obrača težke, pretežke liste. Obrača jih! In gre 

naproti soncu. 
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15.11. Človeško in božje 

Človeška in božja modrost. Prstena leščerba, ki komaj utriplje in sveti ped pred nosom, in 

blesteče sonce, ki ves svet zavija v morje luči. Ni težko povedati, kaj je večje in kaj ima 

prednost. Zgodi se pa vendar, da hudobna volja začne trditi, da je leščerba svetlejša od sonca 

in da ima zato prednost. Modre besede je takrat treba in  čiste, globoke in neoporečne duše, da 

zavrne tolik nesmisel in takšno drznost. blagoslovljen, ki to stori! Usmeri žaromet večne 

resnice ne samo v svojo najbližnjo okolico, ampak ga naravna v prihodnje dobe. Razsvetli z 

božjo Besedo bodoče rodove. Po učencih se spozna veličina in resničnost učiteljev. Bojuje 

dober boj in ohranja vero. Ohranja in širi jo tam, kjer bi jo hudobnost in neumnost poskušali 

zabrisati. Dober duhovni oče deli duhovnega kruha vsem, ki ga iščejo. 

 

16.11. Prijetno bivališče 

Prijetno bivališče je, kjer nas ne moti navlaka ali nered. Prijetno je, kjer je čisto, sončno, toplo 

in sveže. Prijetno je kraj duše, ki je čista kot novorojen otrok. Blagor čistim, zakaj Boga bodo 

gledali! Prijetno je bivati, kjer se igra morje sončnih žarkov, kjer ni teme sebičnosti, zavisti, 

častihlepnosti, temveč kjer žari ljubezen, višja in globlja in duhovnejša z dne do dne. Ljubezni 

je dana modrost, s katero odkriva, kar je hladnemu, samo razumskemu pogledu prikrito. Dana 

ji je zgovornost, ki neprisiljeno in sproščeno sporoča, kar je odkrila. Sporoča in oznanja, ker 

ne more molčati. Tako ne more molčati ptica v pomladi. Oznanja, ker želi bogastvo razodetij, 

katera gleda in doživlja, deliti z gosti svojega duhovnega sveta. Vabi jih v svoj krog, vabi jih 

v božja obzorja, katerih se sme samo veseliti brez prestanka. 

 

17.11. Vrzi se v morje 

Gora, ukazujem ti, da se dvigneš iz svojih težkih, sto tisočletnih tečajev, in se pogrezneš v 

morje! Zakaj? Zato, ker oviraš zgradbo božje hiše. Ali nit o pretirana zahteva? Ali se ne bi 

božja hiša pomaknila za ped ali dve drugam? Ne. To ni mogoče. Skala in morje jo ovirata. In 

kaj naj bi moglo ovirati Gospoda, ki je bil ustvaril nebo, ne samo skale in morja? Ustvaril ju 

je bil in ju bo nekoč spet zvil kot suho bilko v vetru in izbrisal s sveta! Mogočna je Njegova 

beseda. Ustvarja svet in ga spet spreminja. Izročil pa jo je tudi njim ki Vanj zaupajo. Kako ne 

bi mogli v Njegovi moči – in samo po njej! – in v trdni, neomajni veri spregovoriti tudi sami 

besede, ki se ji umika gora in se vrže v morje? prosite, kar koli hočete, če boste verovali, da se 

zgodi, se bo zgodilo. 

 

18.11. Novo mesto 

Vidim novo mesto. Zgrajeno lepše in bogateje in smotrneje od vseh človeških mest. Zgrajeno 

iz živih in posvečenih kamnov, katerih ni nikoli mogoče razrušiti – vrasli so se namreč v moči 

Svetega Duha v nadnaravno in duhovno stavbo. Vrasli kot žive celice v nesmrtno Telo – v 

Njega, ki vse oživlja, vse vodi in vsemu vlada. Novo je to blagoslovljeno mesto tudi v tem, da 

v njem ni ne joka ne solz in ne žalovanja. Ali ni zato vredno hrepeneti po njem? Še več: v 

njem ni teme in gnilobe, prahu in smradu greha, ki okužuje vsa človeška mesta. V njem vlada 

On, ki je prišel iskat grešnike, da bi odpustil greh, zadostil za krivdo. Da bi iz grešnikov 

napravil svoj kraljevski rod – rod svetnikov. 

 

19.11. Razsvetli srca 

Razsvetli srca, o Gospod! Živimo v temi. Tema je naša želja po posvetnem. V koliko 

neutešenih želja, v koliko razočaranj nas vodi – Lepa je mladost, lepo bogastvo, lep je 

smehljaj sreče ob človeku, ki nam je v resnici drag. Lepo je vse to, pa ni edino in še manj – 

vse. Ko izgine mladost, ko poide bogastvo, ko ugasne mladost, ko ugasne sreča kako lep dan 

– kaj potem? Da – kaj potem! Zvesta nam ostane edino žeja in želja po večnem, po nebeškem 
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– zvesta nam ostane žeja – po Bogu. Hrepenenje po Njegovem naročju. Smehljamo se 

trdotam in bolečinam in krivicam, katere nam dela svet, če smo z Bogom in je Bog z nami. 

Vemo, da imamo – vse! Imamo toliko, da oberoč delimo! Delimo tistim, ki so bedni: da, 

toliko bednejši od nas. 

 

Petindvajseta – zadnja pobinkoštna nedelja 

20.11. Ne bodo prešle 

Ne bodo prešle besede, katere nam je govoril in nam govori Gospod. Prešli bomo mi – in še 

kako hitro! telesno življenje se nam bo spremenilo. Prešel bo svet okrog nas in se bo božjih 

načrtih spremenil v novo stvar. Strašno bo to prehajanje. Ljudje bodo koprneli od groze, zakaj 

nebesne sile se bodo majale. Samo eno ne bo prešlo. Gospodove besede. Ne le, da bodo 

veljale, kakor so v Njegovem času in kakor veljajo danes: še več, še mnogo več! Edino 

Znamenje bodo na nebu. Edina luč. Edina sodba. In tudi edino rešenje. Znamenje, v katerem 

se bodo uničene zvile vse laži in hinavščina. Luč, ki bo odkrila, kar je bilo skritega. Sodba, 

katere se je bati njim, ki ne verujejo in nimajo dobrih del. Sodba, ki bo poklicala izvoljene v 

kraljestvo, pripravljeno pri Očetu od vekomaj. 

 

20.11. Iz samote med svet 

Lepo je bilo v samoti. Pogovarjal sem se samo s Teboj, moj Bog. Pravzaprav se nisem 

pogovarjal, ampak samo poslušal Tvoje besede. Že v naprej so mi odgovarjale na vsa moja 

vprašanja. Tolažile me v vseh mojih žalostih. Svetovale v vseh mojih dvomih. In, ker sem Te 

poslušal, sem se iz telesne samote vrnil med svet. Vrgel sem se krepko na trdo, zahtevno in 

nehvaležno delo. Nisem se ogibal, nisem se bal malopridnežev, grešnikov. Pogumno sem 

stopil prednje. Hotel sem reševati duše. S Tvojo pomočjo sem jih zares reševal. Pozabil sem 

na kraljevsko kri v žilah – mislil sem samo na duhovno kraljestvo božjih otrok. Koliko 

bogastvo je v njih! Vredno naporov in vredno žrtev. Uspehi so zajamčeni že v naprej – naj 

Bog nasprotuje lastni zamisli?! 

 

21.11. Darujemo se 

Darujemo se Ti, Gospod, v Tvojem svetišču, kakor se je darovala Tvoja in naša ljubljena 

Mati, Devica Marija. Darujemo Ti same sebe. Premalo je – spoznali smo, da je mnogo 

premalo, če darujemo samo svoje stvari, svoje darove – in naj bi bili še tako obilni. Ti zaslužiš 

več, mnogo več! Treba Ti je dati, kar je največ vredno v Tvojih očeh. Drugega res nimamo 

več, kakor sami sebe. Toda kaj govorimo, da imamo sami sebe?! Saj še sami sebe nimamo, 

saj smo vendar že od začetka – Tvoji in samo za Tebe določeni! Popolnoma pravilno in narav 

no in nujno je torej, da damo Bogu, kar je – božjega! Čisti in deviški in vdani kakor naša ljuba 

Gospa hočemo posvetiti svojo življenje Bogu. Vneti po ognju Svetega Duha hočemo biti 

sedaj in vselej in povsod – Njegovo svetišče! 

 

22.11. Naj bo moje srce 

Naj bo moje srce in naj bo moje telo brezmadežno, da se ne pogubim! To je drhteča in 

neprestana molitev moje duše. To je moja glasna in zaupna prošnja. Zavedam se, Gospod, kaj 

si mi dal in kakšno nalogo si mi zaupal. V vidno znamenje in v potrditev svojega prijateljstva 

si mi naklonil angela, svojega služabnika, da me varuje. Ošabneži se dvigajo zoper mene in 

krivičniki lažnivo pričajo – jaz pa zaupam vate in nisem osramočena. Kako bi mogla biti?! 

Kako naj bi Ti ne bil zvest? Zato se veselim, neprestano veselim in vse moje bistvo prepeva 

veselo pesem. Veselo in sveto. O Tebi govorim. Tebe poveličujem. Tebe slavim, o neminljiva 

Moč! Pesem, ki zveni iz večnosti v večnost, me je zajela in moje bistvo valovi v njej – Tebi v 

slavo! 
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23.11. Jagnje na gori 

Vidim Jagnje na gori in iz njega izvira vrelec, ki osvežuje vse trudne in obtežene in brez 

katerega sploh ni življenja. Molim Jagnje, ki se mi razodeva, da Ga sam razodevam drugim. 

Molim ga, ki mi pomaga, da v Njem in po Njem in z Njim pomagam drugim. Molim Ga v 

globoki ponižnosti, trdni veri in neomajni ljubezni. Molim ga, vedno in povsod navzočega. 

Molim Ga z vso sebi izročeno čredo, ki trpi z  menoj in je utrujena z menoj in veruje in ljubi 

in upa z menoj. Jagnjetova je ta čreda, zato jo vodim k Njemu. Kdo naj mi to prepove? Kdo 

naj mi to prepreči? Naj se bojim izgnanstva? Ali telesne smrti? Morje in skale so Gospodu 

pokorne stvari, ki s svojo mogočno pesmijo poveličujejo Njegovo oblast. Poveličujejo tistega, 

ki služi Gospodu in je svoje življenje in svojo smrt posvetil Njemu edinemu. 

 

24.11. Modrost križa 

Modrost križa mi daje moč in čast. Nosim ga v vseh svojih mislih, objel sem ga z vso voljo. 

Nosim ga z ljubeznijo, katero mi vliva v dušo sam. Nosim ga in ga oznanjam. Nosim ga v čas 

in v človeka, ki sta mu nasprotna. Nosita sicer mnogo in težkih, zelo težkih križev, katere so 

jim naložile njih nezvestobe in njih strasti. Niso pa to – Kristusovi križi, ker niso posvečeni. 

Moj je posvečen in svet, zato ga tako veselo nosim in tako glasno oznanjam. Zato z njim 

toliko dosegam in tako lahko prerajam, kar je zastarelega in slabega. Zato morem težke križe 

poganstva spreminjati v lahke in sladke Kristusove. Zapisal je Gospod vame svojo modrost – 

kolikor je morem nositi – in sam jo zapisujem v čas. V človeka. V življenje, katero se v križu 

očiščuje, preraja in katero v križu – zmaguje. 

 

25.11. Na svetem vrhu 

Gospod me je poklical na vrh, na višino svojih zapovedi, ki sem jih ljubila. Poklical na goro 

svoje božje modrosti. Brez mojih zaslug, le sledila sem navdihom in se trudila, da bi ostala 

zvesta besedam, katere mi je govoril. Ni mi naložil težke dolžnosti. Težko bi bilo, če Mu ne bi 

sledila, če bi Ga ne poslušala, če bi moja usta umolknila pred poganskimi sodniki in kroniki. 

Smela sem se z Gospodovo milostjo povzpeti do bližine, ki ni dana vsem. Smela sem vstopiti 

v svet šotor razodetij, katera so prikrita posvetnim očem. Ko sem jih oznanjala, se jim je svet 

čudil, slediti pa jim ni hotel. Ni se še dovolj dvignil na poti zapovedi, ne ljubi še dovolj. Izbira 

si posvetne radosti, zapira svojo dušo milosti. Naj se odpre moje srce ne le Bogu, temveč tudi 

svetu, da bo slišal, videl in srečal – Boga!  

 

26.11. Ničnost sveta 

Spoznal sem ničnost sveta. Spoznal sem jo do dna. Spoznal sem jo ob odprtem grobu, na licu, 

kateremu je smrt vtisnila svoj neizbrisni pečat. Kar je bil mrtvec, sem jaz. In jaz bom, kar je 

ta. Kdaj, tega ne vem. kako naj potem še ljubim svet? Kako naj se še navezujem naj? Živi so 

mrtvi. Sam sem sredi njih. Gluha samota se razgrinja preko sveta. Poslušam. Poslušam. 

Poslušam in slišim božji glas: Hodi za Menoj! Da, moj Bog! Hodil bom, kakor si velel. hodil 

bom skoz gluho samoto ljudi, kakor si velel. Molil bom zanje, ker je to Tvoja volja. Veliko 

bom molil. Prosil bom, da tudi oni prisluhnejo Tvojemu glasu, da krenejo za Teboj in se 

zbudijo iz svoje smrti. Iz smrti živih, ki je hujša, kot sen, rahli sen mrtvih. Utešil si moje 

hrepenenje – s svojo božjo samoto sem premagal njih človeško osamljenost. 

 

Prva adventna nedelja 

27.11. Svojih steza me uči 

Svojih steza me uči, Gospod! Nov je prešla in z njo vsa njena oblast. Vse, kar v svetu 

obremenjuje, žalosti, utesnjuje – vse je prešlo… Znamenje – Tvoje Znamenje se je pokazalo v 

jok in stisko in grozo vseh rodov na zemlji. Pokazalo se je, da obsodi hudobijo. Obsodi za 

veke. Pokazalo se je, da bi se glave pravičnih – tistih, ki so dobre volje, povzdignile – polne 
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zaupanja. Ne bodo namreč osramočene. Povzdignejo naj se, ker se približuje naše odrešenje. 

Veselijo naj se, ker ne bo prešla nobena božjih besed. Tiste, ki verujejo vanje in jih živijo, bo 

poklical Odrešenik v kraljestvo luči. Dovolj je dajal svojega blagoslova, prerazsipno je sejal 

in razdajal svoje milosti – naj bi jih bil zaman?! Nikakor ne! Vsaka bo rodila svoj sad – O, 

koliko, sadov bo lahko dajala naša zemlja! Samo pravo stezo je treba najti. 

 

28.11. Božje znamenje 

Hudo je človeku. Kar je želel in pričakoval, se ni izpolnilo. Izgubil je še to, kar je menil, da 

ima. Potegnil se je in zvil v svoje malodušje: Ne bom prosil – Ne bom skušal Gospoda… 

Zakaj Ga ne bi? Ali je to dvom nad njim? Ali tako velika človeška samozavest? Žal, je najbrž 

oboje. Oboje v tako veliki in v (za nas, ne za boga!) tako usodni meri, da se je zganilo 

prisrčno božje usmiljenje. Dvignilo se je, ne z mogočno roko Sodnika, da kaznuje naš dvom 

in našo napravo samozavest, ampak zato, da nam da svoje – Znamenje! Glej, Devica bo 

spočela in rodila Sina! Čudo, nezaslišano, edinstveno čudo. Milo, kot je mila nedotaknjena 

Devica – in obenem mogočno, kot je – Mati, božja Mati! 

 

29.11. Rosite, nebesa 

Rosite,nebesa, v naše izgnanstvo in vso našo bedo – svoj blagoslov! Rosite ga na naše trudne, 

malodušne misli! Rosite ga kot pomladni dež na naše izsušene duše! Rosite, rosite! (Ne 

prenehajte! Rahlo in neslišno in nežno in nevsiljivo, kakor je vse, kar prihaja od Boga. 

Kapljico za kapljico zaupanja. Prav tega se zdi, nam najbolj manjka. Klonemo, ko se zdi, da 

naše človeške roke niso dosegle, za kar so si toliko prizadevale, da omahujejo vse trudne, 

izčrpane. Zakaj raje ne odpremo oči, da bi videli tiste prve, komaj opazne kali svoje setve? 

Kali, ki bodo ob naši budnosti in v moči sončne božje ljubezni gnale in rasle in rodile klas in 

stotero sadov? O, brez naše setve, brez komaj zaznavnih kali še nikoli ni pognala stoterna 

žetev! 

 

30.11. Pustila sta mreže 

Pustila sta svoje preproste n dobre ribiške mreže Andrej in Peter. Preprosta in dobra ribiča 

žuljavih rok, od sonca in vetra porjavelih lic. Pustila sta jih, ker ju je poklical Gospod. kako 

naj bi se Mu bila ustavljala? Slutila sta Ga in nosila v srcih že prej. Takrat ko sta premagovala 

vsakdanje križe in težave. Takrat, ko sta s trpkostjo ugotavljala, kako denar in brezobzirna sila 

ali celo hinavska zvitost daje veljavo in ukazuje svetu. Slutila sta, da je Nekdo, ki daje moč, 

da prenašamo križ, ki Mu ni prav nič mar bogastvo in ki zavrača sleherno nasilje, ki sovraži 

hinavščino in jo obsoja. Zato sta se tako lahko odločila. Zato sta tako lahko ostala zvesta. 

Tako lahko dosegala uspehe in spreobračala grešnike in lovila ljudi v mrežo Očetovega 

kraljestva. Zato nas tudi danes ne moreta zapustiti. Z nami sta. 

 

Prva adventna nedelja 

1.12. K Tebi povzdigujem 

k Tebi, Gospod, povzdigujem svojo dušo. Povzdigujem jo iz stiske, katero mi povzroča lastna 

slabotnost in nebogljenost. Toliko bi hotel in tako malo zmorem. In, še kar napravim, nosi 

toliko pečatov vsestranske omejenosti. Povzdigujem jo iz teme sovražnega sveta, ki hoče  

zadušiti že vsako misel nate, kaj šele neomajno zaupanje vate. Povzdigujem jo iz velikega – 

da: najglobljega – hrepenenja svoje duše, ki ve, da mora biti nekje velika sreča. Ve, da je 

nekje resnična ona ljubezen, po kateri nas žeja vse naše puste  in meglene in prazne dni. 

Povzdigujem jo, ker sem zaslišal Tvoj klic, Gospod: Vstanite, čas je, da vstanete  iz spanja! 

Čeprav so moje oči kremžljave in vse moje kosti lenobne, se ni mogoče ustavljati, ni mogoče 

odlašati. Dvigniti se moram, če nočem, da me zagrne preteča nevarnost grehov – 
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2.12. Grešniki so pričakovali 

Grešniki so pričakovali – ne, kdaj se jih bo dotaknilo božje usmiljenje. Tudi ne, kdaj se jim bo 

zagnusila hudobija, po kateri bredejo. Pričakovali in prežali so samo, kako bi – me pogubili. 

Zakaj? Sem jim storila kaj hudega? Očeta so mi pogubili. Mater so mi uničili. Rodna sestra je 

postala žrtev njih zlobe. Vse to hudo sem jim vračala – z dobrim. Neomajno sem pričala za 

Kristusa, izpovedovala svojo živo vero vanj, ogibala sem se greha. Hujše zlo je zame 

nezvestoba Bogu kot telesno trpljenje. Kaj naj mi pomeni smrt, katero mi pripravljajo 

Kristusovi sovražniki? Predrag biser je milost, je božja ljubezen. Če grešniki pričakujejo in 

prežijo, da bi mi ga ukradli, se jim to ne bo posrečilo. Ne bom dopustila, ker tega ne dopušča 

tudi moj Bog! 

 

3. 12. kako naj verujejo 

Kako naj verujejo narodi, ki še nikoli niso slišali za Boga? In kako naj bi bili slišali, če jim Ga 

še nihče ni oznanjeval? In kako naj bi jim Ga bil oznanjeval, če ni bil še nihče poslan, nihče 

pozvan, če ni še nihče odgovoril Gospodu: Glej, tukaj sem!? O, kako lepe so noge 

oznanjujočih mir, oznanjujočih dobro. Vsa oblast jim je dana, da gredo in oznanjajo veselo 

vest in da krščujejo. Oblast Očeta, katero je dal Sinu in vsem, kateri nadaljujejo Sinovo delo. 

Oblast Sinova, ker jih je izrecno Sin določil in posvetil in razposlal. Oblast Svetega Duha, ki 

veje, koder hoče in v trenutku spreobrne srca poganov in jih napolni z božjo ljubeznijo. 

Napolni s srečo, katero prinaša otroška, zaupna povezanost z Bogom. S srečo, ki se izliva v 

glasne hvalnice Bogu. Hvalnice vseh časov, narodov in jezikov. 

 

Druga adventna nedelja 

4.12. Ali si Ti 

Ali si Ti, katerega čakamo? Svet nas je že tolikokrat razočaral, da težko verjamemo. In to 

predvsem stvari, ki so nenavadne in presegajo naša ozka merila. Krepkih, otipljivih dokazov 

zahtevamo, preden se omečimo. Podobni smo otrokom, kateri pričakujejo kraljev  iz pravljice 

in si ne mislijo ob Tesarjevem Sinu, da bi utegnil biti – pravi, da bi utegnil biti – edini 

Odrešenik. Gospod dobro skrbi za naše rešenje in nam daje krepkih, otipljivih dokazov. Slepi 

spregledujejo, hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, celo mrtvi vstajajo! In, kar se nam zdi 

najbolj nezaslišano – ubogim se oznanja blagovest! Ne bogatim, ki si grabijo zaklade sveta, 

temveč ubogim in ponižanim! Da, takim znamenjem je pa zares treba verovati! Naše slepe oči 

so – spregledale. 

 

4.12. Besede zlate 

Besede zlate sem sejal med svet. Sejal kot sol v življenje, da se – ne izpridi. Poznal radost 

sem, ki jo Kristus daje svojim, odkril sem in obsodil zlo, katero iz poganske sle izhaja. Sejal 

besede zlate sem med svet kot luč, ki na svetilniku visokem  pota kaže vsem, ki mogli bi zaiti. 

Učil sem pravo pot sinove svoje, za družino sem skrbel duhovno. Z lučjo Gospodove ljubezni 

sem jih družil, hranil, varoval vse dni. Da dober oče bil in dober bi pastir, sem trudil se 

iskreno, nesebično. Vršil postavo sem Gospodovo in jo izpolnjeval. Prav to priklicalo je 

blagoslov na mojo setev in na mojo čredo. Prisvajal nisem sam časti nobene si in prednosti – 

Gospod mi jo je dal, naklonil v polni meri. Zaupanje užival sem pri svojih. Zaupanje, ker sem 

jih – ljubil in mojo so poznali vsi ljubezen. 

 

5.12. Spominjaj se 

Spominjaj se, da je naš Gospod vstal od mrtvih! Kaj naj torej pomeni vsa zvitost in laž 

preganjalcev? Kaj vsa njihova sila, njih krivica? Kristus je srečal še večjo zvitost, usodnejšo 

laž, strahotnejšo in gnusnejšo silo, ki Mu je grozila. Premagal je vse. Zvitost, ker je iskren in 

zvest do najmanjše potankosti. Laž, ker je resnica sama. Nasilje, ker je – krotak in iz srca 
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ponižen. V tem, ko je zmagal sam, je zmagal tudi v vseh svoji udih, vseh svojih bratih, v vseh 

oznanjevalcih svoje blagovesti. Prazna je torej krutost sovražnikov in prazna vsaka senca 

strahu pred njimi. Izgovorjena beseda je kal, katera je nujen začetek rasti – zmagoslavne rasti! 

– in ji vsi viharji le utrjujejo steblo. Gospod sam daje svojim pričevalcem priznanje pred 

nebeškimi angeli. 

 

6.12. Veliki duhovnik 

Usmilil se  nas je Veliki Duhovnik od vekomaj in nas ni pustil same in brez pomoči. Vse čase 

nam pošilja delilce svojih neizčrpnih dobrot, velike duhovnike in dobre pastirje. Pošlje nam 

jih takrat, kadar je naša stiska največja. Reši nas sramote, da bi nas prodajali gospodovalci 

teme. Reši nas izgnanstva, ko nam v vsak kraj pošlje Živega Kruha svoje besede, svoje 

navzočnosti, svoje daritvene Skrivnosti. Reši nas zmote, v katero nas hoče ujeti stari 

sovražnik s silo ali z vedno novo zvijačo. Reši nas malodušnosti, nevarnosti v nas samih. 

Rešil nas je z nesebično skrbjo na nas, ki se bolj dokazuje v delih kakor naukih. Vodi nas v 

svoje svete pokrajine, da moremo biti priče Njegovega bivanja med nami. Zavezo, sveto 

zavezo miru obnavlja po njih rokah z ovcami, katere bi brez njih bile izgubljene – 

 

7.12. Blagovestniško delo 

Oznanil mi je Gospod blagovest. odkril mi jo je brez mojih zaslug. Poklical me je pri resnem, 

toda vsakdanjem izpolnjevanju človeških dolžnosti. Trudil sem se za mir in red med brati, pa 

mi je poslal svoj blagoslov. Tako drag je Gospodu mir, da me je napravil za srednika svoje 

volje. Odkril mi je modrost, da sem jo učil in živel. Prerajal sem z njo mnogo božjih otrok. 

Gospod me je prižgal s svojo resnico in milostjo – ob meni so se prižigale nove luči. Iskra 

Vstajenja se širi iz duše v dušo in plamen Gospodu v čast je vedno svetlejši in toplejši. 

Vsebino in veljavo daje svojemu času in bodočim stoletjem. Božja luč ne ugasne! Kralj 

vesolja in Oče prihodnjega veka skrbi, da je vidna vsem in da se razrašča Blagor njim, kateri 

jo sprejmejo! Težko onim, kateri jo odklanjajo – 

 

8.12. Milosti polna 

Močno se veseliš, ker si ogrnjena s svatovskim oblačilom, lepšim od vseh nevest na svetu. 

močno se veseliš, ker ni na Tebi, kar ne bi bilo milina in čistost in skladnost s sanjami, katere 

imamo o ženi. Močno se veseliš, ker stari in zlobni sovražnik človeškega rodu edino Tebi ni 

mogel škodovati niti za las, medtem ko smo mu vsi drugi klavrno podlegali. Močno se 

veseliš, ker si od prvega trenutka svojega bivanja, da – od vekov ni iz davna, preden so stale 

gore s svojo silno težo in so privreli prvi studenci voda, prosta vsakega madeža. Močno se 

veseliš, ker si okrašeno in ljubeznivo pripravljeno prebivališče Njega, ki Te je ustvaril in 

obvaroval najmanjše sence, preden si bila spočeta. Močno se veseliš, ker vsi, ki najdejo Tebe, 

najdejo življenje in prejmejo zveličanje od Gospoda. 

 

Druga adventna nedelja 

9.12. Pripravljamo pota 

Prihajaš, Gospod. Prihajaš, če nam je prav ali ne. Prihajaš, če Te kličemo in prosimo, da nam 

prideš v pomoč in nas rešiš, ali če Te – odklanjamo, če se Te bojimo, ker so naša dela 

hudobna, če dvomimo o Tebi, ker Te ne bi hoteli priznati, da ne bi bilo treba spremeniti 

našega življenja. Prihajaš in – hočemo ali ne! – najbolje je za nas, da se sprijaznimo z 

dejstvom in pošteno pometemo z naših poti vse, kar bi Te žalilo in zaradi česar bi nas mogel 

obsoditi. Prihajaš, Edinorojenec najvišjega Gospoda in sam gospod. Prihajaš tako očitno, da te 

ni mogoče spregledati in zatajiti. Prihajaš med tiste, ki smo že slišali o Tebi, in tiste, ki še niso 

slišali, pa veselo upajo v tolažbo. Ali se naše srce še vedno ne bo zganilo? Če je hromo, naj 

shodi! Če je mrtvo, naj se zbudi! 
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Druga adventna nedelja 

10.12. Pošiljam glasnika 

Pošiljam glasnika, da Mi pripravi pot. Pošiljam ga, da sodi vaša temna dela in vam oznanja 

pokoro. Pošiljam ga – njegov glas zveni kot klic vpijočega v puščavi. Sam je, čeprav stoji in 

govori sredi množic. Sam, ker je boljši od tistih, kateri ga obdajajo. Sam, ker je ves poln 

Boga, saj se je napolnil z Njim že v materinem telesu. Sam, ker govori o Mojem prihodu, 

katerega vi niti ne želite niti ne pričakujete. Ko vprašuje, če sem pravi, ne izraža s tem 

lastnega dvoma, temveč želi odgovora, kateri bo razpršil vaš dvom! Razblinil vaše pomisleke. 

Strl – vaš odpor. Ozdravil – vaše bolno nezaupanje. Potolažil vaš neupravičeni nemir. Želi 

pojasnila, s katerim bo kot Moj glasnik razkril stran za stranjo Moje slave. Moje – 

vsemogočnosti. Mojega velikega usmiljenja, ki se odpira vsem: izvoljenemu ljudstvu in 

poganom! 

 

Tretja adventna nedelja 

11.12. Blizu je 

Nikar ne klonite, malodušni! In utrdite se, slabotni! In vi, obteženi, pustite svoje skrbi – 

Gospod je blizu. Gospod sam, ki more storiti, kar hoče, in ki prihaja prav zato, da nam 

pomaga in nas reši. Gospod, ki Mu še Njegovi zbrani preroki in glasniki niso vredni odvezati 

jermen na obuvalu. Že nagiba svoje uho, da bi slišal naše prošnje. O, koliko jih je! In – kako 

velikih! In vendar bo prej pošla njih dolga vrsta, kakor bo Gospodovo uho nehalo poslušati. 

Posluša in sliši vsak krik, vsak drhtljaj našega srca. Sliši ga in prihaja, da vso našo temo 

razsvetli z milostjo svojega obiskanja. Velik je božji obisk – kakor vse pri Bogu. Ne moremo 

si ga predstavljati, le slutimo ga. Prepričani smo o sreči in moči, katero prinaša – da, in v tem 

je naše veselje! 

 

Tretja adventna nedelja 

12.12. Sredi med vami 

Sredi med vami stoji, katerega vi ne poznate. Ne vidijo ga vaše oči, ker so potopljen v temo. 

Zagrnjene s posvetnimi skrbmi. Zameglila vam jih je želja po bogastvu. Zasenčila vam jih je 

žalost, ker se kljub vsemu vendar le zavedate, da živite sredi – puščave. In vendar stoji v vaši 

sredi, ki je vreden vse pozornosti, vsega upanja in vse ljubezni. Stoji On, ki vas ljubi, pa vam 

to ni mar. Kje je namreč kraj, kjer Ga ne bi bilo? kaj ste in kaj imate, česar vam ni dal? Kako 

morete tedaj misliti, da Ga ni? Ali – če je, da je nekje daleč, daleč od vas in da se ne zmani, 

kaj in kako je z vami? Kako morete misliti to. Zakaj se ne zmeniti za blagoslov, katerega rosi 

na vas in ki daje rast vsemu življenju? Zakaj svojih želja ne poveste z vso prisrčnostjo Njemu, 

ki jih edini hoče in more uslišati! 

 

13.12. Prodal in kupil 

Prodal je trgovec vse, kar je imel, da si pridobi en sam in zares dragocen biser. Dobro je 

poznal vrednost ene in druge stvari. Nobenega dvoma ni, po čem naj seže. So zares žrtve, če 

pusti vse drugo in se osredotoči samo na eno stvar? Nikakor ne! Drugega sploh ni mogoče. 

Vrednost bisera sije na pot kot sonce in duša ne more iskati drugega cilja. Lahko premaga v 

misli nanj vse, kar je težko. Bolezen in trpljenje, ugrabitev imetja in sodbo in telesne muke in 

smrt samo. Cilj je velik in svetal. Lahka je pot do njega. Duša ne čuti korakov: misel in 

ljubezen jo nosita. Že s tem, da se je odpovedala ničnosti, si je v bistvu pridobila dragocenost. 

Velik in lep biser božjega kraljestva se je sam nagnil k njej. Napolnil jo s svojim bleskom, da 

je njena luč mogla zasijati tudi drugim. Povabiti jih k zmagi. 
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Kvatrna sreda v adventu 

14.12. Moč Najvišjega 

Ne le revno, temveč tudi klavrno je človeško življenje. Ko se znajde sredi stisk, obupa še 

samo in govori, da ne bo prosilo in da ne bo nadležno. Najvišji nas pozna in nam zato sam hiti 

v pomoč. Pošilja nam čudovita, edinstvena znamenja. Devica spočne in bo rodila in ostane 

Devica vekomaj. Neznaten tesarjev Rejenec je pravi in edini Sin Najvišjega, ki Njegovemu 

kraljestvu ne bo konca. Kako se bo to zgodilo, ne  vprašuje le povprečen in maloveren tip, 

temveč celo Gospa in izbrana Kraljica nebes in zemlje in Milosti polna. Tako polna je moči, 

polna Svetega Duha, da sama ne vidi svoje lepote, svoje obdarovanosti, svojega blagoslova. 

Pa saj ni važno, da ga »vidi«! Važno in edino potrebno je samo to, da se ukloni, da vsa vdana 

vsa ljubeča – sprejema! Glej, dekla sem - 

 

Tretja adventna nedelja 

15.12. Veselite se 

Veselite se! Zopet pravim: Veselite se! kako je vendar mogoče, da tako resni in navadno 

skopo besedni apostol ponavlja svoje naročilo, ponavlja s takim poudarkom? Zato ker je: 

Gospod blizu! Še več: V naši sredi stoji! Odložiti je zato treba vse skrbi, če bi se človeškim 

očem zdelo še tako »upravičeno« izročiti jih je treba Gospodu. Izročiti Mu jih je treba v 

otroško zaupni molitvi, katera že v naprej ve, da ne bo zaman, da bo – uslišana, in se zato že 

tudi v naprej – zahvaljuje. Kjer ni skrbi, vlada v srcih – mir. Kristusov mir. Tisti mir, ki 

presega vse človeške čute in varuje našo notranjost in naše življenje za – Kristusa. Odpirajo se 

oči in spoznavajo, da zemlja ni prekleta, temveč – blagoslovljena! Z ramen se je zvalil jarem 

sužnosti in božje ljudstvo gre sreči naproti. 
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Rokopis v zvezku 4: 

 

Meditations petits IV. 
16. XII.  LXVI – 12. III. LXVII., D. IV. ADV. – D.I. PASH. 

 

 

Kvatrni petek v adventu 

16.12. Odhitela je 

Odhitela je Naša ljuba Gospa v gore, odhitela na obisk. Odhitela, ker ogenj milosti ne pozna 

odlašanja, pomišljanja in neodločnosti. odhitela, ker jo je napolnilo veselje tako močno, da ga 

ni mogla zadržati zase, temveč ga je morala deliti z ljubo sorodnico. Odhitela, ker ji je glas v 

duši govoril, naj ga sporoči nerojenemu glasniku in ga vsega napolni z njim. odhitela, ker je 

videla, da sorodnica rabi pomoči. Odhitela Mati Gospodova k služabnikovi materi. kraljica 

angelov k preprosti, postarni ženi v majhnem mestu. Odhitela, da zapoje svojo hvalnico, 

katero bodo od tistega trenutka ponavljali vsi jeziki, vsi vekovi. Odhitela, ker je čutila 

zmagoslavno rast Jesejeve mladike, vedela, da nosi Pričakovanega, ki Mu sme in mora biti  - 

sodelavka. 

 

Kvatrna sobota v adventu 

17.12. Ne dajte se zbegati 

Ne dajte se zbegati! Ne lastnim malodušnim in negotovim mislim ne zlaganim 

prišepetovanjem v svetu. Kdo naj bi vas zmedel, kdo zapeljal z lažmi? Ne zaupate, da 

prihajam? Ne vidite zanesljivih znamenj Moje moči? Človek greha in sin pogube se sicer res 

dviguje nad vse, kar je božje, in razkazuje svoje poskuse. In glejte, predragi! Vse to so samo – 

poskusi! Razoroži in podre jih en sam dih iz božjih ust. Gospodu ni mogoče nasprotovati. Moj 

prihod je blizu. Glejte, že poganja puščava in cvete! Glejte, že rodi – ona, ki je bila 

nerodovitna, in se veseli številnega zaroda. Celo tujci spoznavajo Moje ime. Spoznavajo ga in 

trepečejo pred njim. Prihajam kakor ženin iz poročnega hrama, kakor žar sonca na jutranje 

nebo. Jarem greha poka in se drobi. 

 

Četrta adventna nedelja 

18.12. Hiti v pomoč 

Z veliko močjo nam, Gospod, hiti v pomoč! ne prosimo za zaklade, katere ceni svet. Prosimo 

za pomoč v naših grehih. Za usmiljenje v naših slabostih. Za ogenj in odločnost v naših 

brezbrižnostih. Za milost v naših nezvestobah. Za rahel dež in roso z višave, ker smo tako 

slabotni za vse, kar želi in celo kar ukazuje Najvišji. Za prisrčno odpuščanje in dobrotljivost, 

ko tako hitro in tako ostro, vedno pa – predčasno sodimo. Sodimo vse, le sebe ne, kjer bi bilo 

najbolj in najprej potrebno. Hiti nam v pomoč, o Gospod! Ves svet pričuje zate. Celo tisti,  ki 

jim Tebe ni mar in bi jim bilo ljubše, da jih ne bi dramil iz njih spanja. Pričujejo zate v svoji 

razbitosti, ki ne najde izhoda. Ni namreč edinosti in  notranjega miru, kjer ne družiš Ti, ki si 

naš izvor in naš cilj. Naše odpuščanje in naša moč – 

 

Četrta adventna nedelja 

29.12. Služabniki in oskrbniki 

Različno mnenje ima svet o nas. Ti nas hvalijo, oni – grajajo. Če bi hoteli spregovoriti sami o 

sebi, bi – vztrepetali. Tako slabotni smo in tako nebogljeno je vse, kar delamo. Naša volja in 

naši dosežki gredo v nespravljivi razkorak – In vendar vse to ni prav nič važno! Ne, kaj sodi 

svet o nas, ne, kaj mislimo sami o sebi. Odločilno je samo, kaj misli – Bog! In kako sodi – 

Neskončni. Ne želi in ne pričakuje od nas ničesar drugega, kakor da smo Mu – služabniki in 
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oskrbniki Njegovih milosti. Služabnik izpolni le, kar veli Gospod. Pripravljen mora biti na 

vsako besedo, na vsak migljaj z neba. Nagrajen je bolj po svoji pripravljenosti, da ustreže, kot 

po tem, kar v resnici stori. In – oskrbniki. ni naše, kar imamo, zato ob koncu tudi ne bomo 

sojeni, kako smo gospodarili, temveč po tem, ali smo bili vsak trenutek zvesti in zavzeti za 

Gospodove dobrine. 

 

Četrta adventna nedelja 

20.12. Razsvetlil bo skrito 

Vse skrito bo razsvetlil Gospod ob svojem prihodu. Nič več ne bo mogoče slepomišiti z 

lepimi besedami, nič več varati s hinavskim videzom. Vsak bo stal pred Gospodom in pred 

svojimi brati tak, kakšen je – Nič lepši. Neprijetna stvar. Morda se  prav zato tako ogibamo že 

misli na Gospodov prihod, kaj šele Njegovemu prihodu samemu. Zavidamo bratom poleg 

sebe – tistim ubogim v duhu, ki se v življenju »ne znajdejo«, temveč upajo na neko nebeško 

kraljestvo, ki »naj bi bilo tam daleč, pa ga ni našel še noben kozmonavt!« Jasno, da ga ni 

našel, ker ga ni bilo – v njem samem! V njegovi želji, da ne bi storil ničesar, kar bi žalilo 

Gospoda in Njegove najmanjše. V njegovi želji, da bi vse,m prav vse in brez pridržka daroval 

Gospodu in Njegovim najmanjšim bratom. Zelo, zelo so bogati – »ubogi v duhu«! Gospod bo 

osvetlil bisere, ki se skrivajo v teh skromnih školjkah milosti. 

 

21.12. Vidim – verujem 

Če vidim, verujem. Če ne vidim, ne verujem. In vendar bi vse videl, če bi veroval, tudi dokler 

še – nisem videl. O Bog, pomagaj moji neveri! Razbij oklep, ki si ga sam nadevam, ki me pa 

teži do neznosnosti in ovira vsak moj svoboden korak in že v naprej napravi jalovo vsako 

moje prizadevanje. Gospod, pomagaj mi! Naj ne iščem Tvojih odprtih Ran! Nosim jih sam na 

sebi. Tvoje odprte Rane – dokaz Tvojega življenja in Tvoje ljubezni – so moje hrepenenje po 

Tebi in istočasno neutemeljena plašnost ter dvom, da ne bi bilo res, kar v vseh globinah slutim 

o Tebi. Plašnost, da bi me res tako zelo ne ljubil, kakor sem – potreben. Tvoje odprte Rane so 

moje pomišljanje: »potem bom veroval, ko …« Ne! Takoj sedaj, moj Gospod in moj Bog, 

verujem! Verujem vse. Ne iščem in ne čakam dokazov. Verujem, ker si me objel in sem ves v 

Tebi! 

 

Četrta adventna nedelja 

22.12. Prehodil je 

Prehodil je vso pokrajino. Človek, ki se ni oblačil v mehka oblačila in ni spal v kraljevskih 

palačah. Oznanjal je – krst pokore, zato je bil sam prost sleherne želje po posvetnih dobrinah. 

bolje rečeno: ker je bil prost posvetnih želja, je našel moč, da oznanja pokoro. Vsak hrib in 

grič naj se zniža, vsaka dolina naj se izpolni! Najtežje so v svetu, in življenju – razlike. Tu 

bogatec, tam siromak. Tu spokoren svetec, tam prešuštni kralj in vlačuga. Tu neutrudno delo, 

tam lenobno uživanje. Glas vpijočega v puščavi ni zagrenjeno vpraševal: »Čemu tako?« Ni 

malodušno prekrižal rok:«Saj se ne splača – Tako je bilo in tako bo vedno – Nikakor ne! 

Goreče je šel na delo, in se utrudil, ni odnehal. Oznanjal je: pokoro! Oznanjal odpoved 

neurejenosti in iskreno, otroško navezanost na Gospoda in predanost Njegovim zapovedim. 

Kdor ljub Gospoda, bo znižal svoj grič, izpolnil svojo dolino – 

 

Četrta adventna nedelja 

23.12. Hiti z veliko močjo 

bližji kot si, Gospod, bolj spoznavamo svoj lastni obraz. Spoznavamo svoj greh, spoznavamo, 

kako velik je. Odpirajo se nam gore tega, kar bi moralo izginiti izpred Tvojih božjih oči. 

Odpirajo se pred nami brezna, katera moramo premostiti, izpolniti. Prav v zadregi smo, v 

veliki zadregi. In govorimo si, da bi moral priti pravi Bog, ki bi umil umazanijo; ozdravil, kar 
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je bolnega v naših dušah in našem življenju; naravnal na pravo pot, kar je tako usodno zašlo. 

Da, pravi Bog! Mi sami si ne moremo pomagati. Bredemo in brcamo in hlastamo kot pijanec, 

ki se je zvrnil v potok. Hiti, o Gospod! Hiti z veliko močjo! Ni majhna stvar, ki te čaka. Ni 

majhna revščina, katero je treba obogateti. Ni majhno – sovraštvo, katero bosta razdajala 

Tvoja ljubezen in milost! 

 

Božični bedenji dan 

24.12. danes veste 

Danes veste, da bo prišel Gospod, in jutri boste videli Njegovo slovo. Vemo, nobenega dvoma 

ni več. Dopolnila se je mera naše hudobije in mera Očetovega usmiljenja. Brez krivde, brez 

najmanjše sence greha Spočeti bo stopil med nas. Milost je v Njem in z Njim in po Njem se 

bo Sveti Duh izlival na nas. božja slava se bo razodela, zato dvignite svoja vrata, nebeški 

knezi! Odprite se, vrata večnosti, zaprta za nas od izgona prvih staršev. Razodel se bo Gospod 

vsemu človeštvu, saj je sklenil, da vse odreši. Razprše naj se vsi pomisleki in dvomi, kako je 

to mogoče. Kaj naj bi Bogu bilo nemogoče?! Mar naj se zmotijo preroki davnih in sedanjih 

časov? Naj bodo njih besede – samo pripovedke? Nikakor ne! Preveč jih potrjuje življenjsko 

izkustvo. Spolnjuje se vsaka njihova napoved. Pa naj se ne bi izpolnila – najvažnejša? 

 

Polnočnica 

25.12. Slava in mir 

Jokam nad tabo, zemlja. In nocoj, to svetlo in sveto in skrivnostno noč ne zaradi tvojih 

grehov, temveč zaradi slave, ki je zasijala nad teboj. V betlehemskem hlevcu se ti je rodil 

Odrešenik. Nisi Ga marala. Nisi Ga vzela pod svoje meščanske strehe. Pa ni odnehal. Ni se 

užaljen obrnil. Zatekel se je v stajo, v zasilno zavetje preprostih, dobrih čred. Ničesar ne rabi, 

dovolj Mu je topla in mehka roka deviške Matere in zvesta skrb Rednika. Vse je razdal, sijaj 

nebes je odložil in se zagrnil s plaščem tesarjevega Rejenca. Le nekaj pastirjev je videlo in 

slišalo, pozdravljalo in molilo. Nebesa pa so glasno in jasno pričala. Vsa luč in vsa pesem je 

pozdravljala in molila. Dete, položeno v jasli. Ali slišite pozdrav nebeščanov? Ste se ji 

pridružili? 

 

Jutranja, pastirska 

25.12. Dobrotljivost in ljudomilost 

Obsodbo smo zaslužili. Obsodbe in pravično  kazen, ki naj bi zadostila za našo veliko krivdo. 

Bog pa ni obsodil, ni kaznoval. Milost nam je razodel. Knez miru, čudoviti, oče prihodnjega 

veka in Kralj je prihitel. Ves majhen, ves naš, ves človeški. Brez hrupa in slovesnosti. Skrito. 

V neki zimski noči na bližnjem Vzhodu. Rodil se je, da – nas prerodi. Rodil, da nas opraviči. 

Rodil, da naši pokvarjeni naravi pokaže znova njen pravi lik. ves naš – le brez greha. Nismo 

storili ničesar, da bi kaj takega zaslužili – Storili pa na drugi strani, vse, da bi ljudomilost – 

odbili! Gospod pa je močnejši od naše brezsrčnosti. Razoroži nas z ljubeznijo, ker je Njegovo 

bistvo – ljubezen. V tako neizčrpni, nedoumljivi meri je ima na razpolago, da je ne bo 

zmanjkalo, tudi če raztali ves naš led, odpusti vse naše grehe. 

 

Velika sv. maša 

25.12. na mnogotere načine 

Na mnogotere načine nam je govoril Gospod. Po prerokih. Po angelih. Po naših stiskah in 

žalostih. Po slutnjah, da je nekje LUČ, ob kateri so se prižgale vse druge luči. Po našem 

velikem hrepenenju, da vidimo to LUČ in BESEDO, po kateri je vse nastalo, živo in 

učlovečeno pred nami. Zdaj smemo biti tako srečni, da Jo v resnici gledamo. Nikoli se ne 

bomo zavedali – vse do našega srečanja v večnosti! – kako velik dar in kako veliko ljubezen 

smo s tem doživeli. BESEDA je prišla med nas in prebiva med nami. Dan za dnem nam 
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govori na svoje neizčrpne načine. Izbira jih zato, da bi se nam čim bolj približala, da bi Jo čim 

lažje razumeli, objeli s čim večjo ljubeznijo. Ne, da bi samo kaj imela od tega, temveč – da bi 

imeli mi sami čim več! 

 

26.12. Čudežni milosti 

velika znamenja in  čudeže je delal Ovenčani med ljudmi. Čudež milosti je bil sam. Goreč. 

Poln modrosti. Prekipevajoč dobrotljive ljubezni. Miren n neomajen pred strupeno zlobnostjo 

nasprotnikov. Skromen in ves bratski do slehernega. Nihče se ni mogel ustavljati modrosti 

njegovih besed n moči njegovega zgleda. Vdel je odprta nebesa. Vdel jih je vsepovsod. videl 

Gospoda na Očetovi desnici. Gledal Ga je vse življenje. Gledal vse njegove skrivnosti v luči 

neomajne vere. Gledal v vdanem in veselem upanju. Gledal v božji ljubezni, katera ga je 

napolnila do vrha in izžarevala iz njega. kdor je videl njega, je zaslutil lik Gospoda. Zato je 

delal čudeže, zato pa je na drugi strani žel tudi – sovraštvo. Zgodilo se je pa, da mu je še 

sovraštvo bilo v korist. V zmago. V slavo. Prav, kakor – Kristusu – 

 

27.12. Tako ostane 

Tako hočem, da ostane. Moj apostol. Moj ljubljenec. Moj deviški blagovestnik. Ne bo se ga 

dotaknila roka hudobije, ker mu ne more škodovati. Ves je – Moj! Skrivnosti Mojega bistva 

doumeva z bistrim očesom orla, ki se dviga nad vse posvetno in meri svet – iz nebeške višine. 

Živi v času, toda zanj se je večnost že začela. Že zdaj gleda Moj obraz. Gleda ga v globinah 

duše bolj, kakor s telesnimi očmi gleda Sina človekovega. Srečen je. Ničesar mu ne manjka. 

Mirno mu zaupam, kar naj oznanja bratom. Govoril jim bo Razodetje, katerega je bil deležen. 

Nihče drug se ni mogel in ni smel tako poglobiti v stvari, katerih ne obsegata in ne merita ne 

čas ne prostor. In vendar je njegovo pričevanje tako jasno, da mu ni mogoče nasprotovati. 

Kdor ga sprejme, se prerodi – iz Duha. 

 

28.12. Iz ust dojencev 

Iz ust dojencev, ki še ne znajo govoriti, si je Najvišji pripravil hvalo. Gospod ne misli po 

človeških zakonih in navadah. Iskrena žrtev Mu je ljubša kakor zlagana beseda. Žrtev 

nedolžnih, katero je povzročila kruta in brezsrčna zloba. Jagnje, ki odjemlje grehe sveta, ljubi 

jagnjeta. Ljubi bela oblačila, katera je oprala kri. Žalostne, strahotne igre še ni konec. 

Nerojena življenja padajo v brezno smrti, ker tako hoče slepa sla. O Jagnje, kdaj bo 

potolažena Rahela Tvoje Cerkve, ki joka dan za dnem za novimi žrtvami? Kdaj? Kdaj bo 

konec Herodovega divjanja? Pred dva tisoč leti je Herod nastopal kot nasilnik, pred katerim je 

vse trepetalo. Danes nastopa z belimi rokavicami, zlikan in s smehljajočo se masko – 

človekoljublja – 

 

Božična osmina 

29.12. Premišljala je 

Premišljala je sveta božja Mati in z očmi duše gledala, kar so prepevali angeli in kar so 

govorili pastirji. Čudno, prečudno so se ujemale njih besede. Ujema se vse, kar je bilo 

govorjenega o Njenem sinu. Ali je to mogoče?! Toda – saj drugače niti biti ne more. Pozna 

psalme in preroke in zato Ji ni neznana nobena misel o bodočem Odrešeniku. Mladika iz 

Jesejeve korenine. Pričakovani med narodi. Kralj miru, ko bodo roke prelivale meče v pluge. 

Usmiljeni, ki tlečega stenja ne bo pogasil. Vladar, ki bo Njegov prestol slonel na pravici in 

pravičnosti in katerega bodo molili vsi rodovi. Njen – Sin! Že Rojstvo je tako čudovito – 

kakšno bo šele – življenje? In Njegova dela? Kdo naj jih doume? 

 

Božična osmina 

30.12. Tvoja so nebesa 
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Tvoja, Gospod, so nebesa in Tvoja je zemlja. Tvoje je kraljestvo slave in luči in milosti in 

radosti. Tvoj pa je tudi kraj trpljenja in preizkušenj, iskanja in – padcev. Da, tudi zemlja je 

Tvoja. Stopil si vanjo. Obiskati hočeš vse, ki trpijo, da jim odvzameš breme in si ga sam 

naložiš. Stopiti hočeš ob stran  jim, ki omahujejo in klonejo v preizkušnjah, da jih okrepiš. 

Pridružiš s kot popotnik in brezdomec njim, ki iščejo, da ne bi zašli in da jih privedeš do 

pravih ciljev. Pohitiš za vsemi, kateri so padli: ne, da bi jih obsodil in kaznoval, temveč da bi 

jih dvignil in umil njih obraz in obrisal iz oči solze in spet vrnil smehljaj zaupnega, vedrega 

otroštva na njih ustnice. V resnici je vse – tvoje. Pravični da jih nagradiš, grešniki, da jih – 

opravičiš! 

 

Božična osmina 

31.12. Videli bodo vsi kraji na zemlji zveličanje našega Boga. Res zdaj vidijo samo Dete, 

skromno, revno Dete v jaslih; vedo pa, kdo je. vedo, da je v tej večno mladi sili edini vir 

prerojenja. Edini vir, ki pomlaja in ki so Mu stoletja kakor nam trenutki. Človeški obrazi se 

starajo, naše življenje vene kot pokošena zel v soncu. Dete pred nami pa je vedno – mlado, 

večni Začetek, nenehna – Rast! Ali smo se Mu približali? Mu verujemo neomajno? Smo Ga 

sprejeli v naše srce? Ali nam je kaj mar lastna mladost in moč in rast? Naj bi bilo – drugače? 

Vendar ne bomo sami bolj ljubili umiranje kot življenje? Velo lice kot mladost? Konec kakor 

– Začetek?! 

 

LXVII Ust msam pro nobis intercedere seutiamus 

1.1. Naj čutimo 

Naj čutimo, da prosi za nas Ona, po Materi smo bili vredni prejeti Začetnika življenja. Vemo, 

da  - prosi. vemo, da nas sleherni trenutek spremlja z materinsko skrbjo, saj smo po telesu 

bratje Njenega edinega in tako ljubljenega Sina. Ker smo Mu bratje, ne dela razlike – Blizu 

smo Ji in ljubi prav vsi. tisti, ki bolj mislimo Nanjo, in tisti, kateri mislijo nanj. Morda prav za 

te skrbi še bolj. Prosi še bolj, da bi se njih življenje prerodilo, začelo v tako vroče zaželeni 

sreči. Vemo vse to. Hladni in brezbrižni pa smo toliko, da se za to ne menimo. Ne čutimo 

neposredne bližine Matere. In to je slabo za nas. Začutiti moramo, kaj stori za našo srečo. 

Potem bomo tudi mi zares začeli – novo in zares – boljše življenje. 

 

2.1. Imenoval Ga je 

Imenoval je našega Gospoda sam angel z nebes. Povedal je Ime, katero je imel od vekomaj – 

ODREŠENIK. Našim brezbožnim dnevom, našim posvetnim željam, naši komati vesti je bilo 

nujno – odrešenje. Moral nas je nekako – očistiti slabih del. Moral opravičiti krivde. Mi sami 

smo bili za to popolnoma nesposobni. In zato nam je ime našega Rešitelja tako ljubo. Zato ga 

izgovarjamo s trepetajočim glasom. S spoštovanjem, ki ga sicer nismo navajeni. Prepričujemo 

se vedno znova, kaj vse v tem Imenu, pred katerim se upogibajo vsa kolena – v nebesih, na 

zemlji in pod zemljo – zmoremo, kaj vse dosežemo. Da, prav v tem Imenu in samo v njem. 

Posvečeno naj bo na vekomaj! 

 

V novoletni osmini (postcommumio) 

3.1. Dete in Sin 

Dete nebeškemu Očetu. Sin človeški Materi. Njegovo je nebo, Njegova vsa zemlja. Leži pa v 

tesnih jaslih majhnega, neznatnega kraja. Robati in preprosti pastirji upogibajo pred Njim 

koleno in skoraj ne vedo, s kakšnimi besedami naj Ga pozdravijo. Dete je, nebogljeno, kot so 

vsi človeški novorojenci! In vendar izhaja iz Njega žar in odsvit Večne Luči. Kar oči si 

moramo zasenčiti pred Njim. Tolik mir, tolik radosten in svet blagoslov kipi iz Njegove 

navzočnosti, da bi jokali. Jokali od ganjenosti, saj  nismo navajeni, da bi se nam pravljice in 

sanje uresničevale… Jokali v občutju lastne nevrednosti, da sploh stojimo pred Njim. Kam pa 
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naj bi sicer šli? Majhni postajamo pred Njim. Manjši, kot so otroci v plenicah. Čutimo svojo 

nebogljenost. Čutimo pa tudi da edino pred Njim najdemo moč in trdnost! 

 

V novoletni osmini 

4.1. Trezno in pravično 

Pijani svojih človeških hotenj, pijani lastne samozavesti, ki že vsa slepa ne vidi več 

premnogih padcev in porazov, smo stopili pred Dete. Pritegnila nas je Njegova milost, ki se ji 

ni mogla ustavljati vsa naša brezbrižnost in posvetnost. In glej! Vse v nas je zatrepetalo, 

zavriskalo in zajokalo. Zrušilo se je, kar smo gradili sami in samo na sebi. Uvideli smo v 

trenutku pijanost našega napuha in se streznili. V pravi luči smo spoznali sebe in svoje grehe. 

Zagnusili so se nam in sami sebi – smo se zagnusili. Ozdravljeni smo bili. Ozdravila nas je 

milost, prerodila navzočnost Pravičnega. Postali smo nov rod. Čist s Čistim, svet s Svetim. 

Novo življenje se je prelilo v nas iz novorojenega! Življenje, ki mu dnevi niso šteti kakor 

telesnemu – je namreč: večno življenje! 

 

V novoletni osmini 

5.1. Pričakujemo prihod 

Pričakujemo prihod  našega Gospoda v vsej Njegovi slavi. Videli smo Njegovo zastrto, revno 

človeško lice. Vidimo, da se prikriva še naprej. Sredi nas živi – pa je še vedno ubog. Vedno še 

rabi naše – ljubezni.  Rabi jo sam, rabi jo v svojih in naših bratih. Preliva svojo božjo kri. 

Preliva jo skrivnostno na naših oltarjih – v svoji nenehni Daritvi.  Preliva jo v svojih in naših 

bratih, ki umirajo za ranami bratomornih vojska. Zakaj, zakaj ne odgrne že zdaj svojega 

veličastva? Laže bi nam bilo. Krivica bi bila premagana, trpljenje bi ponehalo in bolj bi slutili 

nebeško radost, če bi nam bilo dano že zdaj bolj pogledati Odrešeniku v obraz. Kje pa bi to 

zdržali? Nedolžni Otrok nam je že v pohujšanje, kako šele bi nas zmedel vsemogočni Kralj? 

Kdor je sprejel Njegovo uboštvo (sam in v bratih), kdor Mu hoče darovati ljubezen, doživlja 

že zdaj v duši Njegov prihod. 

 

6.1. Razodel si narodom 

Nevzdržno je postalo naše hrepenenje po Odrešeniku. Zgoščuje se v nenavadno luč, ki je 

vstala pred nami in nas vabi k sebi. Ne more biti dvoma – Ta je, o katerem sanjamo. Glejte, 

pred nami je! Živ in resničen. Kaj dolga pot, kaj nevarnosti, katere smo morali prenesti! Še 

Herodu in njegovim svetovalcem smo se izmuznili. Koleno se upogiba kar samo, podamo na 

svoj obraz. Ne v strahu, ne v prošnji, temveč v iskreni, globoki molitvi. V vdanem češčenju. 

V jasnem priznanju. Ti si, o Bog v jaslicah, kralj naših src in našega življenja in vsega sveta! 

Vsi so vstali, vsi prihajajo k Tebi. Od blizu in daleč. Učeni in preprosti. Revni in bogati. 

Prihajajo in prinašajo svoje darove. Sami ne vemo, kaj bi Ti še dali. Glej, vsi smo – Tvoji in 

vse naše je – Tvoje! Pridite še vi, kateri ste ostali v temi – ne zamudite vašega dne – 

 

Marijina sobota 

7.1. Vsi odličniki ljudstva 

Vsi odličniki ljudstva prihajajo in iščejo tvoje obličje, Gospa. radi bi videli Sina, katerega 

držiš v naročju. Radi bi Ti priporočili svoje želje, da jih poveš svojemu Edincu. Raje jih bo 

uslišal, kakor če Mu jih povemo sami. Tako blizu si Mu! Edina ne samo med ženami, edina 

med vsemi človeškimi otroki. Odličnejša od vseh vladarjev. Blagrovana od najvišjih nebeških 

duhov. Čistejša kot je duša, bolj točno zasluti Tvojo veličino. Dojeti je ne more, kakor ne 

more nebeške, s katero si v najtesnejši zvezi. Prava srednica med božjim bogastvom in našo 

revščino. V tem je Tvoj veliki pomen. Zaupa ti Najvišji in zaupamo Ti tudi mi. Zaupamo tako 

zelo, da smo prepričani: nobena prošnja, ki smo ti jo izročili, ne bo ostala neuslišana. Z 

Detetom na rokah nas vabiš k otroškemu zaupanju in vlivaš v nas otroško vdanost. 
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Ostal je v templju 

8.1. Ostal je naš Gospod v templju. Tam je bil Njegov pravi dom, tam je živel Njegov večni 

Oče. Učil je in stari, učeni možje so se čudili njegovi modrosti. Čudili so se, od kod zna 

Tesarjev Rejenec Pisma iz Razodetja, dana prerokom v najglobljih videnjih. Še bolj se je 

čudila Mati. Poznala je svetost vse Njegove pojave, ni si pa mogla razlagati, kako da je s 

svojo zavzetostjo za neposredno službo Očetu mogel Njej napraviti žalost, ko ga je bila tri dni 

zaman iskala. Zato ji je sin, ki Jo je ljubil bolj kot vse zemske matere, razodel, kdo je Njegov 

– Oče. Razodel, da je – vsemogočni, večni, neskončni, nedoumljivi Vladar in Stvarnik in 

Gospod vesoljstva. Da je navzoč tudi v skromni in tesni nazareški hišici. Zato se je vrnil z 

Marijo in sv. Jožefom v tesarski domek. Po Njegovi navzočnosti ni bil več – tesarski domek, 

bil je tempelj, božje prebivališče, svetišče brez primere! 

 

Prva po razglašenju 

9.1. Na vzvišenem prestolu 

Na vzvišenem prestolu vidimo Gospoda, katerega moli m nožica angelov. Srečne oči, katere 

vidijo, kar je dano videti nam pred Detetom! Oblast je v Njegovih rokah in vsa milost. Daje 

nam življenje. Vzbuja v nas želje, da bi Mu veljala vsa naša polnost. Želimo, da bi se naša 

telesa bolj in bolj izkazovala kot svet in čist dar, ki bi bil po volji Najvišjemu. Želimo, da bi se 

naša telesa bolj in bolj izkazovala kot svet in čist dar, ki bi bil po volji Najvišjemu. Želimo, da 

bi spoznali, kaj je prav. Ne – Kaj je najboljše! Vsekakor ne smemo misliti, da sami kaj vemo. 

Ne smemo se ponašati s tem, kar – nismo. Rušili bi s tem ravnotežje med udi Kristusovega 

Telesa. Šopirili se na škodo drugih, ko vendar še toliko manjka nam samim. Vzvišen je 

Gospod. Velika so Njegova dela. Moremo samo strmeti in moliti. Moliti kot Trije Modri z 

vhoda – 

 

Prva po Razglašenju 

10.1. Eno Telo 

Eno Telo smo vsi. Ne le – družina, kjer so posamezni člani vendarle še samostojni deli celote, 

temveč telo, živ organizem, kjer deli niso več samostojni, temveč nujno podrejeni skupnemu 

smotru in neločljivo vrasli drug v drugega. Gospodova navzočnost in Gospodova slava se po 

tem razodeva v nas. Ne kakor da bi katerikoli del bil slaven, temveč slava božja se razodeva 

po smotrnosti naše skupnosti. O, še greh in človeška omejenost in kratkovidnost razodeva – 

božjo modrost, ki za svoje načrte premaga greh in omejenost in kratkovidnost ljudi. Iščemo, 

kjer ne moremo najti Gospoda. Zato nas Gospod sam pokliče in se pokaže ves in božji in 

čudovit pred nami. Upravičeno Mu vzklika vsa zemlja. 

 

Prva po Razglašenju 

11.1. Šel je v Nazaret 

Ostal je božji Sin v templju, da razodene Očetovo modrost. Ne Mati in Rednik ne pismouki 

Ga niso razumeli. Vsi so se samo – čudili. Čudili in Mati je vse Sinove besede ohranila v srcu. 

Potem pa se je vrnil z Njima v Nazaret. V trdo vsakdanje delo. V skopo odmerjen okvir 

razmer. V veliko in nerazumljivo skritost svojega edinstvenega porekla in svojih edinstvenih 

zmožnosti. vrnil se je v – tempelj, saj to je postal Nazaret po Njegovi navzočnosti. Razodeval 

je še dalje Očetovo modrost. Tisto modrost, ki je prikrita razumnim in se razodeva malim. 

Modrost, ki je Judom pohujšanje, poganom pa nespamet. Modrost – dejanj, ki je toliko 

zgovornejša in toliko učinkovitejša od modrosti suhih besed. V kako čudovitih templjih 

vendar živimo tudi – mi! 
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Prva po Razglašenju 

12.1. Rasel je 

Rasel je naš Gospod. Sredi tišine, svete ubranosti in sredi delovne vsakdanjosti. Rasel je, ker 

sta Ga duhovna tišina, zbranost v svetosti in vsakdanje delo hranila, kakor naj bi hranila 

slehernega izmed nas. Rasel je v starosti. Hotel nam je biti enak v zunanjem, da bi Mu mi 

postali vsaj podobni – po notranjosti, po duhu. Če že ne – postali, da bi si vsaj prizadevali za 

to, da Mu postanemo podobni. Prizadevanje in volja sta prvi pogoj z naše strani. Prvi pogoj, 

da začnemo rasti kakor Gospod v modrosti in milosti. Brez naše volje ne bo šlo. In kaj bi za 

nas pomenilo, da ne bi rasli, da ne bi pridobivali, si prav niti misliti ne moremo. gospod je to 

vedel še bolje, kot moremo slutiti medlo mi sami. Zato hoče sam, da duhovno zraste med 

nami. In, ker hoče, se  - bo zgodilo! 

 

13.1. na zunaj in znotraj 

Glejte Jagnje božje, glejte, ki odjemlje grehe sveta! je moral klicati ljudem spokorni Glasnik 

in Krstnik. Tako zelo je bil Sin človekov iz Nazareta podoben ljudem na zunaj, da je bilo 

nujno, opozoriti na Njegovo notranje bistvo. Pripraviti poslušalce, da prisluhnejo Odrešeniku 

in se po Njem prerodijo. Prerodijo na znotraj, postanejo podobni Njemu, ki jih išče. Njemu, za 

katerega priča tudi Sv. Duh, saj živi z Njim vsa njegova polnost. Tako močno si želimo – 

sprememb. Želimo pa si jih samo v svoji okolici – da bi n.pr. ljudje bili boljši do nas in 

življenje lažje. Želimo si sprememb morda še na sebi – a le na zunaj. Vse to pa ni važno. 

Odločilna je naša lastna, notranja sprememba. Ali poslušamo – glasnika? Ali poslušamo – 

Jagnje samo? 

 

14.1. Pri Njegovem prihodu 

Pri Prihodu našega Gospoda nas roti učitelj in apostol, naj oznanjamo besedo. Pri prvem in 

najvažnejšem dogodku v naši skupni človeški zgodovini in v življenju vsakega posameznika. 

Kakor nas prevzema vstop Gospoda na svet, tako naj nas prevzema tudi Njegovo zaupanje, 

katero nam izkazuje, in odlikovanje, s katerim nas obdaja. Vi ste sol, vi ste luč zemlje! – 

Gospodu je bilo pač vse do drugega, kot da laska naš želji po uveljavljanju. In vendar 

Njegova beseda ne zveni nič drugače. Ne, da bi nas hotel napraviti pretirano samozavestne, 

temveč zato, da nas opozori na našo najvažnejšo dolžnost. Najvažnejšo za naše brate, da 

slišijo veselo oznanilo. In najvažnejšo za nas, ker se prav s tem blagovestniškim delom, 

Njemu najdostojneje približamo. 

 

Druga nedelja po Razglašenju 

15.1. Vina nimajo 

Vina nimajo naši bratje. Zmanjkuje jim ga ne samo za vsak dan, zmanjkuje jim ga za njih 

največje življenjske praznike. Kdo naj pomaga? Kdo je dovolj skrben in dovolj mogočen? 

Mati nam stoji ob strani. Čisto blizu, a prav nič vsiljivo. Posreduje v naših zadregah. Opozarja 

na našo stisko in nemogoče je, da božja ljubezen ne bi poslušala. Če se voda, naša navadna, 

vsakdanja, celo zaničevana voda spreminja v plemenito, dišeče vino, ki nas bo razveselilo, 

nam dalo moči, pomagalo iz zadreg. O Vino, ki kipiš v razsipni velikodušnosti po naših 

oltarjih! Čakaš, da nas razveseliš. Čakaš, da našo vodeno in prazno vsakdanjost spremeniš v 

vesel praznik svojega božjega ženitovanja – 

 

15.1. Cvetoča palma 

Lepa je cvetoča palma sredi puščave, rastoča kraj neusahnega vrelca. Bujno poganja nove in 

nove mladike, saj srka življenjski sok, kateremu ni enakega. Nastavlja cvet in sad. Mnogotera 

so dobra dela. Dviga se k soncu in se z Njim pogovarja. Željni in žejni in lačni jo obiskujejo 

popotniki. Gostoljubno jih sprejema: milosti je dovolj za vse! Bratovsko deli, kar ima. Kar je 
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prejela, vse razdaja. Zavija se v samoto, pa je znamenje in rešitev mnogim popotnikom, ki ne 

vedo prave smeri. Kakor sama raste više in više proti nebu, proti večnosti, tako se za njo 

ozirajo tisti, ki si ne morejo misliti ne neba ne večnosti. S pogumom napolnjuje tiste, ki ga ne 

najdejo v sebi. Pogum božje rasti! Kdo naj gre mimo njega? Kdo naj se mu ustavlja? Mnogo 

je cvetočih palm, v puščavi človeških vekov in vse cveto za Gospoda. 

 

16.1. Izpraševal je učence 

Izpraševal je svoje učence božji Učenik. Želel je odgovora, mnenja o svoji osebi. Vedel je, da 

od tega odvisi učinkovitost Njegovih prizadevanj. Če bi Ga bili ljudje smatrali samo za 

človeka te ali one vrste, bi bili upravičeni, da Njegov nauk sprejmejo ali ne. Dobro čutimo 

med ljudmi, da smo med sebi enakimi, in zato ostajamo svobodni glede svoje pokorščine njih 

besedam. Pri Bogu pa je drugače. Kar veli Bog, o tem niti ne bomo več spraševali, temveč 

vdano izpolnjevali vse. Potem šele, ko Mu bomo sledili zvesto kakor čreda pastirju, se bomo 

prepričali, da je bila Njegova skrbna beseda pravilna, saj nas je privedla na najboljše paše, 

rešila iz levjega brloga laži in sebičnosti. 

 

17.1. Plodna pustinja 

Mnogo čudežev je storil naš Gospod. Med drugim je pustinjo spremenil v plodno in bogato 

blagoslovljeno žitnico, ki pripravlja pojedino vedno novim bratom. Z Njegovo besedo in z 

rokami, ki služijo Njemu, odstranja kamne sebičnosti, trnje bogastva, ljulko napuha in suhoto 

posvetnega duha. Z vnemo in z vztrajnostjo prestreza roso milosti z neba, zajema iz globokih 

studencev božjega usmiljenja, da poji setve za večnost. Veselo je delo v duši: v lastni duši in v 

tistih, ki se zgrinjajo okoli nas. Veselo,  kakor na nebeškem slavju. Noben sovražnik in 

nobena živita hudobija ne moreta skaliti vedrine. Gospodovih služabnikov in bratov. 

Premaguje jih mogočno. Znamenje Njega, ki je prvi stopil v pustinjo in osamljenost sveta. 

Stopil zato, da za vse čase vanjo prinese blagoslov in radost - 

 

Prvi dan ekumenske osmine 

18.1. Vredni svojega poklica 

Naš  poklic ni nič manj – kot Kristus. Ta pa je vse v vseh. Vsi smo v Njem udje. Različni na 

zunaj, v bistvu pa Njegovi delci. Skupno življenjsko nalogo imamo. Skupno med seboj in 

skupno z Njim. Njegovo življenjsko nalogo: z veliko pesmijo popolne ljubezni slaviti Očeta v 

nebesih. Mnogo je Kristus žrtvoval za to – koliko žrtvujemo mi? Kaj bi mogel naš najbližji 

brat povedati o tem? Zahtevamo pač verjetno žrtev – koliko pa jih doprinašamo? Sami sebi 

škodujemo. Ko trgamo bratske vezi med seboj, trgamo žile, po katerih bi samim pritekel 

življenjski sok. Hromimo roko, ki bi nam pomagala nositi težka bremena. Zametujemo oko, ki 

bi nam kazalo lastno bistvo in resnično sliko sveta. Kazalo boljšo pot, kakor jo hodimo. Bratje 

nas kličejo, bratje nas čakajo. Naj jih – razočaramo? naj razočaramo Kristusa samega? 

 

Druga nedelja po Razglašenju 

19.1. Razodel je slavo 

Minil je čas, ko so sredi tihe, zvezdne noči angeli razglašali slavo učlovečene Besede. minil je 

tudi čas, ko so Ga molil strmeči pastirji, častili Trije Modri s svojimi darovi. Prišel je čas, da 

spregovori Sam o sebi. Ne, da bi se bahal, kakor je to naša navada, z besedami. Besed je v 

svetu že vse preveč in niso vse najboljše, najbolj iskrene. Razodel se je – z dejanjem - In s 

kakšnim dejanjem!? S čudežem, kakor ga pred in za Njim nihče  ni zmogel. Pokazal je, da je 

Tisti, ki v grozdni jagodi vodne kapljice spreminja v soncu vse do dišečega napoja. Toda v 

grozdni jagodi traja to mesece, sam pa je storil v trenutku. Koliko večja je, Njegova slava! 

Strmijo vsi vekovi. Strmijo in željno nastavljajo čaše svojih duš k vrelcu čudežnega božjega 

Vina. 
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20.1. Po veri 

Po veri pastirji pasejo svojo  čredo in skrbijo zanjo. Po živi zavesti, da je povsod Bog z njimi 

in da so sami z Bogom. Kdo naj jim škoduje? Kaj naj jih vznemirja? Ni je gospodovalca, ni je 

stvari, katera bi mogla pretrgati njih tesno povezanost z Gospodom. Vrača jim trdnost v težkih  

notranjih preizkušnjah. Vrača jim zdravje v telesnih ranah. Napol mrtve obuja v življenje. 

Potrjuje njih besedo in ohranja njih zamisli za vse prihodnje veke. Po njih dela velika 

znamenja. Gospod živi v njih, Gospod pomeni njih bogastvo, Gospod razgrinja pred njimi 

svoje kraljestvo in ga po njih gradi v nas. Zaničevanje spreminja v slavo, žalost v veselje. 

Vera pričuje glasneje, kot grozi vse nasilje krvnikov. Premaguje svet. Ozdravlja tudi našo 

mlačnost. 

 

21.1. Izbiram slabotno 

Izbiram slabotno, da osramotim, kar je močno. Razodevam se preprostim, da zasenčim učene, 

ki Me iščejo v črki, niso Me pa objeli z duhom. Slabotnim dajem moč, s katero premagujejo 

nje, ki jih zaradi Mene preganjajo. Preprostim dajem spoznanje, ker jih ljubim in oni ljubijo 

Mene. Povezal sem se z njimi z nežnejšo in s trdnejšo in z globljo vezjo, kot združuje nevesto 

z zaročencem. Samo  na ta način morejo krotka jagnjeta premagovati volkove. Da – ne le, da 

se jih ne bojijo, še premagujejo jih! Jagnjeta, ki so se napila ljubezni iz strani božjega 

Jagnjeta. Nedolžna in čista in sveta in nedotaknjena je njih duša in njih življenjska pot. Večno 

mlada. Nobene izgube ne morejo utrpeti. Večnost sama jih napolnjuje z Mojo rastjo – 

 

22.1. Poklicani – izvoljeni 

Mnogo nas je poklicanih – nikogar ni, da ga Gospod ne bi tako nujno klical: Pojdite še vi v 

Moj vinograd! – Še vi. Kaj postajate po praznih cestah med svetom brez dela, ko je tako 

velika žetev in tako malo delavcev za božje kraljestvo! – Ali smo se odzvali? Že to je 

vprašanje. morda nam je ljubše postajanje v lenobni brezdelnosti? Še večje vprašanje pa je, če 

hočemo in znamo delati in če vztrajamo. Ali ne godrnjamo nad težo dneva? Ali se nam ne zdi, 

da Gospod »preslabo« plačuje? »Toliko« smo storili Zanj, pa se godi tistim, ki se Zanj ne 

zmenijo »bolje« od nas?! O, če bi tako govorili, potem gotovo nismo izvoljeni! Ne znamo 

tekmovati v veliki življenjski borbi, izmaknila se bo našim zahtevam… Postala bo delež tistih, 

ki ne godrnjajo, ki nosijo težo in vročino dneva, ki se znajo vzdržati vsega, kar jih – ovira – 

 

22.1. Naj pridejo 

Naj pridejo naši klici do Tvojih ušes o Gospod! Bijejo nas, ker hodimo za Teboj. Ker 

verujemo v Tebe, ker Te glasno oznanjamo. Vlačijo nas pred sodišča in zapirajo v ječe. 

Glasno kličemo. Ne kličemo pa pravice, katero bi mogli dati ljudje – kličemo Tvojo 

neskončno in večno pravico! Ne želimo, da bi pomagala nam samim in nas rešila trpljenja – 

Želimo pa s solzami v očeh in z rano v srcu, da bi Tvoja pravica rešila tiste, ki v nas 

preganjajo – Tebe samega – Spreobrni jih! Odpri njih duhovne oči! Odpusti jim in položi v 

njih žile novo življenje. Ko umiramo mi, naj se oni zbudijo iz smrti – Nam se ne bo zgubil niti 

las z glave. Kako bo pa – z njimi? 

 

23.1. Srečno pristanišče 

Nobenega miru ni za nas v svetu – Neprestano potujemo, tud če nikoli ne bi stopili iz kraja, 

kjer je pač pisana naša uradna pristojnost. Nemir živi v nas in kljuje. Kje bomo našli srečen 

pristan? Slutijo ga vse naše misli, govorijo zanj vse naše izkušnje. Vesele, ker jih je tako malo 

in tako silno hitro minejo, in žalostne ter težke, katerih je toliko več in ki nujno dokazujejo, da 

se vendar nismo rodili zanje. Kje je pristan? Kako naj pridemo do njega? Z modrostjo svojega 

duha in svojih ust. Z budno pripravljenostjo volje in vse naše duše za to, kar je zgoraj. S 
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prižgano svetilko dobrih del, ki rastejo iz neomajne vere. Z veliko in globoko in iskreno – 

spokornostjo, ki se kesa grehov in zanje zadoščuje. Zase in za vse svet. – 

 

24.1. Prizadevaj si 

Zelo je zahteven veliki apostol in dobri prijatelj! Kaj vse nam nalaga: pravičnost, pobožnost, 

ljubezen, potrpežljivost, krotkost, krepek boj našega duha – Še več? Da – še več! Vsa 

zapoved, katero nam je bil dal Gospod in na katero nas Njegov glasnik samo spominja, naj 

ostane brez madeža, ne da bi od nje odkrušili s svojo lagodnostjo ali površnostjo le najmanjši 

drobec. Ni nam lahko. Odpovedati se moramo sebi. Tistim svojim zahtevam, ki so samo od 

tega sveta. In križ si moramo naložiti – nič lahek, saj bo sedel s svojo težo na vsako našo 

mišico in žilico. V vsem ga bomo čutili. Vse to pa ne, kakor bi odpoved in križ in duhovni boj 

bili sami sebi namen – le neobhoden pogoj in edino sredstvo so za – zmago. 

 

25.1. Pot v Damask 

Vsi smo več ali manj podobni Savlu. Gremo na pot, da bi storili nekaj, kar se nam zdi prav. 

Prav, četudi bi s tem storili največjo krivico ne le sočloveku, ampak tudi – in to še mnogo bolj 

in v prvi vrsti! – Bogu. Zavarujemo se z vsemi pismi posvetnih oblasti in mislimo, da smo 

najpravičnejši pod soncem in da delamo nekaj nujnega in dobrega … O, kako klavrno se 

konča naša pustolovščina! Kar sredi poti trešči v nas – močnejše od bliska: Luč z neba. 

Znajdemo se na tleh, slepi in brez moči. Nekdo nas mora prijeti za roko kot otroka. Milost z 

neba. Sila, s katero nismo računali. Obrne nas za stoosemdeset stopinj. Napravi iz 

preganjalcev apostole. O, milost! Nikar se dalj ne mudi! Trešči ob tla naše zgrešene načrte in 

nas postavi na pravo pot – Napravi nas za svojo izvoljeno posodo. – 

 

26.1. Kdor ne ljubi 

Kdor ne ljubi – kdor si ne prizadeva ljubiti kakor je ljubil Gospod, ostane v smrti. Ljubezen je 

vir življenja in življenje samo. Povezanost z Njim, ki nas je bil ustvaril in ki nas ohranja. 

Kako ne bi umrli, če pretrgamo to povezanost?! Kaj mi mar mojega brata!, je kajnovska 

modrost. Ob sojena, da ne najde miru, ker se je vsak boji in jo vsak odklanja. Nasprotno pa 

ljubezen zmaga, če tudi gre v telesno smrt. Njen nauk, katerega je slišala iz tihega, komaj 

zaznavnega šepetanja v temi, se razglaša javno, sredi množic. Kdo naj bi še zmogel velika 

dela, če ne tisti, ki ve, kaj mu je zaupano in da je samo služabnik božji in pastir svoji čredi? 

Ve, da je samo orodje, samo sredstvo, zato voljno služi in najvišji Pastir svojih nikdar ne 

zapusti – 

 

27.1. Prepričuj in svari 

Ni lahko biti svetilnik. Posije v sleherni kot in odkrije v njem umazanijo. odkrito jo mora 

imenovati in odločno zahtevati, da se odstrani. Ni to čast mnogo večje je – breme! Dviga 

prah, ki tistemu, ki hoče red, samemu leže na oči in grlo. Zbada ga in duši, toda ne sme n ne 

more drugače. Ostati mora zvest svoji nalogi. Svetilnik – jasen in čist, da ga vidimo na vse 

strani. Zgovorna je njegova beseda, premaguje vsa nasprotja in dosega zaželeni učinek. 

Dragocena je in zlata. O, njena vrednost je še večja od zlata! Dar in milost je iz večnosti. 

Preraja za večnost, zato tudi nikoli ne mine njena veljava. Živa je ne glede na ljudstvo in čas. 

Plodna v toliki meri, da se vsa Gospodova družina lahko hrani z njo. Njen lesk vabi in 

osrečuje. 

 

28.1. Zaklad in srce 

Pri Tebi,moj Gospod, je ves moj zaklad. Vse, kar sem n kar imam in kar je pogoj mojega 

življenja. Pri Tebi, ki Te srečujem v bratih. Vidim Te, kako v njih trpiš. Nič manj, kakor si v 

vezeh na Pilatovem dvorišču. V dušo in srce mi sega Tvoj žalostni pogled, Tvoj klic  po 
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pomoči. Ne morem in ne smem mimo Tebe – mimo Tebe v sužnjih in jetnikih. Ves gorim v 

želji, da bi Ti olajšal vezi, razjasnil dneve, vrnil svobodo. Ker hočem pomagati Tebi, vem, da 

mi boš dal moči in blagoslovil moja prizadevanja. Vem, da brez tega ne bi uspel. S Tabo pa 

mi je lahko. Delaš ti sam, posodil sem ti le svoje roke in besede. V srcu mi že od vsega 

začetka živiš Ti sam in ves Ti. Bratje so Te srečali v meni in se razveselili. Razjasnile so se 

njih žalostne oči. Srečali so Tebe, Hvala, da si me poklical! Hvala, da sem smel in  mogel iti 

na delo za rešitev duš – kako velikodušno je Tvoje božje Srce – 

 

29.1. V pogostih nevarnostih 

Moj Bog, kako drobno seme sem in nebogljeno! Res živi v meni Tvoja iskra, Tvoja milost – 

toda v svetu je zastrta, kakor si živel zastrt v svetu Ti sam in so še Tvoji najboljši učenci vse 

do prihoda Svetega Duha dvomili o Tebi, o Tvoji silni moči in sposobnosti za duhovno 

življenje – Glej, sam se prebijam kot drobno seme skozi skale lastne neprožnosti za vse, kar je 

zgoraj. Poskušam najti luč in svobodo skoz ostro trnje posvetnih mikov, ki me hočejo na vsak 

način zadržati. Usiham v žeji, ker je zemlja samo tujina, ne domovina, ne mati. Ne najdem v 

njej sokov, po katerih žeja mojo dušo. Požrešne ptice Tvojih sovražnikov me obdajajo dan za 

dnem in hočejo uničiti Tebe v meni. Kako naj se ognem? Kako naj se obvarujem? Samo po 

Tvoji milosti! Sredi viharjev  in sredi udarcev in kamnov in brodolomov sijejo v mojih 

globinah sonca Tvojih Razodetij. 

 

29.1. Vsem – vse 

Vsem sem želel postati vse, kakor luč z visokega svetilnika sveti vsem brez razlike. Želel sem 

– Najprej sem zgradil sebe: ne, prosil sem Tebe, o večna in popolna LUČ, da me zgradiš! 

Poniknil si vame. V moj razum. V mojo voljo. V  moja čustvovanja. Zaživel si v meni, dobri, 

predobri Pastir. Pasel si svoje drage ovce v meni. Klical si izgubljene, da so se vrnile in je v 

njih znova zaživela trdna vera. Pomagal si bolnim – postajal si njih dušno in telesno zdravje. 

S sladkostjo svoje ljubezni si osvajal in pojil vse, ki nikjer drugje niso našli ljubezni. 

Pravičnost in modrost si meril, ki sta bili teptani in prezirani. Gradil si po meni duhovno 

stavbo za stoletja. Milo kot mati si obiskoval pozabljene in ponižane. Besede, katere si mi 

narekoval, ne morejo nikoli izzveneti. Niso namreč moje, ampak Tvoje, o večna Beseda! 

 

30.1. Govorila bom 

Govorila bom, saj ne morem molčati. Preveč glasno mi narekuje Duh besede, da bi jih mogla 

zadržati zase. Pričevati moram in pričujem za Gospoda,  ki se hoče razodevati po mojih 

skromnih močeh. Njegova milost, Njegova moč me nikoli ne zapustita. Gresta z menoj med 

leve in jih spreminjata v krotke ovčice. Stopata z menoj med ognjene plamene in jih hladita v 

prijeten pomladen dih. Oblastnikom, ki si lastijo vso besedo, sta zaprli usta, jih zmedli in 

osramotili. Hoteli so osramotiti mene, pa so se sami v zadregi morali umakniti. Milost in moč 

mojega Gospoda gorita svetlo v luč, s katero vedno pripravljena pričakujem vstopa v večnost. 

Obdajata me z dragim nakitom neveste, da bledijo tovarišice. Živim, ker živi – moj Gospod! 

Smrt ne more ničesar najti na meni. Ne more mi ničesar vzeti – mnogo pa mi lahko da – 

 

31.1. Proti upanju 

Proti vsemu upanju sem veroval. Zaupal sem obljubi, verjel naročilu, naj bom oče vsem 

majhnim in slabotnim. Zaupal sem in šel iskat izgubljene, objemal sem nepridiprave in jih 

učil, kako blizu je Gospod in kako velika je Njegova blagost. Veselil sem se z njimi, ker se je 

tudi Gospod veselil ene izgubljene ovce,  katero je bil našel in se je bila obrnil k Njemu. Moja 

družina je začela rasti in raste kar naprej. Oče sem postal in otroci se v zaupanju obirajo okrog 

mene. V tistem zaupanju, kako sem sam prisluhnil Očetu v nebesih. Prerodil sem stotine in 

tisoče v zaupanju, katero je bilo prerodilo mene samega in s katerim sem premagal in 
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premagujem vse težave in vsa nasprotja in spreminjam sence v prijeten dan. Kako dober je – 

Oče! 

 

1.2. Kristusova pšenica 

Kristusova pšenica sem – drobno zrno, katero je sam poklical v življenje in ga hranil in mu 

dajal rast. Hranil me je do polne zrelosti. Prebudil je v meni sile novega, postoterjenega 

življenja. Ne morem več živeti sam in živeti v času. Nujno je, da prerastem v vse, katere 

združuje moj Gospod. Ves naj se jim razdam, ves povežem z njimi. V Kristusu. Prerasel bom 

čas v večnost. Novo življenje se mi odpira. Želim čim prej stopiti vanj. Nobena sila me ne 

more ločiti od njega – vse sile sveta so šibkejše od nujnosti božje rasti! Težijo me še vezi 

telesa: naj se raztrgajo, ker je čas za to blizu. Ne smejo več dalje ovirati Gospodovih načrtov 

in potreb Njegovega kraljestva. Živim v bodočnosti in trpim pod bremeni sedanjosti. 

Premagujem to tegobo v veselju, ko gledam prihodnje reči. 

 

Prvi četrtek 

2.2. Veselje me je napolnilo do vrha. Doživel sem, kar sem pričakoval vse svoje dolge, dolge 

dni. Objemam Njega,  ki je naše Rešenje. Darujem Njega, ki je Vstajenje vseh, kateri Vanj 

zaupamo. Objeti mi je dano Dete, pred katerim so moja stara leta – komaj porojen hip. 

Pozdravljam Mater, ki blešči v svojem devištvu iz večnosti v večnost. Kako naj se očiščuje 

Ona, ki očiščuje vse naše misli – poglede – dejanja. Zapoved izpolnjuje – ne zaradi sebe, 

temveč zaradi nas, ki smo tolikokrat nezvesti zapovedim – Tolikokrat tako daleč od čistosti v 

naših mislih – pogledih – dejanjih. Vesel Ti, o Dete, iz večnosti porojeno in čas prenavljajoče, 

darujem svoje življenje. Dovolj, dovolj sem doživel zdaj ne morem čakati ničesar, kar bi 

moglo biti še več. Objeti sem Te smel, moj Bog, in Ti si objel mene. Dovolj je plačila za 

Zvestega služabnika. Moja čista radost je – Tvoja služba. 

 

Dan po Svečnici 

3.2. Čisti dar 

Iz davna že govori zapoved, da posvečamo Njemu, ki nam je dar izročil, iz vsega srca, kar 

smo prejeli. Zapisana je v bistvo naše narave bolj izrazito, kakor v katero koli črko. Sami se 

ob tem očistimo, posvetimo. Ko dajemo, prejmemo, česar bi sicer nikoli ne dosegli. Gospod je 

čist in svet in, ko sledimo glasu, katerega je bil položil v nas, se Mu približujemo – ne le z 

našimi koraki, temveč tudi s svojim življenjskim bistvom. Ne izgubljamo, ko dajemo, ampak 

pridobivamo. In – kaj dajemo? Svojega pač ne, temveč – božje. Kaj je, česar nismo – prejeli? 

Največji dar je v naši volji – Dar je v naši ljubezni, ki se odzove, ko je bila poklicana. Dar je 

naša pripravljenost, katere bi se bili mogli tudi – otresti! Toda: Kaj bi bili s tem dosegli? 

Močno bi se oropali! Postali bi ne – sveti in ne – čisti ne le v božjih očeh, ne le v očeh sveta, 

temveč tudi v – lastnih – 

 

Prva sobota 

4.2. Novi zgledi 

Ti, o Gospod, si vedno isti – spreminjajo se le okolnosti našega življenja. Zato hočeš vsakemu 

času povedati nekaj novega. Zato v liku svojih svetnikov stopaš znova in znova med nas. 

veliki Duhovnik in Dobri Pastir, poln vneme za svoje ovčice. Poln skrbi pozabljaš nase, da bi 

nas dvignil. Kralj miru stopaš med naše razprtije, da jih poravnaš z lastnim posredovanjem. 

Kdo bi se mogel ustavljati? Vdano sledimo božji besedi, ker diha iz nje vdanost in ljubezen. 

Blagoslov prinašaš od večnega Očeta in ga razpenjaš nad naše slabotnosti  in nezvestobe kot 

mavrico sprave, kot zarjo svoje naklonjenosti za sedanje in bodoče rodove. Zapuščaš zbranost 

samote in zaupnega dvogovora z Najvišjim, da bi nas naučil pogovarjati se z Očetom v duhu 

in resnici. 
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5.2. Da vidim 

Gospod, daj mi, da – vidim! Moje oči so zadržane in nič ne vidim in ne razumem mogočne 

besede o ljubezni. Beseda o ljubezni je – beseda o Tebi. Beseda o Tebi, ki si vse prenesel, vse 

upal, vse pretrpel. Ti, ki si šel v Jeruzalem, ne da Te razglasijo za kralja, temveč da te bičajo, 

zasramujejo in – umorijo. Prenesel bi še več, če bi bilo mogoče, da si slepota človeške 

hudobije izmisli. Daj, da v Tvoji ljubezni vidim – Vstajenje! Tvoje  in moje. Tvoje, ker je 

ljubezen največja in vedno zmaga. Moje, ker sem v tebi smel iz grehov, iz slepote in 

mlačnosti vstati tudi – sam. Tvoja ljubezen mi je odprla oči. Zdaj nisem več brneč bron in 

zveneče cimbale. Zdaj ne gledam več nejasno in nepopolno. Slekel sem, kar je bilo otroškega 

– dozorel sem v – tebe. 

 

5.2. Ali je dovoljeno 

Ali je dovoljeno, moj Bog in moj Gospod, da te – zapustim? Če bi tudi bilo dovoljeno, ne bi 

nikoli storila, ker ni – mogoče. Vsa narava se upira in, če bi kaj takega storila, bi – umrla – 

Jaz pa hočem – živeti! Ne mislim – po telesu. vem, da bo telo umrlo – To me sploh ne skrbi! 

Živeti hočem – po duši! Ni težko, ker hočeš to Ti, moj Gospod. Tako živo in tesno si se 

združil z mano, spojil se z mojim bistvom z bolje – postal moje bistvo, da sem prepričana o 

neminljivosti. Ne boš se ločil od mene. Pred nasilniki boš glasno pričal, kako krivično 

ravnajo. Dokazal boš njih slepoto, njih – nemoč. Pravzaprav se vsega tega že zavedajo in zato 

množijo poskuse svoje krutosti. Zato raste njih bes. Gospod, ne prištevaj jim tega greha! Ozri 

se na njih – nebogljenost – 

 

6.2. Pravično in pobožno 

Pravično in pobožno hočemo živeti. Poklical si nas na pot apostolov, poklical nas za 

duhovnike svojega božjega kraljestva. Poklical, da delimo kruh neštevilni družini. Spremljati 

Te smemo, o Učenik! Dobro in lepo nam je s Teboj. Nobena nevarnost se nam ne more 

približati in vsako delo nam rodi – blagoslov. Zato, ker se ne trudimo zase, ampak – zate. 

Premagali smo nasprotnike, ker smo rasli v Tvoji krotkosti. Osrečeval nas je bežni čas, ker 

smo vsak trenutek napolnili z veselim in trdnim upanjem v Tebe. Živo smo gledali Tvoj 

prihod. Naše duše so ga doživljale kot jamstvo večnosti. Sejali smo – mir, katerega si oznanil 

svetu ob prvem srečanju z njim. Ne prinašamo zlata, pa nas rada sprejme sleherna hiša. Ne 

pogajamo se za plačilo, saj nas plačuješ ti sam, Dobri Pastir. 

 

7.2. Postava v srcu 

Glasno in neizprosno govori postava v mojem srcu. Nenehno išče Tebe, moj Bog in moje vse. 

Ne zadovoljuje me svet in življenje je prazno, če ni potopljeno v Tebe. Nujno iščem Tvoje 

navzočnosti. Odkrivam jo v sebi – Moje prošnje so uslišane in izpolnjene, da bi bolj ne mogle 

biti. Treba je samo, da poslušam,  kar mi govoriš. Zato se moram odmakniti od sveta, ki bi me 

hotel odvrniti od Tvojega bogastva. Kričavo mi vsiljuje svojo revščino, svojo ponarejeno 

važnost. ne bo me premotil. Zatekel sem se v najglobljo tišino in tam zaznavam modrost 

Tvojih ustnic v vsej polnosti. Moje hrepenenje ne rabi ne zahteva ničesar več. Nasičuješ, o 

Gospod, vso svojo družino z živežem duha, daješ ji vse svoje bogastvo. 

 

8.2. Obrnite se 

Obrnite se k Meni, malodušni in obteženi, ranjeni in varani! malodušni ste, ker ste upali na 

pomoč sveta in njegovih zakladov, pa so vas pustil na cedilu. Tat vam jih je odnesel, molji in 

rja so vam jih razjedli. Ostali ste praznih rok in praznega srca. Bolečina kljuje v vas. Ne le, 

ker vas je življenje oropalo, temveč tudi zato, ker ste spoznali, da ste se zmotili v vaši 

samozavesti. Iščete zdravila. Želite bogastva, kateremu se ne morejo približati ne tatovi ne rja. 
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Gospod vas kliče. Glasno kot s stoterimi in tisočerimi trombami z neba. Kliče vas k vašemu 

vstajenju. Najprej duhovnemu: kjer je vaš zaklad, naj bo tudi vaše srce. Pri Bogu – nikjer 

drugje! Ko bo duhovno vstajenje v vas dovršeno v vsej polnosti, vam bo naravno in kar samo 

sledilo tudi – telesno vstajenje. Samo hinavci si zato grdijo obraze – otroci nebeškega Očeta si 

ga umirajo v pravem veselju. 

 

8.2. Red odrešenja 

Spoznal sem modrost, globoko sem poniknil v njene skrivnosti. S svetim spoštovanjem  in 

strahom sem jih odkrival in si jih osvajal. Čiste in velike. Zagledal sem Očeta in Sina in 

Svetega Duha – vso Sveto Trojico. Očetu sem postal otrok, sinu brat, Svetemu Duhu zvest 

glasnik. Ljubezen poslednja verske resnice me je osvojila, postal sem njeno poslušno orodje. 

Šel sem k bratom, ki so ječali v sužnosti pod neverniki. Povedal sem jim veselo oznanilo 

božje ljubezni in jim jo izkazoval z dejanji. Ljubezen božja ni ostala brez sadov – 

Zahvaljujem se ji za vse, kar je storila. Z mano se ji zahvaljujejo, vsi odrešeni bratje. Ni jih 

malo. Priznavajo in molijo Očeta in Sina in Svetega Duha, saj so se v njih prerodili in 

oplodili. 

 

Četrtek po pepelnici 

9.2. Nisem vreden 

Moja leta se iztekajo naglo, kot pada večer v nočno temo. V stiski sem glasno zaklical 

Gospoda: Usmili se! Pomagaj mi! Reši  me iz brezna – Spomni se, da sem se trudil delati, kar 

Ti je po volji – In Gospod se zares ni obotavljal. Stopil je k meni. Ni Ga odvračala moja 

neznatnost, ni se obrnil od moje grešnosti, ki me biča po vsej pravici. Prizanesel je. Pozabil 

žalitve. Premostil prepade med seboj in menoj. »Pridem«, je redek. »ozdravim te«. – Takrat, 

se je vse v men prelomilo. Postalo me je sram, da sem sploh klical in jadikoval. Saj Gospod 

vendar ve, da mi gre za življenje! Saj vendar hoče samo to, da bi me rešil! Padel sem na 

kolena in iz mene se je utrgalo priznanje: Saj nisem vreden – Spoznal sem Gospoda – spoznal 

sem sebe – Nisem, nisem, nisem vreden Tvoje  milosti! – In vendar brez nje sploh ne morem 

živeti. 

 

9.2. Zagovarjam Mater 

Zagovarjam mater, katero zgubljeni sinovi tajijo. Zagovarjam Jo, ker je – Mati. Poznam Jo, 

saj je rodila Gospoda. Spoštujem in molim Gospoda, zato ljubim tudi Njegovo  božjo Mater. 

Ves vdan sem se Ji izročil, ker se Ji je izvolil izročiti tudi Sin večnega Očeta. Ko vidim božje 

Sonce, vem, iz katere Zarje je vzšlo. Zarja milosti je rodila Sonce pravice. Zaupno Jo prosim, 

naj se ozre name, naj se usmili vseh nas. Trudim se, da bi kot dober pastir privedel k njeni luči 

čim več duš. Blagoslavlja moj trud, ker je - Mati. Ljubi Sina z neskončno nežno ljubeznijo, 

zato ljub tudi tiste, za katere je Sin ravno stopil v svet – in zanje trpel. Ko Jo tajijo izgubljeni 

sinovi, trpi, kakor trpi Sin, ko se odvračajo od Njega in Ga tajijo. S svojim trpljenjem 

soodrešuje svet. Kako Je ne bi zato slavil? 

 

Petek po pepelnici 

10.2. Popolni kot Oče 

Ni lahko nositi našega deleža. Zakaj? Zato, ker je naša narava pokvarjena in nagnjena k 

slabemu. Če se nam zgodi krivica, stisnemo ustnice in pesti in srce. Kar sama se nam rodi 

misel na maščevanje ali pa se vsaj obrnemo od sovražnika, da ga ne bi več videli. Kako daleč 

smo od Očeta, ki dobrotno pošilja dež in sonce in blagoslov in žetev tistim, ki Ga molijo, in 

tistim, ki Ga – kolnejo! Kako daleč smo od otroštva, za katero smo rojeni! Obrnili smo hrbet 

sovražniku, ki je ustvarjen po isti podobi kakor – mi. Obrnili smo hrbet – Očetovemu delu. 

Svojemu – bratu. Svoji – odliki. Kako smo vendar nespametni! Razen tega naš brat morda 
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gladuje, nima morda strehe nad glavo. Oče čaka, da se bo zganilo naše srce. Čaka, kdaj se bo 

naša pest prožila v pomoč in odlomila košček kruha gladujočemu. Gleda, kdaj se bo utrnila 

iskra božjega sonca tudi v naši dobroti. Vsa naša pot bi zasijala –  

 

10.2. Bela golobica 

Bela golobica se lahno in svobodno pne pod nebo. Ni je stvari, katera bi jo težila, katera bi jo 

ovirala. Premagala, odložila je vse, kar je breme za povprečnega človeka. Pozna samo iskreno 

željo po tem, kar je – zgoraj. Ljubi samo Gospoda in vse svoje misli povzdiguje k Njemu. Želi 

se o Njem razgovarjati, odkrivati Njegova čuda in globine božjih skrivnosti. Vsaka njena 

beseda – je pogovor z Bogom. Vsak glas iz njenega čistega bistva – je iskrena in neoskrunjena 

hvalnica. Z nedotaknjenim žarom svoje vdanosti razsvetljuje noč okoli sebe, da ni svetlo le 

njej sami, ampak tudi vsem, ki so jo srečali. Solze iz njenih oči bi omečile kamen, kaj šele 

duše! Jasnina njenega čela mnogim bratom razvedri mrak in jim prežene nezaupanje. 

Gospodova navzočnost diha iz nje, zato je draga Bogu in ljudem. 

 

Sobota po pepelnici 

11.2. Utrujeni romarji 

Borimo se, utrujeni mornarji, z nevarnimi valovi in nasprotnimi vetrovi sredi morja. Naše 

moči so napete do skrajnosti in zdi se, da bomo omagali v neenaki borbi. Težko nam je – 

Bojimo se ne samo za naš mali čolnič, temveč tudi za naše nebogljene življenje. Zdi se, da 

smo čisto sami in zapuščeni. Kamor koli se ozremo, vidimo enako utrujenost – glad – stisko – 

bolezni. Naj se čolnič vsega človeškega življenja zares potopi sredi tegob? Potem bi resnično 

bilo bolje, da se sploh ne bi bili rodili! To pa ni res. Nikoli ne more biti res. Krivda je na nas 

samih, ker nismo dovolj odprli oči. Če bi se ozrli preko valov, bi zagledali Gospoda. Nič 

manj, kot Njega samega. Obstrmeli bi, ko bi zagledali, kako mirno hodi preko razburkanih 

valov. Kakor da so mu zelena pomladna livada! Glejte, saj že stopa v naš čoln! In vsi viharji 

nasprotnega sveta in lastne malodušnosti so se pomirili – Ozdraveli smo od vseh svojih 

bolezni. 

 

11.2. Obdana s soncem 

Obdana sem s soncem, da bi razsvetlila svet. Milost Najvišjega me je napolnila, ker mi je 

izkazala usmiljenje in veliko čast. Ne vem, kaj bi še mogla želeti. Luč iz nedosežnih božjih 

vrelcev me je oblila, da postanem Znamenje mnogim rodovom. Veliko Znamenje mnogim 

rodovom. Veliko Znamenje na nebu, da se vanj ozrejo vsi bolni in bedni in malodušni. Vsi 

verni in neverni. Vsi verni, da z menoj zapojejo veseli in hvaležni Magnificat. Vsi neverni, da 

v luči razodete milosti božje spet zahrepenijo po vrelcih duhovnega zdravja. O, kako obilni so 

ti viri! Kakor reka sredi raja se razlivajo na vse strani sveta in prinašajo s seboj zdravje in 

milost, vero in srečo. V mojem obisku so številne pravljice o živi vodi postale – resnica.  

Zdravje na duši in telesu pri tisočih in tisočih je dokaz, da zares prihajam iz raja, da bi 

izgnancem nudila osvežujoč, zdravilen napoj. 

 

Prva postna nedelja 

12.2. Ščit zvestobe 

Ni nam lahko v puščavi sveta in življenja. Gladujemo. Še Kristus sam je postal – lačen. In 

skušnjavec nam in Njemu ponuja kruha. Kar trde, mrzle kamne bi nam spremenil v kruh. Vsaj 

baha se s tem – in izrečena beseda ni neprijetna človeškim ušesom. V težavah si želimo, da bi 

nas angeli nosili na rokah. Ne bi bilo napak – In kako krasna kraljestva se razgrinjajo pred 

nami! Oko se jih ne more nagledati. »Vse to ti dam, če pade predme—Ne, skušnjavec! 

Spoznali smo te. Hočeš, da se izneverimo Najvišjemu? Zmotil si se. Angeli Gospodovi so 

pristopili, nosijo nas v resnici na rokah. Obdajajo nas s ščitom Gospodove nežne zvestobe. Ne 
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moremo se izneveriti Njemu, ki tako skrbi za nas. Zvesti Mu hočemo ostati. Moliti Ga želimo 

z vso otroško vdanostjo in hvaležnostjo. Njemu samemu hočemo služiti – Ganila nas je 

Njegova ljubezen. 

 

12.2. Premišljamo žalost 

Premišljamo žalost. Pa ne svoje, čeprav tudi naša ni majhna. Premišljamo žalost Naše ljube 

Gospe. Silna je in neizrečena. Njenih globin ni mogoče izčrpati. Kdo je toliko žaljen? Kdo je 

bolj ljubil in prejemal več nehvaležnosti? Kdo je gledal, kako krvniki križajo najlepšega 

človeških otrok? Kdo je bil še priča,  kako se s silo hoče zrušiti delo Njega, ki je prišel 

odpraviti nasilje? Vsa stoletja in vsi angelski zbori ne bi mogli z  mislimi obseči žalosti, ki se 

poraja ob tem. Kaj čudnega,  če smo si izbrali, prav to za življenjsko nalogo in vsebino? Tako 

nas je prevzela, da ne moremo govoriti razen o tem. In naša beseda gane mnogo src. Prinaša 

mir v razdvojenosti. Mir v duše in mir med rojake. Žrtev Materinih in Sinovih bolečin gane 

tudi tiste, ki bi hoteli iti mimo njih. Za vse so dovolj velike. 

 

Ponedeljek po I. postni n. 

13.2. Pridite, blagoslovljeni 

Obiskal sem vas – tujec, gladujoč, bolnik in jetnik. Obiskal sem vas, kot pastir poišče svoje 

ovce. Spoznali ste me, čeprav je bil Moj obraz zastrt. Vaše duše so zaslutile sočnost Moje 

ljubezni. Dovolj jim je bilo tega dokaza! Zato ste Me sprejeli in pogostili in Me obiskali in 

tolažili. Vesel sem bil vaše dobrote in gostoljubnosti, požrtvovalnosti in iznajdljivosti v 

pomoči. Povrnil sem vam z veseljem in mirom, ki je napolnilo vse vaše srce. Prejeli ste -  

mnogo več ste prejeli, kakor ste bili dali. Dajali ste postoterjeni, potisočerjeni podobi Boga v 

Njegovih bratih, v Njegovih najmanjših. Prejeli ste zato – božje plačilo. Sodba je izzvenela v 

vašo zmago. Kot Dobri Pastir sem vas popeljal na najizbranejšo pašo v Očetovem kraljestvu. 

»Pridite, blagoslovljeni!«, sem vas povabil. Zdaj Moj obraz  ni več zastrt. blaženi ga lahko 

gledate v sreči, ki ste jo sejali. 

 

Torek po prvi postni n. 

14.2. Hiša molitve 

Hiša molitve naj bi bil svet in ne – razbojniška jama. Trda in nedvoumna beseda. Ne bi nas pa 

smela zaprepastiti, ker je čisto naravna. Ves svet je veliko božje svetišče, po Gospodu 

ustvarjeno, Gospodovi slavi namenjeno in ne – našim razbojniškim navadam. Svet pa 

sestavljamo ljudje. Sestavljajo ga naše misli. Naše besede. Naša dejanja. Barvo mu daje naš 

značaj. O kakšni trgovci smo! Samo dobičkov nam je mar. Še v molitvah, v svojih  

»pobožnostih« trgujemo. Gospod služil Ti bom, da me boš obvaroval. Molim Te, da boš 

mojim podvzemom brezpogojno naklonil čim večji uspeh častil Te bom, ker je častiti Te – 

prijetna pesem mojim čutilom. Ne vprašujem Tebe za ceno, ampak  jo sam postavljam Tebi. 

Koliko vzvišenejša so Tvoja pota od mojih! Koliko svetejše Tvoje besede od mojih . 

Prizanesi! Spreobrni nas! 

 

Kvatrna sreda v postu 

15.2. Znamenje z neba 

Jaz sam sem – znamenje z neba. ne morete ne pričakovati ne iskati drugega. Znamenje, katero 

lahko  najdete samo s pokoro. S trajno usmerjenostjo na bolje. Če bi le napol odpodili 

sovražnika vaših duš, jih bo namesto enega – prišlo – sedem! Tako prisrčno vas vendar želim 

in kličem: postali Mi boste mati in bratje in sestre, če boste spolnjevali Mojo postavo. 

Znamenje z neba sem, v katerem boste našli – modrost. »Splača se«, ker je mogoče iz nje 

zajemati kruh življenja. Takrat, ko vaše duše onemogle in malodušne klonejo v puščavi 

bednih zemskih dni, vas more poživiti Svet Kruh moje modrosti, da znova in pogumno 
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krenete na pot in ne vprašujete več, kako dolga bo še in kako težka. S tem kruhom tudi iz 

osrčja zemlje lahko vstanete v novo življenje. 

 

Četrtek po 1. postni n. 

16.2. Mati in hči 

Vem, da sem – tujka. Vem, da si veliko upam in veliko zahtevam, ko prosim usmiljenja 

Velikega Preroka in slavnega Sina Davidovega. Vem, da je pravzaprav drznost, da se kot 

poganka bližam Učeniku božjega ljudstva. Sprejemam  zato tudi prezir, odklonilno stališče. 

Sprejemam mirno opazko o psih in sinovih. Drugače niti ne more biti. In vendar – ne 

odneham in se ne umaknem. Ne morem odnehati in ne morem se umakniti. Gre za najdražje, 

kar imam: za mojega otroka. Gre za njegovo življenje! In za to bi sprejela še večji prezir, 

prosila še bolj ponižno in vdano in zaupno. Glej, Učenik!, če me odkloniš, bom prišla znova. 

Prihajala in prosila vse dotlej, da se me usmiliš  in me uslišiš. Prepričana sem, da boš to storil. 

 

Kvatrni petek v postu 

17.2. Hočeš ozdraveti? 

Gospod vidi naše težave, pozna našo leta in leta trajajočo stisko. Vidi naše ponovne 

brezuspešne poskuse, da bi si pomagali sami. Vidi, kako prosimo in čakamo pomoči od ljudi, 

ki hodijo in živijo okrog nas. Vidi, kako noben ne iztegne rok – Smilimo se Mu. Ve, kaj je 

naša edina in vroča želja. In vendar nas še vpraša: Hočeš ozdraveti? – Solze nas oblijejo – 

kako da ne? Iskreno Mu pritrdimo in podkrepimo našo prošnjo z bolečim spoznanjem, da nam 

noben človek ni hotel pomagati. Poudarimo s tem vključno našo živo vero in trdno upanje, da 

nas vsaj On ne bo pustil na cedilu! In Gospod poplača našo vero, upraviči naše upanje. 

Besedo le spregovori in rešeni smo vseh tegob. V nežni skrbi pa nas hoče Gospod zavarovati 

še v naprej, utrditi hoče blaženost našega trenutka. Zato stavi nujen pogoj in resno svarilo: 

Nikar več ne greši! Odpuščeno ti je – odslej pazi! 

 

Kvatrna sobota v postu 

18.2. Mojzes in Elija 

Očak in prerok sta se prikazala z Gospodom. Pokazala sta na dopolnitev obljub in napovedi. 

Kaj naj bi še čakali? Kje še iskati rešitve? Davna besewda ni izzvenela, temveč se uresničila 

do kraja. Izbran zarod smo, ki mu je pot jasno določena. Ne moremo kreniti z nje, če si 

hočemo ohraniti življenje, če hočemo dospeti do kraljevskih ciljev. Gospod sam si nas je 

izbral, nas rodil in obdaril s prednostmi, katerih se zavedamo le nepopolno. Kako bi nas torej 

kdaj mogel zapustiti ali celo izročiti v roke našim sovražnikom? Poveličal se bo v nas pred 

njihovimi očmi! Usmilil se nas bo in uslišal vse naše prošnje. Izbrali pa smo si Ga tudi mi za 

Gospoda. Obilne darove Mu prinašamo in zvesto Mu hočemo služiti. Spreminjati, kar je 

slabega, v – dobro. 

 

Druga postna nedelja 

19.2. Poklicani v svetost 

Težko bi uganili sami, kaj pričakuješ od nas, o Bog. Iskali bi srečo v raznih stvareh, ki so le 

sredstva, ne cilj. Izgubljali bi se v raznih užitkih, ki nas sicer ne bi zadovoljevali – in vendar- 

Dobiček bi poskušali doseči v tem, da ukanimo brata. Iz te žalostne, dušljive nižine si nas, o 

Gospod, iztrgal sam in nas vzel s seboj v svoje božje višine. Razodel si nam svojo sončno 

lepoto, svoje blesteče se veličastvo, vso polnost svoje pravičnosti. »Glejte, Moji dragi, Moja 

slava je tudi vaša slava. Moja lepota – tudi vaša. Moje veličastvo – tudi vaše. Vse to je vredno 

največjih naporov, najtežjih žrtev, najglobljih ponižanj. Glejte, to je vaša pot, to je vaš cilj.« 

Prerojeni smo novi ljudje. Spremenil se je svet okoli nas.«Dobro nam je tukaj, vzklikamo, 
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polni navdušenja, polni duhovne opojnosti. Odvzel si nam meglo izpred oči. Jasno gledamo 

sredi trpljenja, zaničevanja. Stopili smo na prvo stopnico – svetosti. 

 

Ponedeljek po drugi postni nedelji 

20.2. Iskali – umrli 

Vsi Te iščemo, Gospod- toda: kako? Da bi Te poslušali in da bi Te- umorili. Ali sta obe 

skrajnosti res tako silno daleč druga od drug, tako usodno različni in nasprotni? Na žalost 

zares. sam si povedal, zato ni mogoče dvomiti in se ne izgovarjati. Iščemo Te. Velika je naša 

stiska. V posmeh smo postali Tvojim in našim nasprotnikom. Opustošena so Tvoja svetišča – 

naše duše je umazal greh. Poslušaj nas zato in usliši! Na dnu naših src tli otroška ljubezen do 

Tebe- naj se razvname in Te objame velika in polna, kakor zaslužiš in kakor pričakuješ! 

Motili smo se, grdo in nehvaležno smo govorili, ko nismo verjeli, da si od zgoraj, da govoriš 

resnico in da jo govoriš samo Ti. Na vsak korak se prepričujemo, da se nisi zmotili Ti, ampak 

da smo se pošteno, v našem napuhu in trdoti naših src, zmotili – mi sami. Vedno bolj 

spoznavamo, da je v resnici s Teboj nebeški Oče in da Te nikdar ne zapusti! 

 

Torek po drugi postni nedelji 

21.2. Eden je Učitelj 

Samo eden je Učitelj. Samo eden ve vso modrost in jo tudi prav uči. samo eden daje voljo in  

moč, da modrost sprejemamo, jo prav razumemo in jo iskreno prelivamo v dejanja – da jo 

spreminjamo v svoje življenje. Ne morejo nas varati prazni zvoki ne zunanje umetelnosti. 

Naša narava odkloni vse, kar ni bistvenega. Izšla je namreč iz neustvarjene Modrosti in 

Resnice same, zato jo sluti in išče in je hudo nesrečna brez nje. Z njo zmore vse. Iz prgišča 

moke lahko hrani sebe in svoje. Prav jo je namreč porabila. ko vdano sledi besedi Preroka, 

sledi stvariteljski moči Stvarnika – Česa naj bi ob Njem pogrešala? Vse ji je dano: po Njem 

spozna, kar je prav – n najde moč, da to izvrši. Vsa voljna se poniža, vsa vdana hoče služiti in 

tudi služi, ker je spoznala, da je v tem njena polnost in čast in sreča. Ko služi, se ne udinja 

nekomu, ki bi bil manj – Najmanjši brat je z nami povezan z Besedo samo. 

 

22.2. Izvoljenim v posvečenje 

Izvoljeni smo z vseh strani. Živimo sicer razpršeni med pogani. Žalostni sredi mnogih 

preizkušenj. Prepričani pa smo da bosta božja milost in usmiljenje utrdila našo vero, da bomo 

zdržali vse in ostali zvesti. Dragocenejše bo naše trpljenje, trdnejšo veljavo bo imela naša 

zvestoba od zlata. Kristus, Sin živega boga, je z nami in mi smo v Njem! Meso in kri nam Ga 

nista razodela, temveč naš Oče, ki je v nebesih. Sam, pa je sklenil z nami zavezo miru in nas 

napravil za svoje glasnike, za posredovalce tiste žive vere, katero je bil sam zbudil v nas. Naše 

krhke posode je spremenil v nepremagljivo duhovno Skalo, ob katero se zaman zaganjajo 

nasprotne sile. Ker smo tako tesno povezani z Njim, nam je dal oblast zavezovati za nebesa 

sama. 

 

Sreda po drugi postni nedelji 

22.2. Kraljevska čaša 

Prosim Te, o Gospod in Učenik, ozri se na moja sinova! Ne prosim zase, prosim zanju. Ne 

želim jima velike posvetne slave – prosim, da jima daš mesto na svoji levici in svoji desnici. 

Daj jima delež svoje duhovne veličine. Odkril si čašo, katero moraš piti. Zagotovil si, da jo 

bomo pili. Pojasnjuješ še dalje, kakšna je. Ne sme in ne more se ji približati, kdor se ni 

približal Tebi samemu. Ne bo užival njenega deleža, kdor noče razumeti, da si Ti sam, o Kralj 

in Gospod, prišel  na svet – ne da bi se Ti služilo, ampak da bi sam – služil. Težko je Tvoje 

odkritje razumeti prvi hip, ko se pa poglobimo vanje, spoznavamo čedalje bolj, da drugače 
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sploh ne more biti. Kralj si, velik in mogočen in dober bolj kot vsi drugi kralji. Ni Ti potrebno 

in niti nočeš zunanjega hlapčevanja svojih zvestih: ves si se jim namreč razdal! 

 

Četrtek po drugi postni nedelji 

23.2. Škrlat in beda 

Škrlat in tančica obdajata peščico bogatih. Na stopnicah palač pa ležijo shujšani okostnjaki, 

polni ran, in čakajo drobtinic. Kdo jih jim bo dal? Kralj večnosti! Radovali se bodo brez 

konca v Abrahamovem naročju. Radovali se pri Očetu. Niso zaupali v človeka, zato se njih 

življenje ni posušilo kot zel v puščavi. Zaupali so v – Gospoda. Gospod in zaupanje Vanj sta 

jim postala sveti, božji Kruh Življenja. Pognali so bojno in polno kakor les kraj svežih 

vrelcev. Čisto je bilo njih srce – Bog sam je živel v njih. Kako  naj bi božje življenje 

usahnilo?! 

Ozri se, Gospod, na svoje ljudstvo! Glej, tudi mi smo pred Teboj berači. Tvoja milost, Tvoja 

ljubezen nas ohranja in  nam pomeni jamstvo, da smo že premostili ogromni prepad med tem, 

kar je spodaj, in tem, kar je zgoraj. Sprejeli smo besedo Tvojih prerokov, sprejeli blagovest – 

Vstajenja! 

 

23.2. Opomini in vzgled 

Ubog sem bil in ubog sem ostal. V bogastvu duhovnih darov sem vedel, da niso niti moji  niti 

namenjeni meni samemu, temveč da so luč v svetilniku. Prižgala me je neustvarjena Luč, da 

bi sijal – drugim – Postavljen sem bil na svetilnik, viden daleč naokrog. Pastir sem bil in iz 

polne duše delil svojim, kar sem prejel. Sejal sem mir, katerega svet ne pozna. Zavračal sem 

tiste, ki so tajili Luč pri Očetu in  še druge odvračali od nje. Zagovarjal sem – pravico, ker me 

je vodilo – Sonce pravice. Brat sem bil vsem bratom, tudi najmanjšim, in oče vsej veliki 

duhovni družini. Pričeval sem vsak čas za resnico, ker je bil to moj delež. Dober boj sem 

bojeval in ohranil vero. Živa je ostala moja beseda, saj je govorila o Njem, ki je – Življenje. 

Čuječ sem premagoval sovražnika v lastni duši, da me ne bi zasužnjil. Gospod mi je podelil 

zmago. 

 

24.2. Pridružen zboru 

Pridruženi smo zboru, ki naj razširja veselo vest ubogim in jim oznanja velika božja dela. 

Dela Svetega Duha, ki jih ustvarja mimo naših slabotnih rok in nebogljenih načrtov in preko 

njih. V njem je vse in deli svoje naloge in  moč, da jih izvršimo, komur hoče, kadar hoče in 

kakor hoče. Vedno zaupamo, da ne bo izostala njegova milost in da ne bo zgrešila svojih 

ciljev. Ne bo pa tudi šla mimo nas, saj je z vso težo svojega bogastva naravnana prav k nam. 

Njena neizmerna sila se bo pokazala ravno v tem, da bo našo revščino spremenila v bogastvo, 

našo nebogljenost v svojo božjo, apostolsko moč in našo jalovost v blagoslovljeno 

rodovitnost. Blagoslovljeno za nas in blagoslovljeno za naše – brate. Razodela se je malim in 

nespametnim, ker je tako hotel – Oče sam! Sprejela je sklonjene in ponižane – povzdigniti je 

hotela njih neznani rod in ga povišati na dvanajstere prestole. 

 

Petek po drugi postni nedelji 

24.2. Nezvesti vinogradniki 

Lep, izbran in bogat vinograd smo prejeli. ni takega med nebom in zemljo. Vse milosti so 

nam bile na razpolago: telesni darovi in bogastvo duha. Gospodar ni bil le gospodar, kot si ga 

mislimo na zemlji, ki bi dal le nekaj in več zahteval. Nikakor ne! Ta Gospodar je bil – Oče, ki 

je vse dal in le nekaj zahteval. Pričakoval je tisto majhno, vsakdanjo zvestobo, ki bi hodila po 

pravi poti – sebi v korist, Očetu v slavo. In še to nam je bilo preveč! Še to smo odklonili! 

Zavrgli smo osnovno ravnotežje in neobhodno potrebno dostojanstvo nas samih. Uprli smo se 

proti dobroti, proti skrbni ljubezni. Zavrgli smo jo in poteptali. Hudobija nam je zameglila 
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razsodnost in nismo videli, da delamo škodo le sebi samim. Jasno, da so nas morale zadeti 

naravne posledice: izgubili smo vinograd, izgubili naklonjenost. Drugi, ki so bolj zvesti, so 

stopili na naše mesto. Hudobija je lagala – sama sebi… 

 

Sobota po drugi postni nedelji 

25.2. Vrnil se bom k Očetu 

Dovolj imam tujine. Dovolj razočaranja. Dovolj revščine. Kakor me je prej razjedalo 

hrepenenje po daljnih krajih, želja po razkošju, žeja po uživanju tega, kar pač svet nudi, tako 

me zdaj razjeda- kes! Resničen in globok kes. Vsaka moja misel, vsak moj dih mi očita: Kaj si 

storil? Zavrgel si zlato in se pogreznil v blato – Odbil si ljubezen in žanješ sovraštvo – Vsak 

dan je težji – Pojdi, pojdi – prelomi s svojo potjo!« Težko je, obrniti se. Težko stopiti pred 

Očeta, ki je po pravici užaljen. Samo padel bom predenj kot zadnji iz Njegovih hlapcev in 

poprosil odpuščanja. Nisem vreden, da bi se spet imenoval Njegov sin – Nisem – Samo zadnji 

v Njegovi hiši želim biti – Grem – Kaj je to? Oče mi hiti naproti – Objema me. Moje solze se 

topijo v Njegovem odpuščanju. Pojedino mi pripravlja. Moj Oče! Solze so me oblile še bolj – 

Solze iskrene sreče. 

 

Tretja postna nedelja 

26.2. Če pride močnejši 

Prihaja močnejši, kot so vse naše hudobije. Izganja jih z veliko močjo, nobenega mesta in 

nobene pravice nimajo več v naših dušah. Dovolj so nas strahovali hudobni duhovi. Niso nam 

dali, da bi govorili. Zdaj smo rešeni. Približalo se nam je božje kraljestvo. Kot vrabček smo 

našli svoj stan – našli smo ga v Očetovi dobroti, našli v Kristusovi ljubezni. Stopili smo v 

novo pomlad naših duš – Stopili smo v luč. Kot dragi otroci hodimo v ljubezni. Neprisiljeno 

se naše življenje izgoreva v daritev – Trudimo se, da bi bili čisti in sveti in brez madeža. Kdo 

naj nas še dalje vara s praznimi besedami? Z lastno zavestjo, s prostovoljno odločitvijo smo se 

obrnili od teme in zapustili dela teme. Postali smo otroci luči. Srečni tako, da nas blagruje še 

sam Gospod. Zakaj? Zato, ker poslušamo božjo besedo, poslušamo z vsakim svojim dihom in 

jo izpolnjujemo. – 

 

Ponedeljek po 3. postni nedelji 

27.2. Kdo bo očiščen? 

Kdo bo očiščen? Vsekakor ima domačin več pravic. S ponosno samo zavestjo – rekli bi: s 

pretirano domišljavostjo pričakuje, da se bo tako zgodilo. Sklicuje se na to, da najbližji žanje 

najprej pomoč. Toda: ali je res- domačin? ali res more trditi, da je usmiljenje in ljubezen 

Gospodova pripravljena samo zanj? Ali je sploh – soroden Gospodu? Njegovi vseobsežni 

širini in iskreni dobrohotnosti? Ali se ni prav s tem odrekel povezanosti z Njim, ko se je pustil 

premagati grdobiji sebičnosti, ki je izrazit greh sovraštva in je tuja božjemu kraljestvu bolj od 

iskrene zaupnosti poganov in tujcev? Pogan in tujec kliče iz svoje stiske po usmiljenju in 

pomoči. Premagal je svoj strah pred veličastvom Izraelovega Boga. Ve, da drugod ne bo našel 

odprtih ušes, in zato kliče, kliče prav glasno. Blizu je Gospodu in zato je uslišan, zato je – 

rešen! 

 

27.2. Pridružil sem se žalosti 

Spoznal sem, kako ljubezen do sveta rani in žalosti mojo Mater. Posredovala je, da sem 

spoznal, kako dušo vara poželenje oči, kako človeka izda poželenje mesa in kako usodno  nas 

poniža in osramoti napuh življenja. Sklenil sem biti ubog za svet in bogat za nebo – prav 

kakor Učenik in Njegov serafski Učenec in Pevec. Ostal sem zvest Materi z vso nežnostjo 

mladostnega duha. Pridružil sem se Njenim velikim in globokim žalostim, s katerimi je bila 

rešila mene samega, da nisem utonil v žalosti zaradi razočaranj. Začela sta v meni rasti 
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zaupanje in ljubezen, kot bi ju nikoli in nikjer drugod ne bil mogel najti; Lepo je živeti ob 

Materinem Srcu! Prisluškovati Njenemu utripu tako iskreno, da se mu bolj in bolj prilikuje. 

Materina bolečina mi je postajala pot v radost, katere ne more dojeti, kdor ne hodi iste poti. 

 

Torek po tretji postni nedelji 

28.2. O, ti dolgovi! 

O, koliki so naši dolgovi! Grozi nam, da bo vse naše4 imetje in da bomo mi sami – prodani, 

da se poravna naša velika krivda. kaj naj storimo? Čudeža – vrste čudežev bi bilo treba, da bi 

se naše prazne posode spet napolnile z oljem. Kdo nam pomore? In – kako? Kdo drugi, kot 

tisti, ki ima vso oblast zavezovati in razvezovati! Gospod, ki more naše prazne, grešne 

človeške posode do vrha napolniti z drugim oljem svojega usmiljenja. gospod, ki ne odpusti le 

sedemkrat – ker pozna praznino naših moralnih slabotnosti! – ampak je pripravljen odpustiti; 

sedemdesetkrat sedemkrat! To je – vedno. Vendar stori to le pod pogojem, da tudi mi iz srca 

odpustimo bratom. Gotovo niso pred nami toliko dolžni, kakor smo mi pred – Bogom! Ko bi 

se združili z njimi v iskreni molitvi, bi bile uslišane vse naše prošnje. 

 

Sreda po tretji postni nedelji 

1.3. Neumite roke 

Niso ne lepe neumite roke niti ni prijetno gledati nanje n tudi zdravju so škodljive. Kaj radi 

zato gledamo na bližnjem, ali si jih je umil ali ne. Ogorčeni smo, če si jih ni. Morda zato, da 

ne bi – bližnji gledal naših …. Kako bi potem govoril? Neumite roke naših dejanj. Naših 

nespoštljivosti do bližnjega. Ostrih besed; opuščenih priložnosti, da mu pomagamo; 

namenoma prezrtih stisk, ko je bila naša naravna dolžnost, da se ga usmilimo; naših zlobnih 

sumničenj in preračunanih lakomnosti. Najbolj pa bi mogel govoriti o naših neumitih rokah 

Gospod sam! Kakšni smo glede izpolnjevanja Njegovih zapovedi? V blisku in gromu in v 

trepetanju naših src nam jih daje – Ali jih nismo prekrili z umazanijo naše pozabe ali celo 

nezvestobe? 

 

Četrtek po tretji postni nedelji 

2.3. Nevarna mrzlica 

Bolni smo – bolj kot bi mislili. Mrzlica nas trese in čisto smo oslabeli. Zanašali smo se na 

besede – glasno smo klicali: Tempelj Gospodov! Tempelj Gospodov! Tempelj Gospodov! – 

Zanašali smo se na besede, pa je bilo premalo in niso nam pomagale prav nič. Ostali smo 

revni in naše stanje se je naglo slabšalo. In to vse dotlej dokler ni prišel Nekdo, ki je s polno 

upravičenostjo rekel sam o sebi: Jaz sem rešitev ljudstva! Obrnili smo se Nanj z vso 

zaupnostjo, katero ustvarja nevaren položaj – In res – nas je v trenutku ozdravil! Vsa slabost 

je čudežno prešla in takoj smo z velikim veseljem šli v življenje, prijeli za delo. Jasno nam je 

bilo, kaj naj storimo. Spoznali smo zapoved, da strežemo, da delimo dobrote, kakor jih naš 

edinstveni Gospod in Rešenik. Postavili smo se v službo ubožen, ki si sam ne more pomagati, 

kakor si nismo mogli mi sami. Vdovi in siroti smo postali opora. 

 

Petek po tretji postni nedelji 

3.3. Daj mi piti 

Daj mi piti, Gospod! Piti svoje žive vode, zakaj moja duša je vsa obložena z grehi. Vse veš, 

nič Ti ni prikrito. Bolj kot bi mogla sama pripovedovati, poznaš moja pota in vse, kar kazi 

moji življenje. Moja duša je žejna in nič, kar mi je dajal svet in kar je iskala  moja slabost, je 

ni moglo posvežiti. Zajemala sem, pa so mi dlani ostale prazne in ustnice suhe in duša žejna. 

Segala in bredla sem v razne vrelce, pa noben ni bil pravi. Slutila sem, da ne delam prav, pa si 

mi samo Ti jasno razodel. Zdaj vidim, kako nespameten, kako zgrešen in nelep je bil  moj 

napor. Bil je upor, bila je nezvestoba Tvoji volji. Zdaj je Tvoja žetev v mojih globinah 
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dozorela. Otel si jo – v mojo rešitev! – za svoje večne žitnice. Veseliš se – in veseli se tudi 

moja duša. ti žanješ, kar si sejal s svojo milostjo – Jaz žanjem samo, ker mi Tvoje usmiljenje 

daje svoj delež. 

 

Sobota po tretji postni nedelji 

4.3. Kdor je brez greha 

Kako smo pripravljeni – soditi! In to – svojega bližnjega. In koliko kamnov imamo 

pripravljenih, da jih vržemo vanj! Vse njegove napake vidimo – resnične in izmišljene. In 

izmišljene vidimo tolikokrat povečane, kolikokrat želimo biti sami – opravičeni. Kako pa 

Gospod  posluša naše tožbe? (In seveda tudi tožbe, katere Mu naši bližnji prinašajo zoper 

nas?) Piše jih – v pesek! Čudovito! Če bi mogli biti »užaljeni«, da je naše tožbe zapisal v 

pesek in s tem opravičil bližnjega, katerega smo sodili, je pa naša največja sreča, da tudi 

sodbe bližnjih zoper nas piše – v pesek. Piše – v pozabo. Piše – v odpuščanje. Nad našimi in 

tujimi grehi bi mogel in smel biti ogorčen edino – Gospod. Svet in čist in neomadeževan, ob 

katerem zdrkne vsaka naša hudobija v nič, kot zasije resnica ob belem dnevu. In vendar – 

odpušča! Ve, kako krhka bitja smo. Ve, da je sovražnik, ki nas zavaja v slabost, zvit in močan. 

Noče nas oropati cilja, za katerega nas je bil ustvaril – sebi ob strani! 

 

4.3. Sredi razkošja 

Sredi razkošja na dvoru in kraljevskega sijaja ter izbranih užitkov sem čutil – revščino. 

Pogrešal sem zaklada, kateri bi me resnično zadovoljil. Dolgo sem ga iskal, boriti sem se 

moral zanj. Vztrajal sem, ker sem vedel, ker mi je srce tako trdno govorilo, da ga bom našel. 

Govorilo, da je ta zaklad vreden vsega napora, saj je večji kot vse. Boril sem se, da premagam 

revščino, ki me je tlačila k tlom in me zasužnjevala. Hotel sem resnično kraljevske časti – 

tiste, katero daje nebeški Oče svojim ljubim otrokom, daje po našem Gospodu in Bratu – 

Jezusu Kristusu! Ko sem si ga trepetaje, z molitvijo in s postom in z miloščino osvajal, sem 

začutil, koliko razkošje mi je začelo vlivati v dušo. Vlivalo mi ga je in mi ga nikoli ne neha 

vlivati. Darovi so moj delež, ki so neizčrpni. Moja duša poje – ves dan glasno hvali Gospoda 

– hvali Ga z Njegovo ljubo Materjo – z mojo deviško Kraljico. Vsa dela posvečujem Njej, da 

jih izroča in priporoča ljubemu Sinu. 

 

Četrta postna nedelja 

5.3. Kruh za množice 

Mnogo rabijo množice. Rabijo kruha in svobode. Oboje jih poživlja in do obojega imajo 

pravico. Vse življenje jim poteka v prizadevanju, da si ju pridobijo! Izčrpavajo se v tem 

prizadevanju, ker ni lahko stvar. Ni dovolj samo iskrenih človeških prizadevanj, pristopiti 

mora očitna božja pomoč. Dih življenja mora prizadevanjem ljudi dati – milost nebeškega 

Očeta, da uspemo. Zgoditi se mora naravnost čudež. Vsi vzhičeni smo in ganjeni, ko ga 

zagledamo. Zavemo se nepopisno nežne skrbnosti Gospoda. Ni dovolj, da nas nahrani s 

telesnim kruhom. Da nam še neprimerno več, ko nas imenuje in napravi za posinovljence, še 

več – prave sinove! Vseh pravic postanemo deležni v Njegovem vzvišenem kraljestvu. Vse, 

kar nam je nasprotovalo, kar nas je zasužnjevalo, je  - pregnano. 

 

Ponedeljek po četrti postni nedelji 

6.3. Izženi trgovce 

Izženi trgovce iz nas, Učenik! Vsilili smo se v Tvojo bližino z našim posvetnim hrupom, z 

našo dobičkoželjnostjo. V Tebi živimo in se gibljemo in smo, pa se prostovoljno zapletamo v 

skrbi, katere nas vodijo po stran potih. Tvoja sredstva zapravljamo za svoje namene. Tvojo 

čast prav slabo in v svojo največjo  izgubo zamenjavamo za svojo – sramoto. Tvojo dobroto 

žalimo z našo sebičnostjo. Z vsem tem le raste mera našega dolga. Zgoščuje se zmeda okrog 
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nas in ruši ravnotežje, ki je pogoj za naš obstoj in naš napredek. Vzemi bič in krepko 

zamahni! Potreba je velika. Ne zaradi Tebe, ki Ti časti ne more ne zatemniti ne vzeti nobena 

stvar, temveč zaradi nas. Nad našim življenjem  visi meč obsodbe. Le besedice bi bilo treba in 

– izgubljeni bi bili. Zavedli smo se tega, zato v solzah vzklikamo: Prizanesi! 

 

6.3. Nežnost mater 

Najmilejša na svetu je nežnost mater. Ne more je doseči niti preseči nobena druga ljubezen. 

Stoji ob viru življenja kot najsvetejša posrednica in čuvarka. Nežna je bolj kot prvi dih zarje 

in vendar silnejša od zagotovil moža, ki lahko omahnejo in se izneverijo. O, mati ve, kaj je – 

življenje in kolika je njegova cena! Zato zanj žrtvuje vse, kar zmore, kar ima in tud poslednje 

– kar je. Življenje – kakor ga daje bog in kakor ga hoče – bog. Ne životarjenje mesa, ki je v 

prvem trenutku obsojeno na propadanje in mu je cilj – smrt, temveč silen polet duše, ki se 

zaiskri, potem ko se je utrnila iz naročja večnega Očeta, in nikoli več ne ugasne, ker – ne 

more ugasniti. temu, večnemu življenju velja skrb in nežnost in moč in požrtvovalnost in, če 

ni drugače, - tudi: smrt mater! Kakor se izkazuje moč moža v tem, da premaga nasprotnika, 

tako se izkazuje moč in zmaga mater v te, da premagajo smrt in rešijo – življenje! 

 

Torek po četrti postni nedelji 

7.3. Moj nauk 

Moj nauk, katerega vam oznanjam in ga vsi sprejemate kot veliko, edinstveno novost, je Moj 

in -  ni Moj. se vam zdi čudna ta trditev? Je ne morete razumeti? Saj tudi Mojega nauka 

samega niste razumeli. Hitro ste se obrnili od njega in si zgradili zlato tele ter ga molili. 

Obrnili ste se od Mojega Očeta, k se toliko trudim za Njegovo slavo! Pravite, da vam je 

»sveta« sobota – Ni vam pa svet tisti, ki je soboto ustvaril! Tisti, ki je ukazal soboto 

spoštovati. Ne zaradi sobote, ampak da bi se takrat še posebej z iskrenim, vdanim, zaupnim in 

hvaležnim češčenjem obrnili h Gospodu. Pohujšujete se nad zunanjostjo, v globine se vam ne 

da stopiti. Zato vam je Moj nauk – tuj. In vendar je v vsej polnosti namenjen ravno vam. 

Namenjen zato, da bi se ga oprijeli _ Le s tem bi odvrnili božjo jezo, katero ste zaslužili. 

 

7.3. Angelski učenik 

Lahko je čistim duhovom gledati v božji obraz. Lahko jim je poslušati večne skrivnosti, saj se 

neprestano v molitvi in strmenju sklanjajo pred Najvišjim. Lahko jim je doumeti resnice, 

katere so prikrite povprečnim očem. Lahko jim je sporočati veselo vest odpuščanja in 

odrešenja nam, grešnikom, saj je poslanstvo njih naloga. Vzvišeno, duhovno poslanstvo. Dar 

od zgoraj. Delež s kraljevskih višin, katerih si ne moremo in ne smemo lastiti ali osvajati sami 

temveč le, komur je dano, kdor je pozvan. Giblje se po skrajnih višinah, kjer se naša obtežena 

neokretnost v vrtoglavici boji odpreti  oči. S prožnimi loki milosti povezujejo nebo z zemljo, 

Najsvetejšega z grešniki, najbolj Popolnega z bednimi, omejenimi bitji, da jih dvignejo. Da jih 

oplemenitijo. Da jih opravičijo. Da jih – osrečijo! 

 

Sreda po četrti postni nedelji 

8.3. Bil sem slep 

bil sem slep – nisem videl neba in sonca. Moja narava je bila potopljena v noč krivde. Nisem 

vedel za Gospoda, ni mi vera Vanj vlivala svetlobe v dušo. Moja pota so bila žalostna in 

bedna. Živel sem od miloščine, katera je slučajno padla v proseče dlani, ko sem sedel kraj 

tempeljskih vrat. Moji grehi so bili rdeči kakor škrlat – Velika krivda je, upirati se 

Najvišjemu. Dvomiti v Njegovo ljubezen, ki je en sam in velik čudež. V veliki duhovni in 

telesni revščini se me je dotaknila dobrotna roka Učenika in Preroka. Poslala me je v kopel 

prerojenja in prenovljenja. Oko moje duše in oko mojega telesa sta – spregledala! Grehi, prej 

rdeči kot škrlat, so postali beli kakor sneg. Postal sem nov človek. Poln zaupanja. Poln vere. 
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Poln trdnosti, katere ne more omajati noben poskus nasprotnikov Gospodovih. V živi veri 

padam Velikemu Preroku pred noge in poln hvaležnosti molim Njegovo božanstvo. Zdaj 

namreč vidim! 

 

8.3. Nepoškodovan v ognju 

Nepoškodovan sem v ognju, ki gori zunaj, ker je močnejši ogenj, ki razžarja mojo dušo. 

Ogenj ljubezni katerega je razvnel v meni moj Gospod. Po Njem se sklanjam do ubogih  - 

Razdajam imetje – Negujem bolnike – Ustavljam se pri zmedenih. Da: očem tega sveta se 

zdim sam – zmeden. Blagoslavljajo me bolniki, katerim sem brat in zdravnik in zdravje in 

sočutje, potem ko so jih zapustili tisti, kateri menijo, da so zdravi, pa so bolne njih duše. 

Blagoslavljajo me že na tem svetu in v tem, telesnem življenju z Gospodovim blagrom: Bolan 

sem bil, pa ste Me obiskali! – Pesem ljubezni, pesem božje ljubezni mi zveni v dušo: Pridite, 

blagoslovljeni, v kraljestvo Mojega Očeta v nebesih! 

 

Četrtek po četrti postni nedelji 

9.3. Mrtvi edinec 

Vsem se smili mrtvi edinec matere, ki je vdova. Zapuščena, osamljena stopa odslej skoz 

življenje. V grenkih solzah, katere čuti bolj v duši kot v očeh, stopa v mrtvaškem sprevodu. 

Stopa za svojim sinom, ki je vse njeno upanje. Bil je njeno upanje – zdaj ni več. Brezčutna 

smrt ji ga je ugrabila – Kako bo živela? Vsem se smili, vsi imajo solze v očeh. Morda na 

tihem iščejo poti, kako bi ji pomagali. Kje naj manjka tudi Veliki Prerok, kje naj izostane 

Učenik, kjer je stiska največja, bolečina najgloblja? Vedno bliže prihaja turobnemu sprevodu. 

Se bo ustavil? Se bo umaknil? Ne. Njegovo plemenito srce je prepolno usmiljenja! Že tolaži 

mater: Ne jokaj! – Že kliče mrtvemu: -Vstani, mladenič! – Prve besede, tolažbo materi, bi še 

razumeli. Toda: druge? Kdo more tako govoriti? Samo – Bog! Da. Govoril je – Bog. In, ker je 

Bog spregovoril, je človek poslušal. Poslušal je celo mrtvec in – vstal! Živ in zdrav. – 

 

9.3. V spremstvu angela 

Ko se je naš Gospod dolgih štirideset dni postil v puščavi, so končno pristopili angeli in Mu 

stregli. Ko je moja duša dolga življenjska leta hodila skoz puščavo tega sveta, ji je neizčrpna  

in nedoumna božja dobrota tudi naklonila – angela. Niso ga videle moje telesne oči, jasno pa 

ga gleda moja duša od prvih trenutkov, ko se je zavedla sebe. Prišepetava mi, kaj Najvišji želi, 

da storim v danem položaju. Krotko zapustim svojo željo po devištvu in samoti in stopim v 

zakon. Krotko in ponižno in skromno kot služabnica stopam po razkošnih cestah velikega 

mesta in z nemim zgledom zgovorno oznanjam blagovest tesnega Nazareta, čeprav bi se 

lahko kopala v bogastvu. Krotko služim med sestrami po duši, ko bi jim lahko bila mati in 

učiteljica. angel mi govori – po njem poslušam mojega Gospoda – 

 

Petek po četrti postni nedelji 

10.3. Bi ne bil umrl 

Če bi bil Ti, Gospod, tukaj, bi moj brat ne bil umrl – Zaupam Vate, o Gospod! Vem, da si – 

Življenje. Vem, da ima smrt moč samo, kjer ni – Tebe. In zato mi je toliko huje, ker je bil 

samo nesrečen slučaj, da si bil odsoten, ko se je moj dragi brat boril s smrtjo. In, ker si bil 

odsoten, je tudi – podlegel. Zakaj me, Gospod, še vprašuješ, če – verujem Vate? Saj vendar 

veš, kako trdna je moja vera. V koga naj verujem drugega, kakor – Vate? Da. Tako je. Kjer si 

Ti, je – življenje. Zato grem s Teboj v trdnem zaupanju h grobu. Tudi k tistemu grobu, v 

katerem mrtvec leži že štiri dni. Ni me strah. Ne dvomim, da se bo zgodilo nekaj čudovitega. 

Tvoje besede, da bo moj brat vstal, me napolnjujejo z mirno gotovostjo. S pobožnostjo zrem v 

odvaljeni kamen. V nemi zavzetosti strmim, kako nadnaravna moč premaguje naravne pojave. 

Objemam vstalega brata. Vera je resnično – življenje. 
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10.3. Združeni v veri 

Združeni smo s svojim Gospodom v veri in po njej. Združeni tako trdno, da nas nobena stvar 

ne loči od Njega. Ne grožnja ne obsodba in tudi nobena vrsta muk, katere si izmišlja hudobija. 

Dobro se zavedamo, da ni stvari, katera bi nam mogla škoditi, če smo združeni z Gospodom. 

Bojimo se le, da bi omahnili, da bi nas prevzela slabost in bi se, če tudi za trenutek, izneverili 

soncu v nas, kajti že bi nas zajela tema, premagalo zlo. Gospod, usmili se nas! Ostani z nami! 

Bodi naša moč! Dobro nas poznaš, zato nam daješ moči. Zvest si, zato nas ne zapustiš. Kar se 

Tebe tiče, hočeš biti z nami – samo na nas je, da smo s Teboj. Zahvaljujemo se Ti, ker je 

Tvoje usmiljenje do nas neizčrpno. Nikoli ne dovoliš, da bi kak Tvoj ud odpadel od Tebe. V 

vsakem živiš – Ti sam. Vsakega krepiš. Vsak tudi s Teboj – zmaguje! 

 

Sobota po četrti postni nedelji 

11.3. Luč življenja 

Žejni smo luči in v temi sploh ne moremo živeti. Če nas kdaj za trenutek zagrne mrak, 

postanemo nemirni in nesrečni. Na vse strani iščemo izhoda in rešitev najdemo vedno v 

smeri, od koder prihaja svetloba. Jetnik smo v temni ječi in ovce, ki so se zgubile s prave, 

sočne paše, dokler naše oči ne zagledajo rešilnega žarka. Vse pustijo, vse pozabijo in gredo za 

njim. Bliže kot mu prihajamo, močnejši je slap luči in večja je naša sreča. Oddahnemo se kot 

jetnik, ki stopi na svobodo. Brezskrbno zaživijo naše duše na sočnih pašah milosti in 

usmiljenja. Žejne pijejo iz prekipevajočih božjih vrelcev božjega odrešenja in našega 

zveličanja. Nihče nas več ne more ne premotiti ne odvrniti od Gospoda. Spoznali smo in 

vemo, da govori resnico. Ne le, da ves svet, vidni in duhovni, pričajo zanj – naše lastno 

izkustvo nam to dokazuje in potrjuje. Gospod nas vodi – kaj naj bi še želeli?! 

 

12.3. Trebil in sadil 

Trebil sem plevel in trnje, strupeno in škodljivo zel, katero je sovražnik zasejal med 

Gospodovo pšenico, vrgel med Njegov izbrani vinograd. Trudil sem se krotko in potrpežljivo 

in vztrajno sem bil na delu, da bi očistil pšenico in vinograd. Kjerkoli pa sem zagledal vrzel, 

sem sejal in sadil. Moja setev je zrasla in ostala. Raste še vedno. Gospod se nas je usmilil in 

utrdil naše dneve v miru. Nista mi besed narekovala meso in kri: razodeval mi jih je Oče v 

nebesih, za čigar čast sem gorel. Narekoval po navdihnjenju Svetega Duha, Velikega 

Tolažnika in Oživljalca. Krepil me je v moji slabotnosti, podpiral v mojih naporih, 

razsvetljeval v dvoumnih vprašanjih. Ko sem dojemal luč od zgoraj, sem z globokim, 

duhovnim veseljem zapel: Aleluja! 

 

Prva nedelja trpljenja 

12.3. Vstop v šotor 

Pretreseni in s svetim spoštovanjem so pred tisočletji hebrejski veliki duhovniki stopali v sveti 

šotor. Da bi se očistili lastne krivde, so prinašali s seboj obilno kri žrtvovanih živali. Ni 

dvoma, da si tudi Ti, naš Gospod in Veliki Duhovnik na veke, s spoštovanjem in pretresen Sin 

človekov stopal v edinstveni, vzvišeni šotor svojega božjega Darovanja. Pretresen ne le nad 

enkratnim trpljenjem po telesu, katero si videl, da Te čaka, temveč po bodočem trpljenju, 

katero Te je čakalo in Te čaka do konca našega sveta. Trpljenje namreč, ko si prišel, da 

izpričaš resnico, pa Te ne poslušamo ali vsaj ne poslušamo dovolj. Trpljenje, ko si videl vse 

kamne, katere dvigajo zoper Tebe tisti, ki si jim delil samo dobrote. Trpljenje, ko si ves trud 

vložil, da bi ljudje v Tebi in po Tvojih delih zagledali Očeta, pa srečuješ le naš hladen, uporen 

odnos do Razodetja. Niti sprejeti ga nočemo, kaj šele da bi živeli po njem! Sveti šotor nas čas 

in vabi. 
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Meditations petits. V 

 Rokopis v zvezku 5. 

Beležka brez naslova. Ker gre za podobne kratke meditacije, kot v predhodnih štirih zvezkih, 

jih lahko uvrstimo pod naslov . 

 

 

15.9. 1978 – pot v Ljubljano – Brezje ( na avtobusu) 

Moje oči so tako polne solz, da vidim ves svet skozi gosto meglo – 

in vendar vidim tebe, moj Sin, še bolj razločno kakor sicer – tako te nisem videla še nikoli: 

nikoli mi nisi bil tako blizu – in vendar vidim kako se v teh neskončnih trenutkih med 

življenjem  in smrtjo oddaljuješ od mene: ne hodi, ostani! naj megla mojih solza zagrne in 

izbriše strahotno neizbežnost tvojega slovesa: naj bledico tvojega umiranja spet ogrne z rahlo 

mavrico življenja; tvoje veneče in gasnoče ustnice naj spet nahrani z mlekom ljubezni: med 

tebe in med noč naj postavi steno, tako trdno steno, da noč ne bo ugasnila tvoje bledice, če 

umreš ti, kje naj potem zajemamo življenje? 

 

17.9.1978 (na avtobusu v Maribor 24. nav. nedelja) 

Čakal sem, da mi spregovoriš, slutil sem, tvojo besedo, besedo tvoje ljubezni. Tako čaka 

pevec, da bo zapel pesem, ki živi v njem, pa ji še ne najde izraza. Gorel sem, tvoja ljubezen je 

že gorela v meni, ni se pa mogla razmahniti, ni mogla vzplameneti. Tedaj si prišel, prišel, 

prišel moj Gospod, moje vse. Prišel si v ognju neba. Takrat sem začutil tvojo moč in začel 

sem rasti v tebi, začel sem rasti vate. Ti si se potapljal vame in me preplavljal. Postajal sem – 

Ti, smel sem se preliti vate, moja majhna, človeška ljubezen je dobila mogočna krila, krila 

ognjenega serafa. Porod mojega novega življenja je bil boleč, boleč kot petero živih RAN, 

petero tvojih ran, križanega ljubezen: križana zato, ker jo toliko ljudi zavrača in ki sem ji bil 

tudi sam premalo zvest – Svetal je bil porod mojega  novega življenja, svetal, kot je razodetje 

večnosti, kot odprta knjiga, v kateri nenadoma dojameš smisel neugasnih, odrešujočih besed. 

In od tega trenutka sem ena sama bolečina, ena sama svetloba, en sam ogenj. Bolečina in 

ogenj se mi izlivata v pesem, v pesem ljubezni, v hvalnico ljubezni. Nešteti so ji že 

prisluhnili, nešteti hrepenijo po njej, ker bi radi doživeli ljubezen, ker bi radi doživeli polnost, 

izpolnitev in svetost, ki diha od vekomaj v tebi in ki jo hvali vesolje vekomaj amen. Aleluja!  

 

8.4.1979 Cvetna nedelja –avtobus/Šempeter 

Danes vse množice iščejo Kralja, iščejo njega, ki je njih sreča, želijo ga pozdraviti in zadržati, 

da bi vse dni vodil njihove poti in jim dajal kruha, delil veselja. Iščejo ga, ker hrepenijo po 

njem in vedo, da je njegova oblast več kot vse – slutijo, da deli in razdaja sam sebe, in tega 

čakajo. Samo – kako si ga zamišljamo? Do zob oboroženega vojaškega poveljnika? 

Zdravnika, ki bo ozdravil neozdravljive? Denarnega mogotca, ki bi lahko kupil ves svet in še 

sonce in zvezde plačeval po učinku? Zakonodajalca, ki bo poskrbel, da bo zakon dejstvo in ne 

beseda? Človeka, ki bo zmožen ljubiti vse in ki ga bodo brez pridržka vsi ljubili? 

Znanstvenika, ki bo preko vseh dosedanjih odkritij zgradil most v globine neslutenega in jih 

izkoristil za življenje, ne za smrt? Gospodarstvenika, ki mu blagajne  nikoli ne bodo usahnile 

in ki bo slehernemu dajal po njegovih sanjah? Učitelja, ki ne bo delil besed, ampak modrost? 

Nemara pričakujejo ustoličenega samo vodjo svoje stranke? Džinkistana, ki bo povzdignil 

svoje  in pobil vse, kar ni njegovo? Umetnika, ki bo presegel smotrnost in lepoto tihih snovanj 

v naravi? Danes vse množice iščejo Kralja… 

Tako so razvnete in upehane v svojem iskanju, da ne vidijo in ne dojamejo Njega, ki prihaja 

mednje ves ponižen in krotek, sedeč na osliču. Kratkomalo ne slišijo njegovega glasu, ko vabi 

in kliče:«Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi – in jaz vas bom poživil!« 
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15.4. 1979 Velika noč – avtobus v Ptuj na koncert Dvoržakove maše v proštijski cerkvi. 

Ko zvezde so tonile v prvi svit 

in noč izgubljala je svojo moč, 

zatrepetal je mrki skalni grob,  

začutil, da Življenje se rodi.  

Kako naj senca sonce zadrži,  

ki v novo rast zbudilo je zemljo. 

 

Porcijunkula 2.8. 1979 (F. V.) 

 

Košček sveta mi daj, Gospa,  

da bom na njem doma,  

da bom našel srečo in  mir, 

in si nasadil rož. 

Košček sveta mi daj Gospa, 

da ti bom služil na njem  

in te hvalil vse dni 

in prepeval v svetle noči, 

tebi Gospa. 

Moja Kraljica, 

Kraljica angelska. 

Košček sveta mi daj, 

moja Gospa, 

da bom k tebi brate privabil 

z vsega sveta, 

z vsega sveta 

z vsega sveta, 

k tebi, moja Gospa. 

Brezdomci naj najdejo dom, 

bremena naj odlože, 

grehe, ki jih teže. 

Sprejmi jih v svoje roke, 

moja Kraljica Gospa. 

Skupno ti bomo peli, 

služili veseli, 

hvalili Očeta, ki je ljubezen, 

hvalili Sina in Kralja vesolja; 

hvalili Duha, živo in večno svetost – 

Košček sveta mi daj, 

o Gospa, 

košček sveta. – Amen. 

 

Porcijunkula 1979 

 

Roke razprostiraš v objem, 

Mati, Kraljica, Gospa,  

roke razprostiraš v objem, 

vabiš z vseh nas strani, 

Kraljica nebes  in sveta,  

Mati predraga. 

Gledaš naše poti, 

gledaš jih polna skrbi, 

tvoja ljubezen želi, 

da ne bi zašli- 

Tvoja ljubezen bedi,  

tvoja ljubezen želi, 

da bi pokazala  nam pot. 

 

17.9.1980 (na avtobusu v Ljubljano) 

 

Potapljam v tvoje se, Gospod, skrivnosti, 

potapljam v tvojo večno govorico, 

da bolje bi ugledal tvoja lica, 

razvnel v plamenih tvoje se modrosti. 

 

Nikoli ne spoznam te, Bog, zadosti, 

zaslutim komaj drobec le resnice, 

opreti smem  na tvojo se desnico: 

prešiniš z ognjem svoje me sladkosti. 

 

Prilijem v tebe se, postanem: Ti, 

postanem čudovita NOVA STVAR, 

zaznamovan: pečatom tvojih RAN. 

 

Iskal in ljubil nisem te zaman, 

postal tvoj dar sem, tvoj oltar, 

ljubezen večno najina gori. 

 

(do Gomilskega) 

 

15.9. 1980 (na avtobusu v Ljubljano) 

 

Kje za bolest je mojo tolažnik, 

in kdo za moje zmeni se solze, 

mar gane koga moje še gorje, 

zaprt vsakdo v obroč je lastnih brig. 

 

Kdo z mano najde naj prisrčen stik, 

saj prazne so, oropane roke, 

na smrt je moje žalostno srce, 

saj mrtev  je moj Sin, Odrešenik. 
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O, pridite – vsi žalostni, trpeči, 

ki vaša ugasnila je radost, 

trpljenje naše Sina bo zbudilo. 

 

Srca utrip bo topli obnovilo 

da dvignil bo v nesmrtno se mladost 

in z njim se prebudimo k novi sreči. 

(do sv. Ožbolta) 

 

 

14.9.1980 (na avtobusu v Ljubljano) 

 

Na križu skrivaš se: božanska MOČ, 

ki prevelika si, da te zaznamo , 

zato v obraz te bijemo, teptamo: 

od tebe obrnili smo se proč. 

 

In vendar v vsakem si od nas navzoč, 

ko nam trpljenje upogiba ramo, 

in v brezizhodnosti nas zruši jamo, 

zagrne težke krivde mrka noč. 

 

In prav takrat zasije, sveti Bog,  

zasiješ poveličan in častit, 

in tvoja slava se nam razodene. 

 

V objem se vržemo ljubečih rok, 

v njih ves je naših grehov gnus 

nad nami vpne se zmagoslavja lok. 

   ( do Vira) 

 

14. 9.1980 

Pritegnil k sebi sem vesoljni svet: 

pritegnil vse, ki teža vam bremena 

do tal je upognila že ramena, 

v ječanju utonil tok vam  je besed. 

 

Prižgal sem plamen vam svetal in svet, 

v srce si vpisal vaša sem imena,  

da jih očistim, dvignem -  posvečena, 

ugašajoč spet razjasnim pogled. 

 

Pritegnil k sebi sem vesoljni svet, 

iztrgal sam sem ga gotovi smrti, 

ko ni nikjer bilo več pomoči. 

 

Moj res pognal je ODREŠENJA cvet, 

ki so v vstajenje listi mu odprti, 

neskončnosti  ljubezen v njih gori! 

 

 

15.9.1980 (na avtobusu v Ptuj) 

Objemaš, mati, VSE, ki smo umrli, 

ljubezni tvoji smo se izneverili, 

ker smo po svoje merili stvari, 

za dejstva se neskončnosti zaprli. 

 

Od lastnega hladu smo vsi premrli, 

nič več nam sonce v dušah ne gori,  

zastrle so ga mamona skrbi – 

kot glinast vrč so upi se nam strli. 

 

Objemaš nas, nosilka si življenja, 

ki je močnejše kakor smrti prag, 

nikoli svežosti ne izgubi. 

 

Srednica našega si prerojenja, 

enako ti vsakdo iz nas je drag: 

ljubezen tvoja spet nas obudi! 

 

Križev pot, Štefan Steiner  

(Lj. 1.6.1999) (prijateljici Marji) 

 

Križev pot mogočno je prek grudi 

grešne zemlje razprostrt tako, 

kakor rimska cesta čez nebo: 

meteor, za hip se v njem pomudi! 

 

I. V kriku sodijo Boga – človeka, 

kot bi kleli sonce, vzklikajoč: 

»Izderite ga! Z neba z njim proč!« 

ker njegova blaga je pripeka. 

jim zlatila klasje. – Judje, sebi 

smrt kričite! Človek, ki Boga  

sodiš, mečeš iz sveta, srca, 

sodba tebe samega iztrebi. 

 

II. O, ljubezen božja! Uklonila 

prej se je ljudem in lesu zdaj, 

da na križu bi zacvetel maj 

odrešenja, kot je obljubila. 

Prstenjak se križa rad otresa. 

Ni li se na križu božji Sin 

spustil v temo naših globočin? 

Križ nam bodi lestvica v nebesa! 

 

III. Vsem težko je, če podro svetišče. 

Kaj svetišče! tu je kruti greh 

Njega Stvarnika podrl. Na tleh  

usmiljenja v prahu ceste išče. 
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Ali ni sočutja več med nami? 

Glejte, samih kamnov poln je svet! 

Hitimo k Trpečemu in spet, 

dvignimo ga s svojimi solzami! 

 

IV. Začudila se je bolečina 

veličini svoji. Kot v prostran 

zlilo se je morje ocean. 

Mati sreča ljubljenega Sina. 

V nas pa je velika hudobija, 

da že gleda ….. gorami. 

Radi nje potopimo se v sram, 

ki trpita Jezus in Marija. 

 

V.  Kri Gospodu je izpila usta, 

križ posrkal je njegovo moč.  

Dobri Simon, pride na pomoč, 

kot prijatelja na goro gresta. 

Jezus tudi zdaj med nami hodi: 

truden, zbit, krvav. Ali si mu kdaj 

Simon? Ramo vedno mu podaj! 

Pod bremenom pride se k svobodi. 

 

VI. Angel iz neba prestregel v kelih 

je na Oljski gori sveto kri, 

zdaj na križni poti Jezusu ponudi 

ženski angel za obraz prt beli. 

Ali naše duše so oprane, 

da Gospod obraz bi v nje lahko 

vtisnil? So pripravljene mehko, 

da bi v njih ublažil težke rane? 

 

VII. Jezus padel je. Nanj je zdrvela  

silna teža gnusa -  naš planet – 

kdaj končan bo grešni ta obred? 

ko zaprejo grehi svoja žrela. 

Človek – kak slabič! Sam, brez opore 

ne reši iz greha se nikdar. 

Človek – kak mogočen gospodar, 

Sina božjega podreti more! 

 

VIII. Skozi burjo psovk, sovražnih krikov, 

skozi točo zdivjanih pesti, 

topla pesem joka zaplamti, 

strnil je žene križ Rešenikov. 

Tudi naša trdosrčnost zamenja 

naj sočutja mehkega pomlad, 

da Gospod k nam pride brez pregrad, 

z Njim poveže vrv nas odrešenja. 

 

IX. Še…! Strahotno maščevanje greha  

vrglo je Boga kot besen lev. 

Smrtno zmučen vendar se povzpel, 

saj ljubezen božja ne odneha. 

Naju brat, pa mnogokrat naslada,  

zloba, ponos meče v greh tako – 

Pogrezniva se na kesa dno, 

pogori na grešnosti grmada! 

 

X. Trgajo mu suknjo krohotaje. 

Glejte, Kralj vesoljstva nima nič, 

da potišal strašnih ran bi križ, 

On, ki lilijam  obleko daje! 

Rane nam kričijo:« To je delo  

greha tvojega nesramnih rok. 

Kdo si, ki se ti ne smili Bog? 

Kdo, ki te kesanje ni zajelo? 

 

XI. Greh od Golgote se dviga višje 

Vdano božji Sin pa se ponudi, 

da prekrije zlo Njegova kri. 

In drhal pribila ga na križ je. 

Nove plohe krivi odrešilne 

tečejo na kladiva – srca. 

Kri jih čisti. Naj jih omehča,  

da zajočejo od krivde silne! 

 

XII. Dogoreva v mukah božja žrtev.  

Sin Očeta z zadnjimi močmi 

prosi, naj nam, slepcem, odpusti, 

Jezus , od ljubezni strupa mrtev. 

Brat, premagana pod križ pojdiva: 

»Kristus, za odpuščajočo smrt – 

hvala Ti! Kot Dizma v raj odprt 

daj, od zdaj naj za teboj hitiva!« 

 

XIII. Umiri ljubezen se v brezbrižju 

smrti komaj. Sina polože 

mrtvega Mariji na roke. 

Mati božja -  kot drevo po dežju. 

»Mati naša« bog umirajoči 

Tebe nam je dal kot zadnji dar. 

O, s Teboj ostanemo vsekdar, 

Ti si zvesti sij v življenja noči!« 

 

XIV. Kristus, tok božanstva izgubljeni, 

stekel je skoz nas v svoj praizvor, 

a telo človeško nese zbor 

zvestih prijateljev v grob kameni. 

S Kristusom končano je trpljenje. 
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Ni ga več! Odmev je vsa bolest 

odrešenik. Naša je prelest: 

tretji dan nesmrtno bo vstajenje. 

 

Kar dobila, zrla, obljubila, 

brat moj, na ljubezni poti sva, 

ponesiva vsem ljudem v srca, 

da jih dvigne k bogu križa sila! 

 

Ljubljana, 1. 6. 1949 

 

 

Rokopis: Križev pot (osnutek, 17.9. 1993 – kvatrni petek) 
 

1. Vse zlo se začenja s krivično – nepravo – nestvarno sodbo: Kaj mislimo o Bogu, kaj o sebi, 

kaj o sočloveku. 

2. Ni življenja brez križa – 

samo: naložiti si ga je treba; s tem, ko ga sprejmemo, že premagamo njegovo težo. 

3. Kaj kmalu se po pogumnem in dobrem začetku znajdemo – na tleh. 

Toda: vstati je treba in iti naprej. Padec je zlo, če – obležimo. Samo v tem slučaju. 

4. Mati – stopila si nam na pot, rodila si nas. Vedno si z nami. Tvoje dobre lastnosti: skrb, 

požrtvovalnost, modrost. 

5. Ne enega – tisoče Simonov je treba (bi bilo treba), da bi zagrabili za križe, pod katerimi 

omagujejo nemočni – in: po večini – krivično obsojeni in krivično obremenjeni. 

6. Skromnost ljubezni s prisrčno, nepreračunljivo kretnjo sprožene pomoči trpečim (= enemu 

samemu trpečemu, ki trpi in čaka v svojih udih!) ostane biser za vso zgodovino, čeprav bi to 

bila le bela rutina. 

7. Ni zaželeno, ni častno znova pasti. To nam dokazuje, da smo dejansko zelo krhka bitja. 

Naša sreča in naša vrednost pa je v tem, da se tudi iz ponovljenih padcev – dvignemo. 

8. Lepo je, sočustvovati s trpečimi. Žal je vse več takšnih, ki jim to niti na misel ne pride. 

Glavno pa je, pomisliti ob tem dvoje: 

- nisem li tudi jaz, osebno kriv težkega stanja pri sočloveku, in: 

- ali se odzovem in stvar rešim samo s čustvom in z lepo besedo, 

ali z dejanjem in s svojo spremenjeno, bolj človeško držo. 

9. Hudo, hudo je, ko ves oslabljen (na duši in telesu) spet obležiš. bo še moč, pobrati se? Je 

sploh še volja za to? Ali se ni zazdelo, ko se smiliš sam sebi, da bi zdajle kar obležal… to bi 

pa res bilo – hudo! 

10. Vsekakor se hočemo pokazati v lepi oblačilih: duhovno nemara še bolj, kot telesno. Ko 

nam pa življenje – ko nam sklep Previdnosti – snema ali celo trga naš okras, da se razgali vsa 

naša nebogljenost, kako rešujemo svojo čast, ki smo jo vendarle dolžni? 

11. Brez moči, kot mrtvi predmeti, večkrat obležimo na trdem »ležišču« bruna po dolgem in 

bruna povprek. Kdo nam bo tisti čas blizu? Kaj nam bo vlilo moči? Samo tista Milost, za 

katero se prej sploh nismo zmenili, oziroma smo jo omalovaževali. 

12. Odklanjanje Besede, teptanje Razodetja daje bogokletnim rokam tisto usodno moč, da 

križajo Pravičnega. Dejansko so obsodili in križali – sebe. Pravičnega ni moč usmrtiti. Križ je 

sodni stol, ki dokaže, da je pravica – Življenje. 

13. Kolikokrat je že cvet naših najnežnejših ljubezni ležal mrtev na naših rokah! Ležal je 

težak kot skala na dnu srca, da nam je zastajal dih. Smo takrat verjeli, da ljubezen ne umre, 

ker – ne more umreti? 

14. Grob. Je tudi moje srce samo – grob? Grob za Pravičnega? Grob – za Ljubezen? Nemara 

je vihrava, mrzka kretnja  Pravičnega in Ljubezen vrgla celo iz groba? Potem je pač – 

najžalostnejši grob, praznina in brezizhodnost in gnus ravno – moje srce. 

Kako naj potem čaka Velike noči?! 

Kako naj – veruje vanjo? – 

(grešnik križa, grešnik ubija – sam sebe, ne – Boga!) 
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V nebesih sem doma, Slomškova nedelja, 26. 9. 1993, pri Sv. Mihaelu v Šoštanju 

 

V jesenski turobni, sivi, megleni, deževni dan vozi nabito poln avtobus romarjev, večinoma 

iznad šestdeset let, večinoma žensk, toda vedrih in vernih, tja proti severozahodu. Med 

navlaženimi travniki, med njivami, gozdovi, griči, ovinki, da bi se zgubil, kdor ne pozna ne 

smeri ne poti. Kdor ne pozna smeri. In kakšna je – smer? Vodi za sedmimi griči v čisto novo 

cerkev, novi Jeruzalem, belo nevesto sredi zelenih svetov gozda. Vodi nas med – angele. Vodi 

nas prednje,, ki v nadnaravni velikosti vsi zlati sijejo v nas. Boj zlati, kot bi sijalo sonce – sij 

angelov namreč ne zaide zvečer in se ne izgubi v noči, saj je odsvit in navzočnost večnega, 

Neminljivega. Večno mladi, večno sveži so njihovi obrazi. Njih perutnice se v poletu in 

nenehni razgibanosti prožijo kvišku, na levo in desno, nad majhne, majčkene – toda zveste 

romarje, kakor da jim hočejo dokazati skrb in ljubezen Najvišjega, ki je – ljubezen sama. 

Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih! (Ps 90). Saj jih 

poznamo, vemo, kdo so in na kako raznovrstne načine si prizadevajo za nas. 

V rjavkasti, popotniški halji so. Rafael. V roki drži ribo, saj bo z njenim žolčem mladi Tobija 

ozdravil svojega oslepelega očeta. Bodo tudi današnji sinovi ozdravili svoje dušno oslepele 

očete? Jim bodo dokazali, da je – le eno potrebno in da so vsi zakladi sveta le prazna pena? 

Potrebno nam je veliko – zaupanja. tistega zaupanja, ki gradi na milosti. O tem govori sv. 

Gabrijel na desni. Takoj spoznamo po njegovi belo – modri halji in ogrinjalu, da je poslan k 

Brezmadežni, poslan od boga, da človeškemu rodu oznani učlovečenje Odrešenika. V raju 

obljubljenega, težko pričakovanega Sina človekovega. Vemo, da se je v zgodovini to že 

uresničilo. Vemo – in bridko  pa tudi občutimo, da je v času in prostoru, v katerem živimo, 

nič manj pa tudi v srcu slehernega izmed nas potrebno, da se Odrešenik učlovečuje vedno 

znova! Gorje, če se – ne bi. 

In iznad božjega Zdravja in iznad božjega Oznanila se dviga sv. Mihael, z ognjenim mečem in 

s tehtnico v roki. Tako je razgiban in prožen, da mislimo: Vsak čas bo stopil med nas! Da – 

zares vsak čas. Njegov ognjeni meč je naperjen proti slehernemu zalezovanju zla, ki hoče 

pogubiti naše duše – priti slehernemu sovražniku, ki obljublja: Postali boste kakor bogovi!, pa 

nas prav s tem pahne v izgnanstvo, daleč proč od sončnega kraljestva božjih otrok. In tehtnica 

– nenehno tehta naša dela. So storjena v Bogu, ali ne? Kaj nam pravi naša vest? Smo jo 

nemara zamorili s tem, ko se izgovarjamo: Saj vsi tako delajo – pa se ve bolj pogrezamo v 

brezizhodno brozgo grdega moralnega zla. 

Ta dan praznujejo trije izbrani angeli – Nadangeli. Luč se izliva na nas. V nebesih smo doma. 

Ta pesem ta ugotovitev, ta vzklik se znova in znova oglaša v vseh barvah: basih in sopranih, 

baritonih in altih. Oglaša se veselo, zaupno, praznično in proseče obenem. Polna hrepenenja 

in istočasno v trdni prepričanosti. Oglaša se, poje, zveni, dviga se in prepleta. Le kdo je  ujel 

simfonijo nebes v našo materino besedo? Sam je moral globoko občutiti resničnost besed, ki 

so se mu zlile v izpoved. Moral jo je – živeti. Ni ravno na pretek takih izbrancev. Posebni 

božji darovi so jih prebudili, obogatili, napolnili so jim duha in srce v toliki meri, da se je 

pesem izlila med nas. Da odmeva že v drugo stoletje. Naš dobri pastir, Anton Martin 

Slomšek. Božji poslanec, božji delavec v Gospodovem vinogradu. V tistem majhnem, toda 

posebno blagoslovljenem koščku Zemlje, ki je naša slovenska domovina. 

V nebesih sem doma – Če dobri pastir, ki ga je naša nedelja posebno slavila in ga še 

prisrčneje pozdravljala, kot ga sicer, ugotavlja, da je – doma v nebesih, potem res lahko 

verjamemo. Lahko verjamemo njegovemu pričevanju, izkazanemu in potrjenemu z dejanji in 

z življenjem. Radost, ki nas pri tem navdaja, istočasno daje naši večinoma plašni, negotovi in 

– žal omahljivi naravi tisto trdnost, ki nam jo je tako nujno potrebna. 

Saj smo v nebesih doma, saj smo že na zemlji – v nebesih, ko v nas živi Bog. Ko se pred 

našimi očmi, na oltarju daruje isti Gospod, kot se je daroval v dvorani zadnje večerje. Daruje 
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– za nas. Zame in zate – za nas vse. Brez razlike. Daruje se. Prihaja v naše srce kot Kruh 

življenja. S tem naša duša – s tem vse naše bitje postane bivališče Najvišjega, nebesa 

postanejo v nas doma. Je ta beseda pretirana, preveč samozavestna? Kako bi takšna bila, ko je 

Gospod sam rekel: Kdor je ta Kruh, bo živel vekomaj! 

V nas in okrog nas vse poje, vse zveni, vse sije. Mojstrski pevski zbor siplje na nas duhovno 

bogastvo Händlovih mašnih melodij, vriska in prehiteva se Händlova svetovno znana Aleluja! 

Izbrana sopranistka poje solo, Benedictus qui veni – Blagoslovljen, ki prihaja. 

Blagoslovljen, Gospod, ki se na posebno prazničen dan prav posebno doživeto približaš naši 

nebogljenosti in jo dvigneš k sebi – med angele, v nebesa! Blagoslovljen, zbor naših 

vrhunskih dušnih pastirjev – Blagoslovljena vaša nelahka, odgovorna vodstvena služba. 

Blagoslovljena, vrsta skoraj brezimnih odmaknjenih vaških duhovnikov. Kaj bi brez vas? 

Ugasnila bi večna luč pred oltarjem, ovenela vaša očetovska beseda. Blagoslovljeni, vsi 

brezimni romarji in romarice. Vera, ki v vaših srcih neugasno žari, sije v sivi vsakdan in 

zarisuje svetlo pot v čas in v bodočnost, v tisto neminljivo praznovanje, ko bomo vsi zares – v 

nebesih doma! Amen. Aleluja. 

 

Paradisi portas aparuit nobis se ieiunii tempus, post 1994 

 

Staro geslo toda v njem se skriva preizkušena modrost. Vse, kar človek začenja, dela iz 

nekega smotra, iz teženja k nekemu cilju – in v življenju in pri delih in v situacijah, ki se 

večkrat niti malo ne zdijo, da vodijo k cilju, dejansko v globini duše zre človek na cilj. 

In cilj posta ni pokora, ni mrtvičenje: to dvoje je samo zelo zdravilno in koristno sredstvo na 

poti k cilju. Tako reže kmet s plugom v zemljo, da bo rodila kruh, tako obrezuje vinogradnik 

nepotrebne, divje poganjke, da bo več grozdov. Naš postni cilj je Kristusovo vstajenje v nas. 

Sam je Gospod vstal pred dva tisoč leti, želi pa vstati tudi v nas. Vstati s svojo močjo, s 

svojim bogastvom, s svojo srečo – s svojo večnostjo. Takrat, ko bodo vsa semena v nas in vsi 

naši poganjki na nas dozoreli. V vsakem – njegovi! 

Uvod: 

Tridnevno češčenje sv. Rešnjega telesa ( v spravo) 

1.nedelja (6. med letom) Z gobavcem prosimo: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti! (Dušne 

gobavosti so še hujše in bolj nevarne kot telesne). Gospod pravi: Hočem! dotakne se nas in 

gobe izginejo. Pri obhajilu, pri mašni daritvi se nas božja evharistična Moč ne samo dotakne, 

ampak nam postane Kruh, se Kristus sam naseli v nas. Ali živi v nas tudi zunaj cerkve, po 

maši? 

2.ponedeljek: Zelo smo navezani na znamenja, kar naprej jih hočemo imeti. Radi bi izbrskali 

iz ozvezdij, kakšna bo naša bodočnost. Iščemo rentgenske slike za telesne težave. Zatekamo 

se v posvetovalnice, iščemo nasvetov pri prijateljih. Kako medlo in mimogrede pa jemljemo 

Kristusa samega za Znamenje, ki je božjemu ljudstvu v vstajenje. Kaj pa, če je isti Kristus 

naši poganski malomarnosti v – padec? 

3.torek: sv. Jakob nam govori o preizkušnjah. Nič radi ne slišimo o njih, še manj radi jih 

prenašamo. In vendar se nam iz njih rodi – popolnost. Vsekakor bi radi bili popolni- v očeh 

ljudi – kaj pa: v božjih očeh? 

Žalostno in očitajoče zre v evangeliju Gospod prav na to našo nepopolnost: na naše omejeno, 

zaslepljeno gledanje samo z neposredno človeškimi očmi. Prav ta naša slaba lastnost prezre, 

lahko tudi zamudi Božji čudež, ki je vedno na delu. Kje bolj, kot v Sv. Evharistiji?! 

Pepelnica 

dvoje: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš in: spreobrnite se in verujte evangeliju 

Prva misel povzema kaj žalostno dejstvo naše minljivosti, našega romanja do groba. 

Dolgost življenja našega je kratka. 
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Dejstvo. Ničesar ne moremo spremeniti. Z modrim, zdravim, po delu blagoslovljenem 

življenju si lahko dneve podaljšamo, vendar jih zaustaviti ne moremo. Naši dnevi se prelivajo 

– v večnost. Življenje je pa kljub temu lepo in vredno življenja. Zakaj? Zato, ker smo iz vseh 

človeških omejenosti in nepopolnosti poklicani, da verujemo, da se spreobrnemo. Vera, 

spreobrnjenje – dvoje danosti, ki sodobniku ne gresta v ušesa in ne sežeta v srce. 

Škoda. Ne »škoda« za Boga, ampak velika škoda – za nas. Za tiste, ki tako mislijo in po tem 

delajo. 

Milost jih kliče. Zastonjski dar. Zastonjski za slehernega, ki seže po njem. Bog nas išče. Bog 

nas želi. Kliče nas tako glasno, kot trobente v Joelovi starozavezni uverturi v življenje na 

bolje. Ali ni to cilj, vreden vse zavzetosti?! Vseh naporov in vseh premagovanj? Sredstev in 

pomagal zanje nam Bog prav sedaj daje na pretek. Src svojih ne zakrknite, ko božji glas 

zaslišite! tudi: danes. Danes še posebno. 

 

 

Milost in mir od Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. 

Kraljica miru, prosi za nas! 

 

Novo leto. Praznik božje Matere Marije. Svetovni dan miru. Zbrali smo se pred Najsvetejšim, 

pred živim evharističnim Bogom v naši sredi, da bi molili za mir. Za tisti mir, ki so ga angeli 

z nebes oznanjali ob Jezusovem rojstvu vsem ljudem dobre volje. Za tisti mir, ki ga danes 

kruto rušijo vojni spopadi na vseh koncih sveta. Orožja ne prežene orožje, ampak mir srca. 

Ljubezen, ki prihaja od Boga. Premišljujemo dokaze božje ljubezni ob molitvi rožnega venca. 

Ko bodo njegove jagode kot zlata semena z nebes drseli med našimi prsti, bodo sejale mir. 

1.skrivnosti: ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 

Marija v Nazaretu moli. Prosi Boga, da bi poslal Odrešenika, ki bo njeno malo domovino – 

Palestino rešil sužnosti greha in mogočnega rimskega okupatorja. Nenadno zasliši pozdrav 

božjega angela, izve oznanilo, ki jo vso zmede. Ona, prav ona, naj bi posredovala Njega, po 

katerem so hrepenela stoletja?! Pri Bogu ni nič nemogoče. Kako naj se ustavlja? Duševni 

nemir se umakne silni luči božje ljubezni. V njeno srce se vrne – mir. Spozna, da bo kos 

edinstveni nalogi, ki ji je zaupana. Sprejemamo tudi mi božji glas, edino Oznanilo, ki 

premaga svet? 

2.skrivnost: ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila: Zapreti ljubezen vas? Uživati 

dragoceni dar božje milosti v strogo zakoličeni sebičnosti? Ne. Ljubezni je lastno da se širi, da 

se razdaja, da pozablja nase in služi z vsem bistvom in z vsemi svojimi darovi. Večji kot so 

darovi več lahko da. Marija, vsa pogumna in vesela, hiti preko judovskih gora k postarni teti 

Elizabeti, ki je tudi že spočela v svoji starosti. Srečanje dveh mater – srečanje nerojenega 

Odrešenika z nerojenim Glasnikom. Milost že deluje, že učinkuje, čeprav še vsa skrita. Ni je 

stvari, ki bi jo zadržala. Zaupamo tudi mi, da lahko Bog v nas in po nas uresniči in dovrši vse, 

kar je začel? 

3.skrivnost: ki si ga Devica rodila: 

Betlehemski čudež. Večnost se vidna utelesi v času, v Otroku, ki zanj ni prostora v 

prenočišču, razen v zasilni pastirski staji. On, kije Stvarnik in kralj vesoljstva, se je rodil kot 

brezdomec. Kje ste, vsi brezdomci sveta, da se mu poklonite? Oropani temeljnih človeških 

pravic, ste si rešili življenje z begom iz porušenih domov. Kdo vas bo sprejel? Kdo vas bo 

branil, oblačil? Ljubezen Boga je sprejela revščino ljudi, da jo premaga in obogati. Vse je 

dala, da bi vsem pomagala. Jasno je razglasila – rojstvo miru. – Se je rodila in deluje ta silna 

ljubezen tudi v naših srcih? 

4.skrivnost: ki si ga Devica v templju darovala: 

On, tvoj Sin, bo odrešil ljudstvo njegovih grehov – ti je bilo o blažena in deviška Mati, 

oznanjeno že prvi dan. Ko spolnjuješ predpis očiščevanja in štirideseti dan po rojstvu daruješ 
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Sina v templju, ti starček Simeon še potrdi angelovo oznanilo. Ti je težko, o Mati, darovati 

Edinca? Dvoje stvari slišiš in sprejmeš. Ta bo postavljen v vstajenje in padec mnogih v 

Izraelu. Kako ponosna si lahko, kraljeva Mati! Toda: Tvoje lastno dušo bo presunil meč 

bolečin – Zapri, o Mati bolečino kot biser v svoje srce! Sijal bo vso večnost. Je tudi naše 

hitenje in naše dejanje mnogim v vstajenje, čeprav žrtvujemo sebe? 

5.skrivnost: ki si ga, Devica, v templju našla: 

Kje bomo našli otroke? Kje bomo odkrili dostojanstvo človeka? Kje je duhovni dom božjih 

otrok? Na širokih cestah posvetne laži in sebičnosti prav gotovo ne! Našli bomo naš biser; 

našo bodočnost, samo – v Očetovi hiši! Pri Bogu. Pri Bogu sredi nas – zakritega z belim 

kruhom Sv. Evharistije. Pri Bogu, ki nas uči in vodi z deseterimi božjimi zapovedmi. Z novo 

zavezo. 
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Kratke meditacije iz tipkopisa 
 

MLADI LES – meditacija za cvetno nedeljo 1972 
 

Mladi les šumi, se sklanja 

KRALJU svojemu v pozdrav. 

Živi duh ga je razgibal, 

ki prihaja iz daljav – 

Glejte Kralja, že prihaja – 

In glasno doni: HOSANA !, 

BLAGOSLOVLJENI 

na uho mu z vseh strani. 

Uresničil bo naše želje! 

Ozdravil vse naše bolezni! 

Nasitil nas bo, čeprav samo s petimi hlebi! 

Olajšal bo naša pretežka bremena! 

Napravil bo velika znamenja, da bomo verovali! 

Rešil nas bo naših sovražnikov! 

Izbrisal vso našo krivdo. 

V njegovem kraljestvu ne bo več ne solz ne žalovanja! 

Tiho jezdi in zamišljen. 

Komaj mu oko zasije, ko nas blagoslavlja. 

Iz mladik in vej zelenih, 

ki se sklanjajo v pozdrav, 

vidi težko bruno, oj – pretežko, 

ki pripravljeno je zanj. 

Kdo mu bo takrat pomagal? 

Kdo še Kralja bo poznal? 

Kdo Obsojenca pozdravljal? 

Kdo nad znamenjem sramote ne bi se pohujševal? 

Kdo ob stran mu stopil kot prijatelj? 

Sredi svežih vej zelenih 

in pomladnega brstenja 

vidi LES, ki dviga 

s čudnim SADOM se v nebo – 

LES sladak je, 

SAD je sladek, 

kot še ni ga nosil svet. 

Mladi les šumi, se sklanja, 

KRALJU svojemu v pozdrav 

in glasno doni: HOSANA !, 

BLAGOSLOVLJENI – na uho mu z vseh strani 

 

RAZDAJA KRUH SE  (meditacija za veliki četrtek) 
 

Razdaja Kruh se, 

da življenje hrani, 

ki bi brez njega revno usahnilo. 

Razdaja se 

in ne skopari, ne računa nase niti malo, 

saj kruh je – kruh! 

Ne veš, kako je dober, dokler ga imaš – 

Šele potem, ko ni ga več, 

zavemo trudni se 
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in vsi brezmočni in brez veselja, 

kaj vse nam je pomenil. 

Stegujemo potem pogosto medle roke, 

začudeni strmimo v prazne mize, 

obračamo po shrambah vse predale, 

vprašujemo sosede, znance in še tujce, 

če oni bi morda nam dali suho skorjo… 

Gospod nas čaka. 

Pogrinja mizo dan za dnem 

in vsako uro. 

Ves glad, ki nas razjeda, 

čuti v svojem srcu, 

čuti v težkih urah, 

ko nas čaka. 

Le kdaj posegla naša roka bo, 

čeprav v zadregi in precej osramočena 

po ŽIVEM KRUHU, ki ŽIVLJENJE daje? 

 

Nagiba dan se, ura je že pozna, 

Gospod nas ljubi – 

ljubi prav do konca. 

In kje naj Bog poznal bi – konec?! 

Samo za nas je, 

da sežemo po KRUHU 

in s tem se rešimo, 

da konec nas – ne bo! 

 

 

ZAKAJ GOSPOD? (meditacija za veliki petek) 
 

Zakaj, Gospod, dovolil si, 

da zbor učenih nasprotuje ti na vsak korak? 

Zakaj dovolil, 

da pred resnico si zakrivamo oči? 

Zakaj dopustil si, da te sodi zbor, 

ker praviš, da si – Bog? 

Zakaj se ponižuješ 

da o tebi sme soditi – človek? 

Zakaj sprejemaš dejstvo, 

da po krivici si, slepoti, hudobiji 

znova spet in znova sojen 

in – obsojen? 

Zakaj, namesto da zavržeš ti vso našo malovrednost, 

ves dan, kot jagnje, 

prepustiš prav nam, 

da te zavržemo? 

Zakaj si iščeš, rekli bi, načrtno, 

da te ponižamo, izdamo in zavržemo 

še bolj? 

 

Pokazati nam hočeš, 

da prej pošle bodo vse naše zlobne misli, 

da prej izpraznila se zlih naklepov bo nesrečna vreča, 

da prej v slepoti svoji bomo obnemogli 

in prej razjedla sama sebe hudobija, 
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kot tebi, VEČNI in NESMRTNI, 

le drobno trohico 

bi mogla vzeti slave in veljave, 

zasenčiti te pred ljudmi, 

ki vendar si odrešit nas prišel! 

 

O Bog, še naša zloba 

ti le veča čast. 

 

 

POČIVAM KAKOR LUČ (meditacija za veliko soboto) 

 
Počivam v grobu. 

Ljudje govorijo, 

da sem – mrtev. 

Zato se nič več ne zmenijo zame. 

Prepričani so, da so z mano – opravili. 

Čisto lahko in vsakdanje jim je pri srcu. 

Skrbijo jih avtomobili in hiše in moda. 

In kaj bo prikazoval naslednji film 

ali kam pojdejo nocoj pit, 

če so že za ples prestari. 

Niti pomislijo ne, 

če le – nisem mrtev. 

Kar nič jih ni strah, če bi se nemara 

že naslednji hip 

ZBUDIL 

in stopil prednje. 

 

Kako bi me sprejeli? 

Kako pogledali? 

Bi jim pomenil samo navidezno prevaro, 

ker ''mišice lahko ponovno kaj razgiblje''? 

Bi vlil pogled ji name strah v kosti, 

da se bom maščeval 

za vse, 

kar so mi pač storili? 

Bi v radosti srce jim prekipelo v vzklik sladak 

in solza presenečenja jim zaigrala bi v razžarjenih očeh? 

 

Počivam 

kakor LUČ, 

ki se zvečer ovila je v večerni temni plašč, 

da ga čez kratek nočni čas 

v jutranji prvi uri spet – razgrne. 

 

Razgrnil plašč bom nočnih kratkih ur 

in zažarel v sijaju, 

kot še nobeno sončno jutro ni žarelo. 

Svetlejši bom, kot tisto prvo jutro, 

ki je iz nič poklicalo življenje, 

saj bom iz smrti 

zažarel v – VSTAJENJE - 
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JUTRO  ČLOVEŠTVA (meditacija za veliko noč) 
 

Življenje ni bilo nam dano, 

da bi trpeli le, jokali, kleli, 

da upali le sebi samim bi v tolažbo, 

da bali bi se konca, ki je neizbežen. 

O, ne! 

Življenje nam bilo je dano, 

da – živimo! 

Bilo je dano, 

ne da se – konča, 

temveč da je in da ostane:živo, 

sicer bi ne bilo – življenje. 

Ko nas zajame temna ura s svojo težo, 

ko v temnih ur zapletemo zvozlan se klobčič 

in ko se zdi, 

da nič se ne ''izplača'' 

in da je naš trenutek le, ki pravkar je izginil, 

takrat zagledamo, 

začutimo, 

prepričamo se, 

doživimo, 

da je življenje – VEČNO 

in da je zmagoslavno VSTALO 

iz naših solz in bolečin in upov, že zgubljenih, 

prepriča nas, 

da ''se je vse izplačalo'' 

in da je vse, kar nas je kdaj na kak način težilo, 

prešlo v veselo pesem, 

ki nikoli ne utihne, 

ker je pustila smrt za sabo, 

pustila jo je za sabo že tako je daleč, 

kot vstali je GOSPOD odmaknil se bil od votline temne. 

ŽIVIMO, bratje! 

ŽIVIMO, ker naš BRAT je vstal 

in z njim smo vstali – MI- 

O zemlja, ki smo že na tebi 

ne le – zapeli, 

temveč se prerodili 

v nesmrtno Alelujo! 

 

 

MARIJA SEDEM ŽALOSTI – 15. 9. 1978 
 

Moje oči so tako polne solz, 

da vidim ves svet skozi gosto meglo – 

in vendar vidim tebe, moj Sin, 

še bolj razločno kakor sicer – 

tako te nisem videla še nikoli; 

nikoli mi nisi bil tako blizu. 

In vendar vidim, 

kako se v neskončnih trenutkih 

med življenjem in smrtjo oddaljuješ od mene; 
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ne hodi, ostani! 

Megla mojih solza 

naj zagrne in izbriše 

strahotno neizbežnost tvojega slovesa; 

bledico tvojega umiranja 

naj spet ogrne z rahlo mavrico življenja; 

tvoje veneče in gasnoče ustnice 

naj spet nahrani z mlekom ljubezni; 

med tebe in med noč 

naj postavi steno, tako trdno steno, 

da noč ne bo ugasnila tvoje bledice – 

če umrješ ti, 

kje naj potem zajamemo življenje? 

 

zs 

 

Adoracija pri sv. Danijelu    3.-5. 12. 1983 
 

V naše mrzle, mračne dneve 

tvoj posije božji žar, 

da usmiliš se človeka 

in nam poživiš duha; 

bedne smo brez tebe reve, 

Ti bogastvo si z nega. 

Za podobo kruha skrivaš 

neizmerno božjo moč, 

sam daruješ se, použivaš, 

da nahranil bi naš rod; 

sredi nas živiš prebivaš, 

naša luč si, naša pot. 

 

Čakaš, čakaš neprestano 

da bi k tebi, Bog, prišli – 

našo dobo razruvano 

rešil z vrelci milosti; 

čakaš nas z odprto rano 

naših malomarnosti. 

 

Kdaj se bo srce zganilo, 

da ljubezen vrne ti? 

Kdaj se vate potopilo 

da napije se moči? 

Kdaj te vredno počastilo, 

zaživelo v nove dni? 

 

Tebi, Bog, je vse mogoče 

in v trenutku se zgodi, 

kakor tvoja volja hoče, 

duša v nas se prerodi; 

vzljubi te iskreno, vroče, 

zvesto ti poslej sledi. 

 

In zato že naša hvala 

dviga se pred tvoj oltar; 

usta, ki so prej molčala, 
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svoj prinesejo ti dar; 

tvoja milost kraljevala 

bo med nami vekomaj. 

Amen 

zs 

 

 

Sv. Marija Magdalena – 22. 7. 1994 

 
Dolga je bila moja pot 

in dolgo sem iskala. 

Slutila sem, da je nekje ljubezen, 

pa je nisem in nisem našla. 

 

Iskala sem dalje. 

Moja pot ni bila lahka. 

Ljudje so me obsojali. 

 

Vedela pa sem, 

da moje iskanje ne bo zaman. 

 

In končno: 

v solzah sem se vrgla 

k Učenikovim nogam. 

Izpirala sem vso krivdo, 

odlagala breme mnogo grehov. 

 

Gospod, ti veš, 

ti vse veš. 

Vem. Pojdi v miru! 

In sem šla. 

 

Od tistega dne sem nova stvar, 

moja pot ima cilj. 

Stojim pod križem, 

pa ne obupam. 

 

Iščem ob grobu – 

toda – kaj pomeni grob, 

če v srcu gori – ljubezen?! 

 

In ravno grob se mi je razodel: 

VSTAJENJE! 

Postala sem znanilka, 

za vse čase znanilka – VSTALEGA – ALELUJA! 

 

zs (prim. BB 4, s. 300/1) 

 

 

JEZUSOVO SPREMENJENJE  na gori – 6. 8. 1994 
 

Kdaj se bo tvoj obraz 

razjasnil nad nami, 

kdaj se boš spremenil, 
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Gospod? 

 

Vzel si nas s seboj, 

vzel si nas v višino, 

čutimo Neskončnega bližino, 

zajela nas je do globine srca, 

pa te še ne poznamo dovolj, 

vidimo te le delno. 

 

Usmili se nas, 

odpravi našo nepopolnost, 

razodeni, kar si! 

 

Toda: saj te razodeva Oče. 

 

To niso nobene bajke, 

ne morejo biti – 

Kdo bi si jih mogel, 

kdo bi si jih mogel drznil – izmisliti?! 

 

Gospod, Gospod, 

kako dobro nam je tukaj biti! 

Ostajamo v tebi, 

ker si ti hotel ostati v nas. 

 

Ta je moj ljubljeni SIN! , 

To ne velja samo zate, 

velja za nas vse, 

ki nas dvigaš v Očetovo čast 

in že tukaj začenjaš odgrinjati slabo, 

kakor jo nad tabo razgrinja – 

OČE! 

 

zs 

 

ADORACIJA – februar 1998 
 

Pridite, molimo – našega Gospoda, 

ki med nami biva – da nas blagoslavlja, 

božji KRUH  ljubezni – ki se vsem razdaja, 

lačne nasičuje – in repi slabotne. 

 

Pridite, molimo – našega Gospoda, 

potniki smo v svetu – iščemo zavetja, 

v stiskah raznoterih – iščemo rešitve, 

polni smo slabosti – Bog se nas usmili! 

 

Pridite, molimo – našega Gospoda, 

saj za nas daruje – se Bogu Očetu, 

prosi, zadoščuje –kar smo ga žalili, 

in moči nam vrača – ki smo jih zgubili. 

 

Pridite, molimo – našega Gospoda, 

ločene združuje – božji mir nam vrača, 

v Njem smo spet postali – eno sveto ljudstvo, 
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v HOSTIJI se združi – zrnja brez števila. 

 

Pridite, molimo – našega Gospoda, 

z angeli častimo, z vsemi ga svetniki, 

naše je življenje – hvalospev postalo, 

zemlja se spreminja – v radostna nebesa. 

 

Amen, Aleluja! 

zs 

 

 

OKTOBER 1997 – roženvenška 
 

Zahvaljen, Bog, da človek si postal, 

da rešil bi človeka, ki je pal: 

tvoj dom je tihi, mali Betlehem, 

Pastir si dobri, zaželen ljudem – 

deviška Mati je s teboj vse dni, 

ljubezni polna, božje milosti. 

 

Zahvaljen, Bog, da težki križ sprejel 

za naše si dolge, za nas trpel, 

ovenčan s trnjem bil za naš napuh, 

Očetu s tem zadostil si, Bogu. 

Ko v grenki smrti sklonil si glavo, 

odvzel od nas si greh, prastaro zlo. 

 

Zahvaljen, Bog, ki si od mrtvih vstal 

in novim časom s tem zakraljeval; 

ko dvignil sam si v slavo se nebes, 

še bolj utrdil si z zemljani vez: 

darovi silni Svetega Duha 

človeštvu vsemu luč so do neba. 

 

Zahvaljen, Bog, da Mati ljubljena, 

Gospa, Kraljica venca rožnega, 

je zvesta z nami, moli, vodi nas 

življenje vse pred sveti tvoj obraz, 

kjer ti največja naša boš radost 

in vse človeštvo tvoj bo – srečni gost! 

Amen 

zs 

 

MAJNIŠKA, 1997 

 

pomladna lije luč z neba, 

z veseljem zemljo vso navda; 

prepolna duša radosti 

pozdravlja Mater in časti: 

Zdrava, Marija! – Zdrava, Marija! 

 

Deviška Mati Jezusa, 

Odrešenika našega, 

zaupno k tebi smo prišli, 

ki so prepolna milosti: 



126 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Zdrava, Marija! – Zdrava, Marija! 

 

Ko mnogo nas bremen teži, 

ti posreduješ nam moči – 

usmilil se nas bo Gospod 

in svoj nam dal bo blagoslov – 

Zdrava, Marija! – Zdrava, Marija! 

 

Spolnila božjo voljo si – 

naj spolnimo jo tudi mi: 

življenje novo zacvete, 

spet srečno našlo bo srce! 

Zdrava, Marija – Zdrava, Marija 

 

Že zdaj ti angeli neba 

in z vsemi vernimi sveta 

glasno, hvaležno pojemo, 

TROJICO SVETO MOLIMO – 

Zdrava, Marija – Zdrava, Marija! 

zs 

 

SV. REŠNJE TELO, 1997 
Blagoslovljena polja, 

ki rodijo kruh – 

blagoslovljene gorice, 

ki rodijo vino – 

blagoslovljeni domovi, 

ki rodijo služabnike, 

da odidejo za Gospodom, 

ko jih pokliče za seboj. 

 

Blagoslovljeni, 

ko prvič za oltarjem 

spremenite kruh 

v Gospodovo REŠNJE TELO 

in vino 

v Gospodovo REŠNJO KRI! 

 

Takrat so vaše roke 

začele deliti 

množicam Sveti Božji Kruh, 

da ne bi omagale gladu 

in da bi prejemale moč, 

da hodijo za Kristusom. 

 

Blagoslovljeni! 

Vaše življenje je praznik 

In tudi vsem vernim 

Spreminjate težke delavnike 

V praznike – božji obed. 

 

Blagoslovljeni! 

zs 
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DUHOVNIŠKA, na dan novih maš, 6. 7. 1997 
 

Moje srce se raduje, 

moja duša prepeva, 

glasno se zahvaljuje 

Gospodu, Bogu. Slavi ga za veliki dar, 

da mu je poklical za sabo 

in za služabnika me izbral 

svojih neskončnih skrivnosti. 

 

Moje srce se raduje, 

moja duša prepeva, 

glasno se zahvaljuje 

Gospodu, Bogu. Slavi ga za veliki dar. 

Poslal me je na svoja je polja 

in svojo mi žetev podaril – 

žetev ljubezni po dušah, 

ki sam jih nekoč je odrešil. 

 

Moje srce se raduje, 

moja duša prepeva, 

glasno se zahvaljuje 

Gospodu, Bogu. 

Svoje predrage ovčice 

je meni v varstvo izročil, 

da bi na pašo jih vodil 

svete božje besede. 

 

Moje srce se raduje, 

moja duša prepeva, 

z angeli in nebeščani 

velika božja dela slavi. 

Čudeži sveti Duha 

ponavljajo z dneva se v dan, 

božja se volja spolnjuje – 

nikoli ni konca darov! 

 

Moje srce se raduje, 

Moja duša prepeva 

skupno z brati, sestrami 

v družini božjih otrok: 

v najsvetejši daritvi 

uživa več, kot prinaša, 

eno postaja telo 

v Bogu, Kralju vesoljstva – 

 

Raduje. Raduje se moje srce 

in moja duša prepeva, prepeva 

GOSPODU – BOGU! 

Amen. Aleluja! 
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GOSPODOV VNEBOHOD – B – 1997 
 

Naše hrepenenje se je izpolnilo, 

naše sanje so se uresničile: 

iz trpljenja smo prešli v veselje, 

iz ponižanja – v slavo; 

premagali smo prepad 

med nebom in zemljo, 

med grehom in svetostjo. 

 

V temo nam zla je posijala – LUČ, 

ki sega do najskrajnejših meja. 

Nemirni in zahtevni, nenaklonjen čas 

se je premaknil 

v VEČNOST, 

ki je ena sama in vesoljna! 

 

GOSPODU, 

SINU večnega OČETA, 

ki je ENO 

s SVETIM DUHOM, ENO je Z OČETOM, 

večna hvala, slaba, časti! 

zs 

 

 

JEZUS GRE SKOZI ŽIVLJENJE 
 

Jezus gre živ med nami. 

Tudi danes, 

tako kakor je še šel včeraj 

in bo šel jutri. 

 

Srečujemo ga. 

Z radostnim zavzetjem. 

S prezirom. 

S sovraštvom. 

 

Srečuje nas, 

da bi ga videli, 

da bi mu verjeli, 

da bi ga vzljubili. 

 

Tako zelo rad bi bil z nami, 

ker vidi 

naše življenje. 

 

Smili se mu naša revščina, 

ne more gledati naše praznine 

in naših neuspelih poskusov, 

da bi bili vladarji 

vseh src in vesoljstva. 

 

Dobro vidi 

tudi naše iskanje in povpraševanje, 
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da bi mu videli v obraz, 

začutili utrip njegovega srca 

ob svojem srcu. 

 

PROPTER NOS HOMINES 

HOMO FACTUS EST 

                                                       ZS 

 

 

Počivam kakor luč 
 

Počivam v grobu. 

Ljudje govorijo, 

da sem – mrtev. 

Zato se nič več ne zmenijo zame. 

Prepričani so, da so z mano – opravili. 

Čisto lahko in vsakdanje jim je pri srcu. 

Skrbijo jih avtomobili in hiše in moda. 

In kaj bo prikazoval naslednji film 

ali kam pojdejo nocoj pit, 

če so že za ples prestari. 

 

Niti pomislijo ne, 

če le – nisem mrtev… 

Kar nič jih ni strah, če bi se nemara 

že naslednji hip 

ZBUDIL 

in stopil prednje. 

 

Kako bi me sprejeli? 

Kako pogledali? 

Bi jim pomenil samo navidezno prevaro, 

ker »mišice lahko ponovno kaj razgiblje«? 

Bi vlil pogled jim name strah v kosti, 

da se bom maščeval 

za vse, 

kar so mi pač storili…? 

Bi v radosti srce jim prekipelo v vzklik sladak 

in solza presenečenja jim zaigrala bi v razžarjenih očeh? 

 

Počivam, 

kakor LUČ, 

ki se zvečer ovila je v večerni temni plašč, 

da ga čez kratek nočni čas 

v jutranji prvi uri spet – razgrne. 

 

Razgrnil plašč bom nočnih kratkih ur 

in zažarel v sijaju, 

kot še nobeno sončno jutro ni žarelo. 

Svetlejši bom, kot tisto prvo jutro, 

ki je iz nič poklicalo življenje, 

saj bom iz smrti 

zažarel v  - VSTAJENJE! – 

 

        (meditacija za veliko soboto) 
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Samo iz lúči 
 

Samo iz luči 

spet rodi se  - luč. 

Nikoli še tema, 

naj še tako bo težka, gosta in velika, 

spočela ni ne ene same iskre, 

kaj šele, da bi pognala v kres, 

ki bi poniknil v vse globine 

in dvignil se s smehljajem zmage v vse višine! 

 

Dovolj je iskra: 

ena sam ISKRA, 

da se ob njej prižgejo vse luči, 

kar naše jih domove razsvetljuje, 

kar premaguje trpkost v naših jih zabredlih dušah, 

kar iz preteklosti neslavne 

gradi mostove v nova, silnejša obzorja, 

kar iz gnilobe in človeške smrti 

prebudi pomladno rast 

za večnost. 

 

Dovolj je ISKRA, 

ena sama ISKRA, 

čeprav vklesana je bila iz sive skale, 

čeprav le tlela je neznatna, 

vsa prekrita s prti in povoji 

človeških rok, 

čeprav, da ne bi nikdar vstala, 

je strah z velikimi očmi pred njo zavalil 

težek kamen in nanj pritisnil svoj pečat. 

 

Sovraštva ostri dih je le raznetil 

plamenček drobni iskrice neznatne, 

da rasel je in rasel neugnano, 

da švigati sproščeno je začel na vse strani – 

-že kdaj pred njim so razgrnili se povoji, 

že kdaj se je pečat raztajal 

in kamen se težak je bil odvalil!- 

prižigati začel svetilke v naših rokah 

in plamen hraniti po naših srcih, 

neugasni, zmagoslavni, večni!- 

 

Meditacija za veliko soboto 

 
 

Živel, kot eden sem od vas 
 

Živel kot eden sem od vas. 

Moj delovni čas 

je segal od prvega svita do poznega mraka. 

Tesal sem  in gradil 
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bolj drugim prijetne domove kot sebi. 

Dlani so se mi pokrivale z žulji 

in vse mišice so me bolele. 

Živel sem kot eden od vas. 

Moj stan je bil tesen 

in moj kruh skromen. 

Skrb za družino mi je zarezovala gube v obraz. 

Živel sem kot eden od vas. 

Moja ljubezen je čista in zvesta 

objemala Marijo. 

Vse sem ji zaupal 

in ona je zaupala meni. 

Ni bilo vzroka za noben sum. 

Sveti in svetli angeli 

so varovali naš dom. 

Sonce v njem je bilo: 

DETE! 

O, ta otrok! 

Čudežno spočet 

in še bolj  čudežno rojen. 

Ob njem so se odprla nebesa. 

Zato je bil Herod ljubosumen 

in ga je hotel umoriti. 

Bežati smo morali, 

bežati daleč v tujo deželo. 

Vse smo začenjali znova. 

Pa so minila leta izgnanstva 

in spet nas je objela: 

DOMOVINA! 

Odslej ni bilo nič posebnega. 

Dete je postalo fant, 

mlad Delavec, Tesar. 

Tudi njegove roke so se pokrile z žulji. 

Tudi on je tesal in gradil 

bolj drugim prijetne domove kot sebi. 

Živel sem kot eden od vas. 

 

Blagoslov je počival nad nami. 

Mera z moko in vrč z oljem 

se nista nikoli spraznila. 

To je blagoslov – božje bližine. 

To je blagoslov – delovnih rok. 

 

Živel sem kot eden od vas, 

moji bratje in sestre. – 

 
 

Pravica, da soustvarjamo 

 
Oče nas je ljubil 

in nam dal zemljo, 
da jo obdelujemo. 

Dal nam je pravico in moč, 
da nadaljujemo njegovo delo in ga razvijamo. 
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Vidim nepregledno množico božjih sodelavcev. 

Od kraja do kraja zemlje. 
 

Vidim upognjenega, sivolasega kmeta: 
pravkar je vpregel voliče, 

da bo za žuborečim potokom zoral njivo za kruh, 
za naš vsakdanji kruh. 

Vidim vitko, bledo dekle: 
odhitelo je v modno šiviljstvo in sedlo k stroju, 

da nam njeni drobni prstki 
sešijejo obleke iz nylona in diolen-lofta. 

Mlad, močan mehanik je preudarno, 
kot gospodar, 

stopil k stroju in premika vzvode 
in gleda na števec in na komandno ploščo: 

proizvodnja teče poslušno, 
kot bi učenec pisal nalogo. 

In tu rudar: 
nadel si je čelado in se s svetilko v roki 
odpravil med mrzle plasti pod zemljo, 

da privali na dan črno zlato, 
ki poganja stroje, 

greje domove in jih razsvetljuje. 
Kirurg se po več ur trajajoči operaciji, 

s katero je smrti iztrgal plen, 
ves poten seseda in poprosi za kozarec vode. 

Odvetniku ni pošel glas, 
ko je z udarno besedo 

branil pravico uboge vdove pred samopašnimi izkoriščevalci. 
Vidim blagajničarko: 

številke in konti in saldi 
in bankovci in kovanci 

brzijo natančno kot elektronski stroj 
skozi njene možgane, 

kakor da bi bili deca, ki jo čaka doma… 
 

Visok državnik, zaskrbljen za sedanjost, 
še bolj pa bodočnost tistih, ki so mu izročeni, 

se kot ptica spusti preko morij in celin, 
da utrjuje bratstvo in mir. 

 
Vidim vas, božji soustvarjalci! 
Vaše delo je blagoslovljeno, 

vaše delo je pesem tisoč n tisoč glasov. 
Vaše delo je setev, 

vaše delo je – žetev: 
za vas same in za ves svet. 

 
Samo ljubezen rodi – KRUH. – 
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Začetek svetega leta – impresija, 25. 3. 1983 

 
Razsipal se je glas zvonov 

čez naš ubogi, grešni svet – 

in spet je sonce posijalo 

ljubezni božje iz neba. 

 

Razlilo se je čez vasi, 

kjer kruh vsakdanji nam zori; 

razlilo se je preko streh 

velikih in betonskih mest. 

 

Glasno potrkalo na vest 

človeštva je nemirnega, 

ki dokaj je zgrešilo pot, 

malike kot pogan časti… 

 

Razsipal se je glas zvonov 

kot Rešnja Kristusova Kri, 

da spomni našega duha, 

kako nam srečo bog želi. 

 

Izmiti hoče grehov zlo, 

ljubezni v nas zbuditi moč, 

da nova vstala bo pomlad 

z brazd trpečega sveta. 

 

Zahvaljen, naš Odrešenik, 

da si poklical nas glasno, 

podal si božjo nam roko 

n v lepše nas prebudil dni! – 

 

 

Sveto leto - 1983, VESP. I. 

 
Sveto leto odrešenja, 

leto božjih milosti, 

čas poseben prenovljenja 

kliče k Bogu vse ljudi – 

prilike za prerojenje 

naj nihče ne zamudi. 

 

Dvoje dolgih tisočletij 

skoraj da je že prešlo, 

ko največje razodetij 

je dopolnjeno bilo: 

REŠIL KRISTUS, Bog je, Sveti, 

grehov ves človeški rod. 

 

Pozabili pa v slabosti 

skoraj smo na božji dar – 

nismo cenili ga dosti, 

nehvaležna Bogu stvar, 
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dokler spomnile bridkosti 

niso nas na Kristusa. 

 

Lačni smo, ljubezni žejni, 

spet zazrli se v Boga, 

ki v dobroti nas brezmejni 

znova rad bi rešil zla 

in po spravi blagodejni 

spet posvetil nam duha. 

 

Vrnil čast nam bo zgubljeno 

božjih dedičev, otrok, 

nadomestil zamujeno 

s svojo božjo bo močjo; 

našo voljo prebujeno 

vodil bo z Duha močjo. 

 

Hvala tebi, Bog in Oče, 

hvala tebi, božji Sin, 

hvala, Tolažnik ti sveti, 

za to leto milosti: 

v Bogu nam je vse mogoče, 

v Bogu nov se svet rodi! -     zs 

 

 

Sveto leto – 1983, MAT. I. 
 

Usmiljenja in sprave čas 

prebudil bi človeštvo rad, 

da spet ozre se na Boga 

in na njegov prisluhne glas. 

 

Teži nas breme naših dni, 

življenje boj je zapleten, 

bodočnost naša nas skrbi: 

kako je človek nebogljen! 

 

Ozri se, naš ODREŠENIK, 

usmili, človek se in Bog, 

nakloni novih milosti, 

da rešen bo človeški rod! 

 

Kot človek si se v svet rodil, 

kot človek delal in trpel, 

Očeta – človek si častil, 

kar Oče hoče, si želel. 

 

Življenje tvoje že takrat 

odprlo nam je svetlo pot, 

po tebi človek je bogat 

izkusil moč in blagoslov. 

 

Odpri še zdaj bogat nam vir 

ljubezni in zveličanja, 

nakloni nam, nakloni – MIR, 
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ki božje je ljubezni sad. 

 

V zaupanju je naša moč, 

da nas, o bog, ne zapustiš: 

vesoljstva Kralj, povsod navzoč, 

naj pesem naša te slavi! – 

 

 

Sveto leto – 1983, MAT. 2 

 
Ob prvem svitu našega rešenja 

Gospod oznanil svoje usmiljenje 

je bil človeku in se mu približal 

v neskončni ljubezni. 

 

Zdaj spet navzočnost božja opominja 

in čas poseben milosti nas kliče 

k obilnim vrelcem, da bi vsi zajeli 

moči in veselja. 

 

Nihče ne more deleža imeti 

z neskončno Svetim, če ne spreobrne 

se prej od greha n k Očetu vrne 

v iskreni se vnemi. 

 

Kdo naj presliši sveto oznanilo, 

zapre pred Bogom naj duha in misli, 

upre se Njemu, ki nas vztrajno išče 

in srečo želi nam? 

 

Pomagaj, Oče, svojim nam otrokom, 

da bi Edincu tvojemu sledili, 

nas prevzame žar naj sveti Tolažnika 

in se prenovimo -                               zs 

 

Sveto leto – 1983, LAUD 

 
Obiskal si, Vzhajajoči, 

našo zemljo že nekoč 

in prinesel si pomoči 

za človeški bedni rod: 

tvoje milosti te prosi 

tudi danes vse glasno. 

 

Glej, ponižani ječimo 

v svojih grehov sužnosti; 

naj za luč se prebudimo, 

ki iz tebe, Bog, žari; 

naj se v tebi prenovimo, 

izravnamo ti poti. 

 

ti razsvetli naše misli, 

ki ogroža jih tema; 
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ti nas pred napadi ščiti 

in pred vabami pekla, 

da sovražniki nas zviti 

ne premagajo nikdar. 

 

Ti MIRU si Kralj in slave, 

ti življenja si gospod, 

saj iz naše si narave 

bil privzel nekoč telo: 

naj obljube tvoje davne 

se nad nami spolnijo. 

 

Vse naj hvali te, proslavlja, 

vsemogočni, večni Bog, 

in zavezo s tem obnavlja, 

ki jo dalo je nebo: 

blagovest naj tvojo javlja 

in napolni svet s teboj! -   zs 

 

Sveto leto – 1983, HORA MEDIA 

 
Ustavi včasih se naš čas 

in večnost nam spregovori, 

odgrne nam gospod obraz, 

pokliče k sebi nas, ljudi. 

 

Sam vidi naše stiske, zlo, 

bridkosti naših src pozna, 

slabotnost vidi naših rok: 

rosi nam milosti z neba. 

 

Z ljubeznijo nas okrepi, 

izgradi hrapave steze, 

očisti nas in posveti, 

Srce usmiljeno  odpre. 

 

Spet v Njem se gibljemo in smo, 

zajemamo veselja vir, 

zato mu hvalo  pojemo: 

vse Troedinega slavi!                zs 

 

 

Sveto leto - 1983, VESP. II. 

 
Naša Mati in Kraljica, 

ki rodila si Boga: 

bodi naša priprošnjica 

in usmili se sveta; 

ODREŠENJA SI SREDNICA, 

upanje in luč sveta. 

 

Ti nekoč posredovala 

prvi čudež si ljudem, 
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našo stisko pokazala 

si Gospodovim očem; 

zvesta tudi zdaj ostala 

MATERINSTVA boš vezem. 

 

Sin na križu ti izročil 

za otroke je naš rod; 

tebe, Mati, je določil, 

da  nas veruješ skrbno… 

nihče ni zaman še prosil 

te za milost in pomoč. 

 

Kristusove CERKVE MATI 

spremljaš čolnič naš vse dni – 

ti skrbiš, da zmagovati 

moremo nevarnosti, 

in pomagaš, da pristati 

moremo v nebesih vsi. 

 

Prosi Sina, da ljubili 

bi Gospoda kakor ti, 

božjo voljo bi spolnili, 

kot nekoč jo je tvoj Sin; 

Troedinega častili 

s tabo bomo v večnosti! -  zs 

 

 

Sveto leto – 1983, VESP. II. 

 
Rodili smo kot ena se družina 

in dobri bratje med seboj bili, 

Očeta vsi smo zvesto poslušali 

v edinosti božji. 

 

Zavist sovražna spor je zasejala 

v družino našo in rodila boj – 

pest dvignil brat je kruto zoper brata, 

pogazil ljubezen. 

 

Razraslo zlo se v toliki je meri, 

da že ogroža bivanje in svet – 

ljubezni žejni si MIRU želimo, 

želimo si SPRAVE! 

 

Usmili se nas, Oče vse ljubezni, 

strasti pomiri in ljubezen vlij 

nekdanjo v duše, da edini znova 

si sežemo v roke. 

 

Nebo rosilo blagoslov bo znova, 

rodila polja božji bodo kruh, 

vsi kot dobri bratje bomo si edini 

Očeta slavili! -                                          zs 
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Sveto leto – 1983, besedno bogoslužje 
 

Prebuja klic milosti božje z neba 

vse brate po svetu, ki v stiskah ječe: 

prišel ODREŠENJA in SPRAVE je čas, 

da spet obrnili bi k Bogu obraz. 

Usmiljenje božje v pomoč nam hiti, 

da vstali iz grehov bi težkega zla, 

rodili se v Bogu kot nove stvari 

in v miru spet z bratom prebival bi brat. 

 

Neskončna ljubezen rešiti želi 

človeka, zgubljeno vrniti n am čast – 

odrešil nas Brat je in božji nas Sin: 

odprimo vsa srca mu na stežaj! 

 

pripev: 

Milost želi, da nas zbudi, 

v novo življenje nas prerodi! 

 

(značaj pesmi, mera in melodija po: 

Mogočno se dvigni nam, spev, iz srca) 

 

 

Sveto leto – 1983, besedno bogoslužje 2 
 

Gospod nas kliče iz neba, 

da milosti prisluhnemo: 

zdaj ODREŠENJA svet je čas, 

nikar ga ne zamujajmo! 

 

Usmiljen Oče vidi vse, 

kar nas skrbi in nas teži; 

nevarnosti, ki  nam groze, 

od nas odvrniti želi. 

 

Podaja v spravo nam roko, 

da zapustili bi svoj greh, 

sovraštva zlo premagamo 

in MIR bi združil narode. 

 

Zaupajmo: naš Bog je zvest; 

življenje je, resnica, pot; 

njegova, božja smo posest, 

zato odpira nam nebo. 

 

pripev: Ljubezen božja kliče nas, 

podaja v spravo nam roko: 

zaupajmo, naš Bog je – zvesti! -  zs 
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Sveto leto - 1983, besedno bogoslužje 3 

 
Skloni, Bog, se nad zemljo, (Skloni, Gospod, se nad zemljo) 

spet nas obišči s svojo lučjo; 

vrni veselje nam do življenja, 

ki se v dobroti tvoji spočenja. 

 

Spet nam svetlobo resnice prižgi, 

kot si prižgal že nekdanje jo dni – 

tvojo ljubezen bomo odkrili, 

tebe, Gospod naš, bomo vzljubili. 

 

Zlo zapustili greha in zmot 

v milosti tvoji bomo lahko: 

v lepše stopili spet bomo dneve – 

reši, o Bog, nas stiske in reve! 

 

Mavrico sprave nad svetom razpni, 

mir naj objame vse božje stvari – 

tvojo pravico rosijo nebesa, 

tebe slavijo vsa tvoja dela. 

 

pripev: 

Skloni, Gospod, se nad zemljo, 

reši, o Bog, nas stiske in reve – 

tebe slavijo vsa tvoja dela. – 
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c) TIPKOPISI, Proza 
 

 

KRISTUS – isti včeraj, danes in jutri  

januar 1998 

 
Novo leto – premik z ene na drugo letnico. Kaplja v morju večnosti. Morje želja. Človek 

človeku. Prihajajo te želje iz srca? So samo besede? Tudi če bi bile samo besede, bi bile 

boljše, kakor so zmerjanja in laži. Nekje pa za besedami živi prepričanje, da sami le nismo 

neomejeni gospodarji svojega življenja, da je nekdo, od katerega prihaja vse in v katerem vse 

živi. BESEDA. Bog, po katerem je vse nastalo. Ves januar, tja do svečnice, ga gledamo kot 

ljubeznivo Dete v jaslicah. Prevzema nas misel, da se je ZARADI NAS IN ZARADI 

NAŠEGA ZVELIČANJA učlovečil. Ni pa prišel med nas kot prestolonaslednik tega ali onega 

kralja ali predsednika, ampak kot otrok v zasilnem zavetju, PASTIR sredi pastirjev in ovac. 

Ni li že s tem nakazal svojega bistvenega poslanstva: pasti naše nebogljene in ogrožene 

duše?! Kar so čakala dolga stoletja in kar so napovedovali preroki, je postalo dejstvo, ob 

katerem se je premaknila vsa zgodovina in začela na novo šteti. Pred Kristusom in po njem. 

Večnost, katere mo samo bežen drobec, je stopila med nas. Privzela si je našo človeško 

podobo, da bi jo laže dojeli in da bi nas dvignila k sebi. BOG je postal človek, da bi ljudje 

postali BOŽJI OTROCI! Kakšne razsežnosti so se s tem razgrnile pred nami! Razgrinjajo se 

okoli nas, če sami tem darovom ne obrnemo hrbta. 

Angeli so na začetku nove dobe zapeli SLAVA BOGU! Slava in hvala in zahvala. Angelska 

hvalnica nikoli ne utihne. Po njej jo prepeva ves svet. Istočasno pa so angeli v Betlehemu 

zapeli tudi MIR LJUDEM! V stoletju, ki se bliža koncu in ki je zapisano v zgodovino kot 

stoletje vojn, krivic in nasilja, je MIR pravi blagoslov z neba, rešitev človeštva iz strahu, da se 

po svoji krivdi razbijemo in po razgubimo v nič. MIR LJUDEM NA ZEMLJI! Želja in 

molitev vseh src. Vseh, razen tistih, ki so hrbet obrnili Bogu. Kakšna odgovornost je v naših 

rokah! Življenje ali smrt. Sreča ali trpljenje in zlo. 

Leto že nekaj časa začenjamo kot SVETOVNI DAN MIRU. Zamislili naj bi se, kaj gradimo, 

kam gremo. BOŽJA MATI MARIJA gleda na nas, v globine srca nam ljubeče kaže pravo 

življenjsko smer. Ljubi nas, ker nas je vzljubil njen Sin, naš Gospod. Bomo prisluhnili klicu 

ljubezni? Gre za nas same. Bo tudi v nas živel in delal Kristus, ki je ISTI VČERAJ IN 

DANES IN JUTRI? BOG BODI BLAGOSLOVLJEN! 

 

 

MEJNIK V BREZMEJNOSTI VEČNOSTI 

advent 1997 
 

Ni li v tem nasprotje? Če je nekje mejnik, ni brezmejnosti. In obratno: brezmejnost ne pozna 

mejnikov. In vendar je tako, a še zelo izrazito! Advent, čas bogoslužnega pričakovanja in 

spomina na zgodovinski Kristusov prihod na svet, je brez dvoma vsako leto nov mejnik in 

sicer za nas, ki štejemo svoje dni in leta in desetletja. Kako ga sprejemamo? Nam sploh še kaj 

pomeni? Vidimo pač v cerkvah adventne vence, štejemo sveče, ki se na njem prižigajo od ene 

do štirih; vidimo vijolično barvo bogoslužnih oblačil – namesto prejšnjih zelenih. Poslušamo 

naše lepe in bogate ljudske nabožne pesmi – v nas, v naših globinah, pa nobenih sprememb. 

GOSPOD, ki ne pozna menjave časov, ki je bil, ki je in ki bo, stopa pred nas z novim žarom 

svoje ljubezni, ki bi nas rada spomnila, da nismo sami, da hoče biti z nami ON, KI JE; da nam 

hoče prinašati bogastva, kakršna premore samo on. 
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Ob našem življenjskem urniku se čas naenkrat zavrti za stoletja, reči moramo: za dve tisočletji 

nazaj, ne da bi pri tem premiku nastala kakršnakoli praznina! Bog je polnost, ker je polnost. 

Za vsak čas, za vsake okolnosti, za kakršnekoli ovčice na tem revnem svetu. Razlika je samo 

v pripravljenosti naših src. V tem, ali hočemo božjo polnost sprejeti, z njo in v njej zaživeti, 

ali pa jo nemara odklanjamo. Zares smo ljudje čudna bitja. V vsakdanjem življenju tekamo in 

hlastamo za najbolj pisanimi in malovrednimi ponudbami tržišč, v duhovnem oziru pa smo 

gluhi in slepi in brezbrižni. Zares je nujno, da nas nek viden mejnik, novo adventno 

pričakovanje Kristusovega rojstva, spet spomni, v kakšnem brezmejnem in neskončno 

bogatem valovanju, dihanju večnosti se dejansko nahajamo in kakšne izglede imamo, da 

obogatimo. Da postanemo tako srečni, kot si prej komaj mislimo! Neskončni si privzema našo 

človeško podobo, postaja eden od nas, da bi mi postali njegovi. Advent nas na to pripravlja. 

Kar štiri tedne za našo trdoglavost in počasnost v verovanju… 

Advent pa je čas posebne božje pomoči. Naša prizadevanja postanejo lažja in uspešnejša, ko 

ob sebi čutimo BREZMADEŽNO, edino iz človeškega rodu, ki je ni okužil greh. Obilje 

milosti, s katero jo je obdaroval Najvišji, se po njenih rokah, po njenem nenehnem 

posredovanju izliva na nas. Kdor se zateče k njej, bo doživljal, kako lahka in svetla in kratka 

je pot k Bogu. Veliki Oživljalec, SVETI DUH, Marijinim otrokom ne bo nehal razsipati darov 

božje ljubezni.  

Brezmejnost večnosti žari, živi in deluje tudi že sedaj in v nas! 

 

PREBUDITI HOČEM JUTRANJO ZARJO  

Ps 56; november 

 
November. Veter vrtinči in zanaša usahlo, odpadlo listje, ki zadnjič in samo mimogrede še 

ujame nekaj hladnih, bledih sončnih žarkov. 

Človek, kaj je s teboj? Nisi li tudi ti samo usahel list v neizprosnem času, ki bliskovito zanaša 

naša bitja od rojstva do smrti? Kje je ostala radost mladih let, kje neupogljiv zalet zrelih let? 

Kje so načrti, za katere si žrtvoval toliko naporov, da bi postali stvarnost? 

Ne. Človek  ni samo usahel list! Ni samo nekaj snovi. Kar je na nas snovnega, je samo 

posoda, samo vrč, v katerem gori in sije in siplje iskre duša, žar božje milosti. Podarjena nam 

je brez naših zaslug, s Stvarnikovim  namenom, da z njo v teku vsega svojega življenja 

zgradimo Gospodu svetišče. Različni smo. Ta bo zgradil veličastno katedralo, ki jo bodo 

občudovala stoletja; oni skromno vaško kapelico, ki bo obstala malo desetletij. 

Svetišče smo. Bivališče Boga med nami. Če ga z grehi izganjamo, če ga z zanikanjem 

skrunimo, ostane namenskost, usmerjena kvišku, dokler se ne zlije z Bogom v večnosti. 

Zakaj torej govorimo o 1. novembru kot o »dnevu mrtvih«?! Mrtvi smo lahko samo mi, mrtvi 

po duši, tudi če naše telo še živi.«V nebesih smo doma«, ni ugotovil samo naš svetniški 

Slomšek, tako bi morali prepevati, še bolj pa: tako živeti, mi vsi. 

Vse življenje smo v globoki veri in z veri odgovarjajočimi dejanji prebujali tisto jutranjo 

zarjo, kot jo je starozavezni psalmist, še pred Kristusom verujoč v Boga, v duhu zroč v 

nebesa. Hrepenel je po vrhunskem dosežku človeka, kot ne ostaja n.pr. v vesoljski ladji in po 

sprehajanju po vesolju iz vprašljivih namenov, ampak je dejstvo – gledanje Boga! In kaj iz 

tega gledanja sledi? Vseh osmero blagrov. Uboštvo v duhu je – bogastvo v Bogu. Žalost 

zaradi krivic je zagotovilo veselja, katerega nič in nihče več ne more vzeti. Preganjanja na 

svetu jamčijo za čast pred Najvišjim. Čisto srce že tukaj in sedaj glede Njega, ki je 

neustvarjena Lepota. Oče nam je skazal to ljubezen, da se imenujemo in da smo – božji otroci 

– pa se še ni kazalo, kaj bomo.  

Jutranja zarja tiste luči, tiste sreče, ki je še oko ni videlo in ne slišalo uho, nas že tukaj in sedaj 

obliva in dviga v toliki meri, kakor jo sploh moremo dojeti in užiti! Upanje ne osramoti, vera 

ne vara, ljubezen – kraljuje. – 
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DAROVANJE V SVETIŠČU – februar 1998 

 
Svečnica. Cerkve so ognjišča luči. Ni roke, ki ne bi držala sveče. Svetloba in toplota ovijata 

lice in duše. Tam tega nikoli ne zmanjka. Leto za letom, vedno znova se nešteto ljudi v duhu 

pridruži Mariji in Jožefu, ki prinašata božje Dete v svetišče, v pravi Očetov dom. Spolniti 

hočeta postavo, ne lastita si izjemnega položaja, ki bi ju odvezoval dolžnosti. Vesela sta, 

vzhičena, da moreta stopiti v svetišče s tako dragocenim Darom, božjim sinom samim! 

Mineva štirideset dni od tiste enkratne, blagoslovljene, zgodovinske noči, ko je v Betlehemu 

stopil na svet Jezus, obljubljeni Odrešenik.  

Kako naj bi človeštvo to pozabilo?! Ni srca, ki ne bi čutilo, vsaj v daljnem odsevu, kaj sta 

Marija in Jožef doživljala na prvo svečnico. spolnitev predpisa. Radost in hvaležnost božje 

Matere. Osrečujoče Jožefovo izkustvo, kako neskončno darežljivi Bog nagradi zvesto 

izpolnjevanje dolžnosti, kako povrne skrb za otroka! 

Ali pa je pri nas, v našem času, v naših pogojih, takšno svetlo, hvaležno čustvovanje, podobno 

valovanju srca v Mariji in Jožefu? Se zavedamo, da je naše življenje in – še bolj! – da je 

življenje od Boga nam podarjenih otrok tako velik, tako dragocen dar, da se moramo tega 

zavedati, da moramo to z vso iskrenostjo in ponižnostjo in hvaležnostjo priznavati? Kar je pa 

največ – da moramo svoje priznavanje in svojo hvaležnost tudi v življenju in z vsem 

življenjem uresničevati. Ta LUČ iz svetišč na svečnico bi nam morala vse dni, v vseh 

okolnostih sijati v dušo. Naravnavati nam smer, katero ubiramo, če nočemo zaiti. V širšem 

pogledu je ves svet okoli nas svetišče – vsaj moral bi to biti! Grozljivo ubiranje nemogočih 

poti skozi življenje, kar že kaže žalostne posledice, onesrečuje nas same in tiste, ki so nam 

zaupani. Pozabili smo, da je vse okoli nas božje st6varstvo in da smo tudi mi po svojem 

izvoru in svojem  končnem namenu – božje stvari. Ponovno se vprašamo, če je vse naše 

dejanje in bivanje v skladu s tem? Niso li naši domovi,  niso li naši medsebojni odnosi na 

bližnji  in na najširši ravni – ruševine, izpod katerih se poskušamo izvleči? Iščemo sicer ta ali 

oni izhod, toda obtičimo le pri poskusih, če ne gremo za LUČJO IZ SVETIŠČA, če ne 

nesemo v svojih srcih Jezusa, da se zanj zahvalimo nebeškemu Očetu in da se z njim 

posvečeni, z njim okrepljeni in z njim blagoslovljeni veselo ne vrnemo v življenje! Na ta 

način se bodo izravnale naše ruševine, razsvetlila se bo naša bedna človeška tema. Zaplavalo 

bo NOVO – BOŽJE ŽIVLJENJE. – 

 

LUČ V RAZSVETLJENJE POGANOV IN V SLAVO IZRAELA;  

Lk 2,32; februar 1997 

 
Prag pomladi, novega življenja. Letos nam manjša polovica meseca še kričavo vsiljuje pustne 

navade – bolje rečeno: razvade! – druga, večja polovica pa nam kliče: Pomni, človek, da si 

prah in da se v prah povrneš! Tesno in naravno s tem resnim opozorilo pa je povezan sončni, 

odrešujoče, božje velikodušni nasvet: Spreobrnite se in verujte evangeliju! – Kdor se zresnjen 

obrne od pustnih norosti (ki pa žal v določenih hinavščinah in nepoštenostih živijo skozi vse 

leto), se ustavi ob pogledu na vse, kar mu življenje še utegne prinesti, istočasno pa hote ali 

nehote mora sprejeti odrešujočo božjo besedo: Verujte evangeliju! Poganstvo, katerega 

nikakor ne smemo potiskati v pokrajine, kamor še krščansko oznanilo ni seglo, ampak ga 

moramo odkrito priznati tudi kristjani, ki v koreninah, eventualno še po krstni knjigi, nosimo 

to ime, v praksi pa smo malikovalci zlatega teleta in podobnih zvezdnih boginj in malikov. 

Kaj vse so naši? Kaj vse so – moji maliki? Kaj ni pri meni v skladu z evangelijem? Si bomo 

od 24 ur dneva vzeli 10 minut, da se bomo poglobili v ta vprašanja in si pošteno nanje 
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odgovorili? Pa dosledno s svojo poštenostjo, na katero se tako sklicujemo!, na duhovni izvid 

tudi odgovarjali, začenjali nujno potrebno terapijo (zdravljenje) da ohranimo svojo 

eksistenco? Jasno, da vsaj toliko – moralno eksistenco, kot vse žrtvujemo tej ljubi gmotni 

eksistenci? Gre za nas. Kakor je vsak februarski dan bolj obsijan s soncem, bolj bi moralo biti 

in bi lahko bilo naše duhovno, naše versko življenje bolj polno sonca. LUČ, ki je razsvetljenje 

poganov, je tudi SLAVA Izraela. Ta »Izrael«, to izvoljeno božje ljudstvo, smo mi vsi. Kristus 

stoji pred nami. Sije s svojo resnico in s svojo velikodušnostjo in s svojo nedoumljivo in 

nepresegljivo ljubeznijo na vsa naša pota, da ne bi zašli. Sije v naše žalosti, da si jih sam s 

KRIŽEM naloži na lastna ramena. Zdravi naše rane, katere smo si staknili po lastni 

nerazsodnosti in krivdi, s tem, da stoji sam pred nami kot bičani ECCE HOMO (Glej 

človek!). »Moje ljudstvo, kaj naj bi ti še storil, in ti – nisem storil?!« Čim večje darove nam 

kdo pokloni, tem bolj nas pritegne in naveže nase. Mar nam je kdo več dal, kot 

ODREŠENIK?! Samo sonce ga je, Sama – SVETLOBA, sama LUČ! – in: mi?  

Če bo Kristus naša svetloba, bo tudi na – slava. SLAVA IZRAELA. 

ZS 

 

 

GLEJTE, ZDAJ JE ČAS MILOSTI  

(2 Kor 6,2); marec 1998 

 
Letošnji marec je ves posten. Kliče nas kot pomlad k novem življenju v naši duši kaže poti k 

temu. Vprašanje je, če prav mislijo tisti, ki v postu vidijo samo pritrgovanje pri hrani, otožne 

vijolične barve; tisti, ki pogrešajo vesele pesmi Gloria in Aleluja. Jasno je, da si naša narava 

želi čim več vedrine in veselja. Toda postne zahteve  in navade hočejo prav s temi 

bogoslužnimi barvami in klici vrniti našim dušam zdravje in moč, ki smo ju zapravili z 

neurejenim pogledom in zgrešeno potjo. S tistimi odkloni, ki so nas zavajali in smo se jim 

suženjsko uklonili. Ko nam Cerkev na pepelnično sredo posipa prah na čelo, nas spomni, da 

smo si s prvim človekom, ki je bil padel v raju, nakopali trpljenje in smrt. Sicer pa – dnevno 

na žalost ugotavljamo, kako si nepreviden vozač sam nakoplje konec pod luksuznim avtom. 

Božje izročilo, katero nam posreduje Cerkev z življenjsko modrostjo desetero božjih zapovedi 

in z jasnim klicem Kristusovega evangelija, nas svari pred spodrsljaji in nam nedvoumno kaže 

pravo pot. 

Čas milosti. Dragoceno božje darilo. Izraz in dokaz neskončne božje ljubezni. Ko se je človek 

sam zakopal v greh in njegovo uničenje, se je sam božji sin spustil kot enkratni gorski 

reševalec v naše temne prepade in za ceno lastnega življenja dvignil grešni rod iz smrti. Post o 

tem razmišlja, Molitve križevega pota niso neka literarna dediščina, ampak glasen klic 

življenja, »Večje ljubezni n ima nihče, kot  je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje!« (Jn 

15, 13) Ljubezen pa je tista moč, ki oživlja. Neizčrpna pomlad. Prerojenje. Darilo, ki ga ne 

zmanjka. Ko se v postu in s postnimi dejanji odpovemo zlobnim, ubijajočim zavajanjem 

greha, nas objame Bog, zaživimo v bogastvu božje ljubezni. Osvobodil  nas je Najvišji, 

Neskončni. Z lesom križa je Odrešenik zdrobil verige zla, po duši mrtvim vrnil božje 

življenje. Odprl nam je vrata v pomlad Duha, ki je ena sama pesem. Pesem odrešenih, božjih 

prijateljev. In vsi postni dnevi, vse postne ure, vsi postni vzdihi: »Usmili se nas, o Bog, ker 

smo grešili!«, vsak trenutek življenja, ko zamišljeno postojimo pred križem in vsrkavamo dih 

Kristusove darovanjskosti, je nov pomladni cvet na blagoslovljeni zemlji, nov odmev 

angelskih pesmi, ki vso večnost slavijo in hvalijo Gospoda. Nismo vredni nepojmljivo velike 

božje ljubezni, smo je pa na moč – potrebni! Brez nje in sodelovanja z njo bi usahnili. 

Tega pa najbrž –nočemo. – USMILI SE NAS, O GOSPOD! – USMILI SE NAS! – 

ZS 
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OD MRTVIH VSTAL SI – IN ŽIVIŠ! april 1997 

 
S tem stavkom končujemo bogoslužne slavospeve v velikonočnem času. Z njmi srečni in 

vzhičeni in hvaležni želimo dati hvalo in slavo in čast vstalemu Kristusu. Kako tudi ne?! Kaj 

tako velikega ne najdemo v nobenem drugem človeškem dosežku: ne v favoritih smučanja, ne 

v astronavtih, ki šarijo okoli Marsa in iščejo njegovih skrivnosti. 

Kako tudi ne – vsi ti vrhunci ostanejo kljub vsemu samo – ljudje, pri Kristusu pa srečujemo, 

doživljamo in občudujemo – BOGA. Tistega Boga, ki je postal človek, da bi zadostil za naše 

človeške dolgove, naklonil pa tistim, ki ga sprejmejo in priznajo, božje darove. In ni dvoma, 

da je vstajenje od mrtvih, največji dar. 

Pa je Kristus – res vstal? Ni li to samo bajka? Je Kristus sploh bil Bog? Tako in podobno 

poskušajo ti in oni izpodnesti in zabrisati Boga in vero vanj.  Na drugi strani pa postavljajo 

vse polno malikov: denar, užitke vseh vrst, osebe in osebice, verujejo vanje in jim skazujejo 

čast. 

Če odpremo evangelij, zadrhtijo in zasijejo pred nami čudovita dejstva. Prvo velikonočno 

jutro. Pobožne žene hitijo h Kristusovemu grobu, da bi umrlemu skazale človeško pozornost. 

Skrbi jih težak kamen pred vhodom. Ko pridejo bliže, je kamen – ODVALJEN in grob – 

PRAZEN! Zamislimo si njihovo radost! Še več: Angel jim izrecno pove, da je Tisti, ki ga 

iščejo, VSTAL in ga ni tukaj. Kako ne bi iz tega sledilo še angelovo naročilo, naj gredo k 

njegovim učencem in naj jim povedo, kaj se je zgodilo. 

Dokazni material za kristusovo vstajenje nam pa nudi še več: 

Jezus sam pride ženam naproti in jih pozdravi ter ponovi naročilo, katero jim je bil dal že 

angel. Apostola Peter in Janez hitita h grobu in ga najdeta – praznega. Starešine in veliki zbor 

hitro izvedo, kaj se je zgodilo, in v največji zadregi poskušajo s podkupovanjem vojakov, češ 

da so »prišli učenci, ko so oni spali, in ukradli Jezusovo telo«. Le kdo bo verjel – spečim 

stražam?! 

Še isti večer, prvi v tednu, to je – na veliko noč, pride Jezus sam pri zaklenjenih vratih med 

učence in jim zaželi: »MIR VAM BODI!« 

Zaželi mir tudi nam, to se pravi, da ne bi dvomili, ampak verovali. Verovali v času, ki je 

notranje tako nebogljen, tako razbit med dvom in razočaranja vseh vrst, pa tako željan in 

nujno potreben trdnih tal pod seboj. »ČE PA KRISTUS NI VSTAL, JE PRAZNA VAŠA 

VERA!« (1 Kor 14) 

 

 

MINLJIVO – NEMINLJIVO (1 Kor 15, 43.54) november 1996 

 
Dan za dnem, vsepovsod, pri cvetu na polju in vsem zelenju gozdov, pri prisrčnem 

prijateljstvu in v medsebojni toplini družinskih članov, povsod brez razlike in izjeme 

ugotavljamo, kako se vse izgublja, mineva. Nobena znanost, nobena tehnika ne zajezi tega 

zakona, kaj šele, da bi ga odpravila. Mar ni naše življenje, mar niso vsi darovi, katere nam 

življenje prinaša, prazna pena? Čemu se navezujemo na to, kar je srcu in o9čem blizu? Čemu 

bi žalovali za tem, kar izgubljamo? 

Tako nekako je govoril v stari zavezi preizkušeni Job, tako ponavlja današnji cvetoči cvet 

mladosti, ki se z mamili podaja v izginotje. Kje je cena našega življenja? Kaj utemeljuje našo 

navezanost na stvari? Kaj premaguje sleherno naravno izgubo našega najdražjega? 

KRISTUS. SAMO KRISTUS! KRISTUSOVO VSTAJENJE. 
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Kristus je bil križan. Kristus je na križu umrl. Kristus pa je tudi VSTAL! Vstal enkrat za 

vselej. Z našim telesom je vstal. Vstal kot cvet v pomlad. Vstal kot zlata pšenična žetev iz 

semena. 

Slišali smo o Kristusu. slišali o njegovi smrti, pa tudi o njegovem vstajenju. Smo pozabili vse 

to? Smatramo za nek simbol upanja, s katerim se tolažimo v težkih trenutkih? Ali sprejemamo 

kot neizpodbitno dejstvo? Takšno dejstvo, ki ga v najglobljem dnu srca zaznavamo kot 

resnico sredi kričečih laži v ozračju in kljub njim. Dejstvo, ki nam prižge na pot tako močno 

luč, da je ne ugasne noben vihar. Tolikšno moč, da vse minevanje, vse izgube z lahkoto, celo 

z nasmehom in s pesmijo prenesemo. 

»Svetlejši iz noči zasije dan in iz trohnobe se rodi – vstajenje!«, je zapisal Ivan Cankar. 

Njegovo življenje je bilo dovolj težko, njegov lik pa je ostal živ i9n njegova cena vse bolj 

raste. Iz neomajne vre njegove matere je zajel vrelce vere v življenje, vere v vstajenje, vere, 

da se minljivo prerašča v neminljivo. 

November – mesec svetnikov, mesec vernih rajnih, ki na kraju svojega očiščevanja, svojega 

zorenja, svojega prehajanja iz osebnih senc v nedotaknjenost nebes, čakajo trenutka dokončne 

popolnosti, objem Boga. Nas svetniki vabijo za seboj? Nam podajajo roke, da se ob njih 

vzpnemo? Vžigajo v nas luč, da z njo po krščanski solidarnosti posvetimo na pot tudi dušam v 

vicah? Koliko smisla ima naše življenje! Kako važna je vsaka, še tako odrivana osebnost!  

Mi sami smo – neminljivost – naše življenje prav tako. 

HVALJEN BODI BOG! 

ZS 

 

NJEGOVO SRCE MISLI NA ROD ZA RODOM (Ps 3) junij 1997 

 
Zakaj misli Jezusovo Srce, katero častimo ves junij, na rod za rodom? 

Zato, da rešuje njih duše smrti in jih preživlja v lakoti. Psalm, ki je star skoraj tri tisoč let, 

velja še danes. Naši dnevi, naše življenje, so ogroženi od vse polno stvari. Okužen zrak, 

okužena voda, okužena zemlja – in kaj naj šele rečemo o medsebojnih odnosih med ljudmi? 

Razbitost družin, napetost med delodajalci in delojemalci, vprašanje mirnega, sosedskega 

odnosa med narodi? To so stvari, ki naj bi jih reševala in rešila posvetna znanost in naravna 

človeška spretnost in bistroumnost, njih korenine pa tičijo globoko, silno globoko v 

duhovnosti, v naših pogledih na etične zakone. Odvisni so od njih. Če odvzamemo človeku 

njegovo bistvo – božjega otroka, ki zajema življenje iz Boga, božje volje, ter je njegovo 

življenje naravnano neposredno k Bogu, potem nam skrb in ljubezen Jezusovega Srca zasije v 

vsej polnosti. V vsej toplini, moči in lepoti. Človek pa res ne konča, ko preneha delovati 

kepica mesa, kateri pravimo »srce«. Takrat se življenje šele  - začne. Življenje, ki ga nikoli ne 

bo konec. In to življenje se začenja na zemlji, poteka v pogojih časa, pa se »tukaj in sedaj« 

tudi oblikuje. To dejstvo pa ni kar tako. Zelo resna zadeva. Tako resna, da njenih zahtev ne 

preglasi nobena zabavna glasba in je ne potepta nobeno preskušanje po silah teme. Istočasno 

pa je stvar tako zahtevna, da ji sam človek, skažen po izvirnem grehu, nikakor ni kos. In tu 

zaveje sila božje ljubezni, poosebljene v Jezusovem Srcu! V tistem Srcu, ki se je učlovečilo za 

nas. Ki je kot večna Beseda razodelo Očeta in nam poslalo – in nam še pošilja! – Duha 

Tolažnika! Ki je sprejelo križanje in dopustilo, da so ga prebodli na križu. S tem pa se je odprl 

vir milosti, neusahljiv vrelec odpuščanja grehov, navdihov za dobro in moči, da dobro tudi 

uresničimo. »Če je Bog z nami, kdo je zoper nas?!, je zaklical sv. Pavel. Dejstvo, katero bo iz 

lastne izkušnje vsakdo potrdil – kdor namreč brez obotavljanja kot žejni popotnik znova in 

znova hiti zajemat iz neusahljivih vrelcev Ljubezni same. Ni bolečine, ki je ne bi premagali in 

prenesli ob Jezusovem Srcu. Ni dejavnosti, ki bi se nam kar čudežno ne posrečila. In ni 

radosti, ki bi presegla radost, ko duša in vse naše dejanje in nehanje sloni ob razsipnih 

Gospodovih darovih, ko »ne živimo več sami, ampak Bog živi v nas!« 



146 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Lačni smo, žejni smo, darov si želimo – kako naj bi prezirali in pozabljali na NJEGA,  ki 

nikoli ne pozabi na nas?! Smo res gluhi za himno Ljubezni? 

 

NEIZČRPNO OBILJE BOGASTVA – maj 1997 

 
Letošnji maj nam prinaša redko obilje bogoslužnega bogastva. Večinoma praznujemo v tem 

ljubeznivem in čisto materinskem mesecu le Gospodov vnebohod in binkošti, letos pa poleg 

teh dveh velikih praznikov še Sveto Rešnje Telo. Zgodi se tudi, da je majski samo vnebohod, 

ostala dva praznika pa sta že junijska. Kako ne bi bili veseli, kako ne bi bili iz srca hvaležni 

ljubemu Bogu, da se nam hoče pokazati v toliki raznoterosti?! Ljudje močno sanjamo o 

bogastvu in nikoli nam ga ni dovolj. Seveda gre pri naših sanjah za čisto navadno, gmotno 

bogastvo. Na duhovno bogastvo bolj malo mislimo – recimo na pisan razpon umetnosti, od 

knjige do slikarstva in še glasbe. Kaj, če smo ravno zato večno nezadovoljni, ker nam manjka 

duhovnih zakladov? Samo gmotni nas ne nasitijo, ker nas ne morejo. 

Vnebohod. Naš Gospod se vrača v kraljestvo, katero mu je Oče pripravil od začetka. Vrača se 

kot zmagovalec nad smrtjo in grehom, vrača se v pridobljeni človeški naravi. Kako velik, 

imeniten kraljev rod smo! Cena za to imenitnost je kajpada – božji dar! božja ljubezen. In 

pred vnebohodom s Cerkvijo še v treh prošnjih dneh molimo za vse, kar nam daje življenje 

telesa in duha. Kristus, sliši nas! Binkošti. Prihod Svetega Duha. Izpolnitev Jezusove obljube, 

da nam bo po svojem vnebohodu poslal drugega Tolažnika, Duha resnice, ki nas bo spominjal 

in učil vsega in nas z darovi, kot jih je vsak najbolj potreben, varoval pred zvijačami in lažmi 

teme in kot mogočen žaromet kazal pot za Kristusom in k Njemu! 

Binkošti – rojstni dan Cerkve. Iz plašne, neuke in nezainteresirane množice se notranje 

prerodimo v apostole. Vsak na svojem življenjskem mestu, v svojem poklicu. Postanemo 

močni, da komaj verjamemo sebi in sadovom, ki po žarenju Svetega Duha dozorevajo. 

In Sv. Rešnje Telo in sveta Rešnja Kri? Božja navzočnost se pod podobama kruha in vina 

dnevno daruje za nas. Čaka nas po sv. mašah vsega sveta, na vseh oltarjih. Želi nas nasititi, 

želi nas odžejati. Večje ljubezni nima nihče, kakor kdor da svoje življenje za svoje ovce. 

Danes prav tako kot pred dva tisoč leti v dvorani zadnje večerje in še na golgotskem križu. Za 

nas! vse – za nas! Kolik Dar in kako velikodušen Darovalec! In – mi? Kako odgovarjamo? 

V zadregi bi iskali odgovor in precej težko bi ga našli, vsaj – opravičljivega. Tu pa se pokaže 

Mati, Kraljica majniška, soodrešiteljica, in se proseče obrne na Sina Jezusa, da nam odpusti in 

nam pomaga na pot, kakršno je hodila Naša Ljuba Gospa. 

Še nikoli pa ni bilo slišati, da bi Mati zaman prosila za otroke svojega ljubega Sina. Tudi 

Marija – moli svoje – šmarnice – ZA NAS! 

 

 

SADOV NAJ MNOGO OBRODI NAM SVETA VNEMA POSTNIH DNI  

marec 1996 (več. ned. odpev. za post) 

 
Post? kdo iz množice misli nanj? Post občutijo brezposelni, doživljajo ga nedolžne žrtve vojn, 

krivijo se pod njegovim bremenom bolniki, skeli v dno duše tiste, ki brezuspešno iščejo 

pravice. 

Post in trpljenje sta neločljivo povezana. Veliko, bistveno vprašanje pa je, kaj ob vseh naštetih 

postih človeške družine pomeni post štiridesetih dni v Cerkvi. V tem postu ne gre za 

neizbežno zlo, ki ga je pač treba nositi, gre za prostovoljno sprejeto in naloženo stvar: za 

odpoved v hrani, v dovoljenih ugodjih, v molku, kadar nas beseda že srbi, da bi zavrnili 

krivične očitke. Gre za prisrčno in vedro stopničko, ki jo stopimo niže s svojega dejanskega 
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mesta. In podobno. In – čemu vse to? Ni li »odvečno ponižanje« v času, ki je bistveno 

nagnjen k temu, da hoče potlačiti vse in vsakogar poleg sebe? 

Daleč od tega! 

Iskren, blagoslovljen in po Cerkvi zamišlen post raste najprej iz poštenega in stvarnega 

spoznanja in priznanja, da v nas skrito, toda zelo globoko deluje korenina napuha – tistega, ki 

je v raju zavedel prva starša k neposlušnosti. To pa je bila in je še vedno zelo resna zadeva! 

Zato je treba tudi resno odrezati vsak poganjek iz te korenine, če nočemo, da bi nas zlo 

zapletlo v svoje lovke  in nas prej ali slej uničilo. Post skrbi za to. V naše, samo v naše – 

dobro! 

Raste pa post po zamisli Cerkve še iz globljega, silno presežnega dejstva. Iz tega namreč, da 

smo mi vsi samo stvari, rojeni po božji zamisli, po Bogu obdarovani, postavljeni v prostor in 

čas in v dejstva prostora in časa, da v okviru in silnem razponu božjih zakonov čim bolj 

častno rešimo svoje naloge! »Častne« - PRED BOGOM. 

»Spreobrnite se in delajte pokoro!« - te Kristusove besede nam Cerkev postavi za geslo posta 

takoj prvi postni dan – na pepelnico. Smo jih sprejeli samo za značilnost nekega sloga in jih 

pozabili že na cerkvenem pragu? Če bi to bilo, bi bila za nas – velika škoda. 

Najbolj in pred vsem pa posvečuje post in mu daje nepresegljivo veljavo – KRISTUSOVO 

TRPLJENJE. Kogar ne gane in ne potegne za seboj enkratna žrtev PRAVIČNEGA ZA 

KRIVIČNE, NEDOLŽNEGA ZA GREŠNIKE, ta je zdrknil najniže na lestvici – »homo 

sapiensa«. In ta je najbolj potreben, da ga post PRERODI! ČAS KLIČE: V ČASU KLIČE 

BOG! 

 

RADUJ, NEBEŠKA SE GOSPA, ALELUJA! maj 1996 

 
Mesec ozelenelih gozdov, cvetočih češenj, celih zborov ptičjega petja. In čas, ko vonj gozdnih 

šmarnic seže med vse senčne cerkvene zidove in jih napolni s svojo ljubeznivo milino. In vsa 

ta krasota je le simbol duhovne lepote, ki preplavlja Marijin mesec. Čas, ko še zveni 

vstajenjska pesem – kako naj bi sploh kdaj umolknila?! Istočasno pa nas osvaja pesem v čast 

Mariji, Materi in Kraljici in Pomočnici. Lahko bi s pesnikom rekli, da je to – podoba raja. 

Podoba, toda istočasno tudi priča, kaj nas čaka onstran. 

Tedni, ki nam prinašajo s prošnjami dnevi našo človeško nebogljenost, toda polno zaupanja, 

prežeto s trdnim pričakovanje, da »kdor prosi, prejme«. Dnevi, ko vso svojo stisko: za 

vsakdanji kruh; za delo in blagoslov delu; za mir in sožitje med narodi, polagamo v roke 

Gospodu, ki odhaja nazaj v nebo, nazaj k Očetu, s katerim dejansko živi od vekomaj. 

Polagamo jih v roke Njemu, ki sedi na Očetovi desnici. In že zbiramo šopke novih prošenj: za 

sedmere darove iz nebes obljubljenega Svetega Duha, Oživljalca in Tolažnika. Tisto silo 

duhovne dinamike, ki je ravno našemu grozljivo materializiranemu, strahotno izpraznjenemu 

in zaskrbljujoče propadajočemu času in človeštvu bolj potrebna kot vsakdanji kruh – čeprav 

tudi tega manjka, zaradi krivično razdeljenih dobrin. Si moremo misliti, kakšen čudež se je 

zgodil na prvi binkoštni dan, ko je peščica plašnih, dvanajsterih apostolov v žarenju in 

govorici ognjenih jezikov stopila pred množice in začela tistim, ki so bili Jezusa križali, 

oznanjati, da je prav ta križani Gospod – edina možnost odrešenja, edini Odrešenik?! In prvi 

dan so prav to oznanilo sprejeli tisoči in se krstili. Pa to ni bil noben množični miting, ki bi ga 

že naslednje jutro spet pozabili: bil je kvas, ki še danes privablja in spreobrača in odrešuje 

milijone. Se zamislimo ob besedah: Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš 

obličje zemlje!?Na vse načine bi radi prenovili zemljo, ki je prerojenja zares nujno potrebna, 

toda prenovi jo lahko samo VELIKI OŽIVLJALEC. Mislijo naši birmanci na kaj drugega, kot 

na darila? Na kaj več? Slutijo Silo, ki bo njihova notranja življenjska moč dolga desetletja? 

Letošnji slovenski majnik pa je poleg navedenih stalnih dejavnikov še posebno bogat, brez 

pretiravanja rečemo, da je enkratno zgodovinski. Tako zgodovinski, kot je bilo tisto stoletje, 
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ko je rod od Drave do Soče in Save in Mure sprejel krst in iz poganske črede postal kulturno 

ljudstvo v osrčju Evrope. Prihod papeža – Kristusovega namestnika. Edinega človeka našega 

slovenskega rodu v dveh tisočletjih krščanstva in papeštva!  Se nam sploh sanja, kaj to 

pomeni kaj bo o tem pisala zgodovina stoletij? 

»In ti, Betlehem, nikakor nisi najmanjši med knežjimi rodovi!« 

Naš rod, naša zemlja, sta zapisana v srce Najvišjemu. Zapisana kot ljuba otroka v srce Materi, 

Kraljici, ki se raduje, da njen ljubi Sin vstaja v dušah, vstaja v srcih. Aleluja! 

ZS 

 

ZVESTI KRIŽ, EDINO TI SI PLEMENITO RES DREVO 

(slavospev ob češčenju križa) marec 1997 

 
Letošnji marec je ves postni, le zadnja dva dneva zažari v Kristusovem vstajenju. Dovolj nam 

je danega bogastva, da se zamislimo v pot odrešenja. Prostovoljna postna odpoved temu in 

onemu; krotko in tiho prenašanje nevšečnosti, ki nikomur in nikoli niso prihranjene. 

In kaj naj še rečemo o zbranem premišljevanju Kristusovega trpljenja? Če bi kdo rekel, da je 

to stara srednjeveška navada, da danes mislimo samo na človeka, tukaj in sedaj, na čim 

ugodnejše reševanje eksistenčnih vprašanj, bi vse to bilo še zelo malo in zelo površno, 

vsekakor pa ne dovolj, če nam gre zares, da človeka dvignemo iz premnogih težkih stvari. 

Vsem človeškim prizadevanjem bi manjkalo bistveno, okoli česar se vse suče – ljubezni, ki 

sama vsa pravična, gre v ponižanje, v bogokletno obsodbo in v smrt na križu – vse to pa za 

človeka, ki se ravno ne more pohvaliti, da bi bil pravičen! Prijazne nalepke, lepe besede, 

zveneča gesla tako hitro izgubijo svojo moč dokaza in prepričevanja, ko se odprejo čudne 

globine dejanj. Bog pa ne rabi nalepk. JE, KI JE, zato tudi iz njegovih dejanj do kraja prevzeti 

obstanemo, sprejmemo dokaze in verjamemo. Še več: VERUJEMO! Kdo ne bi veroval, ko se 

zazre v Jagnje, ki je šlo odkupovat človeka?! In odkupovat na način in tako nedoumljivo 

bogati izmeri, kakšne ne moremo najti nikjer drugod. Kristusov križ, Jagnjetovo trpljenje na 

križu – večje ljubezni ne najdemo drugod. In ravno ljubezen nas v tem slučaju tako objame, 

tako poživi in okrepi in potegne za sabo, lahko bi rekli, da nas použije. Sonce pomladnega 

jutra. Svet postane kot cvetoč vrt. Izgubljeni paradiž za polje v duši in srce zapoje, začne 

prepevati tako toplo in hvaležno, da prav ta pesem zahvale zveni in zveni v nas, tudi če bi grlo 

molčalo in bi bile ustnice zaprte! Vedno in povsod. Božja ljubezen je na znotraj rešila naše 

eksistenčna vprašanja. Obogatila nas je z zakladi, za katere ni nobenih odgovarjajočih meril. 

Samo nabiramo si jih lahko – padajo nam v naročje – nikoli jih ne zmanjka – za vse jih je 

dovolj – tu izostane vsaka diskriminacija! 

Dnevna mašna daritev – dnevno hranjenje duše z evharističnim Kruhom – skupna in osebna 

molitev križevega pota -  naša še tako vsakdanja revna opravila pojo z nami, saj so uglašena 

na melodijo Ljubezni. 

V nas je – POMLAD, to božjo pomlad pa lahko razsipljemo tudi drugim. Ni lesa, ki cvetel, 

sad poganjal bi tako! ---- 

 

GAUDENT ANGELI – ASSUMPTA EST REGINA IN CAELUM 

avgust 1996 

 
Veselje nad novo bodočnostjo. Vstop v kraljestvo sanj in želja. V svetovja božje resnice, 

božje resničnosti in božje ljubezni. Nobena človeška beseda se tako neovrgljivo in dosledno 

ne izpolni, kot se božja. Obljuba raja je samo prevara pri krivih prerokih, pri tistih, ki iščejo 

svoje koristi, ne pa koristi bližnjega. Pri Očetu luči, pri njegovem edinorojenem Sinu je 

resnica, je izpolnitev in dejstvo, kakršno daleč, nepopisno daleč presega vse pojme in 
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pričakovanja. naš Bog je Bog življenja. Vir življenja, pot življenja in tudi neskončni cilj. 

Božji Sin, Sin človekov, je pribit na križ zato, da na križu premaga tistega, ki je z lažjo vse 

človeštvo pahnil v greh in s tem v smrt. Kjer ni greha, tudi ni smrti. Samo prehod ostane – 

prehod iz časa v večnost, iz trpljenja v poveličanje, iz ponižanja v slavo, ki sije in gori iz 

Svete Trojice! 

Praznik Marijinega Vnebovzetja je nekakšna ponovitev, ponavzočitev, predvsem pa potrditev 

Kristusovega vstajenja. Tudi naša Ljuba Gospa je vzklikala: Smrt, kje je tvoja zmaga?! smrt, 

kje je tvoje želo?! Od svojega brezmadežnega spočetja, preko učlovečenja druge božje Osebe, 

skozi vso bolj trnjevo kot rožnato pot iz betlehemske votline vsa leta, ko je Sin potožil, da 

nima kam glave položiti, do strašnih golgotskih ur pod križem – je Mati podvojeno čutila vse 

bolečine svojega Edinca. Ni klonila,  ni obtoževala – vztrajala je, prenašala trpkost trpljenja in 

– zmagala! Ne stoterno, ne tisočerno – tisoč krat tisočkrat ji je večnost vse povrnila, vse 

spremenila iz bolečin v radost. V radost, ki ne mine. Delež je na slavi Sina, na dediščini 

Očetovega kraljestva. 

Kakor pa Sin ne pozabi bratov in sestra, ki še potujejo po dolini solza, izpostaljeni vsem 

zankam in lažem hudobnega sovražnika, temveč jim naklanja svojo pomoč, da se rešijo zla, 

tako tudi njegova ljuba Mati posreduje in prosi za nas. »vina nimajo«, ponavlja o nas in naših 

stiskah na duši in na telesu, kakor je prosila nekoč v kani Galilejski. Takrat je izprosila prvi 

Jezusov čudež – danes pa se na Sinovo besedo znova ponavljajo čudeži. Milost ne neha rositi 

na ubogo, od zla izsušeno in življenjsko ogroženo zemljo. Vsak lahko pogleda v svoje 

življenje. Ugotovi, da: 

MATI NIKOLI NE ZAPUSTI SVOJIH OTROK. 

 

LUČ V RAZSVETLJENJE POGANOV IN V SLAVO IZRAELA 

Lk 2, 32; februar 1997 

 
Prag pomladi, novega življenja. Letos nam manjša polovica meseca še kričavo vsiljuje pustne 

navade – bolje rečeno: razvade! – druga, večja polovica pa nam kliče: Pomni, človek, da si 

prah in da se v prah povrneš! Tesno in naravno s tem resnim opozorilom pa je povezan 

sončni, odrešujoče, božje velikodušni nasvet: Spreobrnite se in verujte evangeliju! – Kdor se 

zresnjen obrne od pustih norosti (ki pa žal v določenih hinavščinah in nepoštenostih živijo 

skozi vse leto), se ustavi ob pogledu na vse, kar mu življenje še utegne prinesti, istočasno pa 

hote ali nehote mora sprejeti odrešujočo božjo besedo: Verujte evangeliju! Poganstvo, 

katerega nikakor ne smemo potiskati v pokrajine, kamor še krščansko oznanilo ni seglo, 

ampak ga moramo odkrito priznati tudi kristjani, ki v koreninah, eventualno še po krstni 

knjigi, nosimo to ime, v praksi pa smo malikovalci zlatega teleta in podobnih zvezdnih boginj 

in malikov. 

Kaj vse so naši? Kaj vse so – moji maliki? Kaj ni pri meni v skladu z evangelijem? Si bomo 

od 24 ur dneva  vzeli 10 minut, da se bomo poglobili v ta vprašanja in si pošteno nanje 

odgovorili? Pa dosledno s svojo poštenostjo, na katero se tako sklicujemo!, na duhovni izvid 

tudi odgovarjali, začenjali nujno potrebno terapijo (zdravljenje), da ohranimo svojo 

eksistenco? Jasno, da vsaj toliko – moralno eksistenco, kot vse žrtvujemo tej ljubi gmotni 

eksistenci? Gre za nas. Kakor je vsak februarski dan bolj obsijan s soncem, bolj bi moralo biti 

in bi lahko bilo naše duhovno, naše versko življenje bolj polno sonca. LUČ, ki je razsvetljenje 

poganov, je tudi SLAVA Izraela. Ta »Izrael«, to izvoljeno božje ljudstvo, smo mi vsi. Kristus 

stoji pred nami. Sije s svojo resnico in s svojo velikodušnostjo in s svojo nedoumljivo in 

nepresegljivo ljubeznijo na vsa naša pota, da ne bi zašli. Sije v naše žalosti, da si jih sam s 

KRIŽEM naloži na lastna ramena. Zdravi naše rane, katere smo si staknili po lastni 

nerazsodnosti in krivdi, s tem, da stoji sam pred nami kot bičani ECCE HOMO (Glej, 

človek!) »Moje ljudstvo, kar naj bi ti še storil, in ti – nisem storil?!« Čim večje darove nam 
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kdo pokloni, tem bolj  nas pritegne in naveže nase. Mar nam je kdo več dal, kot 

ODREŠENIK?! Samo sonce ga je. Sama – SVETLOBA, sama LUČ! ---- in: mi? 

Če bo Kristus naša svetloba, bo tudi naša – slava. SLAVA IZRAELA. 

 

DA NAM DETE BETLEHEMSKO BLAGOSLOV SVOJ SVETI DA!  

januar 1997 

 
Toplina, milina, prisrčnost, nevsiljivost jaslic nas nagovarja, osrečuje, vabi k sebi vse tja do 

svečnice. Čaka, da se odzovemo, prihajamo k njej, se oddahnemo v svojem živčnem 

življenjskem tempu, se ogrejemo ob njeni toplini in to tudi izžarevamo drugim; na vse strani; 

vsem, ki jih do srca zebe ob današnjem hladu medčloveških odnosov. Letošnje božično 

praznovanje ima še poseben prizvok, saj je prvo v pripravah in pričakovanju velikega božiča 

leta 2000! Ob jubileju enkratnega, odrešilnega Jezusovega prihoda na svet. Nam ne utriplje 

srce bolj živo, bolj toplo, bolj veselo? Mar bi sploh mogli pozabiti na to?! Stopiti iz žarčenja 

milosti? Pustiti vnemar božje zaklade milosti in se sklanjati nad brskanje smeti?! Tako malo 

bi cenili sami sebe? Bog je postal – človek; Večni, neskončno Sveti si je privzel našo naravo, 

da bi nas obogatil s svojo, božjo. Nam to ni mar?! Bog pa ni samo velik, je tudi neskončno 

usmiljen; pozna našo zadržanost oči in duha, pa nam pošilja še srednike. Kmalu po prazniku 

svojega rojstva nas spomni na svete Tri Kralje, na tri Modre z vzhoda, ki gredo za 

nenavadnim sijem zvezde, ne da bi določno vedeli, kam jih vodi. Iščejo pri učenih ljudeh; 

iščejo na dvoru oblastnika; kam naj še gredo, ko na teh odločujočih mestih ničesar ne 

najdejo?! Za zvezdo! Samo za zvezdo! Kako bi se zmotili? Kako bi jih znamenje z neba 

varalo, pustilo na cedilu?! Lahko si zamislimo, kako je vzvalovila njihova notranjost, ko so 

obstali pred hlevcem, zagledali uboštvo pastirske staje in Dete v jaslih. Bogastvo in uboštvo si 

stopita iz oči v oči. Oblastniki z neomajnimi pravicami in prednostmi srečajo popolno nemoč. 

Kako bi se odzval današnji neomajno vase in v svojo neo0dtujljivo pravico samoodločanja 

zaverovani sodobnik? Razočaran bi obrnil hrbet in odšel. Modri pa ravno nasprotno. Silno se 

razveselijo, padejo na kolena in molijo Dete! Tako živa, tako globoka je njih vera, da nas 

potegne za sabo. Nas, ponosni in »nedotakljivi« rod ob koncu drugega tisočletja! Molijo. 

Tako prevzeto, tako prisrčno, kot je to primerno pred Detetom iz nebes – Detetom na zemlji. 

Samo vzvalovanost čustev pa v tem primeru ni dovolj. Kar sama se prelije v darovanje Sinu 

večnega Očeta. Zlato. Kadilo. Mira. Zlato – Kralju. Kadilo – Bogu. Mira – mazilo 

Odrešeniku, ki ga čaka – križ. In kaj damo – mi? Zlata nimamo. Mire tudi ne – pač imamo 

razne krame, toda samo za osebno nego svoje lepote – Lahko pa damo – ljubezen; globoko in 

iskreno in zvesto in modro ljubezen. Odprtost Bogu in izogibanje Heroda. Materinski pogled 

Detetove in naše Matere Marije nas spremlja in blagoslavlja in nam posreduje mir! 

 

Veliko znamenje na nebu  

(Raz 12, 1) avgust 1997 

 
Gospodov ljubljenec, apostol Janez, kateremu je Gospod tudi izročil na križu svojo Mater, 

vidi v Razodetju veliko znamenje na nebu, ženo, obdano s soncem, mesec je pod njenimi 

nogami, glavo ji obdaja venec dvanajstih zvezd. Tako slike predstavljajo Gospodovo Mater 

Marijo. Ženo, polno luči, brez sence, brez madeža. Znamenje za poveličanje človeka v slavi 

nebes. Znamenje upanja, ki ne osramoti. Slave, ki jo doseže, kdor ne le z besedo, temveč tudi 

z vsem življenjem spolni Gospodovo voljo. Marija, ki jo angel že ob gospodovem spočetju 

pozdravlja kot milosti polno, ob telesni smrti doživi, da jo Sin tudi s telesom vzame k sebi, v 

nebeško slavo, v blaženost brez konca. Vzame v kraljestvo z Očetom, kamor se je bil dvignil 

že sam! Ob učlovečenju ga je, neznana in neznatna devica v Nazaretu, sprejela v svoje čisto 
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telo, zdaj jo njen sin sprejema v največjo radost, v najvišjo slavo. Kako naj bi po telesni smrti 

Matere pustil, da bi gniloba in trohnenje razjedala in uničevala telo, iz katerega je bil sam 

črpal svojo vidno posodo bivanja, Bog in človek?! Kakor se je po lastnem vstajenju bil 

dvignil v Očetovo slavo, tako je vzel v nebesa tudi Mater. Tako je po svežini neposrednega 

izročila najstarejših časov krščanstva verovalo vse božje ljudstvo. Na svojih upodobitvah 

Marije jo je prikazovalo kot veličastno Kraljico, neposredno ob Sinu, Očetu in Svetem Duhu, 

ki v svetli in topli in sveti luči kronajo našo Ljubo Gospo. Smrt nikakor ni zadnja beseda za 

človeka. Posrečilo se je sicer tej nezaželeni gostji človeštva, da je z grehom že na prva dva 

človeka priklicala zlo, in ga – žal ! – še vedno z grehom spravlja na bedne potomce Adama in 

Eve! toda ravno v nebesa vzeta Gospa in Kraljica priča, da je otožni polmrak človekove smrti 

premagan. 

Iz kratkega nočnega presledka zasije dan, zasije vstajenje, zasije naš prihod v neugasno sonce 

božje navzočnosti. Kako, da je smrt izgubila zmago, kako, da se ji je strlo želo uničevanja? Po 

Marijinem sinu, po našem Gospodu Kristusu, po Odrešeniku vesolja. Greh nima več kaj 

iskati, nima več kaj uničevati, odkar je bil na Jezusovem križu premagan. strt za vse čase. 

Seveda, če bedni Adamov potomec ne kliče sam zla, ne spravlja sam uničevanja na sebe z 

grehom, z nezvestobo bogu, če sam ubira ravno nasprotno smer bednega življenja, kakor jo je 

izbrala in kakor jo je zvesto hodila – M A R I J A! Sreča nebes je v naših rokah, v naši izbiri. 

Upoštevamo to dejstvo? – V našem interesu je, da nas lepi praznik Vnebovzete predrami. 

 

Sveta Mati ljubljena 

oktober 1997 

 
Lepo je otroku in srečen je, kdor vse življenje hodi ob dobri in skrbni materi. Edino in 

enkratno bitje, ki je dano človeku, spremlja in varuje njegov razvoj. Razveseli se vsakega 

otrokovega koraka, od takrat,  ko sploh shodi, do takrat, ko zrel mož ali zrela žena po več 

desetletjih pokaže pozitivne, splošno priznane uspehe svojih prizadevanj, in s ponosnim, 

hvaležnim leskom v očeh poudari: Tega pa me je naučila moja mama! Zlo in razkroj v 

današnji družbi prvenstveno izhaja prav iz razloga, da je na žalost, na veliko žalost!, 

odpovedala mati. 

Roženvenški mesec oktober s svojim priporočanjem, da zavzeto in zvesto molimo rožni 

venec, nam v veliki, odlični meri potrjuje blagoslov, ki ga za človeštvo imajo dobre matere – 

prav z materinsko toplino  pa kliče, naj vstane, kar je padlega; naj se zravna in upre pogled v 

božje Sonce, kar je globoko sklonjeno k žalostnim tlom. 

MATI MARIJA. Od vekov, od padca v raju, izbrana in določena in blagoslovljena in milosti 

polna, da prinese ODREŠENIKA, ki bo človeka dvignil in ozdravil in mu vrnil izgubljeno 

dostojanstvo in čast božjega otroka. Zvesto, čudovito, čudežno je Marija izpolnila svoje 

poslanstvo! Skromna delovna žena, katero preseneti pesem angelov, ko v zasilni pastirski staji 

rodi Sina; pozneje bridko doživlja prezir Jezusovih nasprotnikov. Tiha bridkost se stopnjuje in 

doseže vrh ob križu, na katerem umira Edinec. Kje so ostali angelski spevi; kje se je razblinilo 

prerokovanje tete Elizabete, da bo blagrovana med vsemi ženami; v srcu zvenijo žalostni 

Materi samo še Sinove besede: »Kdor spolni voljo mojega Očeta…« Zavedala se je, da jo je 

sama spolnila do viška. Zveni ji kot odmev srečnih dni Odrešenikova beseda: »Tretji dan bo 

vstal!« 

Kako hitro so se izgubile žalosti! Kot bežna senca ob vzhodu sonca. SIN JE VSTAL! Zdaj so 

se pokazali posamezni svetli utrinki dobrih treh desetletij njene zveste hoje s Kristusom kot 

kamni v tlaku ceste, ki je resnično privedla tudi njo, ne samo Sina, v blaženost, »ki je oko še 

ni videlo in je uho ni slišalo«! NEBESA. Je še kaj več? 
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Marija, ovenčana KRALJICA nebes in zemlje, pa v blaženosti neba ni pozabila na nas. Na 

uboga zemeljska bitja, ki tudi doživljajo in preživljajo svoje težke  ure in dni in leta. Kako naj 

bi pozabila, saj ji je Sin na križu izročil vse nas: »GLEJ, tvoj sin!« 

Molitev rožnega venca nas spominja, da nikoli nismo sami, in da naša pot vodi – Z MARIJO 

V NEBESA! A l e l u j a ! 

 

V začetku je bila Beseda  

(Jn 1,1) september 1997 

 
Začetek šolskega leta. S pekočega poletnega sonca, s sproščenih in živahnih igrišč, z izletov 

po hribih ali po naših turističnih središčih žubori reka naše mladeži od osnovnih do srednjih in 

strokovnih šol tja do umirjene, zahtevne Almae Matris, do univerze. Prinaša odprto srce, 

radoznalo glavo, žejo in glad po odkritjih sveta in življenja na vseh ravneh. 

Besede bodo zazvenele. Iz ust ljubeznivih, skoraj materinskih učiteljic, tja do resnih, strogih, 

zahtevnih profesoric, ki takoj po očeh in drži mladeži ugotovijo, kdo se je učil in kdo se ni. In 

besede znanstvenih odkritij bodo zazvenele tudi med hrami učenosti. Kaj je z vami, mladi, 

živahni, na igre in smeh in zabavo usmerjeni? Kakšna so vaša pričakovanja? Prihajate med 

štiri šolske stene zato, ker doma tako pravijo? Ali zato, ker je pač družbena zahteva, da si 

mlado bitje nabere v glavo dejstva, ki uravnavajo življenje, kažejo delu uspešno pot in s tem 

omogočajo čim boljše življenje? Toda – kaj je »boljše življenje«? Manj truda in več denarja? 

Bolj vidno mesto »na položaju« iznad drugih? 

Vse to so reči, ki imajo nekaj vrednosti, toda so bridko premalo za človeka vredno življenje in 

nikoli ne utešijo človekove žeje. »Ad majora nati sumus« - za kaj več smo rojeni. 

Kaj pa je ta »VEČ«? To nam pa pove »BESEDA«, pove nam Tisti, ki je »zaradi nas in zaradi 

našega zveličanja prišel iz nebes«, Bog človek, Jezus Kristus. Samo on nam pove, samo on, ki 

je Resnica. Ne bi niti živeli, če nam On ne bi bil dal življenja. Ne bi nikoli našli prave poti, če 

nam je ne bi kazal On, ki je Pot. Ne bi se umirilo naše srce, ki je žejno ljubezni, saj nas je še v 

življenje poklical žarek božje neskončne ljubezni, ko se je zaiskril v naročju naše matere in 

očeta. Prižgal je v nas bivanje. Čemu? Da bi ta ali oni delodajalec manipuliral z nami v svoj 

gmotni dobiček? To bi bilo za Boga žaljivo misliti. Neskončni ne meri po izkrivljenih 

človeških merilih. Izžareva kot sonce večnosti svoje darove. Vsakemu po meri, ki je njena 

lastna. Dvoje bitij ni enakih. Tudi ciljev ne more doseči enakih. In vendar nihče ni prikrajšan. 

BESEDA. Iz večnosti zveni z vsem bogastvom. Utešila bi rada našo žejo po »več«, po »čim 

več«. Tega pa je zmožna samo – ONA! Kako ji torej ne bi prisluhnili? Tega pa je zmožna 

samo _ ONA! Kako ji torej ne bi prisluhnili? Kako ne bi odprli vrat svoje duše, ko trka 

nanje?! Kako bi sami sebi škodovali, če tega ne bi storili? LUČ je v njej – silnejša luč, kot je 

sonce. LJUBEZEN, ki smo je žejni. MOČ, ki nas nikoli ne zapusti….. 

 

Luč pričakovanja  

advent 2000 

 
Kdo ne pričakuje? Starši pričakujejo dober učni uspeh otrok. Brezposelni pričakuje službe, 

nemara že več let. Mlad človek pričakuje v žaru svoje zaljubljenosti, da lepe sanje ne bodo 

splahnele v razočaranju. 

Bog je vse več in svetlejših stvari pričakoval od človeka. Ko se je prvi človek z grehom 

zapletel v padec in obsodbo, je božje usmiljenje napovedalo rešitev: Odrešenika, ki bo zlu strl 

glavo. 
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Minevala so tisočletja. Od Boga poslani preroki so napovedovali prihod Obljubljenega. 

Človeško srce in človeška misel sta v pričakovanju zrla luč, ki ni več ugasnila, temveč se vse 

močneje in bližje razlivala po obzorju. 

Božje napovedi so se uresničile. Pred dva tisoč leti se je v betlehemskem hlevcu rodil 

Obljubljeni in Pričakovani. Začel se je nov čas, začelo se je novo štetje. Bogoslužje je dejstvo 

zgodovinskega pričakovanja prelilo v vsakoletno svetlobo štirih adventnih tednov. BOG SE 

BLIŽA. Bogoslužje ga čuti, ga gleda, ga vidi, ga pozdravlja in oznanja po vseh širinah in 

daljinah sveta: molitveno bogoslužje z bogastvom izbranih besedil; dnevna mašna daritev s 

skrivnostnim, a živim evharističnim prihodom Gospoda na naše oltarje. Bi hoteli še več?! Bi 

kje našli še več duhovne luči?! Naše življenje postaja pesem, pesem hvalnica, kakor da 

zajema radostne in veličastne glasove angelskih zborov iz nebes. In to sredi našega sveta, vso 

njegovo žalostno sivino odmikanja od Boga in babilonskemu plesu okoli malikov navkljub! 

Luč pa je močnejša od teme. Pronica kot sonce izmed oblakov, dokler se vsi oblaki ne 

razprše. Nebogljeno DETE, za katero ni bilo prenočišča v Betlehemu, je danes z veseljem in s 

častjo sprejeto  po vseh širinah sveta. Ogreje mrzla srca. Potolaži žalostne oči. Deli kruha 

svoje božje modrosti in odrešilnih smernic tam, kjer se razočarani svetski človek utaplja v 

razočaranosti in išče izhoda. Še mnogo več! EVHARISTIČNI KRUH nas pričakuje. Dan za 

dnem. Nudi nam največ, kar je mogoče: samega sebe. Usmiljen, kakor je bil nekoč, ozdravlja 

naše duhovno s posvetnostjo oslepele oči, vzravnava v sužnosti materializma ukrivljene 

hrbtenice, prižiga luč, daje nove smerokaze ne samo za pomoč iz brezupa, ampak za naš 

obstoj sam! LUČ v vsakem času, na vsakem kraju, za vsako srce, za vsakega iskatelja. 

Pričakovanja so uresničena. Bog, ki je LJUBEZEN sama, nas pričakuje. Daje tudi nam, da ne 

nehamo jemati, uživati in rasti v milosti….. GLORIA IN EXCELLSIS DEO! 

 

Luč darovanja  

februar 2001 

 
Mesec, ki diha v pomlad. Sonce prej vzhaja in pozneje zahaja. Več svetlobe. Polmrak okoli 

jaslic se je umaknil do drugega leta. Cerkve so kot cvetlični vrt neštetih luči, ki veselo, 

zavzeto in poduhovljeno plapolajo v vseh rokah. Kako ne?! Pozdravljajo namreč Njega, ki je 

LUČ SVETA. Blagoslovljeno, iz nebes zemlji podarjeno DETE, ki ga MATI prinaša, da ga 

DARUJE. Od prvega trenutka njegovega življenja ve, dobro ve, da je Oče poslal Sina svetu v 

odrešenje, da ga je že sam daroval. Pri tem sama v duhu in v dejanju, v spolnitvi verskega 

predpisa sama sodeluje. Kako vzvalovana je vsa njena duša! Čuti, kaj to pomeni za ves svet. 

Razume, da DAROVANJE LUČI prinaša in prižiga luč vesolju duš, ki bi brez te luči usahnile 

v temi, ločene od Boga. Veličina in enkratnost tega dogajanja sta tako silni, da je ne zmanjša 

in ne zabriše dvojnost tega, kar napove starček Simeon: »Ta bo postavljen v vstajenje in 

padec mnogih v Izraelu« in: »Tvojo dušo bo presunil meč bolečin.« 

Ena sama misel, eno samo čustvo napolnjuje deviško Mater: »Zgodi se mi po tvoji besedi!« 

Prav nič drugače, kot pri oznanjenju v Nazaretu. Drugače tudi ne bi moglo biti. Nosilka Luči 

ne more ravnati drugače. Božja  ljubezen jo napolnjuje z vsem svojim bogastvom. Nemogoče 

se ji je odpovedati, iti mimo nje. Preveliki sadovi njenega delovanja rastejo pred očmi Matere. 

Dala bi še več, če bi še več in če bi bilo treba dati, darovati še več. Niso li pred dušo Marije 

vstali obrisi križa? Žrtev Jagnjeta, ki je v podobi rešilo božje ljudstvo že pred tisočletji iz 

egipčanske sužnosti – Sužnost grehov pa je od takrat še grozljivo narasla. 

Svečnica, prvi in edini praznik v februarju, izžareva svojo svetlobo skozi vse dni. Božja Mati 

Marija stoji pred nami. Stoji z Detetom na rokah. Njena veličina, njen pomen, pomen in vloga 

Darovalke, nam vedno znova vzvalovi čustva: čustva pobožnosti, čustvo hvaležnosti, zbuja 

željo, da bi postali in bili tudi mi, kot ONA! DAROVANJE JE: LUČ. Ker so po naši povprčni 

dnovi v nasprotju s svetlobo neba, zelo mračni – tako  mračni, da se zdijo brezizhodni, nam je 
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tem nujneje obrniti zaskrbljeno oko kvišku, k svetlobi, s katero BOG razsipava obilje svoje 

MILOSTI, svoje LUČI, svoje LJUBEZNI! Kako čudoviti so zato dnevi in ure na pragu 

pomladi! ne le pomladi v naravi, prav tako in še mnogo bolj pomladi v dušah. V srcih, v 

prenovljenem življenju. V našem DAROVANJU. Z Marijo – JEZUSU…. 

Ko darujemo, nas preplavi bogastvo duha.  – Amen. 

 

Družinsko ozračje  

januar 2001 
 
Mesec, ko vse njegove dni gledamo pred sabo učlovečeno božjo Besedo, sredi med Materjo 

Marijo in skrbnim varuhom svetim Jožefom. skromen je betlehemski hlevček, njegovo 

bogastvo pa presega bogastvo vseh  krajev in časov: nebo samo je v njem stopilo na svet. Bog 

je stopil med ljudi in se ustavil med njimi. Nič čudnega, da se tisoči in milijoni ljudi ustavljajo 

ob njem. Zazrejo se vanj, zamislijo se in v srcih se zganejo svojevrstna čustva. Doživijo 

ljubezen, ki ji ni enake. Vse naše človeške ljubezni koreninijo v njej, zajemajo iz nje, pa je 

nikoli ne dosežejo. Tega tudi ne morejo. 

In kakšni so naši domovi? Kakšni so  odnosi med nami? Ni treba družboslovnih statistik, da 

stopijo pred nas težke in mračne številke: zakonska nezvestoba, ločitve, stiska in ogroženost 

otrok, gmotno in zdravstveno propadanje – vse to in še več ovija današnjo družbo v temačne 

barve. Kje in kako naj najdemo rešitev, kje izhode? Samo v tej ali oni socialni reformi? Nekaj 

že, toda mnogo in bistveno premalo! Kaj pa v gospodarskih premikih? Trgovske in bančne 

spremembe? Nekaj že, pa še vedno mnogo premalo. 

Rešitev leži v globinah naših duš, v naših medsebojnih odnosih, v spoštovanju človeka, v 

zavesti, da imamo dolg do njega, vsaj toliko, kolikor mi od njega zahtevamo! V teoriji to ni 

težko, v praksi pa se žal! prav pogosto zatakne: zahtevamo več, kot dajemo, če sploh kaj 

dajemo. Kako zelo je zato na mestu, da je ves mesec pred nami betlehemska družina. 

DRUŽINA, kjer je Najvišji postal Dete, se ponižal v zasilno stajo med pastirji in njihovimi 

čredami, samo da odreši svet. Vsa zgodovina se je ob tem premaknila. LJUBEZEN, ki ne 

zahteva, ampak samo daruje, in to: daruje – SEBE! Kako jo sprejemamo? kako si zaželimo 

stopiti na njeno pot in hoditi po poti posvečenega, svetega razdajanja? Kjer je vsak naš dan 

vsaka naša skrb, vsak žulj na naših rokah, vsaka naša, za druge prečuta nočna ura, namenjena 

SOČLOVEKU? Kako bi odgovarjali na ta vprašanja? Sije iz nas globinska luč, ki je dejansko 

samo – odsvit LUČI IZ BETLEHEMA? So naše matere dvojnice BOŽJE MATERE? So naši 

očetje in skrbniki – odsvit SV. JOŽEFA? Potem bomo tudi mi zaslišali angelsko pesem in jo 

bomo tudi mi prepevali! Aleluja! 

Začel se bo nov čas, kakor se je bil začel pred dva tisoč leti. 

 

Rokopis: 

Svežost in stvarnost 

 
Prijetni in zelo zaželeni lastnosti. Posebno danes, ko nerazpoloženost, nekakšna utrujenost in 

naveličanost objemajo široke sloje. Celo tisti svet, ki bi tega sploh ne smel poznati, to je  -

mladina. Tem bolj se zato razveselimo mladega človeka, ki je svež in stvaren; nežen in možat; 

ki si ne zatiska oči pred nezaželenimi pojavi, ampak najde rešitev iz njih z življenjskim 

pogumom in zaupanjem. Pa tudi z realnim vsakdanjim delom. Odličen maturant. Na pragu 

univerzitetnega študija. Živahen in umirjen. S posluhom za človeka poleg sebe in vendar 

samostojen v odločanju. 

In kar še posebno začudi: pesnik! Pesnik v času, ki »le ptici da ime sloveče« in ki mu človek 

»velja toliko,  kar – plača.« (Prešeren, Glosa). Zdrav sin naše zemlje. Pokončen potomec 
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prednikov, ki so po očetovi in materini liniji bili poleg velike ljubezni do naše zemlje tudi 

umetniško nadarjeni in dejavni. Ne po poklicu, ampak poleg svojih poklicev. Petje, 

pesnikovanje, slikarska umetnost, glasba, amatersko igralstvo. Dovolj, da se tudi potomec ne 

izneveri darovom, ali ne? In kdaj in ob kakšnem povodu je naš pesnik začel zajemati iz 

bogastva naše besede, to bogastvo oblikovati in razdajati? Nadarjenost je kazal že v osnovni 

šoli. V prvi gimnaziji pa se je sprožilo lastno ustvarjanje. Sošolec,  ki je imel težave s svojim 

dekletom, je našega pesnika zaprosil, naj mu napiše pesem. Naš pesnik se je z nasmehom 

odzval. 

Pozneje sta nanj vplivala Gradnik, prav ta najbolj, poleg tega pa še Minati. Od tujih: Francoz 

Paul Ellnard. Dejstvo, ki potrjuje oznako na začetku. Gradnikova možatost, vsa prepojena s 

silno globino čustva; Minatijeva nežnost in nevsiljiva domačnost, Ellnardova občutljivost za 

socialne krivice in zavzetost, da postane pesnik sam glasnik v boju za pravice človeka. In – 

naroda. Splošna umetniška nadarjenost se uveljavi pri pesnikovem povezovanju besede z 

ritmom. Istočasno z začetki pesnikovanja, če ne že prej, je začel igrati kitaro – klasičen 

instrument mladosti – srednjeveških trubadurjev in vseh mladih! Zato mu nikoli ni bilo treba 

iskati ritma, niti dosti težjih rim. Zvok na kitari je vzvalovil v melodiji naše besede, zlasti 

našega enkratnega vokalizma. Jasno je, da so na dovzetnega in bistrega mladega človeka 

vplivali tudi šolski premeti. Sam to priznava. Na prvo mesto postavlja psihologijo – vedo, ki 

se spušča v globine človekove duhovnosti. Takoj za njo, ali kar ob njej – zgodovino; čim 

starejša, tem bolj ga je privlačila, več mu je povedala. 

 

Kristus je Vstal – Vstanimo tudi mi 

april 1998, Stanko Premrl 

 
Velika noč. Vrh in srce in žarišče bogoslužnega dogajanja, sporočila in radosti, ki je tukaj in 

sedaj, v naših bežnih dneh komaj odsvit in senca zarje onostranske, pa nas vendar razvname s 

svojim silnim žarenjem, napolni tako do dna, da nam tudi vsi ostali dnevi kažejo svetlo smer, 

pot za našim Gospodom in pot k njemu. 

Trpljenje izgublja ost, krivice se razblinijo, slabosti kot mogočen kres zagorijo v moč, 

kakršno daje in more dajati ON, KI JE – GOSPOD. »Kdo zdaj se ne bi radoval, saj Jezus naš 

je od smrti vstal?!« Ta pesem odmeva od osamljenih gorskih cerkvic, ki kot beli telohi ali 

deviške narcise gledajo v sinje nebo – glasna se razlega po središčih bogoslužnih območij – 

zmagoslavna buči v soglasni himni orgel, orkestra odličnih mojstrov in kipečega pevskega 

zbora. Srce zasluti angelske zbore. Zadrhti kot harfa v viharju Svetega Duha.  

Pozdravlja, časti in moli in oznanja VSTALEGA GOSPODA.  

Tistega, ki ga je njegov samovšečni rod zavrgel, peljal pred Pilata in Heroda; ki je prišel, da bi 

imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju; Njega, ki je ozdravljal bolnike, nasičeval z nekaj 

kruha tisoče, ko so poslušali njegovo besedo; Preroka – in več kot preroka! – katerega je 

poslal OČE, da bi izgubljene sinove spet  pripeljal domov, da ne bi izhirali v tuji deželi 

razkrajajočega poganstva. 

Kleče in v molku priznava ODREŠENIKA, ki je za našo nezvestobo šel na križ, obsojen kot 

hudodelec - Njega, ki je oznanjal ljubezen. 

Kdo ne bi začutil, da je Jezusova beseda bila – resnica? Kateri ljudski tribun je storil kaj 

takega? 

Ko je bil povzdignjen na križ, je vse pritegnil k sebi. KRISTUS JE VSTAL. Če pa Kristus ni 

vstal, je prazna naša vera. Tako pribije apostol, ki je sam iz preganjalca postal največji glasnik 

Jezusa. Križani mu je dajal navdihe in moč, da je v njegovem  imenu razširil in utrdil vero v 

Križanega, od mrtvih Vstalega po vsem takrat znanem svetu. Gospod je tisoče in tisoče 

pritegnil k sebi. Pa ne bi pritegoval danes? Pritegoval k sebi vseh ponižanih in razžaljenih, 

lačnih in žejnih pravice, lačnih ljubezni, ki je svet nima in ne more dajati, ker so njegove 
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besede samo nalepka in zvijačna vaba. Kristusova beseda pa je čista resnica, ker je Gospod 

sam Resnica, Pot in Življenje! Uči, vodi in nasičuje. Ozdravlja. Dviga padle. Odpušča – in to 

v silni ljubezni, ki ga je zaradi nas in zaradi našega zveličanja vodila na križ, da bi z njim – 

VSTALI, z njim postali deležni Očetovega kraljestva – kraljestva MILOSTI. 

Vstajenjska pesem ALELUJA! – NE BO UMOLKNILA. Zajema vesolje. ALELUJA! 

 

Duh je, ki oživlja 

 (Jn 6,63), maj 1998 

 
Duh je, ki oživlja, meso nič ne koristi, je rekel Jezus učencem, ko se jim je zdela trda njegova 

beseda, da je njegovo meso jed in njegova kri pijača. Bilo je to še pred Jezusovim trpljenjem 

in njegovo smrtjo, ko je bila takšna trditev še bolj zahtevna, kot po Gospodovem vstajenju, ko 

se je Učenik zares izpričal živega z več konkretnimi prikazanji. 

Že sveto pismo stare zaveze govori o tem. Na začetku stvarjenja je nepregledno vodovje 

prikrivalo zemljo in božji Duh je plaval nad njim. Ko je Stvarnik iz ila oblikoval človeka, je ta 

zaživel, ko mu je Bog vdihnil svojega duha. Vrsta prerokov izvoljenega ljudstva je prišla do 

svojega služenja božjim načrtom šele, ko je Bog izrecno in izrazito in po svoji izbiri z Duhom 

pokazal, kdo bo izvrševal božje zamisli. Dajal prerokom za to vso moč. 

Nova zaveza nudi bogastvo primerov in dokazov. Učlovečenje Jezusa se uresniči, ko Sveti 

duh navda Devico Marijo. Naša sedanja Majniška Kraljica prvič stopi pred nas v neposredni 

zvezi s Svetim Duhom! Predno Jezus začne javno delovati, ga Duh odvede v puščavo, kjer se 

posti in moli. Ob reki Jordanu se ob Jezusovem krstu Sveti Duh v podobi goloba vidno 

pokaže nad Odrešenikom in potrdi po Očetu njegovo poslanstvo. 

Prepričevalna moč Jezusove besede in njegovih čudežev Gospod pred vsem poudarja, da je z 

njim Oče. Tem bolj neposredno omenja Jezus Svetega Duha, ko se bliža čas njegovega 

trpljenja in je naravno zbegane in plašne učence moral opozarjati, da jih ne bo zapustil sirot, 

da jim bo poslal Tolažnika, ki bo vedno ostal z njimi, jih učil vsega in spominjal, kaj jim je bil 

sam povedal! Torej je že začel tisti čas, v katerem smo tudi mi sedaj. Nismo sirote. Nismo 

sami. Obilje božje ljubezni in modrosti in moči nas kliče, nas navdaja, nas krepi, vliva nam 

globoko duhovno veselje, ki ga svet ne pozna in ga tudi nikoli ne more dati. Obsipava nas z 

lučjo v najtemnejših trenutkih – ni se brez pomena prvi binkoštni dan razlil na učence ravno v 

podobi ognjenih jezikov. In spet ravno tu spet srečamo Svetega Duha v zvezi z Marijo in v 

njeni navzočnosti sredi apostolov! Jezusova Mati nam je srednica, nam je priprošnjica v toliki 

meri, da se tega komaj zavedamo, le v globini srca to čutimo: in leto – 1998 je ravno izrecno 

posvečeno razmišljanju o Svetem Duhu. Bogastvo se nam siplje v življenje! Aleluja! Zares je 

lahko in lepo – BITI KRISTJAN! …. 

 

Veliko znamenje na nebu  

(Raz 12, 1) avgust 1997 

 
Gospodov ljubljenec, apostol Janez, kateremu je Gospod tudi izročil na križu svojo Mater, 

vidi v Razodetju veliko znamenje na nebu, ženo, obdano s soncem, mesec je pod njenimi 

nogami, glavo jih obdaja venec dvanajstih zvezd. Tako slike predstavljajo Gospodovo Mater 

Marijo. Ženo, polno luči, brez sence, brez madeža. Znamenje za poveličanje človeka v slavi 

nebes. Znamenje upanja, ki ne osramoti. Slave, ki jo doseže, kdor ne le z besedo, temveč tudi 

z vsem življenjem spolni Gospodovo voljo. Marija, ki jo angel že ob Gospodovem spočetju, 

pozdravlja kot milosti polno, ob telesni smrti doživi, da jo Sin tudi s telesom vzame k sebi, v 

nebeško slavo, v blaženost brez konca. Vzame v kraljestvo z Očetom, kamor se je bil dvignil 

že sam! Ob učlovečenju ga je, neznana n neznatna devica v Nazaretu, sprejela v svoje čisto 
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telo, zdaj jo  njen Sin sprejema v največjo radost, v najvišjo slavo. Kako naj bi po telesni smrti 

Matere pustil, da bi gniloba in trohnjenje razjedala in uničevala telo, iz katerega je bil sam 

črpal svojo vidno posodo bivanja, Bog in človek?! Kakor se je po lastnem vstajenju bil 

dvignil v Očetovo slavo, tako je vzel v nebesa tudi Mater. Tako je po svežini neposrednega 

izročila najstarejših časov krščanstva verovalo vse božje ljudstvo. Na svojih upodobitvah 

Marije jo je prikazovalo kot veličastno Kraljico, neposredno ob Sinu, Očetu in Svetem Duhu, 

ki v svetli in topli in sveti luči kronajo našo Ljubo Gospo. Smrt nikakor ni zadnja beseda za 

človeka. Posrečilo se je sicer tej nezaželeni gostji človeštva, da je z grehom že na prva dva 

človeka priklicala zlo, in ga – žal! – še vedno z grehom spravlja na bedne potomce Adama in 

Eve!, toda ravno v nebesa vzeta Gospa in Kraljica priča, da je otožni polmrak človekove smrti 

premagan.  

Iz kratkega nočnega presledka zasije dan, zasije vstajenje, zasije naš prihod v neugasno sonce 

božje navzočnosti. Kako, da je smrt izgubila zmago, kako, da se ji je strlo želo uničevanja? Po 

Marijinem sinu, po našem Gospodu Kristusu, po Odrešeniku vesolja. Greh nima več kaj 

iskati, nima več kaj uničevati, odkar je bil na Jezusovem križu premagan. Strt za vse čase. 

Seveda, če bedni Adamov potomec ne kliče sam zla, ne spravlja sam uničevanja na sebe z 

grehom, z nezvestobo Bogu, če sam ubira ravno nasprotno smer bednega življenja, kakor jo je 

izbrala in kakor jo je zvesto hodila – MARIJA! Sreča nebes je v naših rokah, v naši izbiri. 

Upoštevamo to dejstvo? – V našem interesu je, da nas lepi praznik Vnebovzete predrami! – 

 

V srcu vsega 

junij 1998 

 
V srcu leta: nekaj dni junija se še daljša, nekaj pa se jih že krajša. Sonce stoji najvišje, njegova 

luč in njegov žar nas objema kot morje. 

V duhovnem oziru je ta mesec že dolgo posvečen češčenju Jezusovega Srca, odkar je 

francoska redovnica pred tristo leti po božjih navdihih sprožila to pobožnost.  

Srce. Središčni človekov organ. Gibalo, ki omogoča življenje. Novejši čas glasneje govori o 

ljubezni. Tako zelo jo poudarja, da je že dokaj razvrednotena, kakor bi tudi bila zelo potrebna 

v časih nedoumljivih krivic in poniževanj človeka. 

O Jezusovem Srcu, o njegovi ljubezni, ni treba dolgo iskati dokazov: vsako znamenje 

Križanega, vsaka daritev svete maše, vsako duhovno zavetje naših tihih spovednic, kjer 

zgubljeni sinovi spet dosežejo odpuščanje in se vrnejo v objem nebeškega Očeta – vse to in še 

in še spominja maloverne in tudi neverne sodobne Tomaže na odprto stran vstalega 

Zveličarja. Jezusovo Srce nas kliče in čaka, da se kot izgubljeni sinovi vrnemo k Očetu. Ve, 

kako smo zapravili svojo čast in svojo srečo, ko smo kot objesten najstnik Bogu pokazali 

hrbet. Podlegli mračnim lovkam raznoterega zla. 

V globinah še čutimo, kako zelo nam je ljubezni treba. Tolikokrat prevarani verujemo, da jo 

bomo še našli. Tisto pristno, kakor je mogoča samo pri Bogu. Naravnani smo nanjo, ko je 

stroj naravnan samo na določeno energijo, da se sploh giblje. 

Božje Srce išče človekovo srce. Naše srce pa je nemirno, dokler ne počiva v Bogu. To 

»počivanje« pa ni neka medla, neobčutena formalna beseda ob odprtem grobu, ampak je 

vzhičen sprejemni pozdrav čisto novega, nepopisno bogatega in sončnega življenja. Živeti z 

Jezusom pri Očetu – kaj bi bilo še več?! 

Pa ne šele onstran groba, ampak že tukaj in sedaj. V obilju milosti, v kakršnih koli pogojih. 

»Če je Bog z nami, kdo je zoper nas?«, je vzkliknil apostol. Razdajal se je, pa tudi uspeval; 

vsaka njegova beseda je rodila stoteren sad. 

»Ljubezen ni ljubljena, ljubezen ni ljubljena!«, je vzklikal Asiški. Nešteto src je predramil in 

razvnel in duhovno osrečil. 
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Bo zdramil tudi nas? Bomo z njim zapeli sončno pesem zahvale in zaupanja in radosti? Potem 

bi notranje, duhovno sonce nikoli več ne zašlo. Izžarevali bi ljubezen tudi v svet, med brate, 

ki se za to doslej še niso odprli. Vsekakor izziv!- 

 

Stopil bom k božjemu oltarju 

(Ps 42) julij 1997 

 
Dan  je najvišji, sonca je polno, prepolno okoli nas. Luč valovi v vsem svojem bogastvu. Čas 

žetve. Kruh je dozorel, dovolj ga bo za vse. Kdo ne bi bil vesel, kdo se ne bi zahvaljeval 

Gospodu, ki je dajal blagoslov, odvračal nezgode? 

Če vse to velja v naravnem pomenu, velja še toliko bolj v duhovnem, v nadnaravnem. Tudi tu 

je julij čas žetve, ko vrste duhovnih poklicev stopajo k božjemu oltarju, da darujejo svoje 

daritve Gospodu. Božje darilo so – od prvega dneva, ko so zaslišali Kristusov klic: Hodi za 

menoj! Darilo od zgoraj, od Očeta luči, jim je prihajala moč, da so vztrajali, da so se s 

temeljito vzgojo duha in srca usposobili za zahtevno poslanstvo – oznanjati, širiti, utrjevati 

Kristusovo življenje v lačnih in žejnih srcih sodobnega človeka. Še več: z lastnim življenjem 

potrjevati, kar govorijo, da bodo ljudje videli njih dobra dela in slavili Očeta v nebesih. 

Darilo so – kako veliko je to darilo, vemo iz časov pred desetletji, ko je o9kupator odpeljal v 

izgnanstvo skoraj vse dušne pastirje, da so ljudje v vsakem vremenu in vsakem letnem času 

pešačili ure daleč, da so mogli v nedeljski sv. maši zajeti duhovno moč. 

Darilo so: njih srce se je za vse življenje odprlo sočloveku. Pastirji so, ki hočejo z vsem 

veseljem voditi ovce vernikov na sočne božje pašnike: mašne daritve, evharističnega 

bogastva, zakramentalnega uvajanja naših nebogljenih, pa tako žejnih duš v duhovno 

kraljestvo božjega otroštva. Sejati nebesa, nebeško radost že na tem svetu! Če treba, iti iskat 

izgubljene tudi med trnje. Kristusovi sodelavci so, Kristusovi služabniki. Če jih je poklical, jih 

bo tudi vodil in krepil, da njih roke ne bodo prazne za duhovno žetev. 

Julijska žetev, darilo od zgoraj, pa so tudi tisti duhovniki, ki v tem času obhajajo svoje 

srebrne, zlate ali celo biserne maše. Vsako od njihovih življenj je potrditev dejstva, da Bog 

svojih nikoli ne zapusti, pa da pravi dušni pastir tudi sam ne zapusti ne Boga, ne svojih ovac, 

da se nikoli ne izneveri temu, za kar ga je zaznamovalo njegovo poslanstvo. 

Ne pridemo zlepa do bogatega razbora darov, ki so pripravljeni. Manjka samo še novih rok, ki 

bi segle po njih, da jih dalje delijo vernikom. Manjka ljubezni do razsipne božje radodarnosti! 

Zato velja: Stopil bom k Bogu mojega veselja in moje radosti! ps 42 

 

Žetev je velika  

(Mt 9, 37) julij 1998 

 
Žitna polja sijejo vsak dan v bolj zlati barvi, kot da vsrkavajo in odsevajo sončne žarke z 

neba. Žarijo v srečni zavesti, da iz njih dozoreva kruh. Vsakdanji kruh za človeka. In še 

neprimerno več: Kruh, ki dnevno po božji ljubezni dozoreva po oltarjih mašne daritve. 

Podoba in dejanska navzočnost Kristusa, našega Gospoda, ki prihaja, ki se daruje, ki čaka, da 

nas, lačne in slabotne, nahrani sam s seboj; s svojo ljubeznijo, s svojo močjo! 

Toda najbolj vroči poletni dnevi ne razsipljejo samo sonca: zavijajo se v težke, temne 

hudourne oblake, iz katerih bes viharjev iztisne pljuske nalivov, nemara celo strupen, vsemu 

živemu sovražen krohot toče. Kaj bo z vami, zlato klasje? Upogibate se, kot da prosite 

usmiljenja. Prosite za sebe, kar vest, kako na vašo zlato ljubezen čaka toliko in toliko lačnih 

ust. Vaša nežnost, vaše bogastvo vesta, da je Gospod usmiljen. Viharji se poležejo, nemirna 

razpuščenost voda se odteče. Klas se dvigne in nasmehne. 
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Zanimivo in značilno pa je, da je Gospod to življenjsko in neposredno primero povedal ravno 

takrat, ko je poklical svoje učence, da nadaljujejo njegovo delo. Videl je bogate, nepregledne 

duhovne žetve, ki vse čase in po vsem svetu čakajo žanjcev. Duše, ki čakajo da se jim oznani 

Kristusova blagovest, da se po posredovanju duhovniških rok prerodijo v božji milosti, da se 

jim dnevno lomi evharistični Kruh! »Žetev je velika, delavcev pa malo« (Mt 9, 37). Učenci so 

sredi množic, ki so bile izmučene in razkropljene kot ovce, ki nimajo pastirja, pač dobro 

razumele Gospodovo priliko. Začutile so Jezusovo ljubezen; njegovo sočutje z ljudmi, ki so 

bili bolj lačni božje besede kot telesnega kruha, čeprav je Gospod ob drugih priložnostih 

čudežno nasičeval telesno lačne tisoče s petero hlebi in z dvema ribama. In ker so učenci v 

duši začutili, kaj Jezus želi, jim je Gospod naravnost rekel: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje 

delavcev na svojo žetev!« (38) 

In naši dnevi? Naš julij! Izrazito duhovniški, novomašniški mesec? Gospodov klic ni šel 

mimo naših duš. Odzvale so se. Novomašniki so stopili h Gospodovemu oltarju. Ne le za en 

dan – za vse življenje! Božje sonce je sipalo svojo zlato preko vse naše drage zemlje. Zvonovi 

so peli. Žetve božjega, evharističnega KRUHA so nas začele nasičevati. – BOGU HVALA! – 

Dano nam je bogastvo, dane so nam možnosti, da ne bomo izhirali, seveda, če ne bomo 

podlegli svoji brezbrižnosti in malomarnosti. – 

 

Njegovo Srce misli na rod za rodom  

(Ps 3) junij 1997 

 
Zakaj misli Jezusovo Srce, katero častimo ves junij, na rod za rodom? Zato, da rešuje njih 

duše smrti in jih preživlja v lakoti. Psalm, ki je star skoraj tri tisoč  let, velja še danes. Naši 

dnevi, naše življenje, so ogroženi od vse polno stvari. Okužen zrak, okužena voda, okužena 

zemlja – in kaj naj šele rečemo o medsebojnih odnosih med ljudmi? Razbitost družin, 

napetost med delodajalci in delojemalci, vprašanje mirnega, sosedskega odnosa med narodi? 

To so stvari, ki naj bi jih reševala in rešila posvetna znanost in naravna človeška spretnost in 

bistroumnost, njih korenine pa tičijo globoko, silno globoko v duhovnosti, v naših pogledih na 

etične zakone. Odvisni so od njih. Če odvzamemo človeku njegovo bistvo – božjega otroka, 

ki zajema življenje iz Boga, božje volje, ter je njegovo življenje naravnano neposredno k 

Bogu, potem nam skrb in ljubezen Jezusovega Srca zasije v vsej polnosti. V vsej toplin, moči 

in lepoti. Človek pa res ne konča, ko preneha delovati kepica mesa, kateri pravimo »srce«. 

Takrat se življenje šele – začne. Življenje, ki ga nikoli ne bo konec. In to življenje se začenja 

na zemlji, poteka v pogojih časa, pa se »tukaj in sedaj« tudi oblikuje. To dejstvo pa ni kar 

tako. Zelo resna zadeva. Tako resna, da njenih zahtev ne preglasi nobena zabavna glasba in je 

ne potepta nobeno poskušanje po silah teme. Istočasno pa je stvar tako zahtevna, da ji sam 

človek, skažen po izvirnem grehu, nikakor ni kos. In tu zaveje sila božje ljubezni, poosebljene 

v Jezusovem Srcu! V tistem Srcu, ki se je učlovečilo za nas. Ki je kot večna Beseda razodelo 

Očeta in nam poslalo – in nam še pošilja! – Duha Tolažnika! Ki je sprejelo križanje in 

dopustilo, da so ga prebodli na križu. S tem pa se je odprl vir milosti, neusahljiv vrelec 

odpuščanja grehov, navdihov za dobro in moči, da dobro tudi uresničimo. »Če je Bog z nami, 

kdo je zoper nas?!, je zaklical sv. Pavel. Dejstvo, katero bo iz lastne izkušnje vsakdo potrdil – 

kdor namreč brez obotavljanja kot žejni popotnik znova in znova hiti zajemat iz neusahljivih 

vrelcev Ljubezni same. Ni bolečine, ki je ne bi premagali in prenesli ob Jezusovem Srcu. Ni 

dejavnosti, ki bi se nam kar čudežno ne posrečila. In ni radosti, ki bi presegla radost, ko duša 

in vse naše dejanje in nehanje sloni ob razsipnih Gospodovih darovih, ko »ne živimo več 

sami, ampak Bog živi v nas!« 

Lačni smo, žejni smo, darov si želimo – kako naj bi prezirali in pozabljali na NJEGA, ki 

nikoli ne pozabi na nas?! Smo res gluhi za himno Ljubezni? 
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Bogastvo veličastne dediščine 

(Ef 1, 18) avgust 1998 

 
Široko in splošno znan Marijin praznik _ Vnebovzetje! Zasije nam v dušo kot živa radost in 

nas sredi neuresničenih želja in pričakovanj spet napolni z zaupanjem, vlije v nas moč, da 

vztrajamo na življenjski poti. kako tudi ne?! Najtežje, najbolj mračno poglavje in dejstvo 

našega življenja se naenkrat razblini kot jutranja megla v sončni vzhod. Smrt je, nihče ne 

pravi, da je ni, saj tega ne more reči. Toda: ni nikoli in nikakor ni zadnje poglavje, ampak je 

samo prehod, neka sprememba. Iz ene stvarnosti, ki se meri samo po času, stopimo v drugo 

stvarnost, ki se ne meri več s časom, je namreč – večnost! 

Vse globinsko občutje človeštva, vse sklepanje, da nismo zato rojeni, da bi za vedno zgnili 

kot jesenski odpadli list, vse dostojanstvo narave, katerega se kljub občasnim spodrsljajem 

zavedamo, ves polet duha v umetnosti ustvarjalnosti in vedno napredujočih dognanjih 

mišljenja – vse to najde določno potrditev v razodetju, v božji besedi. BOG sam nam je 

razodel, kako je z nami. Adamov zarod smo in otroci Eve. Z nezvestobo Stvarniku smo se 

zapletli v smrt – greh je namreč smrt: najprej duha, potem še telesa. Toda Stvarnik naravno ne 

bo ostal nekdo, ki oživlja za smrt, ampak je GOSPOD, ki premaga tudi človekovo smrt. 

BESEDA ni le bedna beseda na papirju, je živo dejstvo. Je ŽIVLJENJE samo. Rojeno v 

Betlehemu, pribito na križ, zagrebeno v zemljo, toda iz zemlje VSTANE kot stoterna in 

tisočerna in tisočkrat tisočerna rast novih življenj. Milijoni in milijoni vseh dosedanjih stoletij 

so vstajanje kristjanov. Nosilka tega življenja pa je ŽENA, s soncem obdana, Jezusova in naša 

MATI MARIJA! Devica iz Nazareta, Porodnica iz Betlehema, Žalostna trpinka pod Sinovim 

križem – toda istočasno in dokončno pa KRALJICA, ki v velikonočnem jutru doživi vstalega 

Sina. Doživlja vsa  prikazovanja Vstalega njegovim učencem. Uresničuje oporoko, katero ji je 

sin zaupal s križa: »Glejte , tvoj sin!« Uresničuje jo s tem, da materinsko skrbi in vodi naše 

duše k prebogati dediščini – v nebeško kraljestvo. Kako bi Mati tega ne storila?! Kako bi 

sama uživala v nebeški slavi, kakor jo je bil po smrti dvignil njen Sin, ne da bi, Milosti polna, 

posredovala milosti tudi nam?! 

Njeno posredovanje ni zaman. Slavo in čast nebes pripravlja tudi nam. Prebogato dediščino 

nebes. Radosti v gledanju Boga. Bi hoteli več?! Manj ne bi mogli sanjati in ne želeti. Pa tudi 

ne – doseči. – Aleluja! 

 

Luč in ključ do omike  

Slomšek, september 1998 

 
V septembru vzvalovijo ceste v naraščaju, ki se z vseh strani zgrinja k šolam – od začetnih do 

končnih razredov. Toplo postane človeku ob tem raznobarvnem cvetju, zresnimo pa se ob 

misli, kaj bo iz tega cvetja zraslo, kaj dozorelo. Bodo ti cvetoči, obetavni obrazi dober sad in 

ponos našega naroda? So dani pogoji za to? Smo mi sami ta pogoj? Vidi mladi svet na nas 

vzorec za svoje ravnanje? Sliši iz naših ust besede, ki bi si jih lahko osvojil za ravnanje tja do 

sivih las? Mu bodo v vseh preizkušnjah življenja, kakor niso nikomur prihranjene, tista luč, ki 

ne ugasne v najhujših in najbolj nevarnih in sovražnih viharjih? Mu bodo tisti ključ, s katerim 

si bo lahko odpiral vsaka vrata, da bo ves zaželen in prijazno sprejet in na svojem mestu 

nenadomestljiv? Niso majhne te reči, važne pa so za slehernega posameznika in za vso našo 

skupnost. Odločale bodo v življenju in ga oblikovale. 

Naš dobri pastir s Ponikve, škof Slomšek, je to že dobro vedel. Ni pa ta skrb ostala samo v 

njegovi zasebnosti – iz nje je raslo in zraslo in visoko pognalo vse njegovo delovanje. Deloval 

je in govoril in učil, kakor da vedno vidi pred sabo obraze, ki ne vedo ne kod ne kam. Ne vedo 

za pravi smoter, za pravi cilj, kaj šele za pravo pot. Iz življenja za življenje je dozorelo in 
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pognalo njegovo geslo: Sveta vera bodi vam luč, materin jezik bodi vam  ključ do zveličavne 

narodne omike. 

To geslo  ni zastarelo, živi še danes in je nemara še bolj aktualno, kot je bilo takrat. 

Luč vere. ON, KI JE, KI JE BIL IN KI BO, Bog sam je luč. 

JAZ SEM LUČ SVETA – je jasno povedal in tudi z življenjem dokazal in utrdil na Odrešenik 

– božji Sin. Njegov nauk živi in bo živel. Iz dveh tisočletij v tretje. Nobena druga teorija se s 

čim takim ne more pokazati. vsa oporekanja in nasprotovanja so se pred njim razblinila. Jasna 

luč je njegov nauk in, kdor ga sprejme in po njem živi, ne bo prihajal v zadrego, ne bo 

osramočen – ostal bo zdravo drevo, ki bo raslo iz časa v večnost. 

Kako? Ni li to pretežko za človekovo omahljivost in nebogljenost? Gospod sam je odgovoril 

– in odgovarja: KDOR GRE ZA MENOJ, NE BO HODIL V TEMI! – Bi hoteli še več?! Bi 

hoteli še kaj drugega?! Kdo pa nam to pove? BOŽJA BESEDA. Kristusov evangelij, kot ga 

hrani in oznanja Cerkev po svojih duhovniki. GOSPOD, PASTIRJEV NAM DAJ! Po svojem 

srcu nam jih daj! Jim prisluhnemo? Jih upoštevamo? V domači besedi nam govorijo9, v tisti 

živi govorici naše zemlje, naših dedov in očetov in mater, ne v kaki tuji, privlečeni spaki, ki bi 

nas samo zavajale. Bogastvo je pred nami – ali ga zajemamo? 

 

Od mrtvih vstal si – in živiš  

april 1997 
S tem stavkom končujemo bogoslužne slavospeve v velikonočnem času. Z njimi srečni in 

vzhičeni in hvaležni želimo dati hvalo in slavo in čast vstalemu Kristusu. Kako tudi ne?! Kaj 

tako velikega ne najdemo v nobenem drugem človeškem dosežku: ne v favoritih smučanja, ne 

v astronavtih, ki šarijo okoli Marsa in iščejo njegovih skrivnosti. 

Kako tudi ne – vsi ti vrhunci ostanejo kljub vsemu samo – ljudje, pri Kristusu pa srečujemo, 

doživljamo in občudujemo – BOGA. Tistega Boga, ki je postal človek, da bi zadostil za naše 

človeške dolgove, naklonil pa tistim, ki ga sprejmejo in priznajo, božje darove. In ni dvoma, 

da je vstajenje od mrtvih, največji dar. 

Pa je Kristus – res vstal? Ni li to samo bajka? Je Kristus sploh bil Bog? Tako in podobno 

poslušajo ti in oni spodnesti in zabrisati Boga in vero vanj. Na drugi strani pa postavljajo vse 

polno malikov: denar, užitke vseh vrst, osebe in osebice, verujejo vanje in jim izkazujejo čast. 

Če odpremo evangelij, zadrhtijo in zasijejo pred nami čudovita dejstva. Prvo velikonočno 

jutro. Pobožne žene hitijo h Kristusovemu grobu, da bi umrlemu skazale človeško pozornost. 

Skrbi jih težak kamen pred vhodom. Ko pridejo bliže, je kamen – ODVALJEN in grob – 

PRAZEN! Zamislimo si njihovo radost! Še več: Angel jim izrecno pove, da je Tisti, ki ga 

iščejo, VSTAL in ga ni tukaj. Kako ne bi iz tega sledilo še angelovo naročilo, naj gredo k 

njegovim učencem in naj jim povedo, kaj se je zgodilo. 

Dokazi material za Kristusovo vstajenje nam pa nudi še več: Jezus sam pride ženam naproti in 

jih pozdravi ter ponovi naročilo, katero jim je bil dal že angel. Apostola Peter in Janez hitita h 

grobu in ga najdeta – praznega. Starešine in veliki zbor hitro izvedo, kaj se je zgodilo, in v 

največji zadregi poskušajo s podkupovanjem vojakov, češ da so »prišli učenci, ko so oni spali, 

in ukradli Jezusovo telo«. Le kdo bo verjel – spečim stražam?! 

Še isti večer, prvi v tednu, to je – na veliko noč, pride Jezus sam pri zaklenjenih vratih med 

učence in jim zaželi: »MIR VAM BODI!« 

Zaželi mir tudi nam, to se pravi, da ne bi dvomili, ampak verovali. Verovali v času, ki je 

notranje tako nebogljen, tako razbit med dvom in razočaranja vseh vrst, pa tako željan in 

nujno potreben trdnih tal pod seboj. »ČE PA KRISTUS NI VSTAL, JE PRAZNA VAŠA 

VERA!« (1 Kor 14) 

 

 



162 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Razgrinja cvetje se  

oktober 1998 

 
Razgrinja cvetje se čez vso zemljo – pognalo iz nebes je, seme božje milosti, da sad bogat 

med nami obrodi, življenja polnost nas obogati! Od kod ta cvet v otožnost in meglo jesenskih 

dni? Je hrepenenje le v globini naših src? Nikakor ne! Vsa živa stvarnost je, ki iz stoletij k 

drugemu se tisočletju širi in razrašča in je noben vihar ne uduši. Poslan iz svetlih, svetih je 

nebes sam božji sel, poslan k Devici v Nazaret, da jo pozdravi: POLNA MILOSTI – 

GOSPOD JE S TEBOJ! 

In glej: BESEDA – ČLOVEK JE POSTALA! 

Prebival je med nami – Sin človekov. Pastirji betlehemski mu pojo v pozdrav. Daruje v 

templju se za nas in v templju že se oglasi, saj tam je v tem bil, kar je njegovega Očeta. 

Med nami hodi. Blagovest oznanja. Bolne zdravi, grešnike rešuje. Kako sovražna naj tema mu 

prizanese?! Vsa sama bogokletna, ga obdolži, da bogokletno bi govoril. Obsodi ga. Obsodi 

kar na smrt. Na smrt sramotno. Biča ga in s trnjem krona. Križ težak mu naloži na rame. Na 

tiste svet6e, božje rame, ki molijo ga vsi nebeški zbori angelov! Mu kdo pomaga? Se ga kdo 

usmili? Še Simon iz Cirene se otresa. Oropan vsega, kar je ljubo ljudem, pove nam svojo 

oporoko: ŽENA, GLEJ TVOJ SIN! -  Za našo Mater, nam ljudem, je svojo božjo 

MATER izročil! Kako naj bi se kdo od nas še kdaj počutil siromaka, ki nihče ga ne mara od 

ljudi?! Topleje kot vse morejo ljubiti zemske matere, nas ljubi in za nas skrbi GOSPA, ki v 

slehernem zre, kar Sin ji je določil. 

In to še ni dovolj. Ne samo nežna Materina skrb – življenje samo nam je zagotovil in podaril, 

ko je ves veličasten VSTAL iz groba, da bi vstali tudi mi! Povedal je, da smrt ni konec, da je 

le ZAČETEK. Začetek blaženega bivanja z njim samim  in z njegovo Materjo v slavi 

OČETA. 

Kako naj strmo bi premagali razdaljo? Na zemlji – bitja iz prsti, vsa polna nebogljenosti in 

nedovršenosti – pred Bogom, ki je vsa popolnost? Imamo GA, TOLAŽNIKA IN 

SREDNIKA, SVETEGA DUHA, ki nas  uči vsega in spominja vsega, kar je Gospod med 

nami govoril in delal. Zares je poskrbljeno za nas, da ni mogoče pritoževati in vzdihovati. 

Najmanj pa ni mogoče in ne upravičeno, da bi hodili po slepem nagnjenju svojih strasti in 

nasedali temi. 

Razgrinja cvetje se ljubezni božje, ki nam poje in nas hrani pri molitvi in premišljevanju 

ROŽENVENŠKIH SKRIVNOSTI! …… 

 

Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo  

(slavospev ob češčenju križa) marec 1997 

 
Letošnji marec je ves postni, le zadnja dva dneva zažari v Kristusovem vstajenju. Dovolj nam 

je danega bogastva, da se zamislimo v pot odrešenja. Prostovoljna postna odpoved temu in 

onemu; krotko in tiho prenašanje nevšečnosti, ki nikomur in nikoli niso prihranjene. 

In kaj naj še rečemo o zbranem premišljevanju Kristusovega trpljenja? Če bi kdo rekel, da je 

to stara srednjeveška navada, da danes mislimo samo na človeka, tukaj in sedaj, na čim 

ugodnejše reševanje eksistenčnih vprašanj, bi vse to bilo še zelo malo in zelo površno, 

vsekakor pa ne dovolj, če nam gre zares, da človeka dvignemo iz premnogih težkih stvari. 

Vsem človeškim prizadevanjem bi manjkalo bistveno, okoli česar se vse suče  - ljubezni. 

Tiste tako velike ljubezni, kakršne nima nihče drug kot Bog. Ljubezni, ki sama vsa pravična, 

gre v ponižanje, v bogokletno obsodbo in v smrt na križu – vse to pa za človeka, ki se ravno 

ne more pohvaliti, da bi bil pravičen! Prijazne nalepke, lepe besede, zveneča gesla tako hitro 

izgubijo svojo moč dokaza in prepričevanja, ko se odprejo čudne globine dejanj. Bog pa ne 
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rabi nalepk. JE, KI JE, zato tudi iz njegovih dejanj do kraja prevzeti obstanemo, sprejmemo 

dokaze in verjamemo. Še več: VERUJEMO! Kdo ne bi veroval, ko se zazre v Jagnje, ki je šlo 

odkupovat človeka?! In odkupovat na način in v tako nedoumljivo bogati izmeri, kakšne ne 

moremo najti nikjer drugod. Kristusov križ, Jagnjetovo trpljenje na križu – večje ljubezni ne 

najdemo drugod. In ravno ljubezen nas v tem slučaju tako objame, tako poživi in okrepi in 

potegne za sabo, lahko bi rekli, da nas použije. Sonce pomladnega jutra. Svet postane kot 

cvetoč vrt. Izgubljeni paradiž za polje v duši in srce zapoje, začne prepevati tako toplo in 

hvaležno, da prav ta pesem zahvale zveni in zveni v nas, tudi če bi grlo molčalo in bi bile 

ustnice zaprte! Vedno in povsod. Božja ljubezen je na znotraj rešila naša eksistenčna 

vprašanja. Obogatila nas je z zakladi, za katere ni nobenih odgovarjajočih meril. Samo 

nabiramo si jih lahko – padajo nam v naročje – nikoli jih ne zmanjka – za vse jih je dovolj – 

tu izostane vsaka diskriminacija! Dnevna mašna daritev – dnevno hranjenje duše z 

evharističnim Kruhom – skupna in osebna molitev križevega pota – naša še tako vsakdanja 

revna opravila pojo z nami, saj so uglašena na melodijo Ljubezni. V nas je – POMLAD, to 

božjo pomlad pa lahko razsipljemo tudi drugim. Ni lesa, ki cvetel, sad poganjal bi tako! – 

 

 

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo 

november 1998, evharistična molitev 

 
Zadnji jesenski mesec. Vedno krajše ure sonca se menjavajo z dolgimi mračnimi in nočnimi 

urami. Odmrlo listje z dreves se sunkoma trga z materinskih vej, da ga odnašajo viharji. 

Obilica dežja, po hribih prvi sneg. In – človek, kaj je s teboj? Se boš varno skril v toplo sobo 

in pri razkošni razsvetljavi pregnal najmanjšo temo? Do neke mere. Gre pa še za drugo jesen, 

za drug mrak. Za jesen življenja in za mrak smrti. To velja za cvetočo mladost in moško zrela 

leta prav tako, kot za sedemdeset in osemdeset let stare »odvečne« ljudi.  

Memento mori! – Spominjaj se, da boš umrl! Prastara in splošno znana in neovrgljiva 

stvarnost. Smrt?! Moram l umreti?! (Prešeren in Aškerc) 

Vemo vse to. Zato za prvi november nanosimo na grobove svojcev in znancev grmade cvetja 

in prižgemo luči, da se zrak taja v naftnem smogu. Tako. Pa je spet za leto dni mir! 

Je res »mir«? V srcu prav gotovo ne. Bleda, suhljata žena s koso preži in se ne da prevarati in 

odgnati. Kaj torej? 

Vera prižiga luč. Mirno sprejema dejstvo smrti, saj stoji pred znamenjem križa, na katerem je 

pribit BOG IN ČLOVEK. Kristus. Učlovečil se je bil, prišel iz božje večnosti na svet, sprejel 

krhko človeško naravo, z veselim oznanilom, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju, 

že dve tisočletji dviga, opogumlja in ohranja milijone in milijarde ljudi pri ŽIVLJENJU. Pri 

življenju, ki po njem in njegovi milosti duhovno živi z njim in po njem. Umrl je. Umrl na 

križu. Toda – TRETJI DAN JE VSTAL! Bela žena s koso je premagana. Premagani so tudi 

tisti, ki na razne načine sejejo smrt – sejejo v duše in v telesa. Vera oživlja: Kristus ji daje 

moč. Moč ne le z besedo, temveč tudi s KRUHOM ŽIVLJENJA, ki na najodličnejši način, 

kakšnega je zmožna le božja vsemogočnost in ljubezen, pri nenehni mašni DARITVI na 

zakramentalni način ponavlja svojo smrt in svoje vstajenje. Naše cerkve, naši mašni oltarji so 

prizorišča nedoumljive, vendar odrešujoče resnice, da je BOG Z MAMI. Z nami živi, 

umirajoč, pa spet v velikonočnem svitu vstajenja in nepremagljivega življenja Boga! Zato po 

vsakem evharističnem spremenjenju med mašo to izpovedujemo in slavimo in odnašamo s 

seboj v svoj vsakdan. Smrt, kje je tvoje želo?! KRISTUS ŽIVI – Z NJIM ŽIVIMO TUDI MI! 

Amen. Aleluja! 
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Vso zemljo tema krije in spijo rožice -  

advent 1996 

 
Zares krije tema vso zemljo. Tema kljub neštetim lučem, ki – zlasti neonske – režejo v oči s 

svojo ostro belino. Vsepovsod. Po domovih, po pisarnah in delavnicah, po cestah. Tako smo 

se jih že navadili, da naravnih luči skoraj ne vidimo več. Sonce nam služi samo, da poleti lepo 

rjavo obarva kožo. Mehke, zasanjane mesečine nam ni mar. Ob zvezdah pa se ploh ne 

ustavimo več. In če se, večinoma le zato, da si po nekih bajanjih poskušamo napovedati 

prihodnost – vsaj za teden dni. Katera tema torej krije zemljo? tema v naših dušah. tema v 

naših srcih. Grozljiva, rastoča moralna noč v medsebojnih človeških odnosih, da o odnosu 

človeka do Boga, stvari do Stvarnika, grešnika do odrešujočega Sina človekovega – Kristusa, 

sploh ne govorimo več. Če pa govorimo, se tem »zastaranim rečem« samo posmehujemo, 

oziroma jih z vso borbenostjo preganjamo. Huda, nevarna tema. Podzavestno se tega 

žalostnega stanja zavedamo – na vse grlo iščemo rešitve, ponujamo najmanj verjetne izhode, 

ali pa – ali pa: v rastočem številu sami trgamo nit svojega življenja – in to celo mladi, pred 

katerimi stojijo vrste desetletij, če bi zagrabili za delo in zaupali. Če nam je življenje dano, ga 

tudi moramo – in: moremo! – uresničiti. 

V to temo naših duš, naših pogledov, naše morale in prakse prihaja ON, ki je edini prinašalec 

luči, glasnik in uresničevalec zares novega in srečnega življenja – KRISTUS. BOG in 

ČLOVEK. SIN DEVICE MARIJE. Ravno letošnji advent postaja VELIKI ADVENT, tri leta 

trajajoč čas priprave, sprejemanja, prerojenja naših duš, razcvitanja naših src, ozdravljanja in 

nove plodovitosti ter sreče medsebojnih človeških odnosov! 

Človek bo spet sočloveku BRAT, ne pa samo – ubijajoči Kajn … Duhovne rožice, ki v temi 

spijo, kot poje narodna pesem, se bodo prebudile, pognale bodo, se nasmehnile v božje 

Sonce… Roža skrivnostna, Devica in Mati Marija, nam v vsem adventnem času prinaša 

veselo vest o bližajočem se Odrešeniku. Po dva tisoč letih ni njegova jubilejna obletnica nič 

manj živa, resnična, kot je bila ob njegovem telesnem rojstvu v Betlehemu! Živa v naših 

srcih, v naši prebujeni ljubezni, našem prizadevanju, da hodimo po njegovih stopinjah. Večna 

BESEDA nam ve toliko povedati, tako silno želi, da ji prisluhnemo. LUČ, ki bo 

RAZSVETLILA vso našo temo. Zato, prav zato prihaja. Prihaja in oživlja upanje, prižiga 

ljubezen, utrjuje vero. – nov in lepši čas – 

 

Luč upanja mi prižigaš, Gospod  

(Ps 17) advent 1998 

 
V najkrajših, mračnih, zasneženih in v zmrzal okovanih dneh pač vsako srce želi luči, čim več 

luči. Če si prižgemo vsa svetila, da kar blešči v oči, to še ni vse. Kaj lahko se zgodi, da je v 

tesnem prostoru z eno samo žarnico topleje v duši, kot sredi dvorane z vrsto sijočih lestencev. 

Človek želi in nujno potrebuje luči v duši. Toliko je stvari v življenju, vsak jih doživlja po 

svoje, ki naš dan zavijejo v temo. V brezizhodnost. Ure so in tedni in nemara celo meseci, ko 

naša notranjost ne doživi, ne čuti enega žarka svetlobe. 

Izhod? Rešitev? Pijana muzika plesišč? Hlastanje  po nakupih in kopičenju komercialne robe? 

kaj klavrno, neodgovorjajoče in – goljufivo. Kaj torej? kaj nam preostane? To, da odkrijemo 

resnične dobrine, to, da doživimo prave vrednote. To, da v izgubi smisla odkrijemo – smisel 

življenja! Kdo nam ga pove? Vedeževalke? Za lase privlečen uvoz tujih verstev, teorij in čisto 

tržnih ponudb? Nikoli.  

Zvezda vzhaja nad Betlehemom. Naznanja, da se je rodil ODREŠENIK! Brez sleherne 

reklame. V tišini in revščini hlevca. Daleč od posvetnih teorij in učenjakov. V pristnosti in 

prisrčnosti LJUBEZNI! Bog, ki je začetek in smisel in pogoj in gibalo življenja; Bog, ki je v 
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ilovico našega zemeljskega dela vdihnil svojega neminljivega Duha. Bog, ki je dovolil, da ga 

je človek užalil s svojo nezvestobo in se povaljal v greh, je v neskončnem, skoraj 

nepojmljivem usmiljenju, sam šel REŠEVAT in OZDRAVLJAT grešni rod. Ni hotel postati 

mogočen kralj in odločujoč diplomat, še manj nepremagljiv vojskovodja: med revščino 

PASTIRJEV je šel; med brezdomce. Ni se na najrazličnejše načine boril za politične uspehe 

in podjarmljanje množic: samo bogastvo ljubezni, nepojmljivo bogastvo človeške ljubezni je 

hotel razsipati. Potolažiti žalostne. Pokazati vsem, ki so izgubil smisel življenja, da JE 

življenje vredno življenja. Prevaranim in ogoljufanim je dokazal, da nikoli NI ZAMAN 

UPANJE. PRIŽGAL JE LUČ V TEMO. Tega bo kmalu dva tisoč let. In dejstvo rešitve IZ 

BOŽJE LJUBEZNI je danes prav tako živo, kot je bilo prvo božično noč. V zaskrbljujočo 

meglenost in brezizhodnost in prihajajoča, osvajajoča BOŽJA LUČ Kristusovega učlovečenja 

najboljši in največji in edini možni izhod v svetlejši dan, v toplejša sožitja, v večje 

spoštovanje človeka, v razrešitev težkih odprtih vprašanj. – BOGU HVALA! Naš advent – ni 

prazen! – 

 

 

Da nem Dete Betlehemsko blagoslov svoj sveti da  

januar 1997 

 
Toplina, milina, prisrčnost, nevsiljivost jaslic nas nagovarja, osrečuje, vabi k sebi vse tja do 

svečnice. Čaka, da se odzovemo, prihajamo k njej, se oddahnemo v svojem živčnem 

življenjskem tempu, se ogrejemo ob njeni toplini in to tudi izžarevamo drugim; na vse strani; 

vsem, ki jih do srca zebe ob današnjem hladu medčloveških odnosov. Letošnje božično 

praznovanje ima še poseben prizvok, saj je prvo v pripravah in pričakovanju velikega Božiča 

leta 2000! Ob jubileju enkratnega, odrešilnega Jezusovega prihoda na svet. Nam ne utriplje 

srce bolj živo, bolj toplo, bolj veselo? Mar bi sploh mogli pozabiti na to?! Stopiti iz žarčenja 

milosti? Pustiti vnemar božje zaklade milosti in se sklanjati nad brskanje smeti?! Tako malo 

bi cenili sami sebe?! Bog je postal – človek; Večni, neskončno Sveti si je privzel našo naravo, 

da bi nas obogatil s svojo, božjo. Nam to ni mar?! Bog pa ni samo velik, je tudi neskončno 

usmiljen; pozna našo zadržanost oči in duha, pa nam pošilja še srednike. Kmalu po prazniku 

svojega rojstva nas spomni na svete Tri Kralje, na tri Modre z vzhoda, ki gredo za 

nenavadnim sijem zvezde, ne da bi določno vedeli, kam jih vodi. Iščejo pri učenih ljudeh; 

iščejo na dvoru oblastnika; kam naj še gredo, ko na teh odločujočih mestih ničesar ne 

najdejo?! Za zvezdo! Samo za zvezdo! Kako bi se zmotili? Kako bi jih znamenje z neba 

varalo, pustilo na cedilu?! Lahko si zamislimo, kako je vzvalovila njihova notranjost, ko so 

obstali pred hlevcem, zagledali uboštvo pastirske staje in Dete v jaslih. Bogastvo in uboštvo si 

stopita iz oči v oči. Oblastniki z neomajnimi pravicami in prednostmi srečajo popolno nemoč. 

Kako bi se odzval današnji neomajno vas in v svojo neodtujljivo pravico samoodločanja 

zaverovani sodobnik? Razočaran bi obrnil hrbet in odšel. Modri pa ravno nasprotno. Silno se 

razveselijo, padejo na kolena in molijo Dete! Tako živa, tako globoka je njih vera, da nas 

potegne za sabo. Nas, ponosni in »nedotakljivi« rod ob koncu drugega tisočletja! Molijo. 

Tako prevzeto, tako prisrčno, kot je to primerno pred Detetom iz nebes – Detetom na zemlji. 

Samo vzvalovanost čustev pa v tem primeru ni dovolj. Kar sama se prelije v darovanje Sinu 

večnega Očeta. Zlato. Kadilo. Mira. Zlato – Kralju. Kadilo – Bogu. Mira – mazilo 

Odrešeniku, ki ga čaka – križ. In kaj damo – mi? Zlata nimamo. Mire tudi ne – pač imamo 

razne krame, toda samo za osebno nego svoje lepote – Lahko pa damo – ljubezen; globoko in 

iskreno in zvesto in modro ljubezen. Odprtost bogu in izogibanje Heroda. Materinski pogled 

Detetove in naše Matere Marije nas spremlja in blagoslavlja in nam posreduje mir! 
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Med pastirji, angeli in Modrimi  

januar 1999 

 
Od božičnega večera tja do svečnice po stari ljudski navadi vidimo po naših domovih in 

cerkvah jaslice, z novorojenim Detetom v sredi. Najrazličnejša je razporeditev, osebno 

domiselno je ustvarjeno okolje, iste pa so osebe. Ustavimo se ob njih, ne moremo mimo. 

Svetle in tople misli se zbujajo v nas. Misli, ki so že same molitev. Molitev in pesem. 

Doživetja v globini src. Tistih src, ki so tako prazna in lačna in žejna sredi pozunanjene šare 

in istočasno revščine današnjega okolja. Dobesedno: Mnogo hrupa za nič. Človekova duša 

rabi iskrenosti in se ob potvarjanju razočarana obrača vstran. Kako se zaiskri oko ob srečanju 

z jaslicami! 

Kaj nam povedo pastirji? Preprosti, revni Betlehemčani izpred dveh tisočletij. Le kako, da še 

danes živijo in da jih ni odnesel veter časa, kot n.pr. kraljice lepote in športne zmagovalce? 

Živijo zato, ker so prvi bili priče božjega Učlovečenja! Zbudili so se v tihi noči, ko so zaslišali 

pesem angelov: Oznanjamo vam veliko veselje, rodil se vam je Odrešenik! Vsi iznenadeni, 

vsi prevzeti so pohiteli in našli DETE, z Jožefom in z materjo Marijo. Njihova občutja, 

njihova molitev _ vse je bilo tako silno, tako močno, tako svetlo, da odmeva še danes. Kako 

pa verjamemo današnjim pastirjem, duhovnikom? Tudi ti so betlehemski oznanjevalci. 

In angeli? Najbližji, neposredni božji služabniki in oznanjevalci, ki samo občasno, po izrednih 

božjih posegih stopijo pred nas v vidni podobi, saj so duhovi? V zgodovini našega odrešenja 

se pojavljajo kot znanilci veselja, upanja, odločne božje pomoči in dejavnosti. Že očaku 

Abrahamu so proti vsem pričakovanjem oznanili, da bo dobil sina, ki bo začetnik velikih 

množic ljudstev. In tako se je zgodilo. Božjih otrok je danes kot listja in trave. Kristusovo 

rojstvo preraja otroke teme in jeze v otroke milosti in luči! Angeli niso govorili zaman. Niso 

zaman zbujali upanja in zaupanja. 

Jih srečamo še danes? Brez dvoma, saj smo jih potrebni. Kajpada ne v njih klasični 

zunanjosti, ampak kot človeka, ki nam v stiski svetuje, nesebično pomaga in vliva zaupanje v 

srce. Zaupanje v Boga! In trije Modri? Danes bi jim rekli: vrhunski znanstveniki, raziskovalci 

vesolja. Zanimivo je in značilno, da so izhajali iz poganskega okolja, iz verovanja, ki se 

zanaša na čisto zunanja, materialna znamenja. Modri so zagledali nenavaden nebesni pojav, 

čudovito vpadljivo zvezdo. Spoznali so, da pomeni nekaj izrednega. Rojstvo kralja, ki bo 

presegal vse druge. Vera se je v njih zbudila tako močno, da so se odpravili na pot. In – ne 

zaman! – Jim verjamemo! – 

 

Rože, same rože rosijo z neba 

oktober 1996 

 
Rože, same rože rosijo z neba. Rosijo na zemljo, ki je polna gorja. Polna krivic, nasilja, 

trpljenja, teptanja vseh pozitivnih vrednot. Rosijo v čas, ki se posmehuje Bogu in veri v Boga. 

V čas, ki hoče odpraviti Boga in na njegovo mesto postaviti malike – nestvore iz lesa in zlata 

– o, predvsem iz zlata! S kakšnimi posledicami,  nihče ne vpraša. Ko pokopljemo žrtve mamil 

in žrtve s cestnega prometa, je stvar opravljena. Napravimo kvečjemu statistike, pa še tiste 

ostanejo na zaprašenih policah, dokler jih, v najboljšem slučaju, ne oddamo ekološkim 

zbiralcem za predelavo papirja. 

Rože z neba pa rosijo, rosijo, rosijo neprestano in čakajo z nepopisno ljubeznijo, da bi roka 

segla po njih, da bi vsrkala njih večnostni zdravilni vonj in jih pritisnila na srce. Da bi jih 

zagrnila v najtišje kamrice duše in ob njih vnemala svojo ljubezen. Tisto ljubezen, ki žari iz 

večnosti in želi večnostno ljubezen sejati v sleherno bitje – v tisto bitje, ki »nas je Oče pred 

stvarjenjem sveta izvolil in določil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu« (Ef 
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1,4.5). Kje je nauk, zlasti pa, kje je praksa, ki bi človeku odmerjala takšno čast? zagotavljala 

takšno perspektivo?! In kakšne so te rože? Preproste kot marjetice, ki znova in znova 

poganjajo iz trave, čeprav jih noge dnevno teptajo. Opojne in veličastne kot Salamonove lilije. 

Nedotaknjene in neuničljive! Predvsem pa so živo rdeče kot najbolj izbrana vrtnarska vrtnica. 

ROŽE MARIJNEGA IN JEZUSOVEGA ŽIVLJENJA. Roženvenške skrivnosti, ki jih dnevno 

razmišlja in moli – moli in razmišlja na milijone src. Posebno pa nam stopijo pred oči, 

posebno pa nam napolnjujejo srce v oktobru, ki ga ljudska pobožnost posveča prav njim. 

Zemlja se nam začne rahlo odmikati, zavijati v meglo, zato pa tem bolj zaznamo in bolj 

veselo in še bolj hvaležno vsrkamo vsak sončni žarek. In kateri sončni žarek bi sploh mogel 

biti svetlejši, toplejši in bolj zaželen in zdravilen, kot so preprosti, pa trpki in grenki, čez vse 

pa tako veličastni dnevi Marijinega in Jezusovega življenja?! 

Zasilni hlevec v Betlehemu; Mati pod križem umirajočega Edinca; svit zmagoslavno vstalega 

Gospoda na velikonočno jutro?! Enkratna dejstva, ki so nam pred dva tisoč leti spremenila 

trnje v rože, pa nam morejo spreminjati tudi še danes. Vedno in povsod in vsakomur. 

KRALJICA VENCA ROŽNEGA, NAJ CELI SVET TI HVALO DA! Amen. Aleluja! 

 

Pridi , pridi – Sveti Duh  

september 1996 

 

Kako, na pragu jeseni naj prosimo, kakor pred birmo v maju?! V času, ko 

pobiramo sadove, naj usmerjamo in sadimo? In vendar je jasen – čas sajenja. In 

še kako važnega sajenja! Od tega, kar sejemo in kako sejemo, bodo odločilno 

odvisele naše žetve. V besedah, ki se zdi, da jih odnaša veter, se rojeva naša 

bodočnost – in to na vseh področjih, od najožje družine preko delovnih procesov 

do stanja celotne družbe. Materialno in moralno. Ti dve smeri življenja in sveta 

sta namreč tesno povezani. Če šepa ena, če se po prahu ceste zvija v krčih, usiha 

in umira, bo tudi z drugo šlo vidno navzdol, ali pa se bo »samo« zapletala v 

težko rešljive vozle. Pokvarjene duše, zaobrnjena pravila zdrave pameti, 

poteptana lestvica vrednot, bodo dokazale svojo zgrešenost tudi na neposredno 

gmotnem področju. 

Nujno je torej, na moč nujno, življenjsko nepogrešljivo je, da je na delu zdrav 

duh, še več: da je na delu Sveti Duh, božja modrost – z vsemi svojimi navdihi, 

nasveti, z vso svojo neizčrpno močjo in sijem večne Resnice! 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu, pravi evangelij. Beseda, ki 

je iz nič ustvarila vse, je vložila v stvari, vključno z najodličnejšo stvarjo, to je – 

s človekom – svoja neovrgljiva pravila. Svojo moč, svojo modrost, svojo silo 

dinamike. Menda se ni vse to rodilo v počenih epruvetah človeških poskusov? V 

pisanih nalepkah, ki jih že v enem dnevu odnese veter ali zbriše dež? 

Kako je z božjo besedo? Ji prisluhnemo ali smo j o zabrisali v kak kot muzeja? 

Da bi se z njo ponašali kot z etnografsko posebnostjo minulih časov? Prišel sem, 

da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, se nam stvarno in poln ljubezni, od 

katere ni večje!, predstavlja učlovečena BESEDA, ŽIVI Bog – Bog med nami. 

Med nami in z nami vse dni, do konca sveta, kakor nam je tudi sam zagotovil. In 

človek, pravični ČLOVEK, ki je za grešnike šel na križ, pač ne bo lagal. 
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Kakor da bi se ptice pred mrazom zatekle v toplejša zavetja, se na jesen 

lahkokrile jate naše mladine: od najmanjših do največjih, zatekajo v zavetja: 

otroške vrtce, osnovne in srednje in poklicne in visoke šole. Iščejo toplote 

ljubezni – in ljubezen ne laže in ni sebična! iščejo sonca resnice – gorje, če bi jih 

v njih čistem pričakovanju prevarala, usužnjila in zastrupila ta ali ona laž! – Zelo 

žalostne bi bile žetve naše bodočnosti… 

MILOSTI POLNA, polna Svetega Duha, ki praznuje 8., 12. in 15. septembra, 

prosi za nas. In Sin ji ne odreče prošenj. Hvala Bogu! – Dobre setve bodo rodile 

dobre sadove.  

 

 

Darovanje v templju  

februar 1999 

 
Dnevi postajajo daljši, svetlejši; sonce je močnejše. Kako naj razdelimo najkrajši mesec v 

letu? Kar na dve polovici, čeprav ne enako dolgi: na odseve božične miline, vključno z 

zaupno mislijo na božjo Mater, in na resno in zahtevno postno spokornost – pripravo na 

velikonočno vstajenje. Točneje: vse naše življenje je – ali bi vsaj moralo biti »že tukaj in 

sedaj«: vstajanje iz teme v luč, iz spodrsljajev v pokončno držo človeka, ki »je rojen za kaj 

več«, kot hlastanje za denarjem in »užitki«, ki jih denar omogoča, narekujejo pa 

prišepetavanja sumljivega izvora in vprašljive smeri. 

MARIJA: vidimo jo, MATER Z DETETOM v svetišču, kjer svoje najdražje DARUJE 

OČETU. Spolnjuje tisočletno zahtevo, spomin, da je Bog rešil svoje ljudstvo iz sovražnikove 

sužnosti. Ali ni tudi današnji človek ogrožen na duši in telesu? Ponaša se, češ da je sam svoj 

gospod, toda dan za dnem se čuti bolj nebogljenega, bolj nesamostojnega. Sence legajo nanj, 

zebe nas do srca, smiselnost življenja se nam izgublja izpod nog, kot se cedijo zadnje lehe 

umazanega snega. Kaj torej? Mati Marija kaže in želi: kot otroci se zaupno posvetimo Očetu. 

To je naša čast. tu je naša rešitev. Tu je naša bodočnost. Zateči se v tempelj: v cerkev, v božjo 

družinsko hišo, kjer je za vse prostora in kjer je vsakdo dobro sprejet. Božja ljubezen ne 

pozna ločevanja, vse objema, vsem pomaga. Za človekov zaupen pristop daje iz svoje 

neizmernosti! 

Kar sam se nam iz te ugotovitve zablesti enkratno bogat čas POSTA. Pritrgovanje v jedi; 

vzdrževati se vsega, kar ni v skladu z božjim otroštvom; zapeti sončno pesem bolj in bolj 

vdane molitve -  najti »čas« (v resnici – pripravljenost) za pogovor z Bogom, za 

prisluškovanje besedi, ki nam govori neprestano: razodeva sebe, odkriva svojo ljubezen do 

nas; svari pred nevarnimi točkami naše večkrat planinsko strme poti skozi življenje. Tedni, ko 

nam pobožnost križevega pota živo dokazuje žrtev samega božjega Sinu; odpira kipeče vrelce 

usmiljenja, odpuščanja,  milosti za vsakega od naših nebogljenih korakov. In kaj bi se dalo 

reči šele o daritvi svete maše?! Živa, dejanska ponovitev, stvarno ponavzočenje Golgote?! Bi 

hoteli še več? JE ŠE KJE LJUDSTVO,  KI MU JE BOG TAKO BLIZU?! Kakšen bo naš 

odgovor? Bomo zaslišali klic? Bomo šli za njim? Bomo izkoristili zaklade, ki se nam 

ponujajo? Bomo čaše iz obilnih Kristusovih vrelcev tudi prisrčno ponudili toliko in toliko 

žejnim poleg sebe? Dali iz LJUBEZNI vsaj požirek tistim, ki usihajo v brezsrčnosti časa? 

»Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je čas rešenja! – Amen 
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Gaudent angeli - Assumpta Est Regina in Caelum  

avgust 1996 

 
Veselje nad novo bodočnostjo. Vstop v kraljestvo sanj in želja. V svetovja božje resnice, 

božje resničnosti in božje ljubezni. Nobena človeška beseda se tako neovrgljivo in dosledno 

ne izpolni, kot se božja. Obljuba raja je samo prevara pri krivih prerokih, pri tistih, ki iščejo 

svoje koristi, ne pa koristi bližnjega. Pri Očetu luči, pri njegovem edinorojenem Sinu je 

resnica, je izpolnitev in dejstvo, kakršno daleč, nepopisno daleč presega vse pojme in 

pričakovanja. Naš bog je bog življenja. Vir življenja, pot življenja in tudi neskončni cilj. Božji 

Sin, Sin človekov, je pribit na križ zato, da na križu premaga tistega, ki je z lažjo vse 

človeštvo pahnil v greh in s tem v smrt. Kjer ni greha, tudi ni smrti. Samo prehod ostane – 

prehod iz časa v večnost, iz trpljenja v poveličanje, iz ponižanja v slavo, ki sije in gori iz 

Svete Trojice! 

Praznik Marijinega Vnebovzetja je nekakšna ponovitev, ponavzočitev, predvsem pa potrditev 

Kristusovega vstajenja. Tudi naša Ljuba Gospa je vzklikala: Smrt, kje je tvoja zmaga?! Smrt, 

kje je tvoje želo?! Od svojega brezmadežnega spočetja, preko učlovečenja druge božje Osebe, 

skozi vso bolj trnjevo kot rožnato pot iz betlehemske votline vsa leta, ko je Sin potožil, da 

nima kam glave položiti, do strašnih golgotskih ur pod križem – je Mati podvojeno čutila vse 

bolečine svojega Edinca. Ni klonila, ni obtoževala – vztrajala je, prenašala trpkost trpljenja in 

– zmagala! Ne stoterno, ne tisočerno – tisoč krat tisočkrat ji je večnost vse povrnila, vse 

spremenila iz bolečin v radost. V radost, ki ne mine. Delež je na glavi Sina, na dediščini 

Očetovega kraljestva. 

Kakor pa Sin ne pozabi bratov in sestra, ki še potujejo po dolini solza, izpostavljeni vsem 

zankam in lažem hudobnega sovražnika, temveč jim naklanja svojo pomoč, da se rešijo zla, 

tako tudi njegova ljuba Mati posreduje in prosi za nas. »Vina nimajo«, ponavlja o nas in naših 

stiskah na duši in na telesu, kakor je prosila nekoč v Kani Galilejski. Takrat je izprosila prvi 

Jezusov čudež – danes pa se na Sinovo besedo znova ponavljajo čudeži. Milost ne neha rositi 

na ubogo, od zla izsušeno in življenjsko ogroženo zemljo. Vsak lahko pogleda v svoje 

življenje. Ugotovi, da: 

MATI NIKOLI NE ZAPUSTI SVOJIH OTROK! 

 

Beseda življenja 

april 1999 

 
Velika noč. Praznik kristusovega vstajenja. Velikonočni čas, ves obsijan z radostjo in z močjo 

vsak dan bolj bogatega življenja. BESEDA, ki nagovori vse, ki si želijo luči in ki vanjo 

verujejo. Tista BESEDA, ki je vse po njej nastalo. Tista BESEDA, ki se je učlovečila v tihi 

betlehemski noči, ki je rasla v skromnem Nazaretu. Ki je spregovorila množicam, ki so čakale 

odrešenja in obljubljenega Odrešenika. Ljudstvo je ugotovilo, da »še nihče ni tako govoril.« 

Vse prevzeto je strmelo nad čudeži. BESEDA je ozdravljala težko bolne, vračala slepim vid, 

izganjala hude duhove. Kdo ne bi bil navdušen?! »To je zares prerok, ki mora priti na svet!« 

In vendar – za svoj prestiž zavzeti in zaskrbljeni nasprotniki so se spozabili in začeli vse bolj 

glasno govoriti v drugo smer: »Ta zavaja ljudstvo!« In še bolj grozljivo: »Kako da se ta, ki je 

samo človek, dela Boga?! Nasprotje je, kot tolikokrat v zgodovini, raslo v skrajnost. na eni 

strani Odrešenik, ki je jasno povedal, da »Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi 

sam stregel in dal svoje življenje za mnoge«. kdo je še tako spregovoril?! Še več: »Ko bom 

povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi!« Duhovno valovanje prve cvetne nedelje pred 

dva tisoč leti je tako silno, da ga duše zaznavajo do danes. Na eni strani navdušene množice, 

ki vzklikajo Gospodu: »Hozana, Sin davidov! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu 
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Gospodovem!«, na drugi strani veliki zbor, ki že za srebrnike najema izdajalca in organizira 

smrt Pravičnemu. In že zavedeni glasovi pred sodnikom Pilatom kričijo: »Križan naj bo!« 

Glasovi tistih ljudi, ki jim je Kristus ozdravljal bolezni, jim množil kruha, da so jedli tisoči in 

so še ostajale polne košare. 

Golgota. Med razbojniki je križan Tisti, ki je prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v 

izobilju«. Zares: večje ljubezni nima nihče«. In ker je ljubezen največja sila, je tudi zmagala! 

Velikonočno jutro. Potres. Skala izpred Kristusovega groba je odvaljena. Žene, ki so šle 

mazilit pokopanega, srečajo ŽIVEGA! Prve glasnice in oznanjevalke, da je KRISTUS 

VSTAL. Takšne vesti, kot je ta, ni slišal noben trenutek v zgodovini. BESEDA ŽIVI! Živi do 

danes. Zašepeče tolažbo žalostnemu srcu, z otožnostjo zakliče grešniku: »Kaj me biješ?! Izlije 

se v pesem glasbenikov, bučanje orgel, razmišljanja in odkrivanja znanstvenikov, pogum in 

vztrajnost trpečih. 

Čez vse in najbolj neposredno pa zaživi dnevno v MAŠNIH DARITVAH! Je še kaj večjega?!  

ALELUJA večno žive BESEDE ne more utihniti. 

 

Žetev je velika, delavcev pa malo  

(Lk 10) 27. julij 1996 

 
Velika žetev. Velika v dušah. V tistih, ki so žejne Gospoda in njegove milosti. V tistih, ki si 

resno prizadevajo, da bi v duhu in v srcu in v vsakdanjih nalogah spolnile tisti glas, ki ni daleč 

od nas – saj govori v notranjosti slehernega od nas. 

Pa tudi v tistih, ki so pokazali hrbet najprej Cerkvi, kot se izgovarjajo za svoj odklon, potem 

pa še bogu samemu. V njihovi silni duhovni praznini nagonsko iščejo nadomestkov – na zelo 

čudnih poteh in v zelo čudni izbiri. Ne najdejo notranjega miru, ne najdejo zaklada,  zaradi 

katerega in za katerega se plača živeti. 

Kako zelo podzavestno iščejo nekoga, ki bi jim prožil roko, ki bi jim odkril resnico, ki bi jih 

ogrel z resnično ljubeznijo – ne samo s ponarejeno…. 

Čas je tako zrel za žanjce, kot je bil pred dva tisoč leti, ko je poganstvo gnilo samo v sebi in 

so ga zaradi trhlih korenin že resno ogrožali zunanji viharji. 

Kdo se bo odzval? Kdo pohiti človeku, ki je padel med razbojnike, na pomoč z oljem 

ljubezni, z vinom vso večnost kipeče božje besede? Kdo? Toliko je brezposelnosti v svetu, 

kar za cela milijonska mesta, če bi jih sešteli. In? In tako silno redki se odzivajo. Izjeme, s 

katerimi se na blizu in daleč bahajo njih rojaki. Zakaj se pa drugi iz teh ponosnih rojakov niso 

odzvali Bogu in trpečemu sočloveku in pohiteli dajat Bogu čast in prinašati sočloveku 

rešitev?! Je tudi »Dobre« (?) kristjane omamila posvetnost, zastrupilo na videz sočno jabolko 

kot čarovnica v pravljici Sneguljčico, da je zaspala za sto let? »Ne morete služiti bogu in 

mamonu!« Kako zelo sodoben opomin! Mamon – »sladkosti« tega sveta se ponujajo, se 

vsiljujejo – le močne duše se jim zoperstavijo. In vendar hočemo veljati za močne – pa se 

ujamemo v vsako nastavljeno vabo kot miš na košček slanine. 

Gospod kliče. Znova in znova. Na razne načine. Naravnost in v metaforah. Naj bi še naprej 

veljali za trdoglave in se ne bi odzvali? Po oltarjih srečnih novomašnih cerkva veselo in toplo 

žarijo cele vrste sveč. Dišeče bogastvo zrelih poletnih dni se širi v daljavo in dviga v višino – 

prav pred božji prestol. Prav med angele. BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V 

GOSPODOVEM IMENU!  Tisočkrat: BLAGOSLOVLJEN! – 
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Blagoslov rasti 

maj 1999 

 
Pomlad v najbolj zagnanem razcvetu. Ozeleneli gozdovi so čaša kipečega, neugnanega 

življenja. Cvetoče češnje in jablane veseli svatovski šopki. Prisrčno in sproščeno petje ptic 

ene same hvalnica Stvarniku. Vsak dan višja polja ozimine obetajo, da bodo vrnila kmetu 

njegov trud ter dala slehernemu človeku kos kruha. Vse to je pa le, da tako rečemo, umetniška 

primera za bogat razcvit duhovnih darov. Kristusovo tako nas čaka in nam je zaupanih polno 

načinov, da te naloge rešimo. Ne z godrnjanjem, temveč z veseljem in ponosom, da so nam 

naloge sploh zaupane! BOG JE Z NAMI – kot sonce z neba, kot sveža kaplja rose z zemlje. 

Vesela Aleluja ne odmeva še ves mesec le v bogoslužju, odmeva tudi po naši notranjosti. 

Gospodovo vstajenje je obrisalo solze objokani Magdaleni, nevernega Tomaža je prepričalo o 

vstajenju, ribičem je po brezuspešnem lovu čudežno napolnilo mreže. Katero srce ne bi 

radostno zaigralo, katera duša se ne bi živo oznanjala velikih božjih del?! Na prvem mestu: 

Kristusovo velikonočno zmago nad smrtjo, nad tisto senco, ki nas dela zamišljene in otožne. 

»Smrt strašna nima več moči, nad njim, ki le Bogu živi, aleluja!«, poje naša pesem. Živimo 

Gospodu. Živimo z njim, ki je jasno zagotovil: »Ne bom vas zapustil sirot. Poslal vam bom 

Tolažnika, Duha resnice, ki vas bo učil vsega in spomnil vsega!« 

DUH RESNICE, DUH LJUBEZNI. Sveti Duh je ljubezen med Očetom in Sinom. Ljubezen 

pa tudi nas. Obilje njegovih darov nas utrjuje v veri; krepi v upanju; razvnema v ljubezni. 

Slehernemu se daje po njegovi meri. Njegova čudovita, neizčrpna božja moč sije in žari z 

Jezusove in naše Matere, naše ljube majniške Kraljice – Marije. Nebesa sama so jo 

pozdravile: »MILOSTI POLNA!« Enkratno, vse presežno dejstvo božjega učlovečenja je delo 

in sad – milosti, delo Svetega Duha. Ko bi naši birmanci, naši botri in tudi naši starši mislili 

pri tem na kaj drugega, kot na novo obleko, na birmanska darila motornih koles in zlatih ur… 

Ko bi se tudi pozneje spominjali, kaj so dobili, KDO deluje, ali bi vsaj moral in mogel 

delovati v njih – marsikaj bi bilo drugače. Bolj sončno. Bolj srečno. Srca ne bi ostajala ledeno 

mrzla, pa tudi naše roke – ne bi bile prazne. Nas bo prebudilo, nas bo ogrelo SONCE DUHA 

z neba? Bomo zaorali v pomlad? Odkrili in želi bi – zaklade. MARIJA NAJ PROSI ZA NAS! 

Venci življenja 

oktober 1999 

 
Navadno govorimo, da nas zanašajo valovi življenja, ljudje pa nismo trhle bilke in odpadli 

papir, temveč smo živa bitja, polna gibanja, rasti, spreminjanja, dozorevanja, ki ga nikoli ni 

konec. Poženemo cvet, razvijemo sad, prav veliko sadov, iz njih vsipljemo v brazde časa in 

okolja nova semena, ki dajejo novo rast. 

Kdo bi v Roženvenskem mesecu oktobru preštel vse vence, ki drsijo skozi roke pobožnih 

molivcev, ki ob cvetovih posameznih jagod oživljajo in ponavzočujejo življenje našega 

Gospoda Jezusa Kristusa?! Cvetovi, ki jih ne zmanjka – kako tudi ne? Poganjajo in rastejo iz 

večnosti in spet v večnost. Prepevajo Stvarniku in Odrešeniku, njihova lepota in njihov vonj 

je sama ljuba Gospa, Devica in Mati in Kraljica – MARIJA! Njihova uglasbitev in tonska 

spremljava je angelski pozdrav: ZDRAVA, MILOSTI POLNA! Kdo bi še kaj takega iznašel? 

Tako neposrednega, tako bogatega, tako jedrnatega? Ponavljamo pač in občudujemo, srkamo 

iz besed duhovno hrano, doseči in preseči pa je nikoli ne moremo. In kako ta nebeška glasba 

iz onostranstva spleta vence, spleta po nas, po bitjih, ki »imajo dobro voljo, toda njih meso je 

slabo?« Razkošnost, nepresegljivost bogastva božjih darov nas ne pusti na cedilu, kajti tega 

tudi ne more. 
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UČLOVEČENJE, ROJSTVO, MLADOST, prvo zavzetost zbujajoče besede OTROKA V 

TEMPLJU- tako blizu je vse to našemu življenju, toda tako nepopisno presegajoče. Cvet, ki v 

nas in po nas, po naši molitvi hoče postati in tudi postaja venec naše lastne mladosti. Rožni 

venec je res – naš venec. Raste in zori v našo rast duha in življenja.  

Prva in vedno pogostejša in težja SREČANJA S TRPLJENJEM. Nikomur niso prihranjena. 

Lastna slabotnost, zloba in brezsrčnost ljudi poleg nas, delo nam dnevno nalaga križ – ne 

enega – še po več križev, ki jih moramo nositi. Kdo nam bo pomagal? Srečo, veliko srečo bi 

imeli, če bi se ob nas znašel Simon iz Cirene; če bi nam sočutna Veronika brisala z lic kri in 

znoj. Eno pa je gotovo: z nami, tesno ob nas je MATI! Kar čutimo njeno ljubezen, ki z nas 

duhovno snema težo križa in ga nosi z nami in za nas! Bedi z nami v polmraku med 

življenjem in smrtjo. Z nami tudi čaka VELIKONOČNO JUTRO! Prva pozdravlja Vstalega. 

Vedela je, da ni smrti brez vstajenja – prva je to dejstvo doživela. ROJSTVO VEČNOSTI. 

»Smrt strašna nima žela več!« Pot vodi V NEBO. Vsakega od nas, Plamen DUHA se 

prižigajo v nas n gorijo. Niso nas zaman navdihovali. Ljubezen nas ni izdala, saj je iz nas in 

našega življenja pripravljala VNEBOVZETJE! Kako živi, kako bogati so naši spleteni 

življenjski venci! Koliko bogastvo je v njih. Opojen vonj neskončnosti.- 

Trojna razsežnost 
november 1999 

 

Precejšen razpon je med tem, kar je bilo, med tem, kar je, in med tem, kar bo. Živimo samo 

»sedaj« in »za sedaj«? Nikakor ne. Še največji materialist zajema iz tega, kar je bilo, in 

močno skrbi za to, kar šele bo. Jasno, da pri njem gre samo za to, kar je imel, in za to, kar bo 

imel, oziroma: kar na vsak način hoče imeti! 

Življenje pa je veliko globlje, stavi veliko večje zahteve, meri z zelo drugačnimi merili  kot 

naš bežni, površinski vsakdan. Ko za Vse Svete obiskujemo grobove naših rajnih, pač ne 

kopičimo cvetja in ne prižigamo luči samo zato, ker to delajo tudi naši sosedje, ampak zato, 

ker v globinah duha in srca še čutimo, da smo nekaj več, kot kepa prahu, v katero se je vrnila 

naša telesna posoda iz ila… Kje smo torej in kaj smo? Rojeni iz večnega Boga, da se po času, 

katerega na  je Večni odločil, vrnemo k njemu. Čudovita perspektiva! Prav resno se moramo 

ustaviti in zamisliti ob njej. In to v lastnem interesu, najbolj lastnem, kar jih sploh stopa pred 

nas. 

In to, kamor gledamo, bo trajalo vekomaj. Izraz, ki ga naš omotično vihravi čas ne sliši rad in 

niti ne prizna. Vedel pa je to, čutil je to že davni človek. Čemu je k mrtvim dajal v grob stvari, 

ki jih rabi živi? Čemu bi ob grobovih obhajal neke obrede, če ne bi veroval v posmrtno 

življenje? Še več: v različno težo posmrtnega življenja: srečno in svetlo, pa na drugi strani 

neskončno temno, obupno žalostno. 

Jasna Kristusova beseda je to povedala enkrat za vselej: ovce bo ob sodbi postavil na svojo 

desnico, kozle pa na svojo levico – pravični pojdejo v večno življenje, oni pa v večno trpljenje 

(prim. Mt 25, 46). Zelo ostra ločitev. Dvoje razsežnosti, med katerima ni prehoda, niti 

možnosti popravljanja ali spreminjanja. Tretja, sredinska razsežnost pa je naš čas, čas našega 

življenja na svetu. Kakšen naj bi bil, pove Gospod sam. »Kdor bo veroval in bo krščen, bo 

zveličan«. Še bolj jasno: »Ko sem bil lačen, ste mi dali jesti. Ko sem bil bolan ste prišli k 

meni« (Mt 254, 35.36). Naš čas, naš »sedaj«, je tako dragocen, da nam iz njega izhaja vsa 

bodočnost – vsa večnost. Kar je zdaj zamujeno, bo vekomaj izgubljeno. Neskončno povezuje 

v enotnost neskončni Bog! Trojna razsežnost naših dni se zliva v ENO. V enega, ki nam je v 
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dneve, v kratke ure življenja na zemlji, natočil čašo večnosti; ki nam je za grižljaj, ki smo ga 

dali bratu, dovolil in omogočil blaženost gledanja in uživanja SEBE,  ki je NAJVIŠJE 

DOBRO! Zares bi ne mogli ne več želeti, ne več sanjati. »Dan mrtvih« je: DAN ŽIVIH! Kdo 

naj bi še tvegal, zaradi zamujenega trenutka pasti na kraj teme?! Zveličani nas čakajo, 

pogubljeni nas svarijo ….. 

Pot in resnica in življenje  

(Jn 14,6) september 1999 

Začetek šolskega leta. Odpirajo se najrazličnejša vrata, h katerim se zgrinjajo valovi mladih 

obrazov. kar se bo Janezek naučil, to bo Janez znal, pravi star pregovor, ki ga pa življenje 

potrjuje v polni meri. In kaj se bo Janezek naučil? Vse mogoče. Od prvih črk in številk do 

maturitetnih spričeval in čez nekaj tednov do diplom po univerzah in še magisterijev. Kipeče 

življenje, reka, ki zajema iz vseh stoletij  in tudi tisočletij, nič manj, če ne še bolj, pa iz teh 

požirkov hrani, oblikuje in  nosi dosežke v prihodnost. Dokaj važna zadeva: nikakor ne samo 

stroka in mehanski poklic tistih, ki učijo, ampak naše življenjsko vprašanje. ali bomo, ali nas 

ne bo več, ker smo nemara zajeli iz bolnih in okuženih virov, kar danes znanost o okolju vse 

bolj odkriva. Materialno in duhovno ter kulturno. Dejstvo. Učlovečena božja Beseda je to 

vedela. Prišla je odkrivat dejstva, ugotavljat zgrešene smeri ter nežno, kot najskrbnejši pastir 

reševat zabredle in ranjene ovčke iz trnovih grmov. Da pa ta nežna bitja ne bi spet zabredla, 

jim je pokazal pot. Ne takole nezainteresirano, kot prometni uslužbenec izda vozovnico in 

pove urnik prometnih sredstev, nekaj več, nekaj čisto drugega. Nekaj zelo nepričakovanega, 

enkratnega: JAZ SEM POT! Kdo je še kaj takega rekel? Niti najgloblji filozof si tega ne bi 

drznil zinit, kaj šele učiti. In če bi to poskušal, bi mu težko verjeli. Če bi pa kak neivnež le 

nasedel, bi se tista netočna »znanost« sama začela sušiti, kot drevo brez soka in bi jo življenje 

požagalo. Naše stoletje nudi več krepkih primerov. 

Pri Kristusu pa je drugače. Ko pravi, da je sam POT, pove takoj za tem, da je tudi 

ŽIVLJENJE. Torej tisto, kar je za sleherno bitje največ. ŽIVLJENJE pa je »pri Bogu in BOG 

JE ŽIVLJENJE« (Jn 1,1). Evangelist, ki je bil Jezusu najbližji in je najbolj neposredno 

odkrival in sporočal božje skrivnosti in božje bistvo, je Boga tu imenoval »Besedo«. Ali ni za 

šolski pouk, ali ni za materino besedo kar v družini, pred začetkom slehernega šolanja, ravno 

»beseda« najbolj topla in najbolj bogata in najbolj učinkovita beseda?! Pa tudi – najbolj 

blagoslovljena. Najbližja človeku in njegovi žeji po ljubezni in po resnici. Resnice pa človek 

ne samo želi, ne samo da je išče, ampak mu je tudi najbolj potrebna. In Kristus mirno reče, da 

je tudi RESNICA. Torej je tudi sam nekdo, ki - IŠČE, IŠČE človeka. Išče pa ga zato, ker ga 

ljub, ker se mu človek smili. Smili pa zato, ker ve, kam vodijo zgrešene poti. Ali nam po vsem 

tem, po vseh teh dejstvih ni lahko in lepo?! – BOGU HVALA! – veselo na pot – 

Enkraten cilj 

avgust 1999 

 

»Enkratno« lahko razumemo časovno – nekaj, kar se ne ponovi, lahko pa tudi načinovno, kar 

po svoji kakovosti  nima enakega. Za MARIJINO VNEBOVZETJE, ki sije in prevzema srca 

skozi ves avgust, veljata obe gledanji. Kaj naj bi pa sploh še bilo, kar v zvezi z Božjo Materjo 

ni v najtesnejši zvezi?! 

Časovno zasije žena, ki bo kači glavo strla, že na davnem začetku človeškega rodu, tam v 

raju, ko komaj ustvarjeni človek pokaže Stvarniku hrbet, podleže prišepetavanju zla in – greši. 
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Prav nič častno in prav žalostno dediščino je naš pra – praded nakopal vsemu človeškemu 

potomstvu: izgon iz sreče raja, bolezen in smrt. Čisto po človeško – iz Žene, Matere MARIJA 

ZASIJE ŽE TAKRAT – PO STO – in TISOČLETJIH se rodi v Nazaretu, v neobremenjenem 

devištvu spočne in rodi ODREŠENIKA: Boga in človeka. Spremlja ga vse njegovo življenje, 

od Betlehema do Kalvarije. Dobro razume cilj, ki ga je Bog Oče zastavil Sinu: odrešenje 

človeštva! In cilj je dosežen. Kristus s svojo smrtjo na križu premaga smrt greha in s tem 

razveljavi prastaro zadolžnico človeštva. Njegovo vstajenje pomeni in postane – naše 

vstajenje. Vstajenje iz greha vseh, ki ga sprejmejo. 

Enkraten cilj doseže Naša ljuba Gospa tudi načinovno. Povzamemo in spoznamo to iz njenih 

besed, iz  njenega ravnanja. POLNO MILOSTI imenuje božji poslanec Marijo ob oznanjenju, 

da postane mati učlovečenega Boga. In kako Marija sprejme to enkratno oznanilo? Najprej z 

začudenim vprašanjem: »Kako se bo to zgodilo?« Na angelovo pojasnilo v ponižnosti in 

pokornosti skloni glavo: »Glej dekla sem Gospodova!« Ni žene, ni dekleta, ki bi našlo tak 

način odgovora na edinstveno odlikovanje! Kraljica nebes in zemlje ostane skromna, človeška 

mati: zaskrbljeno in istočasno nežno pokara Jezusa, ko najde sina v templju. Na svatbi v Kani 

Galilejski modro svetuje svatom, ko so v zadregi zaradi premalo pijače: »Kar koli vam 

poreče, storite!« Spet stopi osebno popolnoma vstran in da edino besedo Sinu. Ko stoji ob 

Sinovem križu, se z edinstveno vdanostjo Jezusa zliva njena. Z njim v duši doživi njegove 

besede: »DOPOLNJENO JE! »Zares je bil dopolnjen načrt Boga, da odreši človeštvo. 

Dosežen je bil enkraten cilj. Z Jezusom po Mariji. Materina vdanost in Sinova žrtev sta odprli 

nebesa, omogočili VNEBOVZETJE ČLOVEKU, ki sprejme njuno pot in vdano in hvaležno 

gre po njej. V radost in slavo, ki je ni konca. 

Polja, zrela za žetev 

julij 1999 

 

V zlatu, ki ga sonce obilno siplje z  neba, dozoreva zlato naših žitnih polj. Kakor so ga skrbne 

in pridne roke vsejale, tako zdaj čaka skrbnih in pridnih rok, da ga požanjejo. Ne gre pa samo 

za neposredni vsakdanji kruh, gre prav tako, če ne še veliko bolj za naš duhovni kruh. Brez 

duhovne hrane in duhovne drže bi postali in ostali – vretenčarji na najnižjih stopnjah razvoja. 

In kje so roke, ki bi z veseljem in zavzeto pograbile za to delo? Naši novomašniki nam 

odgovarjajo na to. Vso svojo osebo, vsa svoja težnja, svojo globoko ljubezen do Boga in do 

človeštva, so posvetili delu za duše, za rešitev duš, kakor  to želi Gospod sam in kakor je tudi 

sam usmeril svoje zemeljsko življenje, ki se je bilo začelo pred dva tisoč leti. »Pojdi za 

menoj!«, je na začetku zaklical dvanajsterim v Galileji. Tako je klical vsa stoletja, v vseh 

okolnostih, kako ne bi klical tudi danes, ko je žetev na duhovnem področju še tolikokrat 

obilnejša in za naš obstoj nujnejša?! In kako naj klic boga izzveneva v prazno?! Kako mu ne 

bi z ljubeznijo sledili tisti, ki jih kliče Ljubezen sama?! Naši letošnji novomašniki odgovarjajo 

na božji klic in uresničujejo želje in pričakovanja nas vseh. Pozdravlja jih naše iskreno 

veselje, iz globine src jim želimo obilo božjega blagoslova. Zgodovina stoletij dobiva svojo 

potrditev. 

Ali ne praznujemo ravno v tem mesecu kar četvero svetniških godov, ki glasno odmevajo tudi 

na naših slovenskih tleh, poleg tega, da jim skazuje čast in jim je hvaležna vsa Evropa? 

Kar 5. julija zasije nad nami luč slovenskih blagovestnikov, sv. Cirila in Metoda. Naša beseda 

se je oglasila v mašni daritvi. Zasijala je v bogoslužnih knjigah. V njej so bili posvečeni naši 

sinovi. Kultura polovice Evrope se je dvignila ob stran velikih narodov. Nista slavna 

Solunčana zavetnika Evrope, kakor je drugi julijski svetnik, sveti Benedikt, ki goduje 11. 
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julija? Njegov klic: Moli in delaj! – ni samo seme vsega meništva, ampak je tudi kal celotnega 

napredka in smerokaz razvoja. Dan za njim stopita pred nas Oglejčana sv. Mohor in Fortumat, 

ki je njuno vneto pokristjanjevanje preko današnje Slovenije seglo še daleč na sever, do 

Drave. Mohorjeva družba za izdajanje dobrih knjig je odmev njenega pomena. Ko zadnji dan 

julija praznujemo začetnika jezuitskega reda, sv. Ignacija Lojolskega, se živo zavemo, da delo 

VSE ZA VEČJO BOŽJO ČAST kliče k zavesti in zavzetosti tudi danes – TUDI NAS! Vsi. 

Vsak na svojem mestu, to lahko uresničujemo! – 

 

Ko je najvišji dan 

junij 1999 
 

Mesec, ko je najdaljši dan. Rekli bi skoraj, da si večerna in jutranja zarja podajata roko. Zlasti 

pri ljudeh, ki imajo naporne službe in še doma zvrhano mero dolžnosti. In vendar pravi 

Župančič, da je ravno ta čas treba »izmeriti daljo in nebeško stran«, to je, temeljito se 

razgledati po življenju in svetu in po jasnem spoznanju uravnati dejanje in nehanje. 

V duhovnem, v bogoslužnem svetu je stvar še mnogo bogatejša. Letošnji junij je še ves v 

žarenju binkoštnih plamenov, človeške besede zvenijo v apostolskem zaletu in žanjejo 

razumevanje in uspeha, da se vsi čudijo. In že praznujemo Sveto Rešnje Telo in Sveto Rešnjo 

Kri. Čudež ljubezni, čudež božjega razdajanja. In ta praznik v svojem bogastvu ne traja le en 

dan, niti ne en sam teden, ampak se ponavlja že dve tisočletji. Vsepovsod. Od bazilike sv. 

Petra v Rimu do lurske votline pod zasneženimi Pireneji, pa spet od skromne vaške cerkvice 

nekje »na koncu sveta« do teoloških kapel – BOŽJI KRUH je dovolj bogat za vse. Čaka. 

Kliče. Želi se razdajati, hoče nas krepiti. Daje nam predokus večnega svatovanja z Jagnjetom 

onstran naših sedanjih meja. Kdo bi ostal brezbrižen?! Kdo ne bi s pesmijo v srcu segal po 

Kruhu Življenja? Če bi ostal v svoji malomarnosti, bi gazil v vedno večjo bedo – ne le v 

duhovnem oziru, tudi v materialnem. Kdor zavrže ljubezen, ostane brez sonca. 

Praznik svetega Jezusovega Srca. Zgoščen kristal luči in moči. Božje Luči in Božje Modrosti. 

»Večje ljubezni nima nihče«, kot jo je skazal Odrešenik na križu. Križan si je pustil še 

prebosti srce, da so se odprli studenci odpuščanja in vseh milosti. Bogastvo za vse, ki se 

zatekajo k njemu. Rešitev zgubljenih, ki jih išče in kliče, dokler jih ne privabi k sebi. Nikdar v 

življenju ne pozabimo recimo dobrega zdravnika, ki nas je potegnil iz težke bolezni. In ne 

dobrega učitelja, ki nam je za vse življenje omogočil strokovno usposobljenost. Ali ne? Zakaj 

bi pozabljali SRCE večno živega božjega Sina? 

Kjer je Sin, je tudi Mati. Teden dni za Jezusovim Srcem praznujemo brezmadežno Marijino 

Srce. Kako zelo si želi Mati, da bi njeni zemeljski otroci hodili po Jezusovem in njenem 

zgledu. Kdo se ne bi posvetil obema, ki sta dejansko ena sama ljubezen?!  

Ob koncu meseca bomo, polni ljubezni do Boga, s pesmijo pozdravljali letošnje 

novomašnike: delavce v zahtevnem Gospodovem vinogradu. Apostole naših dni. Učitelje 

Jezusove blagovesti. Odgovorne za tisoče in tisoče božjih otrok. Graditelje naše bodočnosti. 

NOVOMAŠNIK, BOD POZDRAVLJEN! – 

Mejnik in izhodišče - advent in božič 1999 

Dan za dnem, korak za korakom se bližamo velikemu časovnemu prehodu: ne le iz leta v leto, 

tudi ne  iz stoletja v stoletje, ampak iz tisočletja v tisočletje. Iz drugega v tretje. Ni majhna ta 

stvar. Poudarjajo jo neštete letnice po cestah. Nazdravlja ji vse polno proslav že tedne pred 
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njo. Komerciala nas poplavlja s svojimi reklamami in ponudbami za darila, kot da smo v 

deveti deželi svojih sanj. Kaj je sprožilo to valovanje? Na zunaj tako neznaten dogodek: 

uboga mati, za katero ni bilo niti prostora drugod, kot v zasilni pastirski staji, je rodila svoje 

dete. In kdo je bila ta mati? Enkratna, v pradavnini, v raju obljubljena Odrešenikova Mati! 

Devica, ki bo po njenem posredovanju kači zla strta glava. dogodek, ki je uresničitev in dokaz 

božje neskončnosti, modrosti in ljubezni. Kaj je namreč dalo betlehemski Materi enkraten 

čudež, da je stvar rodila svojega Stvarnika? In še to, da je pri tem ostala devica? Kaj drugega, 

kot božje usmiljenje do otrok, ki so zabredli na stranpoti, ker niso poslušali božjih zapovedi. 

Usmiljenje pa gori v ljubezni in vse dela iz ljubezni. Dogodek, ki se ga v teh dneh 

spominjamo, je zares mejnik. Ločnica med temo, ki je bila premagana, in LUČJO, ki je vzšla 

vidna kot novo jutro. Začetek božjega življenja. BOŽJEGA ne samo zato, ker se je nevidni in 

večni Bog utelesil med ljudmi kot človek, ne da bi prenehal biti Bog, ampak tudi zato, ker je 

od tistega časa tudi izgubljeni otrok postal po odrešenjskem delu učlovečene Besede spet 

deležen božjega otroštva, z vso častjo, z vsemi darovi, tja do nebeške slave. »Pridite, 

blagoslovljeni mojega Očeta!« Mejnik Kristusovega rojstva pred dvema tisočletjema je tako 

istočasno tudi izhodišče za življenje vseh tisoč in tisoč človeških otrok, prerojenih po veri v 

Kristusa, ki jim je kakor Odrešeniku »jed in pijača, da spolnjujejo voljo nebeškega Očeta«, 

kakor jo je bil za čas polnil naš Gospod. Kdor gre iz pravega izhodišča, ne more zaiti. Dana 

mu je smer, pokazan mu je cilj, podeljena mu je moč. Kaj je namreč silnejšega, bolj 

zanesljivega, kot božja milost?! Ni težko premagovati še tako velikih težav, kdor gre po 

Odrešenikovi poti od zasilne pastirske staje v Betlehemu preko Kalvarije do velikonočnega 

jutra. Imel bo luč življenja. Dvatisočletna zgodovina Krščanstva to potrjuje. Ni bilo stoletja, ni 

bilo kosa zemlje, da ne bi pesem angelov zapela prav takrat in prav tistemu rodu SLAVA 

BOGU NA VIŠAVAH IN NA ZEMLJI MIR LJUDEM! – Izhodišče je dano. Kdor ga 

upošteva, mu bo življenjska pot lahka in uspešna: BLAGOSLOVLJENA! Blagoslovljena za 

vsa bodoča stoletja in tisočletja! Amen. Aleluja!- 

V tebi naj se veselijo in radujejo vsi, ki te iščejo (ps 69) november 1992 

Kako naj se upraviči klic k veselju v tednih in dnevih pustih senc in deževnih 

potokov in megle, ki bi nas hotela prepričati, da sploh ni več sonca nad nami?! 

Hodimo okoli grobov in se ob njih z otožnostjo srečujemo samo s tistimi, s 

katerimi smo se imeli radi, zdaj pa jokamo za njimi kot otroci brez matere. Kje 

naj bo tu veselje?! 

Božje misli pa niso naše misli in božja pota niso naša pota, je preko dva in pol 

tisoč let stara resnica – in tudi: izpričana, potrjena, izkustvena resnica. Seveda 

morajo naše oči biti odprte in tudi naša ušesa ne smejo biti gluha za glas, ki nas 

išče, ki nas kliče, ki nas želi poučiti – toda »poučiti« je slaba beseda, slaba v 

toliko, da se nič kaj ne radi oklenemo nečesa, kar se nam zdi tuje. Bolje bi torej 

bilo reči: beseda, ki je pravzaprav BESEDA, saj zveni iz večnosti in nikoli ne bo 

umolknila. 

In kaj nam ta BESEDA govori, s čim nas priteguje k sebi, s čim nam potrjuje, da 

se moramo zares veseliti in radovati? Najprej sama s sabo. »Kaj iščete ŽIVEGA 

MED MRTVIMI?« zveni od prvega velikonočnega jutra dalje in ne bo nikoli 

izzvenelo! »Použita je smrt v zmagi! Če pa Kristus ni vstal, je prazna naša 

vera!« Apostolov glas je živ in učinkovit. Bolj kot se oznanjevanje vstajenja taji, 
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bolj se ga dejansko – potrjuje; nečesa, kar ni, ne bi nikakor bilo treba tajiti! Ali 

ne? Potem nas BESEDA vabi k veselju z neštetimi našimi vrstniki, rojenimi na 

svet, ki pa so premagali svet in ga poduhovljenega in napolnjenega s 

pričevanjem za Kristusa spremenili sebi v večno življenje. V neprekinjeno 

bivanje z NJIM, KI JE. Govorimo o svetnikih. Ali pa nismo mi vsi svetniki? Ali 

nismo po Bogu in v Bogu vsi svetišče Svetega Duha, otroci obljube?! Mar On, 

ki nas je ustvaril, obljublja in ponuja v prazno? Saj ni – človek… 

In končno nas kličejo k veselju tisti, ki še niso poplačali zadnjega novčiča; tisti, 

ki stojijo tik pred Večnim, ki že stegujejo roke v objem LJUBEZNI, pa so 

njihova svatovska oblačila premalo čista, premalo svetla. In vendar se veselijo, 

saj vedo, da so še vedno, tudi ONSTRAN, člani velike Družine, udje neskončno 

svetega Telesa, ki se daruje – tudi zanje! To dejstvo, ta zavest, jim je prvi svit – 

prva »sled sence zarje glorije onostranske«. Tako. Amen. 

 

To sporočilo se razlega po vsej zemlji, do konca sveta gre ta govorica 

(Ps 18a) oktober 1992 

En sam pozdrav je eni sami zazvenel Devici, ko se Skrivnost je dotaknila tihega srca – in kaj 

pomeni ta pozdrav? AVE, TISOČKRAT AVE! Ves svet je prisluhnil, ves svet je zaživel na 

novo, ves svet se je spremenil. Bog je zaživel v človeku. Človek je postal nosilec božje 

neskončnosti. Pa ne sam od sebe – po MILOSTI POLNI. Kako bi kdaj mogli pozabiti na to?! 

Kako ne bi ponavljali besed, ki so nas prenovile – prenovile iz grešnikov v božje otroke?! 

Kako bi zavrgli ključ, s katerim so se odprla nebesa revščini izgnanih Evinih otrok?! 

Molitev rožnega venca. Celoten evangelij je obsežen in obnovljen v njej. Celotna zgodovina 

odrešenja, od Nazareta preko Betlehema in Oljske gore in Kalvarije do Vstajenja in množice 

apostolov, gorečih po prihodu Svetega Duha; in še do prve Žene, ki je po izgonu Eve spet 

smela prestopiti prag nebes, da Vnebovzeta pripravi pot tudi nam. 

Naj kdo prezira dobrine, ki presegajo naša merila in naša hrepenenja? Nepojmljivo bi bilo kaj 

takega že misliti. Rože in vonj ROŽ se kot dež cvetja sipljejo na nas: po Mali Cvetki; po 

Angelih varuhi; po poglobljenem Samotarju, po vedrem asiškem Trubadurju; po modrosti 

Avilske; po neposrednem  pričevanju Medicusa; po prvem celjskem škofu. Kaj bi bili vsi ti 

brez milosti?! Vsak po svoje jo je dobil, vsak po svoje se je z njo izgrajeval; vsak po svoje jo 

razodeva nam, različnim učencem. Razodeva in posreduje zato, da bi naše različne 

zmogljivosti ne ostale brez orientacije, da bi nam ne zmanjkalo poguma in vztrajnosti. Čas 

duhovnih trgatev pripravlja za vsakega od nas sadeže, samo segati moramo po njih. Enemu ta, 

drugemu oni dosežek. Za nas, za našo rast in našo dozorelost! Prav do vnebovzetja. V Očetovi 

hiši je mnogo bivališč – predvori so naši božji hrami. Počastili jih bomo – novo nebo in novo 

zemljo! – Amen. Naše dnevno posvečevanje bo kot vonj ROŽ zajel tudi tiste, ki še slišali niso 

za Rožo Skrivnost6no in njenega Sina, niti za Svetega Duha. Preveč bogastva nam je danega 

samo za naše roke – treba ga je – razsipati! – 
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Jaz pa hočem biti v božji hiši kot zeleneča oljka 

(Ps 51) maj 1992 

Oljka, Znamenje življenja. Znamenje miru in sprave z Bogom po vesoljnem potopu. Ves hrib, 

poln oljk, drevesa maziljenja, polnosti in radosti – drevesa, ki njegov sad blaži in celi rane. 

Gospod sam moli sredi njihovega šepetajočega srebrnega zelenja. Čuti se v templju, v hiši 

svojega Očeta. In prav tu najde tolažbo in moč. Prepevanje oljčnih nasadov po Umbriji – 

Serafski jim prisluškuje in drevesa in božji Trubadur pojejo Najvišjemu. 

Oljka – znamenje vedno rodovitne Matere, device, Srednice milosti in življenja. Prav vse 

življenje je zelenela in dajala sadove milosti. Njen najžlahtnejši Sad, naš  Gospod Jezus 

Kristus, lajša in zdravi vse bolečine duha  in telesa. Prinaša mir, ki ga svet ne more dati. 

Ostaja ves kras Očetove hiše. Vsako bedno srce zemljanov je božja hiša. Bog prebiva v njej; 

tudi če ga človeška kratkovidnost hoče izgnati, ostane v duši kot nemir, kot očitek življenjske 

zgrešenosti, kot iskanje božjega zdravila. 

Hočem biti – prava božja Mati. Ne mislim vas zapustiti. Bolj kot ste bedni, bliže sem vam. 

bolj zaskrbljena za vas. Bolj iskreno prosim Sina za milost, ki naj rosi iz prošenj mojih ubogih 

mladik. Prav te mladike, božji otroci, njih starost ni važna!, vidim, kako so izpostavljene 

viharjem, strupenim pozebam, pustošenju divjadi, ko so podrte ograje božjih vinogradov. 

Prisluhnite, moje drage mladike, moje roke se razprostirajo nad vami v varstvo; molijo za 

moč; šepetajo o rešitvi, ki je čisto blizu, bliže kot so naša hrepenenja in pričakovanja. Kdor je 

od Sadu mojega Sina, ne bo lačen; našel bo moč. Moje bistvo je, posredovati, blagoslavljati, 

voditi v srečo in mir. Prisluhnite, drage mladike, pesmi božje milosti. Sladka je in ozdravlja. 

Prinaša življenje, ki teče v večnost in je že tukaj n sedaj – večnost! Poznam vaše napore, vaše 

preizkušnje, vidim nevarnost, da vas ulovi malodušnost. Vse to je tako lahko premagati 

njemu, ki je maziljen z oljem Duha! Še večja dela kot to, bo storil. smrt nad nami več ne 

gospoduje, živimo v času, ko prepevamo: 

Raduj, nebeška se, Gospa, aleluja!    Ker On, ki si nosila ga, aleluja!,  raztrgal smrti je je vezi, 

aleluja! 

Srebrna pesem vedno zelene Oljke – Matere, se ponavlja iz naših src, hvali Gospoda, 

naznanja zmago, prinaša zdravilo in – mir. ALELUJA!- 

 

Gospod se z nebes ozira na nas, vsakemu posebej oblikuje srce 

 (Ps 32) september 1992 

Mesec angelov varuhov. Njih, ki po božjem načrtu in božji dobroti spremljajo, varujejo in 

oblikujejo naša srca n dejanja. 

Vsi smo otroci, ki jih milost vodi, ki se učimo – pa tudi varuhi, ki spremljamo, varujemo in 

oblikujemo – v veliki verigi človeštva, v veliki družini – po božjih zamislih in po božjih 

milostih. Mesec, ko se k človeškim otrokom pridruži tudi najlepši Otrok zgodovine – Tista, ki 

je vsa oblikovana za Mater – Sinu človekovemu – edinorojenemu in večnemu – božjemu 

Sinu! In ti, naša uboga, trpeča, preizkušena, stiskana in hrepeneča in omahujoča in vstajajoča 

Zemlja – nikakor nisi najmanjša med zemljami – med stvaritvami Večnosti, stvaritve – za 

Večnost. Iz tebe je izšlo Sonce pravice – Bog svojih zamisli ne pusti neuresničenih. Mesec, ko 

prisluškujemo pesmim v čast Marijinemu Imenu – prvemu za božjim imenom – kdor se v 
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meglah in sovražnih valovih ozre k temu Imenu, se ne potopi, najde vselej varno zavetje. 

Mesec, ko nas čaka Dolorosa – rada bi nam povedala, da takšno trpljenje, kot sta ga prenesla 

Njeno in Sinovo srce, pomeni neizčrpen zaklad – glavnico, ki je njenih obresti dovolj za vso 

zgodovino. Drevo, ob katerem slonita, je zares POVIŠANO, je zares kraljevo Znamenje, pred 

katerim zbežijo vse nasprotne sile. In hoc Signo vinces! Mesec, ko še posebno živo začutimo 

bližino Pastirja z naših tal, Pastirja ravno za našo čredo, vse razpršeno, nebogljeno, lačno in 

žejno pristnosti in zavzetosti. Pastirja, ki nas poživlja in oživlja z globinskimi vrelci VERE in 

ki nas nenehno opozarja na čast in bogastvo in nenadomestljivost MATERINE BESEDE. 

Dvoje obletnic: rojstva knjižne družbe in njegovega osebnega rojstva za neminljivost. Kako se 

bo tista naša širina, ki ji oboje obletnic stopa pred oči, odzvala? Kako ju bo ne obrnila nase? 

Kako nujno smo vsi tega potrebni! 

Bomo kot cestninar Levi dvignili nekoliko svoje poglede od mitnic, od preštevanja  novcev in 

novčičev, in spoznali in uresničili, da Zdravnik išče ravno bolnih, ne pa zdravih – in da 

Odrešenik išče ravno grešnikov, ne pa – pravičnih? 

Koliko je ANGELOV, ki nam Neskončni ravno za nas naroča, naj nas – VARUJEJO!- 

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka (Ps 23) april 1992 

Kako uskladiti dve tretjini pasijonskega značaja z zadnjo tretjino, vriskajočo v slavi 

Vstajenja? Kje najti skupen imenovalec? V Njem, ki je šel na križ, pa čez tri dni vstal od 

mrtvih! Zakaj je sploh šel na križ, zakaj se je pustil poniževati, zakaj je kot sodnik nebes in  

zemlje sprejel najkrivičnejšo in najbolj bogokletno sodbo vseh časov? Zakaj je pustil poteptati 

modrost in odrešilnost svoje evangelizacije, neposrednega razodetja, katero je kot Sin prinesel 

neposredno od Očeta? 

Zato, da je izpričal in potrdil svoje delo. dokazal, da njegovo prizadevanje ni bilo in da ni in 

da nikoli ne bo samo človeški napor, človeška modrost, bratsko človekoljubje, sen 

zanesenjaka; niti poskus socialnega reformatorja. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Odgovor 

Pilatu ga je stal križanje, toda isti odgovor in isto križanje je neizp0odbitno potrdilo veljavnost 

izjave! 

Moje ljudstvo, kaj sem ti storil ali v čem sem te užalil, odgovori mi! Ali ljudstvo našega časa 

posluša to vprašanje? Kako naj bi ga poslušalo, kako naj bi ga slišalo, kako naj bi nanj 

ogovorilo, ko pa ravno kriči: Križaj ga! Križaj ga! Nimamo kralja razen cesarja… Gospod to 

dobro ve, dodobra čuti bolečino zavrnjene ljubezni. In – prav zato! Ve, da je njegova ljubezen 

močnejša od grešnikovega sovraštva. Modrejša od vseh dokazunov ki se napenjajo s svojimi s 

trte izvitimi idejami in ideologijami, da bi uboge ovčke odtrgali od Njega, ki kliče: Kdor najde 

mene, najde življenje. Zvestejša je Kristusova ljubezen od omahljivosti uboge raje, ki išče 

samo kruha in iger in se prodaja malikom vseh vrst. Danes temu, jutri – drugemu. Moč in 

modrost in zvestobo božje ljubezni pa je Gospod hotel dokazati tako neizpodbitno, da je z eno 

potezo, s potjo od križa skozi temo groba do v večno VELIKO NOČ vzhajajoče jutro 

vstajenja zavrnil vsa nasprotovanja in potrdil vse, ki so do takrat (in ki še danes) samo rahlo 

simpatizirajo z Nazarečanom.  

Ljubezen je močnejša od smrti!, to je ugotovila že stara zaveza. Križana ljubezen je kot nov 

ogenj z lesa križa vzplapolala tako močno in tako svetlo, da se ob njenem ognju grejejo še 

danes in da nam še danes sije vsem. Sije toliko močneje, kolikor temnejši je čas okoli nas. 

DOBRI PASTIR. 
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Kako nepojmljivo lepo je našim dušam na njegovih pašah! Vedno so zelene. Nikoli ne usahne 

EVHARISTIČNI VIR, žuboreč iz prve velike noči! – ALELUJA! GOSPOD JE RES VSTAL! 

ALELUJA!                                                                                     

 

Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju  

(Ps 23) avgust 1992 

VNEBESAVZETA. Gospa in Kraljica in Mati. Posvetili smo se ji že takrat, ko je sprejela čast 

Matere, Matere najvišjega Kralja, ko si je ta prav v njej privzel človeško naravo. Posvetili 

takrat, ko je naše življenje bilo veder otroški nasmeh. Posvetili takrat, ki so nas zajeli prvi 

viharji in je bil v nevarnosti naš cvet. Posvetili takrat, ko je vse nebo utonilo v črnih oblakih, 

ko je rjovel vihar in so nam grozeči bliski jemali vid. Posvetili takrat,  ko je bila naša nemoč 

večja od nas in nam je samo Marijin svit nekje daleč ostajal edina luč in izhod iz stisk.  

Kako ji ne bi peli? Kako se ji ne bi zahvaljevali? Kako bi se nam ne zdelo premalo vse, kar ji 

damo?! Kako ne bi bila Ona naš mir, saj je sama previharila vse viharje,  premagala vso 

človeško zlobo? Kako ne bi pomenila naše moči, saj je Milosti polna? In milost vedno zmaga. 

Kako ji ne bi veselo prepevali hvalnice, ko nas je prav sama naučila svoj Magnificat?! Kako 

ne bi zaupno in varno krenili na pot po njenih stopinjah, saj je vseskozi hodila z Njim, ki je 

Pot, Resnica in Življenje? 

Posvetile so se ji vse cerkve in cerkvice, ki kipijo z naših tal k Njej. Velike in majhne, 

umetniške in preproste, sredi gozdnih samot in na strmih Višarjah; med zorečo pšenico, iz 

katere se bo dvignil evharistični Kruh, in med nenehnim hrupom velikomestnega prometa. 

Povsod kraljuje sredi radostno nasmejanih angelskih zborov, ki ji prepevajo poleti in pozimi. 

Sredi svetnikov in svetnic, ki so prav z njenim posredovanjem zamenjali hrepenenje na 

zemlji, hrepenenje iz daljave, z resnično in živo in  neposredno bližino nebes! Še več: z nebesi 

samimi. 

Sredi nas je. Njene roke ne objemajo samo Sina, svoj široki plašč daleč naokoli razprostirajo 

vsepovsod, vsakdo najde pod njim zavetje, varnost, srečo, dom, ljubezen – tako, kot nikjer 

drugod. Še nikogar ni zapustila. K najbolj nebogljenim in najbolj ogroženim se sklanja z 

največjim sočutjem  in najbolj glasno prosi sina za usmiljenje! 

Nikoli  ni preveč naših besed, nikoli preveč naših pesmi, nikoli preveč našega zaupanja! 

KRONAJ JO, KRONAJ – VEČNI BOG: OČE IN SIN IN SVETI DUH! – 

 

Velika so Gospodova dela, vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo 

(Ps 110) junij 1992 

Mesec praznikov, mesec razodetij, mesec obdarovanj, ki jih Gospod v vedno novi obliki 

pripravlja tistim, ki ga ljubijo in ki mu prisluškujejo. Poletni žar božje bližine in razdajanja. 

Binkošti: najizrazitejši dan DAROV. Slehernemu po meri, kakor jih je potreben za svojo rast 

in kolikor jih more nositi; če bi vsrkali darove Paraklita v njegovi transcendenčni meri, bi 

zgoreli v nič. In tako malo danes svet, tudi krščeni!, misli na to, kar ga dviga, kar mu daje luč 

in  moč. »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh« Rojstni dan Cerkve. Izhod (išče) apostolov in 



181 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

apostolata. Edina tolažba pri vsej nezainteresiranosti in nepoznavanju je to, da »Duh veje, kjer 

hoče«, njegov glas prodre brez ovir v duše tistih, ki so si to najmanj mislili. 

Sveto Rešnje Telo: Življenje in Kruh življenja in Sladka mana v puščavi. Neposredno – BO Z 

NAMI! Z vsemi in vedno in povsod. »Je še kje ljudstvo, ki bi mu bil Bog tako blizu?! In 

Gospod čaka, čaka v zlati ječi svoje ljubezni – »pa so šli vsak po svoji poti: ta se je oženil, oni 

kupuje jarem volov….« 

Srce Jezusovo: tako si današnji čas želi srca, nekoga, ki bi nas razumel – pa ne z rentgensko 

ostrino razumske psihoanalize, ampak razumel, doživel, sprejel, nam pomagal, nam odpuščal, 

kot to vse in še mnogo več dela – JEZUSOVO SRCE. Rešitev iz današnjih kriz – vojnih 

zapletov in požarov; iz globine prepada med tistimi, ki imajo, in med tistimi, ki – nimajo; iz 

obupnega iskanja po smislu življenja pri tisočih in milijonih ljudi, ki jih je ogoljufal 

materializem: teoretski in praktični in ki zato mečejo vstran še tisto upanja in človeške časti, 

kolikor jim je še ostalo. 

Srce Marijino: če je že človeška mati ena sama, če je eno samo že človeško materino srce, 

koliko bolj je eno samo SRCE MATERE našega Gospoda! Joka z nami, išče nas zgubljene, 

prosi za nas, varuje nas. Sveta Prvaka apostolov: »Simon, me ljubiš BOLJ, kot tile?« 

»Ljubim«. SONCE nad vsem pa je LUČ in OGENJ in SVETOST OČETA in SINA in 

SVETEGA DUHA – slava in  čast jim vekomaj! AMEN. 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu – pojdimo z zelenjem do 

njegovega oltarja (Ps 117)  julij 1992 

Mesec novih maš. Zdi se, da sta si nebo in zemlja čisto blizu, da se je nebo s svojo sinjino 

spustilo v naše sive sence in da Sonce večnosti prišepetava našim človeškim leščerbam, naj se 

mu pridružimo, da bodo tudi naši žarki razsvetljevali svet. 

Ubogo ljudstvo sluti, kako visoko iznad nas so dogajanja duhovnikov, ko se poistovetijo z 

Velikim Duhovnikom večnosti. Vse mogoče pripravlja: vence in pojedine in petje in glasbo in 

več kot praznične obleke. Vse je nekako kolektivna svatba, ki niti ni tako brez jedra, niti ni 

samo poskus ubogih zemljančkov, da bi praznovali, zares praznovali nekaj, kar samo slutijo, 

kako velika stvar je. Zares večni Ženin, Ženin večnosti, priteguje k sebi nevesto naše 

človeškosti. Sam, čisto sam, premosti silno razdaljo, silno »družbeno razliko« med Bogom in 

človekom, da v moči Svetega Duha, po polaganju rok, človek postane Gospodova navzočnost 

med nami; postane roka, ki krščuje, ki hrani z Angelskim Kruhom, ki kot Mojzesov svetal 

oblak kaže smer in cilj. In vse to že tukaj in sedaj: človek ostane človek, pa je le – BOŽJI 

SLUŽABNIK; Glasnik Kralja; zvok, ki sporoča in oznanja BESEDO! Pesem, ki zveni lepše 

od vseh simfonij in oratorijev, himen in citer in harf. Nekaj tonov, nekaj sferičnih tresljajev, 

ujame tudi še tako reven sprejemnik. Božje usmiljenje je večje od naših meril in sklepanj, 

kajti je nekaj čisto – drugega. Biva za nas, spušča se k nam, pa še vedno ostanemo kot nekaj 

ur star dojenček v materinem objemu. Ni pa ravno to – naša sreča? Vse to sta doživela, 

izkusila in uresničila sveta Solunska BLAGOVESTNIKA; in – še uresničujeta! Odprto oko in 

odprto srce imata – VARUHA EVROPE, ki sama sebe duši v sebičnosti in – klanju. 

Vse to ve in izkuša »iz davna, preden je bila zemlja in so se dvignile gore«, KARMELSKA 

GOSPA IN MATI IN KRALJICA. Svoj dragoceni, materinski plašč nevidno razgrinja okoli 

sirot naše dni. In kdo – ni »sirota«?! To dobro vedo vse MARIJE, ki v Betajnovi ne skrbijo, 

»kaj bomo jedli in kaj bomo pili«, ampak ponižno in zamaknjeno sedijo Gospodu pri nogah. 

To je ves čas čutila – in: še čuti! – MATI BOŽJE MATERE, simbol vseh vzgojiteljev: njena 
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modrost odseva v Devici iz Nazareta, barva besede in dejanja in držo PREROKA IZ 

NAZARETA. Iz roda v rod Duh kaže pot. NOVOMAŠNIK, BOD POZDRAVLJEN! 

 

Blagoslovljen,  ki prihaja v Gospodovem imenu  

(Ps 117) julij 1993 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 

Blagoslovljen, ki se je odzval klicu: Žetev je velika, delavcev pa malo. Blagoslovljen, ki so se 

mu zasmilile ovce, ker so tavale po pustih krajih, brez paše in brez vode. Brez duhovne hrane, 

da so postale vse mršave in bolne. In še za tiste so mešetarili sovražniki naših duš. 

Blagoslovljen, ki je šel najbolj ogrožene iskat med trnje, jih rešil in vesel z njimi odšel v 

Očetovo hišo, kjer je že čakala pojedina. Blagoslovljen, ki ga je prevzela ljubezen, kakršna ne 

išče svojega, ampak kar je božjega. Večje nima nihče. 

Blagoslovljen, ki vse dni, vse tedne, mesece in vsa leta more in sme deležiti na Gospodovi 

Večerji. Sloneti Učeniku na prsih in piti modrost razodetja, da z njim kot z iskrami 

razsvetljuje zemeljske teme in prižiga v dušah kres, katerega je Gospod sam vžgal v njem. 

Blagoslovljen, ki mu je dano, zaupano in naročeno, da poučuje in krščuje in širi božje 

kraljestvo; širi z besedo Besede! 

Blagoslovljen, ki v zvestem zboru svetih: Avguština, Akvinčana, Benedikta in Bernarda; 

Cirila in Metoda, Asiškega in Dominika; Saleškega in Tončeka s Ponikve; Kolbeja in Cvetke 

iz Lisieuxa in vseh ostalih luči prinaša svežino življenja v zatohlost materializma: zajamčen 

mu je uspeh, zagotovljena mu je zmaga. kdo je kakor bog?! 

Blagoslovljen, ki je znamenje in jamstvo neskončne in ljubeznive in mogočne božje 

navzočnosti v pozabljenih hribovskih vaseh, pri velikonočnih žegnih pred kapelico sredi 

polja, pri blestečih porokah meščanov v milanski ali pariški katedrali. 

Blagoslovljen, ki prihiti k bolniku, vsemu onemoglemu in vročičnemu na prehodu iz časa v 

večnost, da ga odveže težkih, zastaranih bremen, da mu z oljem milosti olajša bolečine vseh 

vrst in mu s Kruhom Življenja podeli tisto moč, ki je ves svet in vsi zdravniki ne morejo dati. 

Blagoslovljen, ki s krstno vodo vključuje otroke mesa v božje kraljestvo. 

TEBE, BOGA HVALIMO, TEBE, GOSPODA POVELIČUJEMO! – ALELUJA 

Ave, Gratia plena  

maj 1993 

Kako naj se poveže misel na Marijo z velikonočnim pozvanjanjem vstajenja, z zmagoslavjem 

vnebohoda, s pričakovanjem in prejemom Svetega Duha? In kako naj zveni mila pesem 

ljubeznivi božji Materi v časih, ko nešteti čakajo samo na grižljaj kruha; ko se cele pokrajine 

zavijajo v dim granat in oblivajo s krvjo? Ni li prepevanje božji Materi »zastarela 

romantika«? Samo bežen pogled v zgodovino pove, da je misel na Marijo, da je pobožnost 

njej na čast, še kako zelo sodobna. Ali ni ravno takšen bil pogansko-razpadajoči svet pred dva 

tisoč leti? Ni li prvi pozdrav: Ave, gratia plena!, sprožil veličastno, enkratno odrešujoče božje 

delovanje? Delovanje sredi podivjanega, brezbožnega sveta vsej podivjanosti in brezbožnosti 

navkljub, kakor da prihaja blagovest miru, pravice, ljubezni, spoštovanja božjih zapovedi 
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najbolj krotke in pobožne ovčice, in ne – med volkove?! Zdi se – in kar dejstvo je, ne pa samo 

– dozdevanje! – da Bog prihaja najbolj živo in najbolj uspešno prav v okolja, prav v razmere, 

ko nobena druga stvar ne more pomagati. zgodovina priča. In to brez nasilja. Samo s sijem 

milosti, s plameni ljubezni, ki se nazadnje, na Binkošti, razplameni po vseh narodih.  

Steza, ki vodi iz kaosa, se začne v vsej tišini nazareškega doma, z angelovim pozdravom, ki 

nikoli več ne bo izzvenel. Vsa neznatna in krotka vodi ta božja steza v utelešenje Besede. 

Nadaljuje se in navidez konča na križu. Toda: prav isto telo, ki ga je Večni privzel iz Matere, 

zmagoslavno vstane; poveličano se dvigne na Očetovo desnico. V nikomer drugem ni dano 

zveličanje. Angeli in svetniki in vsi ljudje dobre volje prepevajo Materi – Kraljici hvalo in 

čast in zahvalo, saj jo vidimo deležno Sinove slave in ovenčano s to slavo. 

Kakor se torej ne bi zbirali okoli nje, zbirali kot učenci po Gospodovem vnebohodu v dvorani 

zadnje večerje, po naših evharističnih hramih, ne bi z njo prosili za čim bogatejše darove 

Svetega Duha, darov moči in razsvetljenja-?!Tako zelo sodobno je to. In edino – odrešujoče. 

DUH JE, KI OŽIVLJA, ALELUJA! – ZS 

Kaj pa – litanije? V mavričnih barvah se prelivajo in zlivajo vse Materine odlike, vsaka z 

drugega zornega kota; zbirajo pa tudi vse primerke človekove bede: bolnike, grešnike, trpeče 

v vojnah; dajejo čast apostolom in mučencem in devicam. 

Njegovo Srce misli na rod za rodom 

(Ps 33) junij 1993 

Zakaj misli Jezusovo Srce na rod za rodom? Da jih rešuje smrti in jih preživlja ob lakoti! 

Kako zelo sodobna misel! Nihče ne živi niti trenutka, če mu ga ne bi naklonil Gospod. Niti 

telesno, še manj duhovno. Kako da se toliko zavzema za nas? Zato, ker vidi našo stisko, sliši 

naše skrbi, zaznava nenehnost naših želja in pričakovanj. Zato, ker je zaradi nas ljudi in zaradi 

našega zveličanja prišel iz neba. Postal je Sin človekov, eden od nas, dasi ni nikoli nehal biti – 

Bog. Prišel je na sredo naših stisk, da nam razodene Očeta in pove Očetovo voljo. In še 

mnogo več: ker je bila (in je – še) naša zadolžnica pred Očetom tako silno velika, jo je šel 

izbrisat z lastno krvjo na križu. Čaka, da z vsemi svetimi zaznamo, kakšna je širokost in 

dolgost in visočina in globočina vse presegajoče kristusove ljubezni. Zakaj? Zato, da bi se 

spopolnili  do vse božje polnosti. Potem nas ne bo več zavajal vsak veter zmotnih naukov po 

zvijačnih ljudeh! Če bi še kdo pomišljal, kako naj tako velike reči doseže, je naš Gospod 

dopustil, da so na križu rablji prebodli  njegovo SRCE, ki je od takrat dalje pa do konca vekov 

– vso večnost viden in otipljiv in neovrgljiv dokaz LJUBEZNI, ki ni večje. Istočasno je tudi 

vhod, mimo katerega nihče ne more, kdor išče blaženosti. Išče moči. Išče zvestobe. Išče 

modrosti. Neskončnemu pa še ni dovolj, da s srcem odpre samo vhod do sebe. Daje tudi 

KRUH, daje VINO, da bedno ljudstvo v puščavi nevere in nasilja in krivičnosti ne bi izhiralo. 

PRAZNIKA SVETEGA V BOGU RADUJMO SE! – Je še kje ljudstvo, ki bi mu bil Bog tako 

blizu, kot je nam naš BOG?! Zakaj torej lučka pred tabernaklji tako zelo sameva? Kje so naše 

žalostne misli, da k njej ne pridejo v večjem številu iskat LUČI'! Zaskrbljeni čakamo in se 

oziramo, koliko hlebov nam bodo obrodila polja? BOŽJI KRUH pa čaka, čaka, čaka … 

OČE nas želi k sebi – pripravlja nam najboljšo POJEDINO. SIN sam se nam želi razdati. 

SVETI DUH, kipeče vez ljubezni med božjimi Osebami in vez med bogom in ljudmi, veje kot 

sferična himna okoli in okoli nas, bolj kot vse evro –in mundovizije. Pa – mi? 
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Kakšne so naše duhovne antene? So odpovedale? Jih bo moral prebuditi GLASNIK – 

KRSTNIK – Bosta morala SV. PETER in PAVEL spregovoriti še glasneje? In bomo vsem 

tem sploh prisluhnili? …. 

Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu, Aleluja 

april 1993 

Tretjina postne, dve tretjini  velikonočni. Poraz in smrt, in zmaga nad porazi in smrtjo za vse 

čase, v večnost. Takšna je naša pot po zemlji. Po tisti zemlji, ki križa pravične in prenaša 

bojne pohode krivice. Pa tudi po tisti zemlji, ki vkreše iskro iz skale in z njo prižge srce in 

novo življenje v srcih.  Po tisti zemlji, ki se z nenehno žuborečo vodo milosti očiščuje, poji in 

osvežuje sredi  pustinje. Saj je tudi zemlja božje delo! 

Smrt, kje je tvoje želo, smrt – kje je tvoja zmaga?! Iz groba vstali Kristus več ne umrje, smrt 

nad njim več ne gospoduje, aleluja! Torej naj človek zmagoslavi v novih oblekah, uživa v 

jedeh in pijači? In nič več? O, pa še – koliko »več!« Postrgali smo stari kvas in se hranimo s 

čistimi opresniki. Vsi iščemo, kar je zgoraj, kjer je Sin človekov na božji desnici. MIR, prva 

želja Vstalega sredi preplašenih in dvomečih učencev, nam daje moč, vzbuja veselje, pošilja 

nas v svet oznanjat veselo novico. Bratje smo Njega, ki je Veliki Duhovnik – s prvim 

četrtkom, z duhovniškim dnevom – letos dvakrat in tisočkrat duhovniškimi, saj je čisto blizu 

velikemu četrtku! – letos sploh začenjamo mesec. Z Gospodom stopamo, službeno in splošno 

duhovništvo, v najsvetejši šotor evharistične Daritve. Bogu hvala! Vsak dan smemo v duhu in 

v dejanjih obnavljati nekrvave daritve. Vsak dan se smemo znova in znova hraniti s Kruhom, 

razlomljenim pri zadnji večerji. Je še kje ljudstvo, ki bi mu bil Bog tako blizu, kot je nam naš 

Bog?! Blagoslovljena JED se ponuja lačnim in žalostnim in utrujenim vsak dan znova. Pravi, 

neminljivi velikonočni OBED. Smemo se radovati ob njem, smemo z njim hvaliti JAGNJE, 

za nas darovano. Le kako se more kdo spozabiti v občutju, da življenje nima smisla?! Manjka 

mu tista temeljne preusmeritve, da bi po izrecnem Gospodovem naročilu pričakoval Svetega 

Duha – Tolažnika, kot so ga pričakovali v molitvi Jezusovi učenci. Pričakovali skupaj z 

MATERJO MARIJO. Le kako more kdo zapravljati OBLJUBLJENEGA? Opustiti skupno 

molitev z Gospo, Kraljico apostolov?! Zakaj bi kdo opustil ponujeno čašo veselja? 

RADUJ, NEBEŠKA SE GOSPA, ALELUJA! ..... 

Prizanesi, Gospod – prizanesi svojemu ljudstvu 

marec, post 1993 

Iz globočine kličemo k tebi, Gospod, usliši naš glas! Če boš gledal na grehe, kdo bo obstal?! 

toda pri Gospodu je usmiljenje in pri njem je obilna tolažba. Prizanesi, Gospod, prizanesi 

svojemu ljudstvu! Ne daj nam sovražnikom v roke. Ne daj, da bi ljudstva z glavo majala nad 

nami: Kje je njih Bog? Zaradi slave svojega imena nas reši. Prizanesi, Gospod, prizanesi 

svojemu ljudstvu! Kdo je kot ti usmiljen – kdo je kot ti – vsemogočen? Res so naši grehi rdeči 

kot škrlat – rdeči kot kri bratov, ki smo jo prelivali. Naše obilne solze jih ne morejo opravi – 

toda Ti reci samo besedo, in naše duše bodo ozdravele, postale bodo bele kot sneg. Reci, reci 

svojo usmiljeno božjo besedo – reci jo, kot si jo zaklical ob stvarjenju, da je iz nič vse nastalo. 

Zdaj pa, o Bog, Bog našega usmiljenja, ne pogasi tlečega stenja, ne zlomi nalomljenega trsta – 

tvoja ljubezen naj znova razvname naš ubogi ogorek, zravna naj naš nalomljeni trst! Glej, tvoj 

BESEDA že zveni. Zveni kot v času groma zapovedi na Sinajski gori. Oznanja kot Jona, da se 

velika mesta oblačijo v raševino in sedajo skesana v prah in pepel. Išče kot Ezekijel ranjene in 

izgubljene ovce, da jih privede na varne, sočne pašnike, koder ne nehajo žuboreti studenci 
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odrešenja. Kajti kje je ljudstvo, ki bi  mu bil Bog tako blizu, kot si nam Ti, Gospod?! Čisto 

neposredno kraj nas, čisto živo v nas samih zveni, da ni mogoče preslišati: Nisem prišel iskat 

pravičnih, ampak – grešnike … prišel sem zato, da bi imeli ŽIVLJENJE, in da bi ga imeli v 

izobilju! KDO JE KOT TI, GOSPOD?! – PRIZANES, Gospod, prizanesi. 

Naj čutimo, da prosi za nas Ona, po kateri smo bili vredni, prejeti 

Začetnika Življenja - novo leto, januar 1993 

V kakšnem znamenju začenjamo? V požrešnosti in nesramnosti in pijanosti? Ne. Začenjamo 

čisto naravno z MATERJO, z Materjo božjo in z našo Materjo. Čisto smo njeni otroci. Varni 

v njenem naročju, hodi z nami, vodi nas s svojim ljubljenim Sinom, KRALJEM vseh časov, 

pri katerem je en dan kot – tisoč let. S KRALJEM MIRU. Tistega MIRU, ki so ga angeli v 

Betlehemu oznanjali ob Rojstvu našega gospoda. MIRU vsem ljudem, ki so dobre volje. Ki 

vedo in živijo, da je naše kraljestvo delo in sad Sv. Duha, VELIKEGA OŽIVLJALCA. 

Kaj naj nas skrbi?! Česa bi se bali?! MATER imamo in MIR imamo! Leto začenjamo še v 

znamenju JEZUSOVEGA SRCA. Tistega, ki kliče in vabi k sebi vse utrujene in žalostne in 

obtežene. Pridite in kupite žita brez denarja in pijte iz SKALE, ki nas spremlja po puščavi 

današnjega pogleda na življenje in današnje prakse izgubljenih ovac. Če bi se mi ne ozirali 

nanj, nas ON hodi iskat, četudi med trnje, in nas vesel zadene na rame in nas novi k čredi – 

tisti ČREDI, ki ima enega samega Pastirja – COR UNUM! 

LUČ sije pred nami – LUČ iz Betlehema, ki se je kot iskra življenja in iskra Modrosti razlila 

po vseh naših domovih in se širi kot velikonočni blagoslovljeni OGENJ – Hvala Bogu! 

Hodimo jo iskat s tremi Modrimi. Padamo pred njo v molitvi na kolena. Vsi sveži zajemamo 

iz valov Jordana, tistega Jordana, ki ga je že Ezekijel videl, da žubori iz templja in ob njem 

vse oživlja. Vidimo, da se REKA širi in da narašča. Drevje zeleni ob njej in po drevju zori 

raznovrstno sadje dobrih del – dobrih ljudi. Dva apostola nas vabita k vse večji edinosti. 

EDINOSTI zvestobe PASTIRJU, da bi padli ločilni zidovi in bi zakraljevala tista 

LJUBEZEN, ki je za vse dovolj bogata, samo mi smo revni, če jo preziramo. Da nanjo ne bi 

pozabljali, žari na nas še vse januarske dni, tja do svečnice. Kako naj bi se ločili od Deteta v 

jaslicah?! V njem smo vsi veliki in – majhni obenem. veliki kot posinovljenci in bratje, 

majhni, ker ne dosegamo njegove – majhnosti. 

Če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo! – Z ljubljenim Sinom nas 

blagoslovi – MATI MARIJA! – Amen. 

Salve, Radix Salve Porta, ex qua Mundo Lux est Orta 

febr. 1993 

Zdrava, Korenina, zdrava, Vrata – pozdravlja ves svet, pozdravljajo vas nebesa vašo Ljubo 

Gospo – Zakaj? Zato, ker je iz nje izšla LUČ, tista LUČ, ki so jo tako željno čakala ljudstva, 

sedeč v temi in smrtni senci – in ki v temi in smrtni senci sedijo tudi še danes. V grozljivejši 

temi, kot je v njej čemel pračlovek, stiskajoč se v zavetje svojega kamnitega ali ilovnatega 

brloga kot divja zver. Današnji človek je sirotnejši od njega in – bolj ogrožen. Žal. Pri vsem 

svojem super računalniškem triumfalizmu in rezgetajočem makroekonomizmu. (Ali pa prav 

zaradi tega dvoreznega »makroekonomizma«?) Kje je MISEL? Kje je LEPOTA? Kje je 

»homo sapiens«? Je ostal samo še zlagana obcestna reklama? 
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Nevarnost ni samo neposredno življenjska zaradi kot predpustna maska razgrajajočega boga 

Marsa – nevarnost je tudi – in to še bolj in še bolj nevarno! – zaradi grozljivega somraka vere. 

vere, upanja in ljubezni. Ko so razne podtalne sile izpodkopale v dušah Boga in preusmerile 

prazne človeške olupke k maliko, drsimo strmo navzdol – kdo naj zaustavi ta plaz? DEVICA 

MOGOČNA, ki je že pred 2000 leti zaustavila plaz antičnega poganstva. Zdaj ni več samo 

odlikovana devica, zdaj je BLAGOSLOVLJENA MATI, ki nam prinaša ODREŠENIKA. 

Prinaša ga v tempelj naših pričakovanj. DAROVATI ga hoče, ker se je SAM SKLENIL 

DAROVATI  - KOT Veliki Duhovnik. In zato se zdi ves februar bolj kot 4. velikonočna 

nedelja čas molitve za duhovniške poklice. ko se bodo prebudile duše, se bo spremenilo 

življenje, obrnilo se bo na – bolje! 

Ljubeznivi obrazi se zgrinjajo okoli nas. LURŠKA GOSPA, ki je nje slava vedno večja. In 

Valentin, ki nam prinaša zdravje – odpira korenine za novo rast. Upanje nam daje Matija, ki je 

prišel na mesto izdajalca kot nov apostol. Da bi Sv. Duh po molitvi ubogih brezimnih 

molivcev pokazal še mnogo, mnogo Matijevih naslednikov! 

Dih novega življenja pomeni PEPELNICA: odložimo opremo teme in nadenimo si orožje 

svetlobe! – Kar sama se nam razdaja. AVE, AVE, AVE – MARIJA, AVE, AVE, AVE, 

MARIJA … lurški napev. 

Kralja,  ki prihaja, pridite  molimo,  

advent – božič 1992 

Uprte naše oči v prihodnje dni pričakujejo lepe, svetle, velike reči. Pričakujejo jih trdno, saj 

ne vara Tisti, ki je pričakovanja položil v naša srca in prižgal v našega duha. Kdaj, kje, kako – 

ni treba povpraševati. Dejansko je v naših pričakovanjih že navzoč, Obljubljeni, Emanuel, 

Bog z nami! Če ne bi v nas tlelo, tlelo vsemu navkljub!, prepričanje, da BOG JE, da smo 

njegovi in On naš, ne bi bilo v nas nobene želje – kot živinčeta bi se pasli pač tam, kjer se še 

najde kak šop trave. Kaj bi pričakovali kot novinarji prihod imenitne osebnosti – Bog je v nas! 

Njegova zapoved ni daleč od nas, čutimo jo kot življenjski utrip. Govori nam, kaj naj storimo, 

česa naj se ognemo in vzdržimo. Prav blizu je. Od dneva, ko je Stvarnik v nas vdihnil svojega 

duha. Če se tej navzočnosti izneverimo, slabo za nas – pride do zastoja, do nerednosti, do 

resne ogroženosti v našem bivanju. V takih slučajih si iščemo zdravnikov, si iščemo 

nadomestil, stvar z nami pa se ne premakne na bolje. Kako naj se ohranja življenje, če ne 

utripa v nas božja navzočnost?! Naše pričakovanje je pravzaprav že – pozdravljanje 

Navzočega. Tistega, ki nas ljubi. Vsakega posebej in vsakega na svoj način. Kakor mu je pač 

ustvaril srce in prižgal svetilko duha. Napolnjuje vse. AVE, GRATIA PLENA! – Ne žari nam 

zaman v advent Devica, Brezmadežna. V njej je bil že iz davna, od padca človeka v raju, 

navzoč Gospod. Krasil jo je z vsem sijajem svojega bogastva in izvirne domiselnosti. Ob 

času, ki je z vsem sijajem svojega bogastva in izvirne domiselnosti. Ob času, ki ga je izbral, jo 

je postavil v Nazaret. Poslal k njej angela – glasnika – oznanjevalca, da pove človeštvu, česar 

si samo nikoli ne bi moglo izmisliti – da se namreč Večni uteleša v  - čas. Če bajeslovja bajajo 

v prihodu bogov v človeška bitja, so to le revne, iznakažene bajke, ki dejansko osramotijo 

samo tiste, ki jim prisluhnejo. 

Oznanilo Mariji pa je prvi in temeljni kamen neposrednega, vidnega poseganja Najvišjega v 

vidne, krajevno in časovno zakoličene prilike. Vloga, način in pomen Marijinega sodelovanja 

pri božjem odrešenjskem delu so enkratni. Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije!  

ZARJA, PO KATERI VZHAJA SONCE PRAVICE. – KRALJICA APOSTOLOV. … 



187 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Večnost in čas,  

oktober 1993 

Večnost in čas hodita z nami in mi hodimo z njima. Kako? V molitvi rožnega venca. Večni in 

Neskončni se učloveči, samo da bi bil čisto vidno, čisto po naše z nami. Tako nebogljen 

postane, da bi se ga ne mogla in ne smela ustrašiti še takšna posvetna veličina. Še v hlev se 

zateče, da ne bi prav nikomur kratil niti delček prostora. Pa še daruje se v templju, za nas se 

daruje, dragocenejši od vseh naših daritev in svetejši od vseh naših molitev. V templju se čuti 

doma, da bi se tudi mi zavedli, kje je naša prvobitna Očetova hiša. Kakšno otroštvo, kakšna 

mladost za postarani, razočarani in po lastnih grdobijah ponižani svet! Čudo nad čudo: 

večnost z nami. Neskončnost ujeta v dneve, tedne, mesece in leta. Pravzaprav večnost ni 

prenehala biti, ker to ne more, samo v haljo časa, nam vidnega, nam pojmljivega, nam 

dosegljivega se je ogrnila. Spet samo zato, da bi nam bila čim bližja. Toda to ni lahka stvar. 

Pojavijo, takoj se pojavijo nasprotja: Bog in človek; Zakonodajalec in tisti krhki izvrševalec 

zakonov svetosti, ki ima prosto voljo, da se odloča za ali proti; tako krhek, da lahko tudi biča, 

s trnjem krona, vodi na križ in na križu še prebode Srce, ki se je odločilo vse tudi sebe 

darovati. Darovati za nas, da bi vendar že bilo konec naši krhkosti in da bi se prerodila v tisto 

neminljivo večnost, ki nas je prišla iskat. Nepojmljivo, toda zgodovinsko izvršeno dejstvo. 

Kako naj bi ga kdaj nehali premišljevat, moliti, občudovati in se zahvaljevati zanj?! Kako 

nepojmljivo je povzdignjeno vse naše trpljenje! Z njim smemo in moremo in smo poklicani, 

dopolnjevati, kar še nedostaja v času Živečemu. Nam je po vsem tem sploh še kaj težkega? 

Nasprotja med večnostjo in časom pa rastejo samo z naše strani, večnost jih premaguje, jih – 

premaga. Če je bilo čudo božje učlovečenje, je neprimerno, človeku nikoli do konca 

doumljivo čudo prerojenja večnosti, VSTAJENJE po nedolžnem križanega. Kaj takega je 

možno samo Bogu, ki je večen, ki nikoli ne more nehati obstajati, ki je – VEČNOST sama! 

V kakšno čast je povzdignjen čas, v koliko slavo dvignjen čas v človeku. V tistem človeku, ki 

ga Vstali dviga k sebi in s seboj. Seveda, če človek to hoče. Kako ne bi hotel? Kako bi rinil s 

svojimi očmi v temo, rinil v lastno zamejenost, če ga Bog dviga k sebi v nebesa?! Pa še vsa za 

to potrebna sredstva nam daje: milost, ki je njegova Ljubezen, ki je njegov Sveti Duh, ki so 

vsi darovi, potrebni nam vsem in slehernemu posebej, prav na njegovem mestu in po njegovi, 

od boga dani ustrojenosti. Naša Ljuba Gospa, KRALJICA SV. ROŽNEGA VENCA, nam vse 

to potrjuje. Z vsemi angeli ji bomo peli: AVE, GRATIA PLENA! – Pel bo ves svet. Čas se bo 

po nas spreminjal v večnost, v VNOBOVZETJE! 

Čemu iščete živega med mrtvimi  

(Lk 24,5) november 1993 

Smrt? Kaj  ima opraviti med živimi? Mi hočemo živeti! – govori svet. In vendar: 

poznojesenski dnevi, ko se vali na pokopališča toliko množic, da se zagosti korak. In 

krizanteme in nageljni in ikebane in sveč toliko, da se v nizkem zračnem pritisku zgosti 

naftno izparevanje v nevzdržen smog. In novi, (rekli bi že – ubrane zimske garderobe pri 

damah) plašči, kostumi, krzna. Brezhibno! In lagoden korak, v kolikor je mogoč, od groba do 

groba, štetje sveč, računanje, koliko tisočakov so žalujoči ostali (…) dali za vrtnarske 

aranžmaje, in obujanje spominov, kakor da poslušaš najtočnejši policijski zapisnik. Zares – 

množica – mrtvih. In ti mrtvi po duhu, po veri, po ljubezni, po popolni odtujitvi osmerih 

blagrov, iščejo živega. Sebe prav gotovo ne – bodo našli. Preveč po zemeljska je njih 

pozornost. Ko gredo mimo visokega pokopališkega križa, jih skoraj zmoti na les razpeti 

Odrešenik. No, pač prenesemo to  podobo, že iz pietete do prednikov, do umetnostne 
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zgodovine. In kdo, le kdo se spomni, da je ta neposredna, preprosta beseda, dejansko in 

neizpodbitno in nepremagljivo edina resnična BESEDA, živa iz večnosti v večnost; Jagnje, ki 

odjemlje morje naših hudobij in grehov; Pastir, ki gre med še tako gosto trnje, da reši eno 

samo ovco, ki je nasedla poželenju oči in mesa in se zapletla v brezizhodnost; ŽIVI KRUH, 

katerega ne zmanjka v nobeni še tako slabi letini, dokler je odprto sr5ce njegovih vdanih 

služabnikov; POT, ki zmagoslavno vodi iz še tako velikih človeških zmot; skratka: da je 

Križani edino živi med mrtvimi dušami; da je ŽIVLJENJE samo, po katerem je vse nastalo in 

ki je prišel v naši človeški podobi, da nam prinese življenje, in to: življenje v izobilju. dan 

vseh svetnikov, kot pravi vera, nikakor ni dan mrtvih, kot govori svet! DAN VSEH ŽIVH je, 

dan tistih, ki jim je Kristus Začetek in Konec, Pot in Vstajenje. 

Vstajenje?!, se v skepsi zategnejo ustnice posvetnjakov. Da. VSTAJENJE! Ali ni že 

starozavezni videc zapisal enkratno poglavje o obujanju in obuditvi mrtvih kosti? Ni jih 

prebudil prerok sam, dobro je vedel, da tega ne more. Postal pa je živa beseda, postal je 

izvrševalec naročila: PREROKUJ, sin človekov, prerokuj! Ne molči! IN TAKO je prerok 

storil – na njegovo besedo je zavel DUH; mrtve kosti so se zganile, obleke z mesom, 

zavzdihnile in – VSTALE! Pa nas ne bi zbudili naši preroki? Nas ne bi dvignil SVETI DUH?! 

– JAZ SEM VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE! – govori Kristus. – Amen. 

vizija stare zaveze je dejstvo nove zaveze: za slehernega od nas – 

 

Mir in blagoslov s Sveto Božjo Materjo Marijo v družini  

novo leto 1994 

 
Lepa gesla in bogata. Preprosta in domača, da so blizu slehernemu. In zelo sodobna. Potrebna. 

Rešitev iz negotovosti, nezaupanja, razočaranj in nemoči. Kdo naj jih usporava? 

MIR. Vsi hrepenimo po njem, tudi tisti, ki jih ne zajame usoden vihar vojne, sovraštva in 

maščevalnosti. Pogosto se zdi, da je mir samo stvar velikih, niti za prste ene roke jih ni, pa se 

igrajo z usodo narodov kot z žogicami. Pa ni tako: mir se začenja v človekovem srcu. 

Razrašča se v njem in odloča. Tisti mir, ki nam ga še ves mesec januar dihajo jaslice in pojo 

angeli z nebesnih višav. ko bo zajel vse širine, bodo tudi vojne potihnile. 

BLAGOSLOV. Bolj in bolj spoznavamo, na dokaj grenkih izkušnjah iz življenja, da nismo do 

kraja svoje sreče gospodarji. Lahko storimo zelo veliko, dosežki človeške misli in človekovih 

rok so vredni občudovanja in priznanja. Toda – samo nekaj sekund, pa se zruši ves dosežek 

kot mesto v potresu. Ostane nekaj neuporabnih ruševin. Odloča blagoslov Najvišjega. Lačne 

nasičuje in bogate odpušča prazne. Kako pa naj zajemamo blagoslov? S prošnjo; z zelo 

ponižno in do kraja zaupno prošnjo. Kajpada tudi z življenjem, ki je blagoslova vredno in ki 

ne zaničuje in ne taji Roke, ki blagoslavlja. 

SVTA BOŽJA MATI MARIJA. Prvi dan v letu je izrecno njen dan, njen praznik. Osem dni 

po tem, ko je rodila Zveličarja. Po njenih rokah ga prejemamo. Srednica je milosti, ker je 

sama polna vse milosti. Kaže nam pot z besedami: Kar koli vam moj sin reče, storite! Se 

zmenim za ta klic? Velika škoda in težko zlo, če se ne zmenimo! Zadnji čas, da prisluhnemo 

Marijinemu Edinorojencu, vsemu čistemu, vsemu popolnemu, ki bi tako rad hodil z nami – iz 

kraja v kraj in nam delil dobrote; ozdravljal nas na duši in na telesu; vračal slepim pogled, 

gluhim sluh in nemim zgovornost; še mrtve bi obujal! O Mati, ti, ki še nikogar nisi zapustila, 

ki je k tebi pribežal in tebe prosil pomoči! Kako dragocena ti je Sinova oporoka: Glej, tvoj 

otrok! – DRUŽINA. Odsev in navzočnost Edinosti v Trojstvu: Bog Oče, Bog Sin in Bog 

Sveti Duh – in vendar vse – ENO! Bolj preprosto in neposredno: slika in stvarnost Nazareta. 

Živ je pred nami – zakaj ni živ v nas! kdaj bomo zaživeli vanj? Ljubezen je potrpežljiva, ne 
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išče svojega; vse prenese; vse upa; in če je resnična, če ni samo pijanost čutov, NIKOLI NE 

MINE. 

Pohiteli bomo z Modrimi k njej, jo molili in darovali svoja srca Detetu z Marijo, njegovo (in 

našo!) MATERJO. Zajela nas bo LUČ, ki nas bo varno in srečno vodila – zares: V NOVO 

LETO – V NOV ČAS! – 

 

Oče večni se usmili zemlje bridkih bolečin – ljudska adventna  

december 1993 

 
Doklej boš, Gospod, skrival svoje obličje? Doklej boš odlašal? Ozri se in usmili se! – tako in 

podobno in še z večjo bolečino in s še večjim hrepenenjem in s težjim pričakovanjem rešitve 

vzdihuje človeštvo. Težko bi bilo reči, da je bil kdaj advent še bolj neposredno doživet. 

Nasilje, krivica, uničevanje, ubijanje zaradi ubijanja; besede so nemočne, neiskrene – na 

katero se lahko zaneseš? Pilatovo umivanje rok. Neenakost v življenjskih pogojih, kakor ob 

Neronovih časih. In kdor ne trpi fizično, trpi duhovno, ko nemočno gleda in posluša. Doklej, 

Gospod? Res ni več rešitve? 

OČE VEČNI SE USMILI ZEMLJE BRIDKIH BOLEČIN! Tako in nič drugače. Čim 

temnejša je noč, tem svetlejša je zarja. Čim iskrenejše vzdihovanje, tem večja gotovost, da je 

rešitev – TU! 

Kje in kako? Bog sam hiti človeštvu naproti. Podviza se za rešitev. Kako bi mogla ugasniti 

ljubezen pri Bitju, ki je – ljubezen sama?! Mar je bil ustvaril svet, mar je zato vdihnil svojo 

božansko iskro življenja zato, da svet razbija in se naslaja ob njegovem razbijanju? Saj ni 

človek. Saj ni vojaški poveljnik. Saj ni makroekonomist, ki samo vnaprej računa, koliko bo 

zaslužil, koliko bo dobička, ko bo »pomagal« (?) obnavljati porušeno… Bog je, in ne – 

človek! Naj bi zatajil sam sebe? Izdal to, kar je – ljubezen?! Ima svoje načrte, pač do temelja 

drugačne, kot vojaški štabi. Tako krotko, tako nevsiljivo, tako zares prisrčno očetovsko se 

bliža: rahlo polaga vsemogočno roko na naše rane; briše naše solze; dviga padle; krepi 

nemočne. »Da bi se ljudje rešili, se ponudi božji SIN!« Enkratno, nedoumljivo, pa do kraja 

resnično dejstvo. BOŽJE UČLOVEČENJE. Bog sam prihaja na pomoč. Ne s tanki, ne z letali, 

ne s konvoji pomoči – s prenovljenjem, kot ga zmore samo – LJUBEZEN. 

In po kakšnih rokah? Po čigavi neoporečnosti? 

»ANGEL POČASTI DEVICO.« Vsa lepa, kakor jutranja zarja; vsa mogočna vstaja 

BREZMADEŽNA, nosilka in srednica rešitve; izbrana in obdarovana in presegajoča vse 

zbore angelov in svetnikov, prihaja. V očeh se ji kot biseri večnosti svetijo solze sočutja z 

njenim rodom, s padlim človeštvom. S svobodno in vdano privolitvijo je sprejela oznanilo: 

»Glej, dekla sem Gospodova!« 

BOŽIČNA NOČ URESNIČI BOŽJI NAČRT – NAČRT LJUBEZNI – NAČRT REŠITVE! 

 

 

Luč in ključ 

september 1993 

 
Jesenski zgodnji mrakovi nas kar sami nagibajo, da se ozremo po lučeh, sicer se ne bi znašli, 

ne mogli bi postoriti in doseči tega, kar čutimo, da moramo. Kakšne luči imamo? Jasne in 

čiste, da prodremo še v toliko razdaljo, ali sajaste, zakajene z vso umazanijo in strupenimi 

hlapi, ki danes plavajo po ozračju? Ni vseeno, po katerih bomo segli. Premnogo stvari je od 

tega odvisno. Lahko žanjemo velike uspehe, lahko pa tudi obtičimo v brozgi, ki nam bo 

segala do grla. Smo že slišali: JAZ SEM LUČ SVETA-kdor hodi za menoj, ne bo hodil v 

temi? slišali smo pač že verjetno. Pa nam je seglo v srce? Smo se nemara samo s prezirom in s 
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sitnostjo samega sebe namrdnili, češ lepe besede, vsakdo si jih lasti? Ali smo jih vsrkali v 

sleherno žilico svojega bitja in delovanja in z njimi uspevali, da sami nismo mogli pomniti 

veličino uspehov? Ne gre za nič drugega, kot – za nas! In kako je že rekel dobri Pastir? 

SVETA VERA BODI VAM LUČ. Tista vera, ki pade na kolena in jeclja: Moj Gospod in moj 

Bog! Tista vera, ki premakne gore, čeprav ne bi bila večja od gorčičnega zrna. O, saj so še 

»vere« v ljudeh: vera v denar, vera v oblast, vera v užitke ali celo v zameglene budistične 

»transcendence« itd. samo pristne vere moramo precej iskati; redka je kot gorski cvet. In 

vendar nam vera, pristna vera, vraslost v Kristusa, istočasno daje tudi KLJUČ. Katerega je 

imenoval Godovnjak s Sloma pri Ponikvi? Materin jezik. Dar, ki nam je bil  vrojen z materino 

krvjo. Nam: nam vseh in vsakemu posebej. Dar ognja in moči. Dar ljubezni do zemlje, ki nas 

nosi od Soče preko Save in Drave do Mure in Kolpe! Dar ljubezni, ki je dobra kot kruh iz 

kmečke pači in sveta kot praznik. Pesem, ki je nima in ne zna zapeti tako nihče,lepa kot drevo 

ali roža na domači zemlji. Majhna, toda zvesta – Zvesta bolj, kot smo večkrat mi, njen 

naraščaj, ki se tako hitro in tako brez razloga in brez potrebe oziroma daleč naokoli, kje bi 

našli stekleno črepinjo, ki se slučajno zasveti kje na cesti, in zanjo dali svoj pristni biser. Božji 

dar je domača beseda. Danes nič manj, kot pred poldrugim stoletjem. In kaj ima vse to 

opravka s časom, ko cvet naše zemlje, otroci od predšolskih let do maturantov ali celo že 

brucev odpirajo vrata v svoje učilnice. Gre vsemu učno vzgojnemu procesu samo za dobre 

avtomehanike in inženirje računalništva? Za dobro izšolano višjo medicinsko sestro in kolikor 

toliko posrečeno otroško vrtnarico in profesorico za matematiko? Kajpada vse to, toda še 

neprimerno več: gre za DELAVCA V GOSPODOVEM VINOGRADU, gre za žanjce na 

nepregledni božji njivi – vsak poklic je BOŽJI DELAVEC! Ali pojmuje tako sam sebe? Ali 

dela v skladu s svojo bitjo? BOG NAM DAJ!  In dobri pastir – SLOMŠEK! 

 

 

Angeli lepo pojejo, Rožo Marijo kronajo 

avgust 1993 

 
Angeli: tista bitja, ki so gospodu najbližja in ki zato najbolj poznajo stvari med nebom in 

zemljo, na nebu in na zemlji. Ustvarjeni so zato, da gledajo, da vidijo, da prepevajo po vseh 

svojih velikih darovih. 

Lepo pojejo: Resnično, zelo resnične pesmi odmevajo po zemlji. Takšne, kot čist šepet vetrca; 

takšne, kot bučanje kristalno čistih gorskih slapov; pa tudi takšne, da se joče in upora vsak 

zvok, tako nesramna je vsebina besed. Angeli so šepet o božjih skrivnostih in so bučanje 

božje moči in slave. Oboje slišimo ljudje in se radujemo in smo zavzeti in vzhičeni. Kar 

pridružujemo se jim! 

ROŽO MARIJO kronajo: Občudovanje, češčenje, prepevanje, hvala in slava kipi in se dviguje 

v bližino božjega prestola, kjer v veliki, od ljudi samo sluteni bližini kraljuje ONA, ki se je 

sam božji Sin hotel zateči v njeno materinsko  naročje! Samo v njeno. Izbrano, 

blagoslovljeno, obdarjeno, edino med vsemi. Kako mu ne bi bila blizu v slavi poveličanja?! V 

hiši Očeta je mnogo bivališč. Če so bivališča že za nas, uboge, umrljive, tako pogosto 

nezveste človeške nebogljence, ko smo kar najbolj zadostili za svoje odklone in bili 

pomiloščeni iz zakladnice Kristusovega odrešenja, koliko bolj je Bivališče, je kraljev šotor, je 

časten sedež pripravljen za Njo, ki je že spočeta bila brez vsakega greha. Blešči tako silno, da 

zaznamo njegov svit celo z zadržanimi, v posvetnost zagreznjenimi očesci. Nekaj slutimo. 

Nekaj sklepamo. Do nečesa se prikopavamo. Božji darovi namreč ne nehajo deževati na nas. 

Usmiljen in milostljiv je Gospod in ne vrača nam po naših hudobijah. Ni mu všeč smrt 

grešnika. ZASE nas je ustvaril. Ne za tisti ogenj, ki ne ugasne in ki v njem zgoreva vsaka 

ljulka. Izneveril bi se sam sebi, če bi hotel uničevati svoja dela, svoje otroke. Preveč je storil 

za nas: po svoji podobi nas je bil ustvaril, s trpljenjem in smrtjo lastnega Sina nas je odrešil. 
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Naj bi torej pustil Sina zaman trpeti?! Nesmisel. Upanje in zaupanje ni pri nas nikoli dovolj 

veliko, dovolj trdno, dovolj – plodovito! 

Ali res ne čutimo, kako se VNEBESAVZETA zavzema za nas, da bi prišli za Njo in k Njej!? 

Aleluja. 

Svet je samo preddverje nebes. Življenje tukaj in sedaj je samo uvertura za sinfonijo večnosti. 

Vsak naš glas ima svoje mesto. Poje tako, kakor je bil ustvarjen in kakšna je njegova vloga. 

Komponist, dirigent in najvelikodušnejši »sponzor! je ON, KI JE! 

 

Kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji 

(Ps 8) januar 1995 

 
Čigavo ime? Vsekakor božje. Ime Očeta, ki je poslal svojega Sina na svet, da bi odrešil revni, 

padli človeški rod. Potem ime Sina, ki je v naši človeški naravi prišel med nas – ne kot kralj, 

ampak kot ubog otrok v zasilni betlehemski staji; čaka nas sredi pastirjev in ovac; čaka, da bi 

mu vse do svečnice z angeli prepevali Slavo. Tako značilno ime je sprejel: ODREŠENIK. 

Kako ne, saj nas odrešuje že dva tisoč let – čaka nas s svojo milostjo, da se v njej prerodimo. 

Iz otrok jeze v božje posinovljence. V nobenem drugem imenu ni za nas rešitve ne življenja. 

Polnost časov, polnost ljubezni se razliva in valovi okoli nas, čaka, da zadihamo in zaplavamo 

in postanemo srečni v teh valovih LUČI. Čudovito je Ime, če ga sprejmemo in v njegovi moči 

začnemo zmagovati nad temnimi poskusi vsakršnega zla! 

V tem imenu se priklanjajo Modri – slutili so, iskali, kot slutimo in iščemo in želimo mi vsi. 

Bi radi bili tako srečni, kot so bili oni, ko so pokleknili pred Dete? Bi mu kot oni v velikem 

veselju odprli svoje zaklade in mu jih darovali? Pa kako naj človek v času sto tisoč 

brezposelnih in še več vojnih žrtev še najde zaklade?! Ni bitja, ki ne bi imelo zaklada – 

globokega zaklada v srcu, zaklada ljubezni – človeške ljubezni, s katero bi poskušalo vračati – 

božjo ljubezen. In to na vseh področjih. Po vseh zmogljivostih, ki so nam dane.  

Čudovitost božjega imena tli kot iskra življenja v željah vseh narodov in jezikov  in ljudstev, 

da bi postale – ENO, eno v veri, eno v ljubezni, eno v sodelovanju, eno v pravicah, ki ne 

smejo biti kršene najmanjšemu med majhnimi! ENO kot sta Oče in Sin – eno. In še eno ime 

se čudovito razliva po vsej zemlji: ime KRALJICE MIRU, ime SVETE BOŽJE MATERE. Z 

njenim praznikom začenjamo 365 dni, ki v dolgi vrsti stopajo pred nas. Ali čutimo, da prosi 

za nas ONA, po kateri smo bili vredni prejeti Začetnika življenja? Poleg Deteta v jaslicah 

čaka, da se ozremo nanjo, da se zamislimo v njeno veliko željo, pomagati nam, voditi nas k 

Sinu, odpirati nam srce za klic Svetega Duha, kakor se je temu klicu bila sam odprla? Zares je 

– čudovito tudi Marijino, Materino ime. Koliko milijonov češčenih Marij se dnevno dviga k 

njej in s tem priznava čudovitost Odrešenikove Matere! Polne so te molitve vere, polne upanja 

in zaupanja, saj še nikoli ni bilo slišati, da bi bila naša Gospa koga zapustila. Ali ti naši 

prisrčni pozdravi zajamejo tudi tiste, ki jih je premotila tema in namesto pozdravov pošiljajo v 

nebo kletve? Odgovorni smo zanje – odgovorni zanje prav tako, kot je bogatin odgovoren za 

to, da ne bo zadržal koščka kruha človeku, ki pred njegovim pragom omaguje od gladu. 

 

K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo 

(Ps 24) advent 1994 

 
Dvigam svojo dušo – dvigam jo iz globočin, iz teme, iz vozlišč nerešenih vprašanj, iz viharjev 

krivic. Dvigam duha in srce, ker mi najgloblji glas govori, da tema in krivica nikoli ne 

zmagajo, ker ne morejo zmagati. Če bi bile zmagovale, bi že kdaj ne bilo več življenja na 

zemlji! Ne bili bi več ljudje, ampak izumrli plazilci. 
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Dvigam duha v trdnem prepričanju, da je v naših usodah in okolnostih. Nekdo, ki je iznad 

vseh globočin in temin! Gotovo je, če ne, bi tudi nas ne bilo. Tako velik je, da za nas 

nepojmljivo presega vse, česar mi ne moremo preseči. Tako vseobsežen in silen je, da s samo 

voljo zbuja nova življenja in dela čudeže, ki jih moremo ugotoviti samo izvršene, ne moremo 

pa dojeti, kako so se zgodili. Tako nežen je, da zbuja cvet iz zemlje in ga razvije v sad: v sad 

zato, da nam drugo pomlad zacvete sto cvetov namesto enega. In njegova pravičnost? Brez 

skrbi so pred njo tisti, ki niso dvignili roke nad brata; tisti, ki spolnjujejo vsak dih Gospodove 

volje. Tako moder je, da vsa naša učenost in vsa naša raziskovanja samo odkrivajo, 

ugotavljajo in poskušajo posnemati njegove zakone. Njegova modrost je večna – ne bo nas 

nehala presenečati, razsvetljevati in razveseljevati, če smo se iskreno potrudili zanjo in se ji 

odprli. Nosila nas bo, dvigala na krilih Duha k novim in novim dosežkom. Božjih čudes ne bo 

zmanjkalo, če jih ne bo teptala naša upornost. 

Dvigamo svojo notranjost, polni zaupanja. Kako bi kdaj bili osramočeni?! In če bi se v padli 

slabotnosti človeške narave kdaj ne dvigali več, Gospod ne bi miroval; ne bi pustil, da tleči 

stenj ugasne. PRIHAJA, PRIHAJA, PRIHAJA, da nas reši, da ga zaznamo, da se kot otrok 

vzpnemo k njemu, saj smo začutili, da sam hrepeni po nas, da nas želi objeti: objeti zdrave, 

močne, vesele zaradi njegove  iščoče ljubezni; potešene, ker v Njem končno najdemo resnico 

in pravico, ki je svet ne more dati. Srečne, ker smo našli mir: ne poje li skozi vse naše čudno 

zameglene dni betlehemska pesem: MIR LJUDEM NA ZEMLJI! Skušajo jo seveda viharji 

sovražne teme udušiti, da ne bi pzvanjala v naše sanje, toda PRIHAJAJOČI je – močnejši! 

BOG je, in ne – človek. Vsa človeška zgodovina je – advent, čas pričakovanja; pričakovanja 

ODREŠENIKA, ki je sam zagotovil da pride. Advent bogoslužnega leta bi nam rad samo 

približal to dejstvo, nas prevzel z njegovo svetlobo: vsak teden se prižge ena luč več na naših 

vencih! Se tudi v naših srcih vžge ena več? V naših dejanjih? Najlepša ZVEZDA – 

BREZMADEŽNA – nam jih pomaga prižigati, NOSILKA VEČNE LUČI! Pozdravljena! 

 

 

Pridite, blagoslovljeni – (Mt 25, 34), Proč izpred mene – (Mt 25,41)  

november 1994 
 

Čuden razpon. Blagrovanje zveličanih in pogubljenje nezvestih. Kako je mogoče, da je 

Gospod sam, neskončno usmiljeni, izrekel te besede. Zadnji mesec v bogoslužnem letu nam 

jih pove prav ob koncu. Zamislimo pa se vanje že na prvi dan v otožnem, odmirajočem 

mesecu jeseni. Na dan, ko slovesno praznujemo dan Vseh svetih. Ko grobove svojih dragih 

krasimo z obiljem cvetja in luči in se nemara spomnimo nanje tudi v molitvi, kakor se jih ne 

vse leto. Smo kot v odsevu zarje glorije onostranske zaslutili, da v belih oblekah opravičenja 

stojijo pred Jagnjetom in mu brez  konca prepevajo hvalnice? Kako jih ne bi prepevali, ko 

vidijo in v polnosti okušajo resničnost osmero blagrov? Vsi namreč, ki so bili žalostni in so 

jokali, so zdaj veseli. vsi, ki so bili ubogi, ki so bolj cenili darove Duha kakor vprašljivo 

bogastvo sveta, so prejeli kraljestvo, od vekomaj pripravljeno od Očeta. In preganjani zaradi 

božjega imena so dosegli plačilo, ki presega vse pojme. Neposredno je isti gospod povedal 

pot: Lačen sem bil, in ste mi dali jesti; popotnik sem bil, in ste me sprejeli. Navadno v naših 

dneh bolj poudarjamo to plat verske prakse: karitas, socialna skrb, ki velikokrat ostane ločena 

od prve in največje zapovedi; Ljubi svojega Boga iz vsega svojega srca! Bog je neskončen in 

zato od nas pričakuje  in upravičeno zahteva neskončnost, v kolikor smo oje sposobni. Sicer 

pa; nam sam daje preobilo duhovne in materialne pomoči. Stvar je le v tem, kako mi vse to 

vrendotimo, kako  mi vse to sprejemamo in kako mi vse to delimo kot zakladničarji najvišjega 

Kralja. Na pretek imamo božjih darov za prisrčno in otroško pobožnost in na pretek 

neposredno materialnih sredstev. Samo: če ne bi bili tako silno maloverni, da odpišemo prvo 

zapoved in posredno s tem poteptamo na najrazličnejše načne tudi dolžno ljubezen do 
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bližnjega. in tu smo prišli do kritične, odločilne točke, kjer se prevesi Gospodova beseda, ki 

vabi in sprejema v raj, v večno blaženost, in odločna odkloni nezveste – tiste, ki so Njega 

zatajili pred ljudmi, bo tudi sam zatajil pred božjimi angeli. Težka, zelo težka zadeva. Poti 

nazaj ne bo več. Ne bo več popravkov. In vendar – Neskončni je  neskončen tudi v usmiljenju 

in njegove misli niso naše. Cerkev pač ni tja v dan že kdaj v misli na vseobsegajočo božjo 

pravičnost opozorila, da naše molitve za rajne, ki so v bistvu spolnili boje zapovedi, grešili pa 

so bolj iz slabosti kot iz dokončnega odklona Boga, pomagajo nagnati božje usmiljenje, da bo 

skrajšalo težki čas čakanja v vicah. Ta molitev je do duš v vicah kot roka usmiljenega 

Samarijana, ki lajša rane in s krepčilnim požirkom božje ljubezni pomaga v ŽIVLJENJE! – 

Kje smo mi? …. 

 

Kraljica rož  

oktober 1994 

 
Roža skrivnostna, pravi naši ljub Gospe že sveto pismo. In ne brez vzroka. Cvet, ki je pognal 

iz starodavne in slavne Jesejeve korenine, rojeva še danes nešteto novih in novih cvetov. In ti 

cvetovi niso kakor roža, ki danes zacvete in zadiši, čez dva dni pa zbiramo le še uvele, 

odpadle lističe, brez vonja in brez lepote. cvetovi naše ljube Gospe prepletajo zemljo, zadišijo 

v vsak dom, napolnijo z ljubeznijo še tako uvele, razočarana in žalostna srca in jim vdihnejo 

novo življenjsko moč. Rastejo iz Sonca pravice, iz našega Gospoda samega! Sin jih polaga v 

roke Materi, da jih siplje v dolino solza. Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da! 

Tako zveni po naših cerkvah, poje po naših domovih, zazveni iz utrujenih popotnikov, ko se 

kljub težavnim stezam duha vzpenjajo više in više na goro osmerih blagrov. Hirajočim 

bolnikom in cvetočim mladim nevestam; v samoto in molk pogreznjenim menihom in 

neutrudno zaposlenim delavcem v javnosti in hrupu atomskega veka, zadišijo kot pozdrav iz 

Kraljestva, ki nima meja. Ogrnejo jih s slutnjo in dejansko bližino Njega, ki je vse v vseh. 

Božja navzočnost. Hoja s Kristusom. Hoja človeka z Bogom. Vse to je – molitev rožnega 

venca. Iz večnosti poslana; naučena z angelovimi besedami: ZDRAVA, MILOSTI POLNA! – 

Utelešena v betlehemskem hlevcu; razglašena z Modrimi in s starčkom Simeonom; trpeča v 

Getsemaniju; s trnjem ovenčana; na križ pribita; zmagoslavno vstala; razdajajoča darove 

Svetega Duha; vzeta v nebesa, od koder je izšla! 

Pot, ki je svetlejša od sončnih ozvezdij veličastne Rimske ceste. Pesem z osnovnim napevom 

angela. Obogatena z ljubeznijo, ki prihaja zdravit, kar je bolno; reševat, kar je izgubljeno; 

dvigat, kar je čisto izgubilo smisel življenja in se pogreza v nastavljene močvare vseh 

mogočih in nemogočih mamil in laži …. 

In ta molitev naj bi bila »dolgočasna«?! Naj bi bila »nesodobna«'! O ljuba Gospa, ti veš, kako 

je z nami. in to ti nikakor ni vseeno. Še več rož siplješ na svet, še bolj močan in ozdravljajoč 

vonj razširjaš iz njih. Sama si – Kraljica miru, zato posreduješ med seboj sprtim otrokom tisti 

mir, ki ga svet ne more dati, ki je pa najsrčnejša želja tvojega božjega Sina. Mir vam bodi!, 

ponavljaš in širiš Jezusov pozdrav! In takšne misli zvenijo z jagod rožnega venca vse 

neposredneje kot kakršna koli televizijska oddaja. Molitev, ki je živa, božja oddaja božjega 

učlovečenja, odreševanja, iskanja človeka in žarčenje božje ljubezni in božjega bogastva v 

temni, obubožani in razčlovečeni svet. Hvala ti, Roža skrivnostna! ….. 

 

Svojim angelom je zate zapovedal  

(Ps 90 ) 

 
Kdo je zapovedal in komu je zapovedal in za koga je zapovedal, sprašuje v bogoslužnem 

berilu sv. Bernard. September je že od nekdaj posvečen tem ljubeznivim božjim služabnikom, 
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ki jih sicer ne vidimo v obraz, čutimo pa njihovo varstvo, če se mu vdamo in zaupno 

priporočamo. Najvišji sam ji naroča za nas, ker v svoji vsevednosti dobro ve, vsekakor bolje 

od nas, kje, kdaj in kako smo ogroženi; želi, da od nas že vnaprej odvrne zlo, ki mu ne bi bili 

kos in ki bi ogrozilo ali celo zamorilo cvet naše duše in tudi telo. Naroča za nas, ki smo tako 

zelo krhki in sprejemljivi za zlo veliko bolj kot za dobro. Kako nemogočim, do kraja 

nespametnim reklamam nasedajo celo tisti ljudje, o katerih bi trdili, da vedo, kaj je prav in kaj 

– ni. 

Skozi ves prvi jesenski mesec veje nevidna navzočnost razsipnih božjih darov, praznovanj v 

bogoslužju. Pozdravi nas rojstvo božje Matere; blagoslovljenega otroka, po katerem je 

pozneje postal Otrok sam Sin Najvišjega. Prva zarja odrešenja, je pozdravljajo angeli in jo 

pozdravljajo ljudje. Povišano zažari pred nami. Znamenje zmage nad zlom- Kristusov križ. 

Ljudje bi hoteli zmagovati in se poviševati vsepovsod in za vsako ceno in na vsak način. Toda 

le v enem znamenju je naše časno in večno povišanje – v Kristusovem križu. Ali ga molimo 

vsi prevzeti, kakor ga vso večnost molijo angeli in vsi nebeški zbori? Znamenje največje 

ljubezni, največjega drila za bedni človeški rod. Tesno in neločljivo združeno z Zmagovalcem 

na križu zagledamo Marijo sedem žalosti, Mater bolečin. V njej zagledamo sedemdesetkrat 

sedem bolečin vseh mater na zemlji – kdo naj jih prešteje, kdo naj jih potolaži, kdo naj jih 

prepriča, da njihova bol ni zaman? Žrtve človekove nečloveškosti trpijo neme, le jokajoči, 

nevidni angeli nosijo njihove solze kot bisere pred božji prestol. Bisere, ki bodo žareli vso 

večnost v kronah poveličanih. 

Rahlo, komaj zaznavno pa vstaja v nas vprašanje, ki se mu ne moremo izmuzniti: ali smo tudi 

mi, ali sem tudi jaz – angel varuh, božji služabnik, ki mi je naročeno, naj varujem sočloveka 

na vseh njegovih potih? Težko vprašanje, ker bi verjetno odgovori naj bili čisto jesensko 

medli. Začetek naših šol. Kako je s poklicnimi angeli varuhi, katerim je zaupana naša 

bodočnost – v mladih? Nosijo baklo Duha iz roda v rod? So jo nemara že pogasili ali so jim jo 

ugasnili drugi? Učitelji. Profesorji. Kateheti. Varuške po vrtcih. Akademiki. 

In – starši? Skrotovičijo dolžnost, biti angel varuh, samo na skrb za obleko, hrano in šolske 

potrebščine? Molijo z otroki? Vsak dan? Pohitijo z vso vnemo vsako nedeljo v cerkev, da z 

angeli počastijo vsakokratni prihod Evharističnega gospoda in prejmejo blagoslov??? 

 

  

Gaudent angeli,  

avgust 1994 

 
Angeli se veselijo, hvalijo in slavijo Gospoda, njih Kraljica je vzeta v nebesa. Prvič jo je angel 

pozdravljal v Nazaretu, da ji oznani veliko skrivnost in veliko radost božjega učlovečenja. 

Ponižna, neznana in neznatna Devica je vdano sprejela božjo voljo. S tem je omogočila prvi 

čudež zbliževanja v raju padlega človeka s Stvarnikom, z Bogom. 

Drugič so zapeli angeli, ne le eden, cela nebeška truma jih je bila, tam v temni zimski noči 

nad betlehemskim hlevcem. Pozdravljali so Dete, ki ga je izvoljena, blagoslovljena med 

ženami, rodila na svet, Odrešenika vseh ljudi. Jasno je srečna Mati dojela glasove iz višin – 

dali so ji več, kot bi ji mogli vsi ljudje. 

Tretjič in poslednjič in dokončno so ji zapela vsa nebesa, ko jo je Sin vzel ne le z dušo, ampak 

tudi s telesom k sebi, v nebesa, v nenehno blaženost in uživanje in neminljivo plačilo. Prav v 

neposredno bližino in čast in slavo Svete Trojice. Prvo izmed človeških otrok. Le malo časa 

za tem, ko se je Gospod dvignil na desnico Očetovo. Tako slikajo umetniki na stene, na 

platna, klešejo v marmor, rezljajo v najžlahtnejše lesove. Tako jo gledajo objokane oči otrok v 

solzni dolini. Gledajo jo v svojih neštetih težavah, bridkostih, razočaranjih, gledajo jo 

popotniki, ki jim je večkrat en sam dan težak za celo življenje. Z nasmehom jo zagledajo 

umirajoči, ko jim prav žarek iz Materinih oči posije skozi odpirajoča se nebeška vrata: Pridi, 
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zvesti služabnik, po mojih stopinjah si hodil, meni si se izročal, zato tudi prihajaš tja, kjer sem 

jaz! 

Gledajo jo duhovne oči pesnikov in pridigarjev in spovednikov, ko iz vse človekove revščine 

in omejenosti dojemajo lik Kraljice, ko jo venča Najvišji. Slišijo pesem – pesem ne samo 

angelov, ampak tudi vseh nebeščanov. Devic, mučencev, cerkvenih učiteljev, zvestih mater in 

poštenih delavcev ob plugu, ob stroju, za krmilom prekooceanskih ladij, pilotov na vesoljskih 

ladjah. Vsi so – otroci Matere, služabniki Kraljice. Roža, ki jo je s pesmijo pozdravljalo njih 

srce. Srednica milosti, katere je sama vsa polna, pa še zanjo prosi svojim otrokom, ki so 

milosti tako zelo potrebni. Milosti – tiste svetlobe, ki žari iz Boga, osvetljuje poti, daje moči; 

tiste svetlobe, ki je kažipot iz dvomov; rešitev iz viharjev; zdravje na duši in telesu. Gaudent 

angeli – angeli se veselijo. Njih veselje je tako jasno in glasno, da seže tudi v naše duše. Z 

njimi zapojemo: 

Hvali, moja duša, Gospoda, in nikar ne pozabi darov Njega, ki z dobrotami napolnjuje tvoje 

hrepenenje! – 

 

Ljudstvo se mi smili  

(Mr 8,2) junij 1994 

 
Letošnji junij kar žari in se ves iskri praznikov, ki dokazujejo in potrjujejo naslov. Praznik Sv. 

Rešnjega telesa; praznika Jezusovega in Marijinega Srca; praznik sv. apostolov Petra in Pavla, 

vključno z novomašniškimi posvečenji. Kdor sledi bogoslužju in mu to ne ostaja samo 

odvečna »dolžnost« ali prilika za razkazovanje folklore, zares ne samo zasluti bogastvo in 

srečo in življenjsko moč božjega bližanja človeku, ampak vse to tudi doživi. Izkusi in se že 

tukaj in sedaj prestavi v svet, ki ga oko ni videlo in ne uho slišalo. Zato je do kraja razumljiva 

Jezusova beseda, da se mu ljudstvo smili. Tisto ljudstvo namreč, ki ne ve ali noče ničesar 

vedeti o bogoslužju, o praznikih krščanstva, o besedi evangelija, o materinski skrbi in 

apostolski požrtvovalni gorečnosti in zavzetosti Cerkve. Kliče nas, kliče nas že dve tisočletji, 

vedno enako, vedno znova, da ga nihče ne bi preslišal. Če bi mati pozabila svoje dete, Gospod 

nas ne bo pozabil. Z vrvico ljubezni nas priteguje, ne z lažjo in zvijačo in nasiljem, kot snubi 

svet svoje privržence, da jih potem usužnji. Gospod nas želi osvoboditi s svojo resnico, 

nasititi s svojo ljubeznijo, ko omagujemo na težkih poteh. Praznika svetega – v Bogu radujmo 

se!, je pred sedemsto leti klical veliki Akvinčan – kliče še danes, zvesti služabnik Odrešenika. 

Kdor mu prisluhne, ponižno moli skritega boga nebes, ki v podobi kruha tajno biva – res! 

Čisto mu izroči srce, saj se ves stopi vanj že pri misli na evharistično Skrivnost in Stvarnost. 

Ena sam a kapljica sv. Rešnje Krvi more vso zemljo oprati grehov madeža. Tako govorijo 

himne Akvinčana. Govorijo z vseh mašnih oltarjev. Siplje  jih med nas duhovnik, božji 

služabnik, apostol, posvečen od Jezusa samega, danes tako, kot v dvorani zadnje večerje v 

Jeruzalemu. Kdo se ne bi pridružil blagovestnikom, ki z darom posvečenja nadaljujejo 

Kristusovo delo?! Gospod – duhovnikov nam daj! Pastirjev po svojem Srcu. Očetov, ki se jim 

smili tisoče in tisoče izgubljenih sinov. Očetov, ki bodo dvignili nalomljene trste in poživili 

tleče stenje vere in ljubezni in upanja. KRUH ŽIVLJENJA. – Amen  

 

zs 

pripis:  

Padala nebeška mana Izraelcem je v puščavi – zginila je, ak pobrana bila ni ob času pravem, 

poje Prešeren. Tudi nam ne bi bilo lahko, če bi zaradi malomarnosti zamudili božji OBED, 

kot ga je zamudilo pet nespametnih devic v evangeliju …. Kje bi potem naše duše iskale 

kruha? 
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Blagoslovljen, ki prihaja  

(Ps 117) junij 1994 

 
Blagoslovljen, ki prihaja, je prepevalo, polno radosti, že starozavezno božje ljudstvo. Komu je 

veljal ta pozdrav? Duhovniku, ki je stopal k oltarju. In vendar je ta oltar bil samo začetek, 

samo podoba pravega, živega in resničnega oltarja v novi zavezi. Oltarju svetega križa, na 

katerem se je za grehe sveta darovalo Božje Jagnje. Kako svet je ta kraj! Edini med nebom in 

zemljo. Raste iz korenin človeške revščine, nezvestobe in hudobije ter se med človeštvom 

kakršnega koli časa že, strmo in  mogočno in zmagoslavno pne do neba in prodira še dalje, 

prav do prestola Najvišjega, ki mu je prijeten dar edinorejenemu sinu. Tako všeč mu je, da 

zaradi njega odpusti vsem, ki so polni kesanja zatečejo k njegovim nogam in ga rosijo s 

svojimi solzami. Še več: da se enkratna Jagnjetova daritev ne bi bila izvršila samo enkrat, je 

Modrost in Ljubezen podeseterila, postoterila, potisočerila Darovanje in ga zaupala ljudem, 

krhkim človeškim rokam in srcem. Ne vsem, to je res, toda izbranim, izvoljenim 

DUHOVNIKOM. Tistim blagoslovljenim sinovom človeškega rodu, ki so zaslišali klic – 

Hodi za menoj! – in so se mu tudi odzvali. Šli za njim z vsem mladostnim ognjem, ki niti z 

leti ne ugasne, ampak postaja vedno močnejši, premaguje vedno več ovir vsake vrste, 

razvnema nova in nova srca, sije v vedno čistejši blizkosti Učeniku in Začetniku! 

Kaj bi svet brez njih? Ril bi po zemlji in v zemljo in si poskušal utešiti duhovno lakoto z 

umazanimi koreninicami iz blata strasti. Tako bi se zaril v zemljo, da ne bi bil več homo 

sapiens, ampak samo skupek sebičnega, in istočasno podivjanega in strupenega sluza. 

Gospod, Gospod, duhovnikov nam daj! 

Ki bodo luč pred nami nosili in nas varno vodili! 

Pojdimo z venci do njihovih oltarjev. Z venci neomajne vere, otroško vdanega zaupanja in 

polni tiste ljubezni, ki je lahko samo odsvit VEČNE LJUBEZNI. Z neusahljivim zelenjem 

dobrih del, ki ne vprašujejo  po nobenem plačilu, ampak jim plačilo samo kot zlat sadež pada  

v naročje – zavest, da je bila služba bogu, zavest, da je bila služba ljudem zaradi Boga, 

resnično iskrena in zvesta – in da je zato rodila novo vero, novo zaupanje, novo ljubezen pri 

tistih, ki v stiskah dvigajo oči K OLTARJU, K BOGU MLADOSTI IN VESELJA! 

Pojdimo, stopimo, hitimo k blagoslovljenemu oltarju! – vsa božja družina! 

Sveta Ciril in Metod; sveta Karmenska Mati božja; sveta Ana, mati božje Matere, gredo in se 

veselijo z nami! 

 

 

Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet, Aleluja  

maj 1994 

 
Kako naj ga napolnjuje, ko še toliko ljudi priznava, da še slišali niso o njem?! Reči bi bilo 

treba, da so že slišali, če ne drugače in drugod, kakor v svoji vesti, pa so uho obrnili stran od 

njega. Slutilo pa ga je že vse človeštvo pred Kristusom, saj je prerok Ezekijel z enkratnim 

videnjem ugotovil, kako je duh vse bolj oživljal mrtve kosti, dokler se na ponovno prerokovo 

besedo niso dvignili pred njim oživljeni ljudje. Kaj je sad božjega Duha, dokazuje polno 

dejstev. Ni li Devica Marija v Nazaretu spočela božjega Sina ravno po Svetem Duhu? Ni li 

plašni zbor apostolov, zaprt pred sovražno množico, v ognju in viharju prvih binkošti začutil 

novo in silno moč, ki je ni bilo mogoče zajeziti in ustaviti v vseh dveh tisočletjih krščanstva? 

Se ni li do kraja uresničila Gospodova obljuba, da bo po svojem vnebohodu dal svojim 

drugega Tolažnika, ki bo ostal z nami vse dni, jih učil vsega in spominjal vsega, kar je govoril 

sam, dokler  je kot človek živel na svetu? 
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Kaj in kako je pravzaprav s Svetim Duhom? Danes toliko in toliko ljudi ne priznava niti 

navadnega, človeškega duha, ampak samo materijo, gospodarstvo, ekonomiko in kar je z njo 

v zvezi. Duhovnost je odrinjena sirota celo v umetnosti, v vseh humanističnih vejah. Po drugi 

strani pa ravno danes poganja toliko in toliko praznovernosti, toliko in toliko pretehtano in 

pretkano organiziranih sekt – človek ne more biti brez Duha – če odžene božjega Duha, se pa 

zaplete v zanke nekih človekovih nadomestkov. 

Razočaranja in nemoč ponosnega, toda prav v nemoči in nečloveškosti razkrinkanega »homo 

sapiensa« nesporno jamči in dokazuje, da se bo človek spet zatekel k BOŽJEMU, K 

SVETEMU DUHU, saj ta ni daleč od nas, saj se v njem gibljemo, v njem dihamo, v njem 

čutimo odgovore, ko jih nikjer drugod! Duh sam prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. V 

babilonsko razbitost naroda proti narodu, človeka proti človeku, nam vrača življenjski dih 

ravno od Kristusa obljubljeni TOLAŽNIK. Obilno nam deli darov, slehernemu po njegovi 

meri; poji nas z resnico; oživlja z LJUBEZNIJO, saj je LJUBEZEN med Očetom  in sinom v 

nebesih. Nov čas prihaja. 

KRALJICA MAJA, NEVESTA SVETEGA DUHA, MARIJA, prosi za nas in nas 

blagoslavlja, da bomo spet ena, KRISTUSOVA DRUŽINA! – Amen. 

 

Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu,  Aleluja! 

april 1994 

 
Kako je z nami? Smo prevzeti beline cvetočih češenj, nežno rumenkastega prvega zelenja po 

naših drevesih? Prepevamo z radostno pesmijo pomladnega zbora ptic? Nas navdaja nežnost 

ob svetlih, lahno padajočih pomladnih oblekah? 

Brez dvoma. Toda to je le senca, bled in globoke človekove radosti nevreden odsev veliko 

večjih, trajnejših in za nas nedvomno odločilo pomembnih dejstev. Pravzaprav enega samega 

dejstva: KRISTUS JE VSTAL! 

Živ stoji pred nami On, ob čigar smrti na križu se nam je krčilo srce in je onemela naša 

beseda. Tako živ, da njegovega življenja nikoli ne bo konec. Naj si ta ali oni še tako 

prizadeva, da bi njegovo pojavo,  njegovo delo, njegov nauk, zlasti pa njegovo vstajenje dal 

samo v registrski predal »mitologija«  - vsi takšni poskusi kot ožgan papir s prvim dihom 

vetra zaščemijo v očeh samo tistega, ki jih je skotil! In nič več. 

Kdor pa z odprto dušo išče in vsrkava resnico; kdor še ni lastnega srca spremenil v brezčuten 

kamen, oziroma v večno prazno malho denarja po receptih sodobnega materializma, kdor 

zares išče odrešujočega napoja ŽIVLJENJA, tisti bo z Magdaleno sredi vrta na kolenih 

pozdravljal VSTALEGA; S Petrom in z Janezom bo, kakor bi danes rekli »komisijsko« 

ugotovil, da je grob – prazen; in spet bo s Tomažem, najvidnejšo pojavo duševnega stanja ob 

koncu 20. stoletja, zajecljal, do dna prevzet: »Moj Bog in moj Gospod!« Kako tudi ne bi, saj 

je »eksperimentalno« vtaknil svoje roke v Jezusove rane. Neposredno in s človeškimi očmi 

videl odprto Odrešenikovo stran. Samo – kako je z našo voljo? Kako je z našo 

resnicoljubnostjo, ki jo toliko ponavljamo in poudarjamo? Kako? 

Ne leži li naša vera, ne tiči li naša človeška pamet, vsa naša človeškost v temi groba, 

povezana s povoji, v katero so nas zamotali razni ne ravno človekoljubni poskusi? Si še sami 

mašimo ušesa, da ne bi zaznali klica »ALELUJA«, da se ne bi prebudili, dvignili na 

pomladno sonce neminljivega Življenja, za katero smo določeni, izbrani, posvečeni? Gre za 

nas  same, za naše življenje – tisto življenje, ki bo prepevalo (in že zdaj prepeva): Smrt,  kje je 

tvoje želo. Smrt – kje je tvoja zmaga?! – Nam je tega vsega mar? Dobro bi bilo. 

Ko se bo naše srce iz teme odprlo v sonce Kristusovega vstajenja, bo v nas zaplalo novo 

življenje in z Marijo bomo zapeli: Raduj, nebeška se Gospa, aleluja! 
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Salve Radix – Salve Porta 

februar 1994 

 
Zdrava, Korenina, zdrava, Vrata, iz katerih svetu luč je prisijala! Vhod v mesec vedno bolj 

rastoče luči je ves svetal. Milijoni po vsem svetu ga pozdravljajo z blagoslovljenimi, 

prižganimi svečami v rokah in hvalijo Gospoda, ki prihaja kot veliki Duhovnik mednje. Temi 

zares ne preostane drugega, kot da se razgubi! 

Marija, Mati ljubljena, češčena bodi ti! V letu družine je Mati še bolj zaželena, še bolj 

češčena. Toliko nam ima povedati Ena iz množice, tiha in skromna, v svojem siromaštvu in 

družbeno nepomembni skupini, da ji ne moremo nehati prisluškovati. Nič manj je njen Sin kot 

Luč v razsvetljenje poganov (in danes je svet bolj poganski, kot je bil pred dva tisoč leti, žal!) 

in v SLAVO božjega ljudstva. Kaj, če bi se zamislili, ali smo med pogani ali smo med božjim 

ljudstvom? Po našem mišljenju, po našem izpolnjevanju de4seterih božjih zapovedi, po našem 

»sentire et vivare cum Ecclesia« ??? Kakor koli že, če smo na tej ali oni strani ločnice, 

MARIJA NAM PRINAŠA ODREŠENIKA! Bi hoteli še več? SEDAJ JE ČAS MILOSTI, 

SEDAJ SO DNEVI ZVELIČANJA…. 

Letos se ravno na polovici februarja prevesi bogoslužni značaj in z njim naša usmerjenost. 

PEPELNICA. +++ 

Src svojih ne zakrknite, ko božji glas zaslišite! Prah si  in v prah se povrneš. Kako dobro to 

čutimo, to gledamo na tisoč in tisoč nedolžnih žrtvah brezumne vojne, ko človek spodkopava 

zadnje sledove nekdanjega homo sapiensa. Groza, da nam jemlje spanje, četudi še spimo v 

svojih posteljah in si izbiramo jedilnike. Quousque tandem? 

Vemo, da smo – prah. Kaj pa, če bi ravno zaradi tega ravnali kot dvajsetletno dekle, ki se je 

na tilnik vrglo iz sedmega nadstropja dijaškega doma, češ saj se ne splača živeti…. Nikakor 

ne! Smo v času rastočega življenja, klijočih sil v naravi, pšenice in brstja dreves, zato z vsem 

ognjem in z vsemi silami sprejemamo drug klic pepelnice: SPREOBRNITE SE IN VERUJTE 

EVANGELIJU! Tako danes kot prvi dan, ko je Prerok iz Nazareta to zaklical svojim ljudem, 

ko so čakali odrešenja. Tudi danes ga čakamo: vsi, a skoraj vsak po svoje. Mogli bi reči, da 

nas večina pričakuje od drugih, kar bi lahko dosegel sam, za kar je sam poklican in sam 

usposobljen, to je – začenjanja poboljševanja sveta in izboljševanja razmer – pri sebi. Resna 

naloga. Pomembna družbena nujnost. Toda: RAST GRE NAPREJ! Če začnemo z drobnim 

semenom paradižnika v lonček za oknom, bomo čez pet mesecev na vrtu trgali kilograme 

sočnih sadežev z ene same rastline. In mi smo več kot paradižnik, ali ne? BITJA SMO, KI 

NAS IŠČE IN ČAKA GOSPOD SAM!... 

 

Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ki rasel, cvetel, sad bi nam dajal 

tako - marec 1994 

 
Letos imamo srečo, da ves mesec rastoče pomladne moči lahko vztrajamo ob lesu 

Kristusovega križa. Vse do velikega četrtka zvečer! 

Zvesti križ: rastel je en les, takrat v raju, preizkušnja človekove zvestobe Gospodu, ki je bil 

zasadil vsa drevesa sveta, z vsem zelenjem, z vsemi cvetovi in z veselimi dišečimi sadovi. 

Zvestoba Gospodu, ki je kot višek stvarjenja v raj zasadil  človeka – plemenito drevo – 

plemenito zato, ker mu je vdihnil svojega duha. Zasadil ga je, da bi človek vse svoje lepe 

danosti porabljal Gospodu v čast in sebi v radost. Plemenito drevo je bil človek, ker je bil 

odlikovan s svobodno voljo, po kateri bi bile njegove odločitve Stvarniku v čast še bolj 

zaslužne. Svoboda ne  more biti omejena. Lahko bi se porabila tudi v odklon, v izdajo prave 

smeri, v spolzek korak, v vrtinec strasti, v nezvestobo bogu. In tako se je zgodilo. Človek je 
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pretrgal svojo povezanost z Najvišjim, usužnjil se je zlu, omahnil v smrt. Če mu n bilo  mar 

ljubezni, je izgubil svoje bogastvo. 

Drevo človeka se je začelo sušiti, suši se in hira in umira še do danes v vseh žalostnih, 

usodnih odklonih, izdajah božje ljubezni – nagiba se v smrt. 

Toda kdo naj premaga božjo ljubezen?! Še greh je ne more. Zraslo je drugo DREVO, zraslo iz 

raja naravnost v dolino solz, v temo izgnanstva, med vzdihe usužnjenih. Zakaj? Zato, da jih 

dvigne, da jih prenovi, da usihajoče drevo človeštva prerodi v novo pomlad – v 

ODREŠENJE! Izenačilo se je to DREVO z brati ene človeške rasti, ni se ustrašilo viharjev. 

Tako daleč se je razdalo, da je dovolilo iz sebe postaviti znamenje sramote in smrt. Prav s tem 

pa je ujelo človekovo smrt v zanko in jo premagalo. Ne le v sebi, tudi v vseh, ki se kot 

mladike vcepijo in svojo rast privijejo v rast božjega Drevesa – KRISTUSA. Nikoli se na 

svetu ne bomo mogli dovolj poglobiti v dejstvo, v darilo, ki smo ga postali deležni – in to: 

deležni za vso večnost! Ali se zavedamo, kaj je to, da smo do neke mere, sami plemenita 

drevesa krščanstva? Zavarovani, če v Kristusu vztrajamo, pred vsakim usihanjem, pred 

najhujšimi viharji. Ni in ne more nam biti prihranjena takšna ali drugačna Kalvarija, ker tudi 

Kristusu ni bila, toda naše preizkušnje so tako majhne – še več: tako trdno se lahko zanesemo, 

da bomo tudi mi po njih zrasli v neusahljivo ŽIVLJENJE! 

KAJ BI TI ŠE MORAL DATI – IN TI NISEM DAL?!... 

 

S svojim dihom ustvarjaš in prenavljaš obličje zemlje 

(Ps 103) junij 1995 
 

Sonce stoji najvišje, dan je najdaljši, žito gre v klas in trta vse bolj razvija grozde. Višek in 

polnost odrešenjskega razvoja: binkoštni prihod Svetega Duha zori in plameni iz Kristusovega 

križa: polnost ljubezni se izliva v naša srca, da bi se vnela, da bi se okrepila, da bi prepolna 

božje ljubezni prinašala luč in resnico in polnost življenja po veri. Vihar, ki se mu ni mogoče 

ustaviti, ogenj, katerega ni mogoče zadržati. Kdo naj ga pogasi?! Sila, ki je sama nevidna, 

vidni pa so njeni sadovi. Kako tudi ne? Gospod ga je obljubil, Gospod ga je poslal od Očeta: 

Tolažnika, Zagovornika, Okrepčevalca. Tistim, ki še slišali niso zanj – kako zelo veliko je 

danes njihovo število! – nenadno zapoje v duši in jo spremeni tako, kako hoče, kakršna je 

mera tistega, ki ga sprejme. Duh resnice – kako zelo smo je potrebni, ko nas laž na vseh 

koncih poskuša prevarati, izpodkopati v nas duhovno zdravje, zavesti v mračna brezna. DUH 

LJUBEZNI – LJUBEZEN  sama; tista ljubezen, s katero Oče ljubi Sina in Sin Očeta – od 

vekomaj. Po Kristusovem učlovečenju, delovanju in njegovi smrti na križu se je ta sila 

sprostila in izlila v svet. Ljubezen Boga do ljudi. 

Ljubezen SRCA, KI MU JE POSVEČEN MESEC JUNIJ. SRCA, ki je vidno ognjišče, ob 

katerem se ogrejemo ubogi popotniki v solzni dolini. Ljubezen Srca, ki predobro pozna naš 

glad in se zato pod podobo EVHARISTIČNEGA KRUHA, SVETEGA REŠNJEGA 

TELESA IN SVETE REŠNJE KRVI razdaja po naših oltarjih. Bi na Bog mogel dati še več?! 

Bi človek  mogel in smel zahtevati, pričakovati in prositi še več?! Božji Kruh nas nasičuje; 

plemeniti; razveseljuje; odlikuje; krepi. Čaka nas po vseh božjih hišah sveta. Čaka po vseh 

oltarjih. Dan za dnem bi se morali gnesti okoli božje mize, odpirati srce za KRUH 

ŽIVLJENJA: Kdor je ta Kruh, bo živel vekomaj!, je rekel Gospod, ki ne laže, ker ne more 

lagati. 

BLAGOSLOVLJENE ROKE, ki darujejo, ki posvečujejo pri mašni daritvi to čudo ljubezni. 

APOSTOLI. Gospod jih je poklical in so se odzvali. Od Boga so poslani za nas. Nosilci 

LUČI.  

SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU! Vsej SVETI TROJICI! – Amen. 
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Veselo bom daroval v njegovem svetišču  

(Ps 26) junij 1995 

 
Veselo stopa po vsem svetu izbrano število novomašnikov pred Gospodov oltar. Niso veseli 

samo zato, ker so dokončali svoj študij in dosegli pravico, stopiti k svoji prvi mašni daritvi. 

Niso veseli tudi samo zato, ker se ta dan veseli vse njih farno občestvo in ker celo od daleč 

prihajajo številni verniki in glasno hvalijo Boga za njegov dar! Veseli so, da so sploh bili 

vredni, odločiti se za zaželeni poklic. Bolje rečeno: da so prisluhnili notranjem,u klicu, ki se je 

v njih oglašal že dolgo, nemara iz deških let. Klic, kateremu pa je tudi nasprotovalo vse polno 

stvari. Duh časa, ki mu nič ne velja, kar je duhovnega, ampak samo materialne dobrine, 

posvetna bogastva; razpihnjene in večinoma za lase privlečene časti pri ljudeh. Prav lahko 

tudi ono zakoreninjeno zlo v človeku samem, prišepetovanje zlega, omotičnost strasti, lovke 

izbirnega greha. Nemara je prav zato mladi novomašnik vesel, da se je prebil skozi nevarnosti 

in nasprotovanja. Vidna in nevidna! 

Prebil z božjo milostjo, ki v njem ni ostala zaman, temveč je obrodila veliko sadov. Obrodila 

najplemenitejši sad – božjega služabnika, Kristusovega izbranca in poslanca! Postavljen je za 

ljudi; postavljen, da v grozljivo temo prinaša luč. Luč božje besede. Da z njo preraja padli rod 

v Kristusove učence, kakor je Kristusov učenec postal – sam. Poslan, da izgubljene poišče, 

ranjene obveže, žalostne potolaži, bolje ozdravi. Mašna daritev – dan za dnem, vedno nova, 

nikoli do konca razumljena in nikoli do konca dovršena. Dnevno zadnja večerja: ne le 

dvanajsterih, ampak tisočev in tisočev duhovnikov po vsem svetu! 

Kako bi po tem duhovnik »pogrešal« ožji telesni družinski krog, ko ima družino farnega 

občestva, družino – človeštva! Brate in sestre pri obhajilni mizi. Otroke, ki jih pri svetem 

krstu preraja iz otrok mesa v otroke boga, dediče nebes. 

Veselo je novomašnikovo srce, ko pomisli, da bo v zakramentu sprave reševal grešnike 

bremena krivde: Bog ti je odpustil grehe, pojdi in več ne  - greši! 

Takšna pesem srca se okrog mašnika zliva s pesmijo zvonov in pevskih zborov. 

Veselita se z novomašniki Solunska Blagovestnika, ker sta dobila naslednike. 

Z LJUBLJENIM SINOM JIH BLAGOSLAVLJA KARMENSKA MATI BOŽJA – Amen. 

 

 

Iz srca mi vre vesela pesem – svoja dela posvečujem Kralju 

(Ps 44) maj 1995 

 
Vesela pesem. Pesmi zvenijo z vseh strani in vseh vrst, ne bi pa bilo mogoče reči, da so vse 

vesele. Mnogo je razbrzdanega, vsiljivega, razgrajaškega oglašanja, ki je vse prej, kot  - 

veselo. Pesem izraža človeka, svojega ustvarjalca. Njegovo bit in njegov odnos do sveta in 

ljudi okoli sebe. Duhovna izkoreninjenost in zmedeno iskanje izhoda iz nemajhnih zadreg in 

slepih ulic pri sodobnem človeku rodi tudi prečudne pesmi: bolj klic na pomoč, kot izraz 

veselja, kar pesem po svojem bistvu je. In prav zato je tem bolj zaželena, tem bolj privlačna 

pesem duha in ljubezni in sproščenosti in iskrene hvaležnosti Nekomu, ki vse daje in KI VSE 

JE. 

Takšno pesem je zapel pevec tisoč let pred Gospodovim učlovečenje. Takšno pesem je zapela 

Devica iz Nazareta, Mati Sinu človekovega. In tak pristen izraz veselja ob polnosti rastočega 

življenja, ob nezadržni rasti pomladi v naravi in v človeških srcih, zveni od začetka našega 

štetja vse do danes. Ne zadrži in ne preglasi je nobeno razgrajaštvo in zavijanje sodobnih 

muzik, niti namerno in zlobno nasprotovanje in potiskanje v stran. Še lepše, še polneje 

zazveni, kadar je dan težak in bridek. 
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Naša Ljuba Gospa, naša Majniška Kraljica, je naša Mati, naša učiteljica. Njen ljubeznivi glas 

nas privablja, nas potegne za sabo in doseže, da zapojemo z njo. V nas zbudi tako zelo 

pogrešano in iskreno veselje. Njeno življenje začenja živeti v nas. Z njenimi mislimi 

začenjamo misliti tudi mi. Njena globoka vera začenja drhteti v nas. Njeno neomajno 

zaupanje nam vrača duhovno moč. Njena ljubezen do boga in do človeka nas začenja 

ogrevati, nam začne vračati trdna tla pod nogami, če nas preizkušnje in udarci življenja še 

tako poskušajo izpodnesti. Če smo pozabili na Boga; če smo pozabili moliti ali tudi, če se 

nam zazdi, da »molitev nič ne pomaga«, začutimo v srcu dih Matere. Zgodi se mi po tvoji 

besedi, o Bog!, zašepečemo z njo in solze bridkosti se prelijejo v solzo radosti. V 

brezizhodnostih zaznamo nasvet: Kar koli vam Gospod poreče, to storite! – in stvari se 

obrnejo na bolje, so – rešene! Kakršne koli bi že bile. To je izkustvo. 

Majnik z Marijo postane pesem velikonočne Aleluje; zmagoslavje Vnebohoda; pričakovanje 

in doživetje Tolažnikovega prihoda! Kaj bi še hoteli?! Česa bi si še mogli želeti?! Kaj bi še 

iskali po odpadih sveta? Naše majhno življenje je postalo zares – posvečeno Bogu – postali 

smo kraljev rod! – MARIA – DUCE. NON FATIGARIS! – Amen. 

 

Ta noč bo svetila kakor dan  

(Ps 138) april 1995 
 
Letos se lepo zlivata v izrazito pomladnem mesecu post in velika noč, trpljenje in vstajenje; 

tema in luč. Tema človekove nebogljenosti in luč božje moči. Lahko bi rekli, da je v tem ves 

povzetek življenja v posamezniku in v človeštvu. 

Na videz mrtvi lesovi zazelenijo; skrito, neznatno brstje se odpre v cvet za bodoče sadove. 

Sami simboli za prerojenje človeka iz padlega grešnika v oživljenega otroka božje milosti! 

Bogastvo bogoslužja nas je vse od pepelnice dalje klicalo in vodilo k spreobrnjenju, kakor je 

modri Mojzes pred tisočletji vodil svoje ljudstvo iz egipčanske sužnosti v obljubljeno deželo. 

Ni bila lahka  pot davnega rodu, tudi naša ni lahka. Pogosto se zaustavljamo, zdi se nam, da je 

okoli nas sama brezizglednost; zdihujemo za vodo, toži se nam po polnih loncih mesa. Tudi 

na ples okoli zlatega teleta ne pozabimo – mamon nam je vse. Vse, dokler nas pošteno ne 

razočara lov za njim. Znajdemo se v vrsti nevšečnosti, katere smo si sami zakuhali. In takrat 

se kot izgubljeni sin začnemo vračati k Očetu. tistemu Očetu, ki ni pozabil na nas in ki nas vse 

skesane objame in pogosti s svojo ljubeznijo. 

Bog je drugačen od nas: močnejši in večji. Daruje nam Sina,  ker sami ne bi našli primernega 

daru za svoje opravičenje. Ena sama kapljica božjega usmiljenja, ena sama kapljica 

Gospodove krvi bi mogla oprati vso zemljo njene krivde, kakor vzklika sveti Tomaž 

Akvinski. Odrešenik pa je za nas prelil vso svojo kri; prelil jo je v najsramotnejših pogojih, 

pribit na križ kot največji zločine. »Moje ljudstvo, kaj naj bi ti še storil, in ti – nisem storil?« 

Velikonočno Jagnje je rešilo ovce. Nedolžni je zadostil za grešnike. Veliki petek je prag 

novega življenja, začetek Gospodovega vstajenja. Silni, božji sij tega dogodka ne more več 

ugasniti. Sij, ki prižiga tudi v nas novo luč. Seveda, če jo hočemo sprejeti in če ji ostanemo 

zvesti. Če jo skrbno nosimo v rokah in z njo kot petero pametnih devic hitimo v  večnost. 

Večnost v nas se je že začela s Kristusovo daritvijo, z  njegovim vstajenjem. Začela s 

prerajajočim vrelcem svetega krsta. Ob velikonočni sveči se je prižgala naša krstna sveča. 

Nam še sije v živi veri, trdnem upanju, goreči ljubezni? Smo še velikonočni kristjani, polni 

optimizma, kajti od mrtvih vstali Kristus več ne umrje! Smo postrgali ves stari kvas hudobije 

in malopridnosti? Iščemo, kar je zgoraj, kjer je – Kristus? Kako torej ne bi z vsega srca peli: 

ALELUJA? 

Kako se ne bi iskreno radovali, kot se raduje ANGELSKA GOSPA?!... 
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Kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto, Gospod  

(Ps 50) marec 1995 

 
Mnogo je danes porušenih  mest: od Drine do Kavkaza in Ruande in še mnogo je porušenih 

svetišč – ne le izrecnih božjih hramov, ampak tudi svetišč medsebojnih človeških odnosov, 

tistih najbolj temeljnih, kjer človek pusti sočloveku, kar zahteva zase. Družine so žalostne 

ruševine. Ljubezen je devalvirala v pocestno cunjo. Ali nemara v predvolilni plakat. Kje so 

rešitve? Kaj bi dali zanje! Pošteni ljudje se pošteno trudijo zanje. Drugi? Kaj – drugi? Gredo 

iz dneva v dan, brezbrižno. Zavijajo v prvi kava bar ali še kam drugam, kjer se nenasitna žeja 

po pristnih vrednotah uduši s trenutnimi omamami, po katerih je duša še bolj žalostna. Še bolj 

lačna in žejna! 

Vse trpljenje, dušno in telesno, visi zgoščeno, izkristalizirano kot dragulj večnosti na KRIŽU. 

Ljudje so ga tja pribili. Zakaj? Zato, ker niso prenesli, niso priznali, da bi bil Nazarejec 

resnično božji Sin. Nobena ozdravljanja, ki so rešila slepe in gluhe in hrome; nobena 

razlaganja in dokazovanja prerokov niso prepričala, niso omajala trdoglave zabubljenosti 

Kristusovih sodobnikov, da bi priznala: Ta je resnično Odrešenik, k mora priti na svet! 

O Bog, o Sveti, o Nesmrtni, hvala ti, da si nam naklonil svoj največji dokaz, da resnično ni 

rešitve, razen v tebi! Hvala ti za trpljenje, ki si ga vzel nase, da bi zmanjšal naše bolečine! 

Hvala ti, da nisi tega storil samo pred dva tisoč leti, ampak da to ponavljaš, dopolnjuješ, 

oživljaš do danes! Da sme to doživeti sleherni – če hoče! 

Spoznali smo, da edino TI moreš (in – hočeš) pozidati svoje sveto mesto med nami. Svoj 

tempelj, veličastnejši od vseh katedral, saj zidar svetišče v naših nesmrtnih srcih. Tvoj je 

načrt, tvoja je izvedba, vse okrasje so samo tvoje milosti. Nevidni žarki, toda silnejši od vse 

atomske energije, so tvoje milosti, ki nam sijejo v oko, ki nam ogrevajo srce, razsvetljujejo 

razum, premagujejo okoli nas in v nas vse, kar bi se dvigalo proti tebi. 

Milosti, ki njihovo moč otipljivo vidimo v Marijinem Oznanjenju – tako silen je žarek boga, 

da po njem zaživi – božji Sin. 

Milosti, ki so vsa moč za zvestobo svetega Jožefa, Zaročenca in Varuha: ne samo Jezusovega 

in Marijinega, ampak tudi – našega. 

Veliki, sveti, mogočni božji tempelj že sije, že stoji, že raste med nami. – BOGU HVALA! … 

 

Zavedam se obljub, ki sem jih naredil  

(Ps 55) februar 1995 

 
Ne žari le advent v siju Brezmadežne, ne diši le maj v šmarnicah in tudi samo oktober ne 

zbira živega bogastva jagod, že februar – letos celo vse dni, hodi z ljubo Božjo Materjo v 

svetišče. Čemu hodi? Iz dolžnosti, na uraden ukaz? Kje neki! Hodi z velikim veseljem in s 

silno ljubeznijo, ki je ne more ustaviti nobena stvar. Hodi po zaobljubi: Glej, Dekla sem 

Gospodova! Storiti hočem vse, kar želi Najvišji. Toliko bogastva mi je položil v naročje, 

toliko velikih reči mi je storil, da se mu moram zahvaliti. Toliko ljubezni Boga čutim, da je ne 

morem zadržati zase – moram mu jo kot prvi pomladni Cvet novega življenja za vse človeštvo 

položiti v roke. Ljubezen ni sebična, ne misli nase – daje, ker je bila obdarovana. Prinaša 

najlepše, najboljše, kar ima. Pri tem se niti ne spomni, da bi potem kaj pogrešala. Nasprotno: 

čuti se obogatena z bogastvom, ki ga je bila podarila. Počaščena s častjo, ki jo je izkazala. 

Njen Dar zbudi hvalnico, ki ne bo več izzvenela: Luč v razsvetljenje, je živa vera, ki je tako 

globoka, da nima več kaj spraševati, ampak samo napolnjuje dneve, oživlja vse trenutke in 

dosega več, kot bi mogla misliti in pričakovati. Luč je poleg vsega in iznad tega ljubezen: ker 

je ljubljena, tudi ljubi. Sije in ogreva, rojeva nenehno sadove. Iz večnosti za večnost. Iz 

Najvišjega in njemu v roke. Kakor za dragocenost zdravja ne vemo, dokler nismo bolni, tako 
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za luč, posebno za božjo Luč ne vemo, dokler ne obtičimo v temi. V razsulu človekove 

naravne in duhovne časti. V brezizhodnosti, ker smo rezali in ubirali pot kar po svojih 

domnevah, po prišepetavanjih teme, ki si je v nas obetala in tudi pripravljala dober plen. In ko 

nam je pot izginila v brezizgledni temi, začenjamo čutiti in priznavati, da smo zašli. 

Začenjamo iskati luč prvotne, ustvarjene obdarovanosti, podarjene časti in si prizadevati za 

novo pot. Ta pot pa v resnici ni nova pot, ampak je samo od začetka, od vseh vekov nakazana, 

slehernemu določena po meri božje zamisli. Otrok k Očetu. Zajemati iz vira življenja. 

Zajemati čast v toliki meri, da nam iz bornih dlani prekipeva nazaj k Izviru! In začenja se 

svitati čast izvoljenega ljudstva. Mati, sama deviško čista, nas nežno prijema za roko, nas 

varno vodi; varuje nas pred zankami teme. Boga, svojega Otroka, polaga v naša srca, da 

postajajo svetišča, da se razsvetlijo. Ta luč žari iz večnosti v večnost. kako ne, saj je – dar 

Ljubezni, ki ni od tega sveta, toda je – v svetu. Dar za – nas! – 

 

Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču  

(Ps14) november 1995 

 
Človekovo srce je polno pričakovanj, da nekje in nekoč najde srečo, o kateri samo sanja, 

doživi pa le občasno, zelo redko nekaj sreči podobnega. V tem pričakovanju si je vsa človeška 

družina enaka. Močno pa so različne predstave, kakšna so nebesa, tisti končni kraj sreče, ki 

nikoli ne bo minil. Od najbolj mesenih do najbolj poduhovljenih slik se vrsti pred nami, jih 

oznanja vse polno glasnikov. Tudi poti do te končne slike so na moč pisane, celo v popolnem 

nasprotju med sabo. Od najbolj cenenega uživaštva do skrajne odpovedi. Naš Gospod, Kralj 

vesoljstva, Odrešenik sveta, Sin božji in Sin človekov nam glasno kliče: Jaz sem vstajenje in 

Življenje! – Kako čudovito oznanilo v dnevih, ko nepregledne trume ubogih človeških 

mravljic hitijo na grobove svojih dragih! Jih k temu nagiba samo človeška želja, da na mestu, 

kjer počivajo ostanki njihovih  najdražjih, nekako spet doživijo njihovo navzočnost? So to 

samo prividi, spomini? Do neke mere gotovo, toda gre za vse kaj več. Še tako odtujen 

dvomljivec in materialist začuti nekaj, kar bi težko povedal. Prevzame ga doživetje, da je 

nekaj, kar bi težko povedal. Prevzame ga doživetje, da je nekaj, kar je »več« kar je »preko«, 

kar je »iznad«. In v tem doživetju se ga dotakne, se mu odpre »sled sence zarje onstranske«, 

kot je priznal Prešeren ob viziji Bogomilinega krsta pred Črtomirovimi  očmi kraj mogočnega 

slapa Savice. 

Bo tudi naš ubogi, odtujeni, v veliki meri poganski sodobnik zaslutil, zaznal in nemara celo – 

priznal nekaj kot začetek, ali kot zopetno najdbo krščanstva? Vere, ki je vsa usmerjena iz 

časa, v katerem sicer z vso zdravo poštenostjo stoji, katero pa vendar prerašča visoko, visoko 

iznad samo poganske posvetnosti, iz katere se nezadržno pne do božjega svetišča. Doživi neke 

vrste srečanje z Bogom. S svojim izhodiščem in s svojim ciljem. Z njim, ki je Ljubezen sama; 

tista Ljubezen, ki je šla na križ, ki se je ponižala in spustila v najgloblje brezno, da je iz dna 

potegnila na smrt obsojenega človeka – grešnika; nezvestega hlapca; izgubljenega sinu, da 

zmije z  njega gnusobo padcev in ga ogrne v prvotno čast božjega otroka. 

O srečni grobovi! O srečna doživetja iščoče božje ljubezni! O srečna duhovna vstajenja na 

mestu človekove smrti! Ubogo človeško bije najde nekaj, za kar se splača živeti. Odkrije pot 

vere, upanja in ljubezni. Pot, ki vodi v SVETIŠČE ŽIVEGA, VEČNO ŽIVEGA GOSPODA. 

Doživi tudi moč. Moč milosti, ki v preobilju vre in kipi iz večnosti, da rešuje človeka iz časa v 

večnost. V neposredno gledanje BOGA. – Aleluja! 

 

 

 

 



204 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Vsem krasna vstopa kraljeva hči  

(Ps 44) oktober 1995 

 
Materi našega Gospoda in naši Materi, Mariji, čas kar ne more nehati dajati hvale. V zimskih 

februarskih mrazovih hodimo z njo, ko vstopa v tempelj darovat svojega Sina. Takrat nas 

oblije prva svetloba prihajajoče pomladi – v naravi kot v prihajanju odrešenja. Ves cvetoči 

maj bi nam manjkal bistveni, notranji čar teh tednov, če ne bi Mariji prinašali dišečih šmarnic 

– nabranih v gozdovih, ki šepečejo svoje skrivnosti, in tistih, ki jih naši ljubi Gospe zaupajo 

naša srca. Kako naj ostane jesenski čas, čas bogatih, zrelih plodov, brez misli, brez pobožnosti 

na čast Tisti, ki je prinesla človeštvu najdražji, najbogatejši Sad – Odrešenika samega! 

Nešteto je sadov v naravi – še tako pridne roke dobrih gospodarjev so jim komaj kos. Kar 

prekratek nam je dan, da bi bili z vsem gotovi. Nešteto je pa tudi tistih duhovnih sadov, zrelih 

sadov naše pobožnosti, ki jih vdana srca otrok razmišljajo o življenju svoje Matere v molitvi 

rožnega venca. naj se duhovno izpraznjeni, z zlom vseh vrst okuženi sodnik še tako 

prezirljivo obrača stran od nje, n zato nič manj pomembna, nič manj sodobna, kvečjemu še 

bolj sodobna, bolj nujno potrebna. 

Zakaj? 

Zato, ker je evangelij v malem, evangelij v obliki, ki je vsem dostopna: življenjska zgodba 

našega Gospoda Jezusa Kristusa, in njegove predrage, čez vse in  nad vsemi blagoslovljene 

Gospodove Matere, ki je spremljala Odrešenika vse od angelovega  pozdrava v Nazaretu 

preko temno-trpkih ur na Golgoti, do velikonočnega jutra, do silnega prihoda Svetega duha, 

sredi zbrane molitve z apostoli in sredi množice iz vseh narodov! Še več: po Gospodovem 

vnebohodu jo je božji sin sam vzel k sebi, vzel tudi s telesom. 

Enkraten, veličasten film, zgodba večnosti v času, ki pa spet preraste čas in se izlije nazaj v 

večnost, kot se mogočna reka, v katero se je združevalo vse polno neznatnih dežnih kapljic, v 

polno potočkov, končno zlije v morje brez obzorja, brez meje, brez naše zmožnosti, da ga 

dojamem – samo duh se nam zlije vanj, zlije zato, da tudi mi dojamemo družinskost Nazareta, 

nezlomljivost Golgote, nič manj pa tudi – končnega vnebovzetja.  

Kdor hodi z Marijo v MOLITVI, bo z njo prišel tudi na  njen – CILJ! Slehernemu je 

pripravljen vstop kraljeve hčere… 

 

Povzdignil sem izvoljenca izmed svojega ljudstva 

(Ps 88) september 1995 

 
V rastoče jesenske sence, istočasno pa v vse zrelejše in bogatejše jesenske sadeže sije z 

višave, da se vidi po vsem svetu, povišano znamenje svetega križa. Vedno več in bogatejših je 

tud duhovnih sadov, ki jih to Znamenje rodi, čeprav nam je verjetno veliko teh sadov skritih,  

ker so  pač po svoji naravi nevidni, globoko v skritih kamricah srca in duha. Znamenje 

svetega križa. V času, ko so nanj razpeli Gospoda Jezusa Kristusa, bo kmalu dva tisoč let. 

Takrat je to znamenje veljalo za sramoto, nanj so razpenjali najhujše prestopnike. Celo lastni 

Jezusov narod je ugovarjal ob napisu, naj se ne glasi, da bi bil to kralj Judov. 

Prva stoletja krščanstva so takšno mnenje krepko nadaljevala, saj so mučenci umirali, ker so 

priznavali, da je Križani – resnični božji Sin in Odrešenik vseh ljudi. Po teh in onih mirnejših 

obdobjih se je bes pekla znova in znova razplamteval – do današnjih dni. Po drugi strani pa 

križ spet bolj in bolj sije kot edino znamenje, v katerem je duhovno vstajenje bednega 

človeštva, edino jamstvo in dejstvo, po katerem človek zaživi v sebi dostojno in sebi po 

večnem božjem načrtu določeno, zagotovljeno in dano veličino in dostojanstvo! Vse od 

prvega velikonočnega jutra dalje! Zaživi na duši in telesu. Po zakonih darovane božje 

ljubezni. »Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi«, je gospod napovedal 
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nemalo pred svojim trpljenjem. In kako silna je moč tega pritegovanja! Kako ne, saj je žar 

ljubezni najbolj bogat. 

Vsaka mašna daritev, vsak zakrament, se dogaja in uresničuje prav v znamenju in moči 

Kristusovega križa. 

Enkraten in najbolj viden dokaz in primer za moč križane ljubezni je Jezusova Mati, Mati 

bolečin, neposredno stoječa ob križu. Stoječa na Golgoti, stoječa tudi skozi vso zgodovino – 

zgodovino narodov  n izkustvo človeških duš in verskega življenja. Premagala je lastno 

bolečino, premaguje tudi naše človeške bolečine, nam v njih posreduje moč in pomoč – prav 

po Jezusovi oporoki: »Glej, tvoj sin!« Sin in Mati, dvoje darovanih ljubezni, za nas pa ena 

sama Luč. Kako lahko je živeti v božjem bogastvu, razsipnosti ljubezni! – Že na zemlji jo 

lahko častimo z vsemi angelskimi zbori. 

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje  

(Ps 15) avgust 1995 

 
Nebesa. Sreča v največji meri. Nobenih preiskušenj, nobenega trpljenja. Samo uživanje. Ni 

bitja, ki ne bi sanjalo o tem. Sanjalo vse življenje. Čakalo trenutka, ko se  pričakovanje 

uresniči. Mar se vse človeštvo samo moti? Je sen o neki zlati, sončni bodočnosti samo prevara 

in uteha, da grenka zdravila stvarnosti zaužijemo zavita v neki sladki prevleki? Nikakor! Če bi 

bila naša pričakovanja samo sanje, samo uspavanka za bolno dete, potem se res ne bi splačalo 

živeti. Toda življenje si nismo ne dali sami  in si ga sami tudi ne moremo in smemo jemati. 

Veseli, zelo veseli moramo biti, da sploh živimo! Zahvaljevati se Tistemu, ki nam je življenje 

dal, in to je Bog, vsak dan, vsako uro. In  če je naš vsakdan grenak, če živimo v puščavi sredi 

zveri, kaj zato! Nekdo, ki je močnejši, je z nami. Ne le, da je z nami, še naš delež postaja. 

Težko umljiva stvar. Le kaj je mislil psalmist tisoč let pred Kristusom, ko je Najvišjega, 

Neskončnega, imenoval »delež« uboge človeške muhe enodnevnice? Slutil, po razodetju je 

spoznaval, da zares sme in more človek zajemati del Tistega, ki ga je zamislil, ustvaril in k i 

ga vodi po svojih načrtih. Kako velik je človek! Kako izbran! Kako odlikovan! Le česa bi še 

hotel? Kako opojna in dragocena je naša čaša! Vsak trenutek bi nam moral biti glasna 

hvalnica. 

Sončni, mnogim žetvam se bližajoči, ves poletni mesec je avgust živ klic in opomin k takemu 

sončnemu gledanju. Najbolj zlato obsijan pa je s praznikom Marijinega Vnebovzetja. Še 

angeli se radujejo in Rožo Marijo hvalijo, ko jo venča Najvišji: Oče in Sin in Sveti duh! 

Kako je ne bi hvalili, kako ji ne bi glasno prepevali še mi, saj smo njeni otroci. Izročeni ji v 

uri, ko je Gospod, Marijin Sin, umiral na križu. Pomislil je na nas, na vsakega od nas posebej, 

v duhu zagledal vse naše slabosti, negotovosti,  nevarnosti. in dal nam je jamstvo, da nam 

nobena slabost, nobena negotovost, nobena nevarnost ne bo mogla škodovati, niti nas oropati 

za uresničenje tistih sanj, ki jih o bodoči sreči, o nebesih, nosimo v sebi. Pogoj je seveda, da 

sploh sežemo po deležu, ki naj je dan. Po – BOGU. Po njegovih milostih, kakor je naša 

vnebovzeta Mati in Kraljica hvaležno in nenehno segala po milostih, po obilju milosti, katere 

ji je naklanjal Bog. S tem jo je že na zemlji začela obdajati luč, od prošnje za vino svatom v 

Kani Gelilejski, do Kalvarije, ko je še sonce na nebu temnelo. Kako torej ne bi sipala svoje 

luči z nebes, sreče in  moči in zaupanja vsem zemeljskim otrokom, ki hitimo za njo?!... 

 

Zdrava, Korenina, zdrava Vrata  

februar 1996 

 
Zdrava, Korenina!, pozdravlja božjo Mater naše bogoslužje. Ali ni to nekoliko nenavaden  

ogovor, saj smo pri naši Ljubi Gospe navajeni najbolj na »Devico«, »Mater«, »Gospo« in 
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»Kraljico«? Vsekakor. Če pa se zamislimo v pomen korenine, se takoj zavemo in takoj 

začutimo, da je zelo primeren za Njo, ki je začetek in izhodišče naše duhovne rasti, rasti v 

Kristusu in k njemu. Začetek naše duhovne rasti ugotavlja že stara zaveza, ko govorijo 

Korenini kralja Jeseja – neznanja v podobi prihod Kristusa, saj pravi, da bo v znamenje 

narodov,  kralji bodo pred njim umolknili in ljudstva ga bodo molila! Božje delo odrešenja ne 

pozna mlahavih teorij, ki bi se skotila v glavi posameznika, ne da bi za resničnost postavljenih 

besedi jamčila dejstva iz življenja. In sicer življenja, kot ga načrtuje, izvede n blagoslov On, 

ki je po Njem vse. Podobno je s pozdravom Vrta. Še danes pomenijo vrata pogoj in jamstvo 

za varno in urejeno življenje. V časih pred tisočletji so vrata pomenila še mnogo več. Gorje 

mestu, kateremu je sovražnik razbil vrata! Nasprotno pa so se prijateljsko in spoštljivo odprta 

vrata izkazala  kot začetek zdravega, plodnega sožitja med tistim, ki je vrata odprl, in tistim, 

ki je skoznje vstopil. Kako vzhičeno poje davni psalmist: »ODPRITE SE, VRTA 

VEKOTRAJNA, DA VSTGOPI KRALJ SLAVE!« Tudi ta besedila smo z veselim 

pričakovanjem molili in prepevali že v adventu. Starozavezno oznanilo se je prvič v 

zgodovini uresničilo v božični noči. 

Božja Mati Marija je bistveno udeležena in navzoča pri božjem prihodu v tempelj, na prvo 

svečnico, ko je prinesla Dete v tempelj, v Očetovo hišo, da DARUJE SINA – daruje za nas. 

Najprej seveda z izpolnitvijo predpisa, v globinah in razsežnostih božjih zamisli pa tudi že kot 

naznačenje Sinove odrešilne daritve na križu. Ne bi li mogli, ne bi li smeli imenovati Marije 

prav pod tem vidikom, prav v tej božji smotrnosti za – prvega duhovnika? Duhovnika po srcu, 

po vdanosti,  po pripravljenosti, da se odpove najljubšemu v – rešitev drugih? 

Glejte, ravno o duhovniku, Velikem Duhovniku, ki kot očiščujoč ogenj prihaja v tempelj, da 

očisti ne le Levijeve sinove, ampak vse ljudstvo, jasno govori tudi prvo mašno berilo na 

svečnico. Kako lep prehod od božiča do bližnjega posta: od Gospodovega rojstva do 

njegovega darovanja! In kot neka bistvena vez, neka srednica, sije pred nami naša ljuba 

Gospa – sije s Sinom na rokah, da ga daruje za nas. Daruje v duhu, s srčno vdanostjo 

edinstvene vere in neprekosljive ljubezni. Kako ne bi zasijala vsa svetišča sveta v tem ognju?! 

Pa ne le svetišča, temveč tudi vsa naša srca?! HVALA TI, O MARIJA!.... 

 

Sadov naj mnogo obrodi pobožna vnema postnih dni  

marec 1996 

 
Post? Kdo iz množice misli nanj? Post občutijo brezposelni; doživljajo ga nedolžne žrtve 

vojn; krivijo se pod njegovim bremenom bolniki; v dno duše skele tiste, ki si brezuspešno 

iščejo pravice. 

Post in trpljenje sta neločljivo povezana. Veliko, bistveno vprašanje pa je, kaj ob vseh teh, 

neprostovoljnih postih človeške družbe pomeni štirideset danski post v Cerkvi. V tem postu 

ne gre za neizbežno zlo, ki ga je pač treba nositi, gre za prostovoljno naloženo stvar. Za 

odpoved v hrani, za to ali ono dovoljeno ugodje, družbo ali srečanje. Gre za molk takrat, ko 

nas že srbi, da bi krepko zavrnili krivičen občutek. Gre za prisrčno in iskreno stopničko, ki jo 

stopimo navzdol s svojega upravičenega mesta. In – čemu vse to?! Ni li prostovoljno 

ponižanje, prostovoljna odpoved, »odveč« v času, ki je že ves nagnjen k temu, da ponižuje, da 

izkorišča in jemlje temeljne pravice bližnjemu? 

Daleč od tega. Iskren, od Boga zamišljen in po Cerkvi priporočan in uresničevan post raste 

najprej iz poštenega in stvarnega spoznanja, da v nas skrito, toda zelo globoko deluje korenina 

napuha – tistega, ki je že v raju zavedel prva človeka k neposlušnosti, k odpadu od Boga. To 

pa je  bila – in je še! – zelo resna in daljnosežna zadeva, ki je rodila in še rojeva morje zla in 

gorja. Zato je treba takoj odrezati vsak poganjek te zle korenine, če nočemo, da bi nas zlo še 

bolj zapletalo v svoje strupene lovke in nas prej ali slej udušilo. 
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Druga korenina zla, ne daleč od prve, je sebičnost. Kakšnega zla in kakšnih nepopravljivih 

krivic že ni povzročila! Za grižljaj kruha, za meter zemlje se dogajajo zločini. In v postu se 

kaj lahko in posrečeno odvajamo te nevšečnosti. Prav naš čas, ki se na eni strani koplje v 

razkošju in zapravljanju, na drugi strani rojeva  nove in nove tisoče in milijone siromakov. 

Na drugi strani pa raste post iz dejstva, da smo samo stvari, rojeni iz božje ljubezni. Iz tiste 

ljubezni, ki je za naše grehe šla na križ, da reši nezveste otroke. Ljubezni, ki se je ponižala na 

križ, da prerodi in dvigne naše duše in jim vrne sijaj nepokvarjene božje stvari. To je pa naša 

pot k VSTAJENJU, k novemu življenju v polnosti milosti. Post v Cerkvi je pomladno 

prebujenje in pomladna prenova V KRISTUSU, S KRISTUSOM IN H KRISTUSU. Naša 

čast in naša radost! – Kdo naj tu odpove in izostane?! 

 

 

Naj čutimo, da prosi za nas  

januar 1996 

 
Naj čutimo, da prosi za nas Ona, po kateri smo bili vredni, prejeti Začetnika življenja, tako 

prosi in moli vesoljna Cerkev 1. januarja, na praznik Matere Marije in svetovni dan miru. In 

ne brez razloga, ne brez pomena. 

Ne da se prešteti množic, ki ta dan, osmi dan po Kristusovem rojstvu, hitijo k jaslicam in iz 

globine srca, z žarečimi, pa tudi s solznimi in globoko zaskrbljenimi očmi prosijo Mater, naj 

posreduje pri Detetu s tisto svojo dobrotljivostjo in ljudomilostjo, kateri izkuša in oznanja že 

dva tisoč let krščanstva. Posreduje za vse, česar si ubogo človeško bitje, ki je pa kljub vsej 

revščini vendar le brat Novorojenca, tako silno želi, za vse, česar se boji, da bi Mogočna 

gospa odvrnila; za vse, česar z besedami skoraj ne znamo in ne moremo povedati, pa 

slutimo,da sami ne bomo nikoli dosegli. 

Kako naj Mati pozabi na otroke, ki so ji tako blizu! Blizu tudi tisti, ki gredo svoja pota, pa so 

zato nemirni, nezadovoljni; iščejo rešitve na čuden način, pa je vse manj najdejo. Božja Mati 

ve, zakaj se je Sin učlovečil! Vedela je od prvega trenutka dalje, ko ji je angel oznanil, da bo 

njen Sin svojo ljudstvo rešil njegovih grehov. Njegova sodelavka je. Jezusovi načrti so njeni. 

Njena skrb. Čaka na vse več in več duš, da bi se zatekle k njej. Čaka v jaslicah. Po tihih 

odbleskih enkratnega betlehemskega dogajanja. V jaslicah po naših cerkvah. V jaslicah po 

naših domovih. Vsa živa, vsa pripravljena vsak trenutek zajeti iz polnosti milosti. Ves mesec, 

tja do svečnice, na posebno živ način čaka kot Mati dobrega sveta; kot Pribežališče grešnikov; 

kot Zdravje bolnikov. In kaj šele kot Kraljica miru! Zaskrbljena zaradi po vseh koncih sveta 

tlečih ognjišč vojne. Na delu, da jih pogasi. Ljubezen sama želi v nasršenih človeških srcih 

pogasiti strupene in nevarne iskre sovraštva in slepe sebičnosti. Kako ne bi pri tem uspela?! 

Kako vesela je uspehov, katere dosežejo  njene želje, njene prošnje pred obličjem Najvišjega! 

Vesela vse od takrat, ko je troje Modrih z vzhoda prišlo molit Dete v jaslih. Vesela vseh 

modrih, ki vedo, da brez božjega usmiljenja ni življenja. Ki priznavajo, da je neznatno 

betlehemsko Dete - KRALJ VESOLJA. Vredno vseh molitev, vsega našega zlata – zlata naše 

ljubezni, naše zavzetosti, našega – OZNANJEVANJA! Vseh naših poti, čeprav se zdijo zdaj 

pa zdaj nejasne in zahtevne. Milost je močnejša. Zmaguje. Zmaguje na nas. - BOGU 

HVALA!...  

 

Pričakovanje – pripravljanje – čuječnost – advent,  

december 1995 

 
Če naše srce ničesar  več ne pričakuje, je stvar z njim zelo resna. Naravno je, da nenehno 

pričakujemo. In to nečesa velikega, lepega, vrednega naše ljubezni. Nekaj tako bogatega, da 
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ga ne moremo izmeriti; vemo samo, da bomo še in še zajemali iz zaklada, ki nam bo podarjen. 

Da, podarjen bolj kot zaslužen, čeprav si ga brez našega prizadevanja ne moremo pridobiti. 

Naša prizadevanja pa so seveda nebogljena, četudi bi dali ne vam koliko. 

Veliko vprašanje tudi, kaj pričakujemo. Denar? Boljše službeno mesto? Hvaležnost otrok? 

Urejenost v javnih razmerah? Vse, vse in še neizmerno več, kajti »za kaj večjega smo rojeni«! 

Advent nam govori o BOGU, KI SE BLIŽA. Toda: ni li Bog ve okoli nas že navzoč? Gotovo, 

toda priti mora čim globlje v nas. V naša srca, naša dejanja. Dodobra smo se prepričali, da iz 

lastnih moči zmoremo bore malo… Bog je ljubezen, ta pa daje sebe, da ji nekoliko moremo 

vrniti. 

Pripravljanje. Kako je to zelo človeško! koliko si dado skrbne Marte opraviti s postrežbo! In 

na žalost pri tem pozabljajo, da je le eno potrebno. In kaj je to? PRISLUHNITI BOŽJI 

BESEDI. Tu je pa stvar že težja. Prisluhniti smo navajeni raznoraznim človeškim besedam, 

ukazom, snubljenjem, za katerimi se skrivajo premnogo krat čudne stvari. Prisluhniti besedi o 

Bogu ali naravnost božji besedi v globinah naše vesti, je pa druga stvar. Uspavamo se s 

parolami, da smo sami svoji gospodarji. Kam s tem prispemo, je vsak dan jasneje. V slepe 

ulice, v kriminal. V razočaranja. Obtožujemo druge, namesto da bi začeli vsak pri sebi. koliko 

pripravljanja nas čaka! Izravnavanje naših življenjskih poti, zapolnitev naših globokih vrzeli 

in prepadov. V našem lastnem interesu je vse to, če hočemo preživeti. Če sploh jemljemo 

resno nujnost, da ozdravimo vrsto okuženih okolij. Začenši z etiko in moralo. Od tu izvirajo 

druga ravnanja. 

Jalovo bi bilo naše pričakovanje, pripravljanja se sploh  ne bi lotili ali bi šlo v nepravo smer, 

če ne bi v nas živo utripala ČUJEČNOST. Čuječi moramo biti do sebe – zavrniti vsak prvi 

vzgib, ki bi nas zavedel. Čuječi do drugih – očetovski, materinski, bratski opomin lahko reši 

življenje: ne samo pri avtomobilski vožnji, temveč tudi v moralnem oziru – tu še bolj. Ne 

vemo, kdaj, kje n kako nas pokliče Gospod. Zadrega, če nas najde nepr5ipravljene, bi bila 

nepopravljiva. – BREZMADEŽNA NAS VARUJE! … AVE, MARIJA! … 

 

Nedoumljivo bogastvo Kristusovo  

(Ef 3,8) junij 1996 
 

Poln apostolske gorečnosti in v ljubezni do ljudstva poudarja sv. Pavel nedoumljivo bogastvo 

Kristusove blagovesti. Od vekov je božja modrost skrita v Bogu, oznanja pa se nam po 

Cerkvi, da bi se v naših srcih naselil Kristus sam. V času, ki glasno vprašuje po bogastvu, 

seveda večji del samo materialnem, je tem nujnejše, da se zamislimo na eni strani v grozljivo 

duhovno revščino, na drugi pa se odpremo za vse vire duhovnega Kristusovega bogastva. 

Ves junij je posvečen misli na zaklade Jezusovega Srca in želji, da si jih pridobimo. Toliko jih 

je, da nam kar jemlje vid. 

Praznik Sv. Rešnjega Telesa in presvete Rešnje Krvi nas kar na začetku povabi, da se 

odpremo vabilu na Jagnjetovo gostijo, da ne bi izhirali brez duhovnega Kruha. »To delajte v 

moj spomin – Ako ne boste jedli od tega Kruha, ne boste imeli življenja v sebi …« Kako zelo 

veljajo starozavezne besede: »Je še kje ljudstvo, ki bi mu bil Bog tako blizu?!  

Osem dni za tem praznikom nas praznik Srca Jezusovega želi spomniti, da »božje Srce misli 

na rod za rodom, da ga nahrani v lakoti«. Kako silna je danes duhovna lakota… 

In kako naj mislimo na sina, če se ne bi ustavili z ljubeznijo tud ob Materi: prav blizu 

praznika Jezusovega Srca praznujemo tudi praznik Marijinega Brezmadežnega Srca – Koliko 

dragocenost pomeni ravno brezmadežnost duše in srca v današnji poplavi sleherne umazanije, 

nam priča življenje. 

Nekaj vidnejših junijskih svetnikov kaže,  kako odlično se lahko človek odziva božjim 

vabilom  in kako odličen postane, ko se jim je odzval. Ljubeznivi sv. Anton Padovanski (13. 

VI.); duhovno globoki in v večnost že v času potopljeni sv. Alojzij (21.VI) se obrača na 
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današnjo mladino; veliki Glasnik, sv. Janez Krstnik (24. VI.) nas vedno znova opozarja: 

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!«; pa naša prva slovenska svetnica sv. Ema (27. 

VI.) nam tik pred začetkom 3. tisočletja daje živ zgled, kako se veliko gmotno bogastvo in 

odlično družbeno mesto prelije v neminljiv duhovni in človečanski pomen; nekak vrh pa 

odziv na božji klic, nam apostolska Prvaka, sv. Peter in Pavel (29. VI.), pokažeta bogastvo, če 

človek uresniči božje naročilo: »Hodi za menoj! – Pasi moje ovce! – Postani izvoljena 

posoda, da poneseš moje Ime med pogane! – Ti si Skala, in peklenska vrata je ne bodo 

premagala!« - BOGU HVALA! 

 

Raduj, nebeška se Gospa, aleluja  

maj 1996 

 
Mesec ozelenelih gozdov, cvetočih češenj, celih zborov ptičjega petja. In čas, ko vonj gozdnih 

šmarnic seže med vse senčne cerkvene zidove in jih napolni s svojo ljubeznivo milino. In vsa 

ta krasota je le simbol duhovne lepote, ki preplavlja Marijin mesec. Čas, ko še zveni 

vstajenjska pesem – kako naj bi sploh kdaj umolknila?! Istočasno pa nas osvaja pesem v čast 

Mariji, Materi in Kraljici in Pomočnici. Lahko bi s pesnikom rekli, da je to  - podoba raja. 

podoba, toda istočasno tudi priča, kaj na čaka onstran. 

Tedni, ki nam prinašajo s prošnjami dnevi našo človeško nebogljenost, toda polno zaupanja, 

prežeto s trdnim pričakovanjem, da »kdor prosi, prejme«. Dnevi, ko vso svojo stisko: za 

vsakdanji kruh; za delo in blagoslov delu; za mir in sožitje med narodi, polagamo v roke 

Gospodu, ki odhaja nazaj v nebo, nazaj k Očetu, s katerim dejansko živi od vekomaj. 

Polagamo jih v roke Njemu, ki sedi na Očetovi desnici. In že zbiramo šopke novih prošenj: za 

sedmere darove iz nebes obljubljenega Svetega duha, Oživljalca in Tolažnika. Tisto silo 

duhovne dinamike, ki je ravno našemu grozljivo materializiranemu, strahotno izpraznjenemu 

in zaskrbljujoče propadajočemu času in človeštvu bolj potrebna kot vsakdanji kruh – čeprav 

tudi tega manjka, zaradi krivično razdeljenih dobrin. Si moremo misliti, kakšen čudež se je 

zgodil na prvi binkoštni dan, ko je peščica plašnih, dvanajsterih apostolov v žarenju in 

govorici ognjenih jezikov stopila pred množice in začela tistim, ki so bili Jezusa križali, 

oznanjati, da je prav ta križani Gospod – edina možnost odrešenja, edini Odrešenik?! In prvi 

dan so prav to oznanilo sprejeli tisoči in se krstili. Pa to ni bil noben množični miting, ki bi ga 

že naslednje jutro spet pozabili: bil je kvas, ki še danes privablja in spreobr4ača in odrešuje 

milijone. Se zamislimo ob besedah: Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš 

obličje zemlje!? Na vse načine bi radi prenovili zemljo, ki je prerojenja zares nujno potrebna, 

toda prenovi jo lahko samo VELIKI OŽIVLJALEC. Mislijo naši birmanci na kaj drugega, kot 

na darila? Na kaj več? Slutijo Silo, ki bo  njihova notranja življenjska  moč dolga desetletja? 

Letošnji slovenski majnik pa je poleg navedenih stalnih dejavnikov še posebno bogat, brez 

pretiravanja rečemo, da je enkratno zgodovinski. Tako zgodovinski, kot je bilo tisto stoletje, 

ko je rod od Drave do Soče in Save in Mure sprejel krst in iz poganske črede postal kulturno 

ljudstvo v osrčju Evrope. Prihod papeža – Kristusovega namestnika. Edinega našega 

slovanskega rodu v dveh tisočletjih krščanstva in papeštva! Se nam sploh sanja, kaj to pomeni 

in kaj bo o tem pisala zgodovina stoletij? 

»In ti, Betlehem, nikakor nisi najmanjši med knežjimi rodovi!« Naš rod, naša zemlja, sta 

zapisana v srce Najvišjemu. 

Zapisana kot ljuba otroka v srce Materi, Kraljici, ki se raduje, da njen ljubi Sin vstaja v dušah, 

vstaja v srcih. Aleluja! … 
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Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje (Rim 6, 9)  

april 1996 

 
Letošnji april je ena sama zmagoslavna, radostna pesem, kakšne ni nikjer drugje. Smrt, 

najbolj mračna spremljevalka človeštva, zoper katero ni zdravila, je osramočena, razorožena, 

premagana, strta! Ne zveni v bogoslužju zaman vriskajoči odpev: Aleluja, aleluja! Življenje 

se spremeni, ne pa uniči. Telo res umrje, toda po Kristusovem vstajenju ga čaka tudi vstajenje 

telesa – če je živelo s Kristusom, po njegovi blagovesti, njegovih zakonih, njegovi veri in 

njegovi – ljubezni. Česa bi se torej na tem svetu še bali?! Kaj bi nas tako do kraja potrlo, da 

ne bi gledali v zarjo bodočnosti, če bi tudi okoli nas bila še takšna tema, hudobija, krivica? 

Plahe svetopisemske žene, ki tiho, iz strahu pred Judi, še pred jutranjim svitom hitijo k 

skalnemu grobu, najdejo – GROB ODPRT! Slišijo angelovo oznanilo VSTAL JE, Gospod – 

NI GA TUKAJ! – Bi hoteli še več? Vest, ki že skoraj dva tisoč let ni demantirana. Milijoni jo 

z največjim veseljem sprejemajo, verujejo, živijo po njej. Vstajajo zaradi nje iz padcev 

slabotne in h grehu nagnjene narave. Dobivajo moč, kadar jih hoče zlo usužnjiti in poteptati. 

V poplavi umazanije okoli sebe strgajo stari kvas in se hranijo z opresniki čistosti in resnice. 

V zadregah, nejasnostih in malodušnosti, ko se zagrenjeni sprašujemo: Mi pa smo mislili, da 

bo Kristus obnovil naše kraljestvo?, stopi nam ob stran Neznanec, Popotnik, pa nam razlaga 

pisma, prav tista, na katera smo se sami sklicevali, in nam jih začne razgrinjati v ravno tistem 

smislu, kakršnega naša omejenost ni razbrala – pa nas s tem reši, opogumi, razvedri, postavi 

na pravi tir! 

In kadar se naš dan že nagiba, tako ali drugače, da nam začne dušo in srce ovijati leden hlad 

brezupnosti, nam razlomi BLAGOSLOVLJEN KRUH. Nauk vere, nauk Cerkve, bogastvo in 

blagoslov zakramentov. Je še kje ljudstvo, ki bi mu bilo božanstvo tako blizu, kakor je nam 

blizu naš Gospod?! Eno samo VSTAJENJE, ena sama ALELUJA! Bi hoteli več? Kako zelo 

smo podobni BOŽJI MATERI! Žalostna je solze lila – kako jih ne bi bila, ko je ljubljeni 

Edinec omahnil s križa? Zdaj pa se RADUJE, MATI MILA. Z njo se radujemo mi. In te 

radosti nam ne more vzeti nič in nihče. Že tukaj in sedaj doživljamo moč KRISTUSOVEGA 

ŽIVLJENJA – velikonočni kristjani…. 

DOBRI PASTIR ni zaman dal za nas svojega življenja. Takšna žrtev ne izzveni v prazno, ne 

ostane, ne da bi obrodila obilno sadov: stoternih, tisočernih sadov! ALELUJA! …. 

 

Kako ljub je tvoj dom – moje srce in telo vriskata 

(Ps 83) 1991 

 
Avgust, Mesec Vnebovzete. Zdi se, da je ves svet zavit v sonce, da se zlivata zemlja in  nebo, 

oziroma, da se je zemlja zlila z nebom. 

Verska resnica, da je Mati tam, kjer je Sin. V Očetovi slavi. In to ne samo z dušo, tudi s 

telesom. Po Gospodovem vnebohodu je Marijino vnebovzetje najbolj živ in najbolj zgovoren 

dokaz, koliko je vreden človek. Tudi njegovo telo. Ta krhka in nebogljena in oskrunjena 

posoda iz ila – svetilka, ki v njej kljub vsemu biva  in iz katere govori neka zamisel 

Ustvarjalca, Umetnika, za čigar veličino in modrost priča še tako neznaten drobec, neznatna 

črepinja. 

Zamisel Večnega se ne izjalovi. Ne more se izjaloviti. Hoč, da se uresniči. Pride na mesto, ki 

ji je bilo odločeno, in h kateremu vse vodi, čeprav  po strahotnih previsih in  prepadih in skozi 

gnusna močvirja moralnih odklonov. Pride na cilj, doseže Omego, saj je doma prav tam, od 

koder je izšla. 

Brezdomci moramo doseči  pristan, zavetje, moramo najti sprejem, ki ga na zemlji  nikoli ni 

mogoče. Od kod bi bilo v človeka položeno neugasno hrepenenje po neki sreči,  ki so 
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zemeljske »sreče« le medle, papirnate cvetke v primeri z resnično Srečo, ki ne vara; ki se ne 

izjalovi in ki se ne razblini, kot pisani lampijončki, če te Sreče ne bi bilo nikoli dano doseči, 

zaživeti vanjo in se izliti vanjo? 

In koliko nam je mar tega cilja? Se ne obešamo na varljive utvare kot muhe enodnevnice? ne 

frfotamo  kot večerne mušice okoli prižgane luči, dokler si ne osmodimo revnih človeških 

krilc? 

Pravi in resnični žaromet, ki nas varuje pred prevarami posvetnosti in vodi naravnost k Luči, 

je  - VNEBOVZETA.  

Najbližja Njemu, ki je združil nebo z zemljo, je Srednica med nami in Njim. Kar koli vam 

poreče, storite!,  je nežna materinska roka, ki ne neha skrbeti za nas in nas voditi. Se ji 

pustimo voditi, voditi vse tja – do sonca? 

( z evharističnim, z duhovniškim prvim četrtkom začenjamo letošnji avgust; ni li naša Ljuba 

Gospa živa božja navzočnost, ni li enkratna božja poslanka, posredovalka milosti?) 

 

Bogat odgovoren predmetnik 

september 1991 

 
Začetek novega šolskega leta. Bogoslužje, naš poseben in najožji odnos do boga (in Boga do 

nas), nam nudi tako bogat predmetnik, da nas bo resnično dvignil – z našim sodelovanjem 

seveda, kot je v vsaki šoli in z vsakim predmetnikom. 

Od nekdaj je mesec krajših dni in prvih  jesenskih senc posvečen angelom varuhom – Bog jim 

je zapovedal, naj nas varujejo na vseh naših potih. Pa se še znajde kdo, ki jih taji! V srcu nam 

govorijo, za roko nas vodijo. Odvračajo od nas zlo. 

Naša ljuba Gospa nam je prvovrstna učiteljica. Pred nami se smehlja že ob svojem Rojstvu: 

prva zarja  odrešenja, čudež božje skrbi za nas, tiste Previdnosti, ki daje vse z dolgoročnimi 

načrti in  jasnimi, neizpodbitnimi cilji. Zarja, ki je nihče in nič ne more več pogasiti! Njeno 

Ime, tolikokrat žaljeno in oskrunjeno, vendar je sveto in močno, da vsi sovražniki zbežijo, ko 

zakličemo Marijo! 

Žal pa vsi ne kličejo božje Matere – mnogi jo žalijo, še več: mnogi prevzetno odklanjajo celo 

njenega sina, pribijajo ga na križ, morijo ga – v njegovi lastni pojavi in v njegovih bratih. 

Mrtve duše, tiste, ki po telesu sicer živijo, po svoji neveri in njenih posledicah pa so mrtve – 

drži, Mati sedmero žalosti, v naročju in jih obuja s svojimi materinskimi solzami. 

Tolaži jo pogled na povišanje svetega Križa: znamenje sramote je postalo znamenje časti; 

orodje smrti je postalo znamenje – vstajenja; ne le Kristusovega, tudi našega. Znamenje 

življenja, ki več ne mine. Kvatre nam polagajo v roke sadove našega dela – kar same kličejo, 

naj od teh sadov, darov božje dobrote, posvetimo oltarju tudi nov duhovniški naraščaj. Zakaj? 

Zato, da v božjih vinogradih, kjer rastemo mi sami, ne bi zmanjkalo delavcev - brez njih bi 

izostal tudi pridelek, ki na ohranja pri življenju. Življenju za Boga in v Bogu. 

KDO JE KOT BOG, nas resno in vedno znova opominja sveti nadangel Mihael. Opominja 

zato, da ne bi pozabili na deset božjih zapovedi. Pa tudi zato, da bi se v bojih, ki niso nikomur 

prihranjeni, obrnili k njemu za pomoč. 

Naš domači BOŽJI SLUŽABNIK s Ponikve nam nenehno prižiga LUČ VERE, nenehno nam 

govori  njegova BESEDA – nenehno, samo bolj pametno kot marsikateri radio in televizor, ki 

sploh ne nehata sipati svojih »novic«, ki pa že čez nekaj ur ne veljajo več. 

VESELO NA DELO! (na delo v – božji šoli) 
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Dominus tecum – Dominus vobiscum  

oktober 1991 

 
GOSPOD JE S TEBOJ, izvoljena DEVICA in MATI in KRALJICA! 

S teboj je od brezmadežnega spočetja. S teboj izrecno in v polnosti od Oznanjenja v Nazaretu. 

S teboj v srečnih urah pri Elizabeti. Takrat si zaznala, da te bodo blagrovali vsi rodovi. 

S teboj je Gospod v Betlehemu. Tako s teboj, da se ne bosta ločila  nikoli več. S teboj na 

svečnico, ko ga prav ti daruješ v slavo Izraela in LUČ NARODOV! S teboj v Jeruzalemu, v 

hiši Očeta. 

 

S teboj je v grenki uri Oljske gore – nosi te v srcu,  misli na Očetovo voljo, kot si mislila ti. S 

teboj je pri bičanju, ko padajo udarci po udih, ki si jih ti tako nežno negovala. Sinova trnova 

krona boli tebe. Tebe teži njegov križ: ne le po jeruzalemskih ulicah pred dva tisoč leti: tudi 

danes z vsemi, ki odklanjajo Sina in njegovo zavezo ljubezni in božjega kraljestva. s teboj je 

na križu, saj misli ravno nate in ti izroča vse nas. 

S teboj je v uri vstajenja, saj oživi telo Zmagovalca, ki je použil smrt v zmagi. S teboj je, ko 

se dviga v nebesa v telesu, ki si mu ga ti oblikovala. S teboj je, ko nam vsem pošilja Svetega 

Duha, kot ga je najprej poslal – tebi. S teboj je prav posebno in enkratno, ko te z dušo in 

telesom jemlje v nebesa, Rožo najplemenitejšega SADU. S teboj je, ko te venča ob Očetovi 

desnici z blaženstvom svoje navzočnosti, z gledanjem, danim vsem Čistim v srcu! 

Po tebi pa je GOSPOD TUDI Z NAMI. Ko se obrnemo k  tebi, nas usmeriš k Sinu. V naših 

radostih. V naših stiskah in križih. V naših gledanjih duha, ki so sled sence glorije onstranske. 

Zarja jutra. 

Ko molimo, naj ti kot Mati sklepaš roke. Učiš nas govoriti, opozarjaš nas, za kaj in kako naj 

prosimo. Pri mašni daritvi sodaruješ z nami našo vdanost. Pri obhajilu uživamo Telo, rojeno 

skrivnostno iz tvojega naročja. Ves človeški rod ti je posvečen, da ne bi hodil sam skozi 

življenje, ampak bi GOSPOD BIL Z NAMI – EMANUEL. Vse dni, do konca sveta in vso 

večnost. 

In zbor, ki te spremlja? Mala Cvetka. Asiški. Bruno. Celjski Pastir. Avilska. Tvoj Biograf – 

Luka. Vsi angeli varuhi. Ves svet in vsi dnevi se nam dvigajo v POSVEČEN TEMPELJ: 

HIŠO BOŽJO in VRATA NEBEŠKA! Kdor trka, se mu – odpre. 

DOMINUS NOBISCUM! – AVE, GRATIA PLENA! – 

 

Hvala vam, bratje, da luč ste prižgali 

november 1991 

 
Naravno je, da bi v temačne, turobne poznojesenske dni radi prižgali luči. Človek je drobec 

LUČI, zato si v vsaki situaciji želi svojega IZVORA in sanja o njem. 

Luč nam pomeni – življenje. Al ne stopamo ravno zato v mesecu vseh pokojnih na sveti kraj 

miru in ne prižigamo prav zato luči na gomilah? 

Toda: ko stopimo na kraj svojih dragih in začnemo iskati svoj revni človeški plamenček, se 

nam zazdi, da pravzaprav nismo mi tisti, ki prižigamo lučice, ampak da nas obsije nek 

neviden plamen, zajame nas prav do srca in mozga, če hočemo ali ne. Kaj je to? Kaj je s tem? 

Privid? Neka reakcija v centralnem živčevju? Toda – zakaj se je ta »reakcija« sprožila prav na 

tem mestu in ravno sedaj? V domovanju mrtvih? Kaj nemara vsi ti, ki smo jim napisali imena 

na kamen, še živijo? Pa- »saj je s smrtjo vsega konec«… 

Ne moremo se otresti občutka, prav zelo živega občutka, da mimo naših brljivk v tresočih se 

rokah, gori pred nami in okoli nas in v nas LUČ. Pa še kako živa in še kako glasna! 
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V trenutku kot v rentgenskem preblisku zagledamo: ne toliko življenjsko pot umrlih (njihove 

pluse in minuse, njih korist za nas in eventualni dolg, ki naj bi ga umrli imeli do nas), ampak: 

svojo LASTNO življenjsko pot. In zanimivo: nemara prav zato na splošno nekam neradi 

obiskujemo pokopališča. Zagledamo SVOJE minuse, postane nas sram pred tistimi, ki so tako 

spokojni pod rušo, pod marmorjem ali pod cvetjem. Kako zdrav in zdravilen je ta občutek! Ko 

premagamo prvo zono, ki nas je oblila, se dvigne v nas nek tako enkraten občutek – 

hvaležnosti. Pa to je vse druga hvaležnost, kot če pomislimo, da nam je umrli zapustil lepo 

hišo ali čeden kupček denarja! Vse to ravno na njivi miru spoznamo v vseh revnih atributih! 

Hvaležni postanemo ravno zato, da so nam grobovi pokazali kot v zrcalu – naš OBRAZ. In 

čudno – nemi »spomin« ima toliko moč, da se mu ne moremo ustaviti. Vračamo se s 

pokopališč s trdnimi sklepi, kaj vse MORA BITI BOLJŠE! V nas samih. V naših dejanjih. V 

našem vrednotenju. »Kar sem prej smatral za dobiček, mi je postalo – izguba.« 

S tem pa se je naša nebogljena točka »tukaj in sedaj« strmo vzpela v nedogledne višine  in 

ognje in luči VSEH SVETIH, ki so najčistejši plameni BOŽJEGA OGNJA. HVALA VAM, 

BRATJE, BRATJE V - NEBESIH! Amen. 

 

K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo – advent,  

december 1991 

 
Vse življenje pričakujemo. Česa? Zmage naše politične skupine? Povečanja osebnih 

dohodkov in znižanja življenjskih stroškov? Naklonjenost prijatelja? Uveljavitve naših 

življenjskih del? 

Vsega tega in še drugega. Toda po malem se nam vsa ta pisana pričakovanja tudi uresničujejo, 

zdaj to, zdaj ono – včasih nobeno, drugič pa nam kot zrel sadež pade v naročje, česar si še 

upati nismo upali. Božja pota niso – naša pota. Kar sprijazniti se moramo s tem. 

Liturgični advent je pa čisto kaj drugega. Jasno, določno in neizpodbitno jamstvo imamo, da 

je NEKDO, KI VE, KAJ OBLJUBLJA; VE, ČESA SMO POTREBNI (česa smo – najbolj 

potrebni!); ve, kdaj nam bo dal ta grižljaj duhovnega kruha in kdaj ta požirek duhovne pijače. 

Ve tudi, kakšni smo, zato nam naklanja tisti vzgojni prijem, po katerem bo iz nas največ 

zraslo. Jasno vemo s svoje strani, da tisti NEKDO do konca in najmanjše podrobnosti izpolni, 

kar je kdaj obljubil. Ni takšne doslednosti, ni takšne zvestobe na svetu, kakor je – BOŽJA! 

Čas pred božičem, čas neposrednega, najožjega pričakovanja, da se Bog ZNOVA UTELESI, 

ZNOVA RODI sredi nas, celo – v NAS SAMIH, je zato zares vesel čas. Drugače »vesel«, kot 

so veseljačenja posvetnjakov. Tudi drugače »vesel«, kot je »zmaga« (?) ozko osebnih 

prizadevanja nad nekom, ki mu ni dano zmagovati. VESEL je advent zato, ker vsaka izrečena 

beseda božjih obljub postaja RESNICA – BESEDA POSTAJA MESO. Kaj to pomeni, težko 

pojmimo. Bolje to doživljamo v našem celostnem, notranjem IZKUSTVU. Po majhnih, 

komaj zaznavnih ugotovitvah – kajti naši duhovni sprejemniki so silno klavrni. Včasih  nas 

preblisne, kot Savla pred Damaskom. In smo po teh komaj zaznavnih ugotovitvah; smo po teh 

eventualnih prebliskih ZARES BOLJŠI, ZARES NOVI LJUDJE? 

Romamo z MARIJO in JOŽEFOM vdano proti BETLEHEMU? Poje po naših srcih čisto 

blizu uresničenje največjega čudeža: UČLOVEČENJE BOGA? 

Kaj se bo rodilo v nas? Bo to tudi – BOŽJE? 

Kaj bi bilo tisto »božje«? Ljudje ostanemo – ljudje. Težko z nami. Ali bo naš božič tisto 

globinsko odločanje, da sprejmemo Boga, čeprav smo tako revni betlehemski pastirji? 

Od tega je odvisno JEZUSOVO ROJSTVO V NAS … 

NE BOMO OSRAMOČENI VEKOMAJ! 
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Marija – Mir  

novo leto, januar 1992 

 
Sta obe gesli samo glasovno blizki ali tudi vsebinsko? tudi vsebinsko, pa še kako! Deviška 

božja Mati je bila polna miru, pa tudi rodila je – MIR, Njega, ki je Knez miru in je že njegov 

prihod prinesel mir. Ne samo v tem smislu, da bi prenehalo rožljanje orožja, ampak še v 

tistem globljem, ko potihnejo viharji v človeški  notranjosti. Mir, ko si iskreno zaželimo, da 

»prepir iz sveta je pregnan in ko je mejak le dober sosed, ne več – vrag…« 

Brez miru, brez Kristusovega miru se ne more roditi mir v vsakdanjem pomenu besede. 

Dokler ne bo na eni strani premagana pogoltna sebičnost z enostranskim stremuštvom, na 

drug strani pa zelena zavist, izrodek pekla, zaman sanjamo in govorimo in govoričimo o 

bratstvu in človečnosti, kaj šele da ponižujemo pojem  ljubezni v navadno nalepko in 

čokoladni preliv na smrtonosnem napoju. 

SVETA BOŽJA MATI – nobena politična premierka; nobena nobelova nagrajenka za 

vrhunski dosežek znanosti ali umetnosti; nobena svetovna športna prvakinja niti ne bajno 

bogata Onassisova vdova. Skromna, skrita, ponižna (in – ponižana!), siromašna žena iz 

ljudstva. Častili so jo angeli, pokoren  ji je bil Sin človekov, s spoštovanjem in zaupanjem so 

se po Gospodovem vnebohodu okoli nje zbirali prvi molivci – svet pa jo je gledal s prezirom 

kot Mater Križanega. Danes vsi ponižni in ponižani drhte prihajajo k njej in jo kot MATER 

ODREŠENIKOVO prosimo, naj PROSI ZA NAS, da bomo sploh še ostali pri življenju. Ne le 

pri poglobljenem duhovnem življenju, ampak tudi pri tistem najosnovnejšem eksistenčnem… 

MIR. Cvet in sad ljubezni, ki » ne išče svojega, se ne da razdražiti, vse prenese, vse upa… ki 

je NAVEČJA MED VSEMI … ki je prva in največja zapoved« od Sinajske gore do 

Kristusove zadnje večerje. Ljubezen do BOGA- na prvem mestu; iz te in zaradi te in v tej pa –

LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA. Večja od vse pravice, saj pravica raste in se udejstvi ravno – v 

ljubezni. 

VIDIMO ZVEZDO, gremo za NJO, da se ji poklonimo in da ji darujemo vse svoje zaklade, 

vso svojo pobožnost, in da HODIMO v njeni LUČI, v luči milosti, ki jo prejemamo v vsej 

polnosti (prim. Jan 1, 16). 

Kako čudovito je življenje kristjana! – Amen. 

 

Salve Radix, salve Porta, ex qua mundo Lux est orta 

februar 1992 

 
Ni veliko februarjev, ki bi vsi stali v Marijinem znamenju; večinoma seže vanje že post. 

Letošnji pa ves odmeva v znamenju svojega začetka: marijanske in duhovniške prve sobote. 

Odmeva še preko februarskih dni, skoraj enajst tednov, naslovna molitev: tja do velike sobote. 

Odmeva tudi ogenj LUČI, ki smo mu prvo lučico prižgali s prvo adventno nedeljo, ki se je v 

polnosti kot BESEDA učlovečila na božič. Na svečnico vstopa ta Luč kot VELIKI 

DUHOVNIK vseh časov v tempelj. Vstopa, da presvetli nas in s svojo svetlobo izžene  iz nas 

sence človeških temin, ki niso v skladu z njo. Sega pa božji Plamen še naprej, skozi vse 

postaje križevega pota v postu, tja do: LUMEN CHRISTI – DEO GRATIAS! – na 

velikonočno vigilijo. Pa je še ne zmanjka: razdeljuje se v posamezne plamene darov 

SVETEGA DUHA na binkošti in se tako zasidra, zaraste v nas, da se kot svetal most vzpne 

do VSEH SVETIH, ki kakor zvezde na nebu žarijo vso večnost okoli prestola KRISTUSA 

KRALJA! 

Kakšen razpon pozitivnosti in zmagoslavja za dušo kristjana, ki sme biti eden od pramenov, 

ali vsaj pramenčkov božje luči! 
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Prag pomladi. Bolj veselo  osvajajoč in bolj toplo sprejet, kot so recimo že vse predolgi in 

včasih soparni majski dnevi. 

GOSPA iz LURDA nas priteguje v svojo pesem: AVE, AVE, AVE Marija – ki po njeni 

melodiji pojejo in dvigajo vsi udarci lurške ure in vseh njenih četrti. Milijoni vsrkavajo to 

melodijo, v njej ozdravljajo in stopajo budno na boljšo pot, kakor so k njej prišli. 

Nedelja med letom. Gospodovo OZNANJEVANJE IN OZDRRAVLJANJE. 

Kako zelo smo obojega potrebni! Potrebni izganjanja hudih duhov in dviganja mrtvoudnih 

bolnikov. 

Semena, ki padajo v nas, so več kot stoterna – ali pa jim damo, da sploh vzklijejo? Da bi 

obrodila vsaj trojen, če že ne trideseteren sad … 

Prešernov dan. Dan pesnika, ki je pred stopetdesetimi leti bil preziran, celo policiji sumljiv – 

danes pa je njegova obsojena pesem: himna ljudstva, ki raste izpod gorenjskih višin. Le kako 

je v skladu z zagnanostjo Pesnika, da današnje šole njegov dan proslavljajo s tem, da gredo 

gledat kak angleški film?! Sramota za prosvetarje! Kje so uro trajajoče proslave z zbornimi 

recitacijami in s slovenskimi pesmimi?! Solve vincla reis, profer lumen caecis! 

 

Kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto, Gospod  

(Ps 50) marec 1992 

 
Začetek letošnjega marca skoraj sovpada z začetkom posta. Kako naj pristopimo? Nam je 

prostovoljno pokorjenje, nam je potopitev duha v Kristusovo trpljenje, vključno z molitvijo 

križevega pota in žalostnega dela sv. rožnega venca; nam je pretehtanje samega sebe v 

duhovnih vajah samo – »usedlina srednjega veka, ki danes nima kaj početi in kaj povedati – 

saj nam gre samo za horizontalne rešitve težkega gmotnega in družbenega stanja!« 

Prav gotovo gre danes TUDI za horizontalo – toda: da smo prišli tako daleč, da ste gmotno in 

družbeno stanje tako zaskrbljujoče, je edin razlog, ki kaj tehta, ta, da smo zanemarili 

VERTIKALO! Če »ni Boga«, če »ni nobene obvezujoče postave«, če nam je glas Cerkve 

samo »Vatikanska politika«, potem jasno, da nas tudi brat poleg nas prav nič ne zanima in da 

nimamo do njega nobene ne gmotne ne moralne obveznosti. To je povzetek vse današnje 

stvarnosti. Gmotna in družbena slika, ki sta umazani in oskrunjeni do dna, se bosta razčistili, 

bosta spet zasijali, bosta spet vredni »homo sapiensa«, če se bo naše moralno stanje, če se bo 

naša vertikala, naš odnos do Boga in zaradi Boga do sočloveka, spet spomnil – DESETIH 

BOŽJIH ZAPOVEDI (IN JIH ZAČEL SPOLNJEVATI!) Če se bomo kontemplativno 

potopili v Kristusovo trpljenje – ne kot gledanje neke pretresljive tragedije na dramskem odru, 

ki nas za dve uri gane, na stopnicah teatra pa se že spet vržemo v staro moralno lužo naše 

sebičnosti in vprašljivega uživaštva. Kristusov pasijon ni noben show – je in ostane BESEDA 

LJUBEZNI, ki NI VEČJE NA SVETU! Ko jo zaslišimo, se nam nemara res udero solze, da je 

kaj takega sploh mogoče, toda od nje odhajamo prerojeni, drugačni. Vsak po svoji 

zmogljivosti, v kolikor božja beseda sme ostati v naši notranjosti. Besede ljubezni, BOŽJE 

LJUBEZNI!, smo bolj potrebni kot kruha, celo bolj, kot mesece dolgo brezposelni svojega, po 

človekovem dostojanstvu pripadajočega mu dela… »Src svojih ne zakrknite, ko božji glas 

zaslišite!« Nič drugače. V našem interesu – obvezno. Dvoje svetlih dni nam meče žaromet na 

našo duhovno pot: 

SV. JOŽEF in OZNANJENJE. Dvoje likov: moški in ženski, toda dvoje tako prosojnih bitij, 

kot da nebesa sama hodijo po svetu! Zvestoba in pravičnost sta se srečala – in zacvetel je MIR 

vsem dušam vseh časov. Živa nebesa in – živ ČLOVEK – po BOŽJI VOLJI! – HVALA 

TEBI, KRISTUS! 
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Ko daješ milosti nam čas, spokornega še daj duha – od pepelnice do cvetne 

nedelje, postna hvalnica – 1999 

 
Na pragu pomladi. Več svetlobe, več toplote. Če že v naravi, toliko bolj v duhovnem oziru. 

POST. Pri plitkosti in z materializiranosti današnjega človeka – nezaželen čas. Kdo naj 

namreč prizna kakršnokoli omejevanje svobode in uživanja, tudi če bi bilo to v prid 

posamezniku in celoti. Če ta zahteva izvira iz verske podlage, toliko manj. Človeški črviček 

na pragu tretjega tisočletja je namreč »opravil z verskimi predsodki«. Z zmešnjavo raznih sekt 

kajpada – ne. 

PEPELNICA. Dan, ki nas z vso resnobo spominja, da »smo prah in da se v prah povrnemo«. 

Vemo za to dejstvo, saj ni dneva, da ne bi izvedeli za smrt tega ali onega znanca in prijatelja. 

Vzporedno s tem pa slišimo: 2SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU!« Silno 

močno, neovrgljivo življenjsko geslo. Naša rešitev iz smrti, naša rešitev v življenje, je : 

KRISTUS. Gospod, ki živi danes in včeraj in jutri. Mirno in brez vsakih pomislekov lahko 

sprejmemo njegove besede in jih uresničimo. Ob njih se razblinjajo vse direktive sveta. Božja 

milost vre iz večnosti in valovi v večnost. Naša srca, naša ravnanja zajemajo iz nje, iz 

bogastva, ki je – BOG. Kako bedni ostanejo tisti, ki je ne priznavajo, ne sprejemajo! Molimo 

zanje! Kako pa naj temeljno smer postne prenove uresničujemo bolj določno? Nasvete in 

pobude, rekli bi lahko: zahteve, so nam v bistvu dane že iz davna, določno pa jih prav tako 

slišimo iz evangelija: MOLITEV, POST, MILIŠČINA. Čudovit šopek treh cvetov, ki širi 

opojen vonj Svetega Duha. Molitev: poslušanje in vsrkavanje neposrednih božjih navdihov in 

govorice. Lahko da to iz naših molitvenih vzorcev, lahko iz katerega koli doživetja in srečanja 

sredi dneva, v samoti ali v družbi. POST: pritegovanje pri hrani, pijači, zabavi, zadržanost in 

premislek v govorjenju. Miloščina: Naš na eni strani tako prenasičeno bogati čas pozna 

vzporedno tako globoko revščino in stisko, da bi se morali ob vsakem grižljaju spomniti na 

človeka, ki ta dan še ničesar ni imel v ustih. Prilike za odgovor na krščansko zahtevo ljubezni 

do bližnjega nam ni treba prav nič iskati; dovolj jo je vsepovsod. »Kar ste storili kateremu 

mojih najmanjših, ste MENI storili!« »Meni« - pravi Gospod sam. Tisti Gospod, ki nam daje 

vsakdanji kruh. Tisti Gospod, ki je ZA NAS ŠEL NA KRIŽ. V postu se tega še bolj živo 

spominjamo. Križani sam nas gleda. Čaka ljubezni za svojo ljubezen. Mu jo vračamo? Mu jo 

vsaj želimo vračati? Nebogljeni smo, pa je On bogat, neizčrpno bogat. Razsipan. Daje vsak 

trenutek in vsakomur. Bomo šli – mimo Njega? … 

 

Pomladna pesem 

maj 2001 

 
Narava, človekovo srce, bogastvo bogoslužja praznovanja. Različna področja, vsako svet s 

svojimi zakonitostmi, pa vendar nekaj enotnega, valujočega kot pesem, osvajajoče vsako srce, 

da se ji pridruži in z njo zapoje po vseh svojih značilnostih. Himna vesoljstva. Hvalnica  

Njemu, ki vse oživlja, vodi in ob vsem bogati. 

Resna, spokorna pepelnica pokaže cilj: prerojenje, novo življenje. Iz ožine in temačnosti ozko 

človeškega se je treba zavesti, da smo božje stvari, da smo rojeni za kaj več, kot je ozka 

pridobitnost in uživanje iz rok v usta. Žeja nas po ljubezni, toda pri svojih iskanjih nas večkrat 

zavedejo stvari, ki ne samo, da našega iskanja niso niti najmanj vredne, ampak nas še 

razočarajo, nemara za vse življenje. Začetek velikonočnega časa in priprava na naš največji 

praznik, Kristusovo vstajenje, nam neizpodbitno postavita pred oči KRIŽ! 

KRISTUSA, NAŠEGA GOSPODA, na križu. 
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VEČJE LJUBEZNI NIMA NIHČE! Našli smo, kar smo iskali. Kristus je namreč ravno iz 

ljubezni do nas šel na križ, šel zato, da nas odkupi od kazni za naše stran poti in za naše 

padce. 

Pred nami je pot. Pred nami je cilj – sprava z nebeškim Očetom! Pred nami je neugasna LUČ. 

Vsa razgibanost našega srca začne prepevati svojo hvalnico. Svojo zahvalo. V moči 

Kristusove poti pred nami in za naše odrešenje in naše zveličanje ne moremo prenehati z 

zahvalo. In ta zahvala ne ostane in ne sme ostati samo pri lepih besedah, ampak se preliva v 

dejanja. V tisto bogastvo dejanj, kolikor jih sploh zmoremo. 

Z nami in okoli nas prepeva še narava. V razkošju sveže ozelenelih gozdov zagledamo in 

začutimo neskončnost ŽIVLJENJA, ki se je za naše duše rodilo z LESA SVETEGA KRIŽA. 

Kdo bi nam mogel dati več?! Nihče. In morje ljubeznivih pomladnih cvetov nam postane 

podoba in oznanilo MARIJE, MAJNIŠKE KRALJICE, ROŽE SKRIVNOSTNE. Kot sveta in 

dobra MATI nam daje v roke pobožne majniške molitve, da jo z njimi počastimo. Tedni od 

Kristusovega Vstajenja do njegovega Vnebohoda so naš čas za dviganje duha in srca k 

nebesom. Prizadevanje, da bi naše molitve in naša dejanja bila vse bolj velikonočno 

vstajenjska, vse bolj naravnana S KRISTUSOM K BOGU OČETU, nežno materinsko 

spremlja tudi naša MATI MARIJA. Oči nam žarijo in srce nam živahneje utriplje, ko smo v 

duhu kako vrste prvoobhajancev in skupine birmancev. Z BOGOM K BOGU! Duhovna 

pomlad za ves svet.  – ALELUJA! 

 

Milost in blagoslov  

za vse novo civilno leto in vključno za januar 1989! 

 
Naj čutimo, da prosi za nas ONA, po kateri smo bili vredni, prejeti ZAČETNIKA 

ŽIVLJENJA, JEZUSA KRISTUSA! Amen. 

Vrsta rastoče svetlih dni: Marijino Materinstvo; 

Gospodovo Razglašenje; Jezusov krst. 

V vse te skrivnosti in stvarna dogajanja smo vključeni tudi mi. Nam je to dejstvo še v zavesti? 

Še poje v nas kot božična hvalnica, ki v našem slovenskem vernem  prostoru pozvanja vse do 

Svečnice? 

In svetniki? 

Sami ljubeznivi: sv. Anton Puščavnik; deviška sveta Neža; 

enkratno upanje za vse (spokorjene) grešnike: sv. Pavel. 

 

In še: molitvena osmina za zedinjenje Cerkva! 

 

DA BI BILI VSI ENO! 

Toda: kakšno »Eno«? Takšno, kjer je vsakdo vrgel izročene svetinje čez prag, samo iz nekega 

konformizma, ki  si ustvarjamo, da bo prinesel korist v posvetnem smislu? Odprto vprašanje. 

Površnost teologov nam je, kot kaže, marsikaj – zakuhala. 

 

LUČ IZ JASLIC SIJE, 

nebogljeno betlehemsko DETE je tako čudovito, da se vsi snegovi pred Njim raztajajo in v 

njegovem božjem MIRU poležejo vsi prepihi in tudi – viharji. 

NOS CUM PROLE PIA – BENEDICAT VIRGO MARIA! 

(saj še nismo pozabili - Marijinega leta? In ga tudi ne smemo pozabiti!) 
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MILOST IN MIR IN BLAGOSLOV Advent in december 1988 

 
Kakšne nove pobude in smernice? 

Saj še niso  izpolnjene misli evharističnega triletja in leta Odrešenikove Matere – poleg 

nujnosti, da se vzgoji dober duhovniški naraščaj in da vsa ljudstva sveta z dostojnim 

medsebojnim sožitjem stopajo proti začetku tretjega tisočletja po Kristusovem rojstvu! 

 

december 

je tako bogat, kot vsa Miklavževa in božična in novoletna darila skupaj, oziroma še veliko 

bolj, saj prinaša obilje duhovnih pobud in radosti, ki jih vsa materialnost nikoli ne more 

doseči! 

 

devet dnevnica na čast Brezmadežni 

praznik Brezmadežne 

rastoča radost in metanoia adventnih nedelj 

dnevi do 17. do 23. decembra 

BOŽIČ z vsemi svojimi tremi mašami 

sv. Štefan in sv. Janez Evangelist 

SILVESTROVO – ne z veseljačenji, ampak z zahvalno pesmijo 

in s svojo duhovno bilanco. 

 

Kakšna osebna misel? 

Neomejeno zaupanje v Boga 

in krepko delo lastnih rok (vključno z duhovnim delom, oziroma s prednostjo takšnega dela). 

 

In ne nazadnje načrtna skrb za zelenje gozdov, 

za čistost voda, 

za polja z zlato pšenico 

in z zaščito ne samo redkih gozdnih živalic, 

ampak tudi že neposredno pod okni vasujočih »vsakdanjih« ptic pevk –  

(spektrum Serafskega) 

 

April 1989 
 

Malo je teh mesecev, ki so v celoti posvečeni Gospodovemu vstajenjskemu zmagoslavju, 

kakor letos. 

Priložnosti torej na pretek, da se poglobimo v dosežek, ki ga je – v bogu-človeku – naša 

narava že bila deležna, ki je pa istočasno tudi naša enkratna perspektiva. 

Bogoslužje poje in vriska in moli in oznanja in prepričuje in vabi, da je težko, če kdo ne bi 

sledil, če ne bi sprejemal, če se ne bi navdušil in prepeval in oznanjal in zajemal že tukaj in 

sedaj srečo in trdnost in zmagoslavje. 

Vem, komu sem veroval! 

Vrzi mreže na desno! 

Vrzi mreže na globoko! 

Ni se treba posebno truditi, globina se nam je sama približala, nas v bogoslužju sama 

spominja na svojo navzočnost, na svoje bogastvo na svojo lepoto in svojo trajnost. In ljudje? 

Že veliki petek bi lahko imel več ljudi. Bodi si v kateri koli cerkvi. Ko pa pridejo dnevi po 

velikonočnem ponedeljku, spet desetero starih žensk z očmi išče, kje sedi naslednja stara 

ženica. 
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Množice, ki so prinašale jedi k blagoslovu na veliko soboto, so se razpršile: delo po vrtovih, 

športna igrišča, obiski, televizija, kakor že stoji v sv. pismu: »Oženil sem se – par volov sem 

kupil – pristavo sem šel gledat - « 

Ni na tem, da nas išče samo vstajenjsko bogoslužje, išče nas tudi Regina coelorum, da bi se z 

njo radovali in z jo prepevali – in spet: radovali se in prepevali že tukaj in danes. 

Po Gospodovem vstajenju je namreč samo še: danes. 

Kdo zdaj se ne bi radoval…. 

Bo v prenovljenost zapel tudi zbor prvoobhajancev in birmancev? 

Bo pustil, da mu dih Sv. Duha zapoje skozi srce in dušo? 

 

V vonju zorenja 

julij 1991 

 
Blagoslovljena zemlja, ki nam iz enega zrna poganja rast, neguje klas in pripravlja stotero zrn 

za eno samo! 

Blagoslovljeno sonce, ki nam v eno samo luč razprostira najdaljše dni. 

Blagoslovljen spomin Bratov Blagovestnikov, ki nam iz enega semena dozorevata stotero 

klasov in semen! 

Hvaljena volja Očeta, ki skrbno bedi nad svojimi otroki, nad vsakim posebej in brez njegove 

volje nikomur še las ne pade z glave. 

Blagoslovljen, ki PRIHAJA V NJEGOVEM IMENU, ki stopa k našim oltarjem v osebi 

bratov, ki jih je poklical za seboj, da nadaljujejo njegovo delo. Izročil jim je BESEDO, izročil 

jim je KRUH, da ne bi ostal v žalosti nihče, ki ga zagrnejo megle in sence, plazeče se iz žrel 

teme; da ne bi izhiral duhovnega gladu, ki ga lovijo laži in pusti stradati sovraštvo. 

Ovenčani so oltarji. Pesmi zvenijo. Srca se spet zavedo, da smo ustvarjeni za življenje, za 

radost, za polnost, in ne za ugašanje. 

Božji interesi se skladajo z našimi najčistejšimi željami, z našo najbolj neposredno življenjsko 

nujnostjo. 

Simon, me ljubiš bolj kot tile? 

En sam sončni žarek bi rešil umirajočega. 

Ena sama beseda bi obudila mrtvega: Rečem ti, vstani! 

Mi pa smo del vseobsežnega načrta, Alfe in Omege, koliko bolj nam je torej treba s polnim 

zaupanjem gledati v danes in jutri, pa tudi v – pojutrišnjem! 

Sveta Mati božje Matere, po človeško: usahli, postarani cvet, nenadno podari človeštvu 

enkratni DAR – Bogorodnico. Božji načrti so oživljajoča moč in dejanje. 

Naj pozabimo na KRAS KARMELA?! Hudo napak bi bilo. 

Silna moč in nezadržna luč žari iz Nje. Neposredno nam je izročena za MATER! 

 

Naj duh očiščen, prenovljen ti poje novo hvalnico (hvalnice) 

 
Letošnji marec je zanimiv: njegova najznačilnejša praznika: sv. Jožef in Marijino Oznanjenje, 

se zlijeta v cvetno nedeljo in veliko noč. Bomo kaj pogrešali? Niti malo! Obe misli: zvestega 

in pravičnega Zaročenca in skrivnost božjega utelešenja v človeku, odlično sovpadata z 

obema nedeljama. 

Zvesti in Pravični Zaročenec je simbol in prva vidna podoba zmagoslavnega vhoda Kralja in 

Sonca pravice v njegovo Mesto, ki ne obsega več samo Jeruzalema, ampak mu je Mesto –ves 

svet. Pa še preko tega: Mesto se mu tudi nebesa, Mesto mu je – vesolje. 
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Podobno Utelešenje Nevidnega odlično sovpada z zmagoslavnim Vstajenjem: človekova 

revščina, njegova umrljivost, celotna posledica greha, je: strta, je izbrisana, je použita, kot 

pravi pismo Korinčanom! 

Kdo zdaj se ne bi radoval, 

ko Jezus naš je od smrti vstal?! ALELUJA! – ALELUJA! – 

Ko se potopimo v ljubezen velikega četrtka, postajamo hostija, smemo to postati, saj nam 

Učenik izmiva noge. Smemo v Njem postajati deležni kraljevega duhovstva, saj nas mazili 

njegova do izničenja zvesta ljubezen. 

Ko se v duhu vržemo pod križ, ki zaobjema vso horizontalo in jo sam prevesi v strmo 

vertikalo BOŽJEGA, se strga v nas zastor časa in večnosti, ostanemo večnost v času. 

Moje ljudstvo, kaj naj bi ti še storil, 

in ti – nisem storil?! 

Iskra velikonočne vigilije je res iskra: majhna v strahotnih psihosomatskih meglah današnjega 

sveta in njegovih (brezumnih) početij – toda: ISKRA je, odsvit VEČNE LUČ, in zato je v njej 

več kot atomska sila. Brez težave požge ves plevel greha in hudobije; lahko prižge vse luči po 

svetu; v njej lahko zaplamenijo vsa srca, ko se otresejo malikovanja mamonu in libido. 

Blagoslovljena jedila (ki priženejo v cerkev tiste, ki jih sicer nikoli ni…) so živ MEMENTO, 

da se BLAGOSLOVLJEN KRUH lomi sirotnim popotnikom skozi puščavo našega časa 

VSAK DAN. 

Kako se bodo množice odzvale? 

Le za en dan? 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas! – 

  

Svečnica in post – februar 1989 

 
ki se letos skoraj stikata. Večji del meseca je že z znamenju ČASA MILOSTI, ki neposredno 

pripravlja na VELIKO NOČ. 

Vmes PEPELNICA, KI  nas spominja naše danosti: transformacije, mogli bi reči: 

TRANSSUBSTANCIACIJE. 

Skratka: čas, ki je velik in pomemben, kot pomlad, iz katere na vseh področjih žene nova rast. 

Če se ti dnevi zamudijo ali izpridijo, je mnogo zamujenega in velik primanjkljaj. 

NAŠA LJUBA GOSPA hodi z nami, hodi pred nami; skrbi za nas. Posreduje, kakor je 

Odrešenikovi Materi lastno. 

Kako varni smo! Vprašanje je samo, če zaupamo, kakor je Ona zaupala. 

Praznik LURŠKE GOSPE se lepo vključuje v celoten marijansko-postni značaj meseca. 

Brezmadežno Spočetje in očiščevanje grešnikov v pokori sta si tako blizu, kako jagode na 

rožnem vencu s križem na začetku. 

Kako bodo izzvenevale naše molitve križevega pota? 

Ta siromak je precej preziran, kot bi zares bil »baročna navlaka« takole iz konca 17. do srede 

18. stoletja. In vendar je tako globinska molitev, da bi jo najraje molili vsak dan. Laže in 

pametneje bi potem hodili vsak svoj osebni križev pot. 

Besedil zanj imamo na pretek, toda nekatera so samo leporečja. 

Kako se bodo v času milosti odzivale mariborske družine? Z za silo in v največji gneči 

stlačeno velikonočno spovedjo? Lepo, da je Slomškovo mesto že o božiču začelo moliti za 

misijon v adventu – treba pa bi bilo še prepolno stvari sondirati za temelj. 

Marija, varuj nas, Marija, varuj nas! 
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Julij 1989 

 
Lepo se začne z Marijino, z duhovniško soboto. Čeprav mesec pri tisočih površinskih ljudi 

nosi značaj lenobnosti, izživljanja na slabši ravni od živali, praženja po soncu, zapravljanja 

denarja, ko tisoči štejejo svoje skromne grižljaje kruha – vendar po drugi strani govorijo 

duhovni semaforji za izredno poduhovljeno bogastvo; tolikšno, kakršno zmore edino liturgija 

– seveda za tiste, ki se vanjo poglobijo, in ne mašujejo in ne opravljajo brevirja (če sploh ga) 

tja v dan. 

Marija, brezmadežnost tvojega Srca naj varuje in spremlja in blagoslavlja vse, ki jih tvoje 

neizmerno Srce obsega – to so pa vsi Evini otroci, posebno pa nežni Kristusov cvet -  

novomašniki. Kaj bo Cerkev – božje ljudstvo – od njih dobila? Politične demagoge? 

Ženskarje? Lovce na dobrine tega sveta? – ali resnične duhovne očete po zgledu Arškega? 

Moliti je treba – in ves mesec nas sili, nas nagiba v veliko molitve prav v ta namen. 

Solunska Brata sta danes bolj aktualna, kot sta bila v svojem času: večje poganstvo morata 

premagovati. Večja nevarnost visi v zraku, kot je takrat od Bizanca na eni strani in od 

rastočega frankovskega nasilja na drugi strani. 

Bog pa je k sreči večji od nas in bolj bogat od nas. Podarja nam več, kot zaslužimo – podarja 

toliko, kot smo – potrebni! 

Poleg novih maš še: 

god Slovanskih Blagovestnikov, 

god Karmenske Gospe, 

god sv. Ane, te za javnost tako brezpomembne starke, ki pa iz njenega ovenelega naročja 

požene Cvet življenja; 

god Lojolskega, ki tudi ni brez pomena in brez sledov. 

Žetev je velika. 

Božji blagoslov ne neha polniti naših žitnic – če »če« pa je odvisen od nas. 

 

September – 1989 

 
Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. 

Začetki šol in verouka. Kaj je z našo mladino in kaj – bo? 

Imamo ob njej čisto vest? Kaj naj bi ji storili? 

Vprašanje sega daleč v bodočnost – dalje, kot načrti gospodarstva, saj je tudi gospodarstvo – 

sad ljudi in človeške morale. 

Krepko bo moral seči na delo SVETI DUH, oživljalec in ustvarjalec, navdih in Paraklit. 

MATI božje milosti nam prihaja na pomoč s praznikom svojega ROJSTVA, svojega IMENA 

, svojih BOLEČIN. 

V vseh fazah našega ubadanja skrbno bdi ob nas. 

Takšna »proles seducanda et adjuvanda« smo v njenih očeh, kakšni so naši osnovnošolci v 

naših skrbeh in prizadevanjih. 

In kaj bodo zbudili kvatrni dnevi glede duhovniškega naraščaja? 

Samo nekaj revne kvantitete? 

Kaj pa – kvalitete? Nekaj, kar bo v skladu s sv. Gregorjem Velikim in sv. Matejem? 

Nadangel sv. Mihael ni nezainteresiran na naših notranjih bojih; drži svojo tehtnico in meri 

naše napore, našo odkritost. Močan je in navzoč. 

Naš rod gleda tudi na slavje Ponikovčana – se mu dovolj priporočamo in izročamo? Nam je 

samo – ime, samo nalepka, da z njo pokrivamo, kar »smo dobrega opustili?« 

Na pretek pobud, na pretek setve, čeprav je jesen v glavnem čas – pospravljanja sajenega. 

Sreča, da Drugi bolj skrbijo za nas, kot skrbimo sami zase. 
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Assumpta est Maria in Caelum -  gaudent angeli, collaudanten benedicunt 

Dominum, alleluja, alleluja, avgust 1989 

 
S pesmijo angelov  in s hvalnicami vseh nebeščanov se združujejo pesmi nas ubogih 

zemljanov – tistih zemljanov, ki nam nalivi odnašajo plodno zemljo in sadeži prej zgnijejo, 

kot dozorijo. Tistih zemljanov, ki ne vedo, kaj bi si še rafiniranega privoščili, in se zato ne 

zmenijo za nič drugega, kot za mesečni OD. 

ŽENA, S SONCEM OBDANA, s sočutjem gleda na nas, kajti sama je bila odvisna od 

sadežev zemlje in sama je bila odgnana od mnogih vrat. Zaskrbljena je za nas, tako mirno 

rečemo, čeprav v luči večnosti in v neskaljeni radosti nebes ve, kako Previdnost vodi naša 

pota k SVOJIM ciljem. 

Ta njena skrb je podobna skrbi, s katero se je oče oziral v daljavo, kdaj bo za ovinkom 

zagledal razcapanega izgubljenega sina. Ni ta Marijina skrb za nas samo »podobna« očetovi 

skrbi, ampak je del Očetove skrbi same. 

In tudi to dejstvo nas navdaja, ali bi nas moralo navdajati z veseljem.  

Bolj kot smo ubogi, bolj intenzivna je Materina skrb za nas. Kot novozavezna Estera prosi in 

prosi Kralja, da bi odvrnil svoj srd od nas, nebogljencev. Naj bi Sin – in TAK SIN! – Materi 

odrekel prošnjo, ki je vendarle tudi sestavni del njegovega lastnega načrta z nami?! 

Prav nič še ni »za nami« marijansko odrešenjsko leto. Tudi če bi hoteli, še vedno – ni. Božji 

načrti in opomini Cerkve niso časopisni članek, ki že v večerni izdaji lista obrne na glavo, kar 

je zagotavljal zjutraj – božje besede ne štejejo ne dni na ur. Kličejo nas na pot k uresničenjem. 

Adventna Izaijeva beseda o ZNAMENJU, ki nam ga daje Gospod sam, ne velja samo za 

zornične maše – velja v izpolnjevanju vse čase, do svoje izpolnitve. 

NOS CUM PROLE PIA – BENEDICAT VIRGO MARIA! 

 

Junij 1989 

 
Pesem Jezusovega Srca – z njim tako rekoč že začnemo mesec; ne le s prvim petkom, ampak 

celo s praznikom, posvečenim tej misli. 

Prvi dan je prvi četrtek – dan duhovnikov, duhovniških poklicev. Kakor se z mislijo na ta 

veliki dar mesec začne, tako se z njo tudi konča: praznik apostolov – sv. Petra in Pavla; dan 

novomašniških posvečenj. 

TU ES SACERDOS IN AETERNUM… 

Žetev je velika, delavcev pa malo. 

Žetev ne samo številčno, tudi notranje, duhovno. 

Svet in človeštvo usihata, ker manjka ponotranjenja; ko bo to doseženo, se bo lahko začela 

evangelizacija, dan bo prvi pogoj za njen uspeh.  

Človek ni več človek, ampak je samo še, vsaj v veliki meri računajoč robot, mrzel stroj, ki se 

naravnava po težnjah tega ali onega. 

Družine razpadajo, ker je ugasnila ljubezen – vlada sebičnost. 

Lirika, cvet umetnosti, je prezirana kot nepotrebna, nedonosna šara, in vendar je govorica 

»vatesov« prerokov, ki v svoje subtilne antene zajamejo valovanje Duha. 

In godovi? 

Sveti Padovanski. Spoštujejo ga celo že mladi, saj je – večno mlad. 

Sveti Krstnik. Trd in tršav na oko, v resnici pa Glasnik s praga odrešenja. 

Sveta Ema. Naša, bližnje naša. Cvet slovenske zemlje od Brež na Koroškem do Pilštajna, 

Bleda in Bohinja, Krke onstran Karavank in Krke na meji Hrvaške. Laiški apostol v 
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razsežnosti, ki presega zamisli 2. vatikanskega koncila, v času, ko se niti simonija še ni 

začela. 

Zaključki šolskega leta. Trpek priokus, morda »spes contra spem«. 

Kako bo s temi stotimi in tisoči v počitnicah – bodo tudi ljubega Boga poslali na počitnice? 

Kako bo z njihovo nedeljsko mašo? Z njihovo moralo? Kaj bodo srkali iz zgleda staršev in 

ceste? 

Misli, od katerih bi ena sama bila vredna, da samo njej posvetimo vseh hitro bežečih trideset 

dni. 

Dobro, da Jezusovo Srce misli širše in globlje in daljnosežneje in da deluje učinkoviteje, kot 

mi dojemamo in zmoremo sami. Bogu hvala! 

 

Maj 1989 
 

Bogastvo, da ga je težko pregledati. Praznikov in misli, da bi vsaka od njih bila dovolj za 

meditiranje skozi ves mesec. 

Prva je vsekakor Mati in Kraljica Marija:  

Spet kliče nas venčani  maj k Mariji v nadzemeljski raj … 

kliče od pogreznjenosti v našo posvetno nebogljenost v svet luči in milosti. 

In prošnji dnevi nas spominjajo, da je treba – Moliti: 

O, saj je v srcu nešteto želja, saj je na ustnicah nešteto zahtev – toda – ali ne gradimo vse 

preveč na sebi? 

Vnebohod: kakor da bi nam Oče v nebesih takoj odgovoril na našo največjo željo, željo po 

sreči, praznujemo poveličanje božje človeške narave Gospoda Jezusa. 

Binkošti: luč, da nas razsvetli, moč, da nas okrepi in potrdi in utrdi. Kdo je ne bi ljubil? kdo se 

ne bi že ob prazniku samem dvignil v nov način vrednotenja, molitve in dela? 

Praznik in god – Cerkve – naše družine. Kdaj se bodo vsa ljudstva sporazumela, kot so se 

takrat na začetku? Parti in Medi in Grki in Judje in še in še? Ali nam je mar, kar veje po 

Cerkvi? 

Sv. Rešnje Telo – kdaj nam bo praznik sonca povedal in pomenil to, kar je trinajstemu 

stoletju? Kdaj bodo naše maše, naši tabernaklji spet topla družinska ognjišča, brez katerih 

duše hirajo in umirajo? molim te ponižno, skriti bog nebes… 

In med vsem tem kot pisano cvetje in kot žvrgolenje pomladnih ptic: 

prvoobhajanci in birmanci. 

Kako je z njimi? so divje mladike ali so že požlahtnjeni z  milostjo? 

Bog daj blagoslov vsem duhovnikom! 

(Polja so več kot zrela za duhovno prenovo množic) 

 

Januar 1990 

 
Novo civilno leto. Ponorelost sveta, ki v hlastežnosti za užitki pozablja svojo človeško čast in 

pamet. Ko bi vse to šlo na račun posameznika,  bi tisti odgovarjal sam zase; gre pa za 

zapravljanje splošnih dobrin. Silvestrovo. Prvi pustni torek. Kult hedonizma. In potem 

razbolela glava in pajčevina po žepih. 

Kje je ostal »homo sapiens«? Verjetno je z vsem prepričanjem odšel s svetim Brunom v 

kartuzijanske samote in njihovo tišino. 

»Mala čredica« tistih, ki še poskušamo hoditi za Kristusom, moramo najti svoj okvir, svojo 

smer, svoja družbena sredstva. 

Kje in kako? Ni jih treba iskati, saj so nam že dane! 

NAJ ČUTIMO, DA PROSI ZA NAS ONA, 
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PO KATERI SMO BILI VREDNI, PREJTI ZAČETNIKA ŽIVLJENJA! 

Še nikoli ni bilo slišati, da bi bila koga zapustila… 

Do svečnice nas blagoslavlja DETE V JASLICAH. 

Kot rastoče sonce sije v čas zime IME JEZUSOVO. 

V nobenem drugem imenu ni zveličanja. 

Z MODRIMI smo prevalili dolgo duhovno pot do  Betlehema. 

Našli smo Dete, našli smo blagoslov! 

Darovali smo mu, kar pač imamo. 

Ker pa smo nestalni in slabotni, zveni z višave na nas Očetov Glas: - NJEGA POSLUŠAJTE! 

– Kako je Oče zaskrbljen za nebogljene posinovljence! 

Kdo naj dvomi v moč novozaveznega Jordana?! 

Ekumenska Osmina v naših časih nima le ekleziološke in konfesionalne razsežnosti in 

barvitosti, dobila je tudi jasen medčloveški značaj, če hočemo preživeti. 

Z dobroto in molitvijo nas spremljata tudi sv. Neža in sv. Anton. 

Temelji in pobude za vse novo leto so kaj dobro začrtane. 

(mimogrede še to: od prve adventne nedelje do svečnice molim osebno samo veseli del 

rožnega venca; velike stvari je treba temeljito razmisliti) 

 

Ki si ga Devica v templju darovala 

februar 1990 

 
Malo je februarjev, ki bi vsi bili prepojeni in osvetljeni z mislijo svečnice – v največ slučajih 

se v njih že srečamo s postom. 

Dovolj torej prilike, da se vrastemo in potopimo (o tem glagolu glej opombo spodaj) v 

skrivnost tesne združenosti Sina in Matere, Velikega Duhovnika in device. 

- propter nos homines et propter nostram selutem – 

Kako tja v dan brbljamo te globoke resnice v Veri. Darovanje, naj si g imenujemo že Marijino 

ali Gospodovo, je darovanje – ZA NAS. Da bi nas rešilo kot davne Hebrejce iz egipčanske 

dežele. Rešilo naše nerazumljive zaverovanosti vase, v moč in odrešenjskost človeka samega 

po sebi. Da bi nam v naših nemajhnih in prav zadosti resnih težavah prihitelo na pomoč, nas 

dvignilo, ko ležimo na tleh. Dvignilo naše duše – če bodo te dvignjene, bodo tudi tiste 

neskončno majhne človeške in posvetne stvari dobile pravi tek in prispele do ciljev, ki so za 

božje posinovljence dostojni. 

Svečnica je s svojim morjem luči po vseh cerkvah sveta nekaka uvertura v žarenje velike 

sobote. Velike stvari se zgodaj javljajo, nas  kar kmalu začnejo opozarjati,  naj ne – spimo! V 

naravi so se že po mehkih  južnih večerih oglasili – kosi! Kaj bi človek brez narave – 

In kaj še o februarju? Plesi in volilna zborovanja in kmečke ohceti in ponočevanja. Pa še 

nemara se kdo spomni na Vrbenca, na njegov otožni in resni vzklik: Skeleče misli, da 

Slovenec ne ljubi Matere, vanj upajoče… Zanimiv ekskurz: pri neki večerni maši je dolgopeti, 

toda nepismeni ministrant bral »Joab« z angleško izgovorjavo »Džoub O tempora o mores! 

Otročad zna angleški, ne pa  - slovenski! In nikakor ne bomo pozabili na LURŠKO GOSPO, 

na ZDRAVJE duš in teles. 

O GOSPA MOJA, O MATI MOJA! 

op.: (Ko je predavatelj z značilnim jezuitskim racionalizmom zavračal duhovno potopljenost 

človeka v Boga, mi je prišla na misel Akvinčanova: »Saj pri misli nate ves SE POTOPIM« - 

in Akvinčan menda ni bil – budist?! Prav tako ni bil »panteist« Asiški, ki je na gori Verna 

POTOPIL svoje bitje v Kristusa?! 

Z DUHOVNIŠKIM ČETRTKOM začenjamo mesec: Naj nam Marija izprosi mnogo dobrih 

dušnih pastirjev!... 
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December 1989 

 
Začetek novega bogoslužnega leta se lepo zliva z: 

1. devet dnevnico na čast Brezmadežni (nekaj dni razlike ne igra vloge) 

2. 2. s praznikom velikega mednarodnega apostola, sv. Frančiška Ksaverija 

3. s češčenjem Sv. Rešnjega Telesa pri Sv. Daanijelu in pri Vnebovzeti.  

spomin Gospodovega prihoda v čas rabi – apostolov. Kako naj ljudje verujejo brez 

oznanjevalca? Kako naj gredo oznanjevalci, če niso poslani? 

Zahteve (isti Gospodov prihod) bezmadežnost naših src in naših ravnanj – vsaj odkritosrčno 

prizadevanje za takšno duhovno držo. Moč za prvih dvoje prizadevanj pa nam preobilno, prav 

po meri vse presežne božje darežljivosti in velikodušnosti priteka iz Sv. Rešnjega Telesa: 

Kdor je ta Kruh, bo živel vekomaj! 

Kdaj, kdaj bodo segle po Duhovni Mani tiste množice, ki so zaskrbljene samo: Kaj bomo 

jedli…? 

Letošnji advent je dolg komaj tri tedne, kar zdrknil bo čas tiste sladke, osrečujoče rasti v 

našem pričakovanju in pripravljanju. 

Godovi? 

Sveta škofa Nikolaj in Ambrož. 

Sveti mučenki Barbara in Lucija. Značilno ženski pojavi, ki celostno jemljeta pogled v 

eshaton. 

In še devet dnevnica z globokimi (pa tako malo razmišljanji) O antifonami … 

O Sapientia … O ORIENS … 

Vseskozi pa: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!  

Za velike in majhne otroke pa čas pričakovanja in dobivanja darov, ki jih december nasipava 

kar od Miklavža do novega leta. 

 

Regem, cui omnia vivunt, venite, odaremus  

november 1989 

 
Kralja, ki mu vse živi, pridite – molimo! 

Kralja – in : vse živi – in: pridite, molimo! 

Tri pobude. Najprej; Kralja – Njega, ki je nad vsem in nad vsemi. Nad radostjo in nad 

bolečino. Nad bežnim časom in nad (za nas nepojmljivo) večnostjo. Daleč nad vsemi skrbmi 

in vzvišen nad vsemi načrtovanji. 

In vendar: tako blizu, da kar prosi, da bi nam bil še bliže: 

TO DELAJTE V MOJ SPOMIN! 

Hotel je ostati med nami, z nami – še več: v nas samih. Z modrostjo in resnico svoje besede. S 

Kruhom sv. Evharistije. Z zakonom ljubezni do bližnjega. 

Potem: VSE ŽIVI. Koliko gledanje množice podlega kratkovidnosti, da se ustavi pred grobom 

kot dokončnim koncem vsega! VSE ŽIVI. Živijo ljudje, ki  jih davno ni več okoli nas, pa so – 

v nas; Njihovo delo, njihove molitve,  njihova ljubezen do nas – vse to so sokovi, ki jih pije 

duh; vse to so žarčenja, ki jih ne zazna noben aparat, pa so – dejstva. Po njih takšni, kakršni – 

smo. 

In nazadnje: PRIDITE, MOLIMO! Molimo Kralja, ker je to naš najosnovnejši odnos do 

njega. Molitev, ki je občudovanje. Molitev, ki je hvaležnost. Molitev, ki je gledanje. Pesem 

brez glasov in seveda tudi z glasovi in besedami. Molitev,  ki je – zvestoba deseterim božjim 

zapovedim in osmero blagrom. Molitev, ki ni nirvana, ampak krepka dejavnost ob 

neposrednih darovih Kralja. 
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In kaj še? Dobri pastirji (sv. Boromejski, sv Martin, sv. Albert Veliki, sv. Leon Veliki) in 

ženski cvet (sv. Elizabeta, sv. Gertrada, sv. Cecilija) poleg ljubeznivega Marijinega 

Darovanja, so živo cvetoč in zlato sijoč venec Kralju na čast! 

Vsi imenovani in neimenovani svetniki v nebesih in začasno še odsotni bratje v tujini vic – 

vse je eno samo ŽIVLJENJE! Življenje v Bogu. 

 

Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da  

oktober 1989 

 
Mesec, ko ves svet poje angelski pozdrav. 

Iz nekaj besed pred skoraj dva  tisoč leti danes milijoni ponavljajo božje oznanilo, iz dejstev 

odrešenja spletajo neminljive vence. 

Mesec, ko s Trte – Kristusa trgamo sladke grozde, ki nas hranijo, pojijo in razveseljujejo. 

Kratko in jedrnato zvenijo sporočila – dojame in vzljubi jih lahko najpreprostejši revež in 

najbolj učen teolog, ki v desetletjih napornega znanstvenega dela ne pride do nič drugih 

rezultatov, kot da se je Jezus učlovečil v Nazaretu, da je bil za nas križan, da je od mrtvih 

vstal in se dvignil k Očetu: vse pa skozi prizmo, skozi izbrušen kristal Device, Matere in 

Kraljice, ki si jo je bil sam izbral za Sodelavko. 

Z Njo podoživljamo vsa dogajanja roženvenških zakladov. Z Njo čutimo venec nebe4ške časti 

za vso večnost. 

Še en vidik dela to molitev izredno aktualno: dejstvo namreč, da nam prav danes treba trdnih 

dokazov, kako se betlehemska revščina, kako se golgotski »sedaj je pa vsega konec«, prelije v 

najodločilnejšo zmago v zgodovini, konec v  - začetek! 

Kdaj bodo naše družine zbrano sedle pred dva tisočletno oddajo roženvenške televizije, sedle 

v družbo z Jezusom in Marijo? 

(Mogla bi se molitev seveda poživiti in popestriti s petjem uvodnih skrivnosti, kot se to 

marsikje godi; z branjem evangeljskih odlomkov, iz katerih so skrivnosti rojene; z 

odgovarjajočo glasbo – diskretno brenkanje na kitare ali preludij na orglah). 

V bogastvu Marijine in Jezusove navzočnosti dobijo še misijonska in žegnanjska nedelja in 

god velike avilske Kontemplativke svoj šarm: ali poganski Evropi prinašamo navzočnost 

Jezusovega življenja in dela? ali smo oziroma si vsaj prizadevamo, da bi postali tepmplji 

Svetega Duha, živa svetišča, kjer pač smo in kobacamo? 

Bog je zares – bogat, je bogastvo samo! MILOST NA MILOST. AVE, GRATIA PLENA! 

 

Maj 1990 
 

Prečuden čas, prav kot nalašč za nas, saj vse se zgane, zadrhti, posije sonce v žalostne oči in 

kjer več upa ni, se upanje zbudi. 

Prečuden čas, ko rože zacveto in kar od sebe v vence se pleto, da ne bi vedeli, zakaj – saj vse 

okrog je – maj! 

Popotniki, brezdomci najdemo nenadoma prijeten krov in nas objame – dom. 

Zaslišali smo klic, ki nam od vseh strani zveni in moč ustavljati se – ni. Za sabo vabi, k sebi 

na želi. Pripravlja topel nam sprejem, besedo prav prisrčno, materinsko; besedo modro in 

globoko, vso iz večnosti zajeto – in vendar čisto neposredno in človeško. 

Tako globok in tako neposredno blizu je lahko le – Bog. 

Kako nam govori, kako se približuje? 

Po Ženi, Materi, Devici, Priprošnjici; po skrivnostni Roži, ki je iznad vseh cvetov in ki nikoli 

ne ovene. 
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Če smo sami od nje se oddaljili, za nami pohiti njen vonj in na zbudi. V bolezni naše hladne 

samovšečnosti ozdravi nas in okrepi, ne da ustavljati se njeni moči. Zajela jo je sama v Njem, 

ki je in ki jo izmed vseh izbral na davnem je začetku. Izbral za to, da jo je nam – poslal. 

O Žena, Mati in Devica, Priprošnjica! Katera pesem naj dovolj te počasti? Kar znamo jih, si ti 

nas naučila, da poskušamo jih peti. Skromne naše so zmogljivosti, a ti jih daješ jedro. 

Ne poje pesmi naš samo napev; ne iščejo ga le besede: napevi in besede tebi v čast so 

nebogljeni le odmevi in kakor v sanjah le zaslutene so misli. 

Ob tebi, Mati, smo samo – otroci. Čutimo, da  - rada nas imaš, da rada gledaš vse nas okrog 

sebe in da smo v lastni nebogljenosti ti: dragoceni, saj med nas lahko razsiplješ vse zaklade, 

ki v Milosti se polni skrivajo in valovijo in razdajajo in še množijo, čim več je duš, čim več je 

src – čim več je stisk in žalosti in  - upanja. Prav upanje si sama naših dni. Poslana, da 

prinašaš in da uresničiš blagovest. Kaj drugega hotela naj bi – MATI?! 

Veseli smo, ker naše pesmi niso ti odveč. 

Veseli smo, ker naše prošnje v tebi pomnožujejo ljubezen in nudijo priložnost, da vse zaklade, 

ki si jih prejela, deliš, deliš, deliš nam oberoč, na vse strani. O Priprošnjica in Pribežališče 

grešnikov, kaj drugega naj nam zaupanje še daje v življenju? ti – živa si Steza, ki vodi nas na 

POT,ki nam je: sam GOSPOD. O GOSPA MOJA, O MATI MOJA! – 

 

Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas visel na križu, Aleluja 

april 1990 

 
Samo Bog more napraviti tako strm prelom, kot ga je napravil od velikega petka na veliko 

noč. 

Smrt in življenje sta se borila v čudnem dvoboju… 

GOSPOD ŽIVLJENJA JE UMRL – IN ŽIV KRALJUJE! 

Kdaj bodo tiste duhovno prazne množice, ki v gladu in žeji hlastajo po vsakem napoju, naj bo 

še tako ponarejen in zato strupen, segle po bogoslužnem bogastvu in se odžejale in nasitile ob 

njem? To bogastvo ni le najbolj sprejemljivo sporočilo Razodetja, ampak je po božji milosti 

tudi njegovo doživljanje, izkustvo in uresničenje. »Ponavlja se Kristusovo odrešenje«, je 

zakoličil 2. vatikanski koncil v okrožnici o bogoslužju.  

Pol letošnjega aprila se zavija ne le v sivino, ne le v spokorno vijoličnost, ampak naravnost v 

črnino srčne bolesti ob dejstvu: 

»Kaj naj bi ti bil še stori, in ti – nisem storil?! 

Takšne žrtve je brezdvomno zmožen samo Najvišji in Vsemogočni in že s tem dokazuje svojo 

bistveno in bitnostno presežnost vseh naših iskanj in povpraševanj in pričakovanj. 

Druga polovica meseca je letos ena sama pesem, ena sam hvalnica. »KRISTUS JE VSTAL – 

VSTANIMO TUDI MI!« 

Kako lepa in bogata je naša pesem! 

Ne gre za vstajanje s pestmi, ampak za vstajanje iz – SEBE SAMEGA, vstajanje v to, kar 

BOG PRIČAKUJE OD NAS, pričakuje udejstvenja kali in darov, ki jih je položil v nas; v 

slehernega drugačne in v različne meri, da zgradimo sebe v božje svetišče Vstalemu na čast. 

Pa ne samo to, ampak – tudi sebi v srečo in bratom v spodbudo in bogastvo. 

Sv. Jurij nas spominja, da smo zelene mladike na TRTI. 

Sv. Marko nas kliče, naj se zavemo, kako nujno je prositi, kdor hoče prejeti. Prositi ne le 

starim ženskam, ampak tudi – in to še stokrat bolj cvetoči (bolje rečeno: prezgodaj usahli 

mladini!) množici tistih bitij, ki pozabljajo in namenoma zametujejo svojo čast in bodočnost. 

REGINA COELI, LAETARE, ALLELUJA! 
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Nekaj misli ob materinski proslavi 24. 3.1990 

 
1. naslanjanje povezovalnega 

jedra na svetopisemsko poročilo o stvarjenju sveta je zbujalo vtis, da je postavilo dejstva na 

glavo: »žena« (namesto: Bog) je rekla: Bodi luč!« in tako dalje. Vse: življenje, luč, zdravje, 

zavetje, zadovoljstvo – vse je samo (seveda po avtorju besedila) izključna stvar žene 

(človeka),  Bog je ostal samo za – metaforo; 

2. zahvaljevanje materam je 

brez dvoma nujna in ravno današnjim samozavestnim časom na moč potrebna stvar, toda če 

se izraža čisto vodeno, brezbarvno, če se ponavlja še in še, ne more nihče besedi jemati resno. 

Enkrat samkrat se je nek otrok spomnil, da mu mama daje kruha in mleka. to bi lahko povedal 

tudi v vrtcu ali v 1. razredu osnovne šole – za cerkev, še bolj pa za – Cerkev, so važnejši drugi 

darovi mater – ni jih treba naštevati; 

3. petje je bilo, kot vselej, 

prijetno in toplo; 

4. poskus, da bi vložki 

temperamentnih tamburic pregnali praznino, niso v žgali; vsem je bilo jasno, da tamburica 

sploh ni naš slovenski inštrument in da plesni ritem kola sploh ne spada v neposredno bližino 

tabernaklja; povsem bi lahko izostali; 

5. obisk je bil razveseljiv; 

dejstvo pa zbledi ob opažanju, da so se v cerkvi pojavili obrazi, ki jih sicer nikoli ni videti, in 

da so prav ti obrazi prišli samo zato, da so videli, »kako se bo postavila NAŠA« - ko je pa 

»NAŠA« povedala svoje, so ji mamice urno ogrnile plaščke in vse je zbezljalo iz cerkve, 

čeprav je bil program komaj do polovice, ali pa še ne. 

Prisrčne in zares – sakralno in materinsko zapete naše stare ljudske MARIJINE PESMI so 

reševale program in njegov namen: 

počastiti Jezusa in njegovo ljubo Mater (ki sta v programu samem potegnila zelo, zelo kratek 

del).  

                                     viator et Company 

 

Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan, ko vse na novo zacvete, 

naj veselimo se ga vsi  

marec 1990 

 
Lep je letošnji marec, lep letošnji post, saj se pomlad v naravi ujema s pomladjo v dušah. (Ali 

ne bi bilo lepo, ali ne bi bil že zadnji čas, da ustalimo veliko noč na letošnji okvir? Zakaj se 

držimo muhaste lune kot kaka malikovalska coprnica iz tisočletij pred Kristusom? Kaj luna 

briga bogoslužje! Saj nismo več do smrti vase zaverovani »pravoverni« Hebrejci? Še Kristus 

sam je obhajal prvo veliko noč z našim letošnjim koledarskim mejnikom!) 

Post. Kdo še misli nanj? »Poste« nam nalaga vsakdanje življenje v obilni, preobilni meri – 

bolj kot vsem srednjeveškim menihom. Bolj smo racionirani v jedeh, bolj moramo biti 

ponižni in pokorni, manj smemo vpraševati: Zakaj? in : Čemu? (Besede o »prenovi« in vsej 

ostali pisani šari današnjih gesel se zdijo le lepa igra.) 

Zdi se pa, da pot vase, v molk svojih notranjih kamric, bodisi neprostovoljen ali svobodno 

izbran, globoko koristi temu, da se srečamo z Bogom, ali da se mu vsaj približamo in mu 

prisluhnemo. 

Enkratno visoka dramatičnost poti boga k človeku in poti človeka k Bogu (v spoznanju in 

priznanju svojih minusov; v resničnem kesu in v tako nebogljenem kobacanju na bolje; v 
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vedno globljem in vedno neposrednejšem doživljanju in izkustvu,kaj je in kaj pomeni 

Kristusovo trpljenje za nas, kaj pomeni vse zakramentalno podanašnjenje tega trpljenja) nas 

neodoljivo osvaja v bogoslužju. Toda: kako prav to bogoslužje podoživljamo? V besednih 

obrazcih? 

Kdo še dnevno moli križev pot? Kdo še od pepelnice do velike sobote moli samo žalostni del 

rožnega venca? (Neprostovoljnih »križevih potov« nam življenje nudi v polni meri, toda: kaj 

pomaga, če jih sprejemamo samo zato, ker jih – moramo? Kje ostane zasluženje?) 

Odprtih vprašanj  na pretek; dobro, da je vitalnost v pomladi največja. 

Prisrčni in topli Devetnajsti  in Petindvajseti marec sta dve veliki roži, dve osvajajoči in 

opogumljajoči pesmi; dvoje LAUDES! 

Zdrava, o nebes Kraljica – zdrava Angelov Gospa – 

SANCTUS DEUS – SANCTUS FORTIS – SANCTUS IMMORTALIS – MISERERE 

NOBIS! 

Tu je hiša božja in vrata nebeška 

oktober 1990 

 
V pozna jutranja vstajanja in zgodnja prihajanja jesenske zarje se dviga pred našimi 

duhovnimi očmi in trka na srce žarenja Hiše Božje in Vrat nebeških. To je – MATI, 

DEVIŠKA MATI in KRALJICA, ki si jo je Neskončni zgradil in okrasil in posvetil za svoje 

prvo vodno Prebivališče. Ta gradnja, ta razvoj sije in se oglaša in poje v nas z vsake jagode 

rožnega venca. Pozabljena, prezrana molitev vstaja ravno v naš izpraznjen čas kot dragocena, 

enkratna umetnina, ki se je ne nagledaš in ki na njej odkrivaš vedno nove poteze Mojstra, ki jo 

je zamislil in uresničil in sporočil vsem rodovom. 

Izročil v dokaz svoje ljubezni do  človeške nebogljenosti in klica k neminljivi, božji 

vsepresežnosti! Izročil v tolažbo: Glejte, Jaz sem z vami! – Izročil v občudovanje: Je še kje 

ljudstvo, ki bi mu bili bogovi tako blizu?! – Izročil v jamstvo, da je ta Tempelj tudi za nas, da 

smo ta Tempelj tudi – mi… Nič manj in nič več. 

V razpetost teh dni se uvršča klic, da tudi daljna in oddaljena srca zagledajo TEMPELJ 

BOŽJI in vstopijo vanj, da postanejo njegovi gradbeni kamni in biseri njegovega okrasja. 

Uvršča se klic, da nas vsa gradbinska zagnanost ostane dvakrat prazna, če je ne napolni naša 

EVHARISTIČNA POJEDINA, dnevna Hvalnica božjim čudežem in božji Navzočnosti! 

Po tem vekove trajajočem svetišču nas nagovarjajo večno sveže freske Asiškega; Lisieuxa, 

Avilske. 

Barvitost obrazov in cvetov, kakršni morajo biti le neposredni božji Unikati. 

Kipeče vino je naše življenje – Vino brez kapljice alkohola. 

Vino, ki razveseljuje in daje moč in barva deviška lica z večno svežo rdečico kraljevskih rož 

DUHA. 

Perspektiva iznad nas, pa vendar tako živo V NAS, bolj v nas, kot smo sami rast. 

Rast ROJSTVA, rast TRPLJENJA, rast POVELIČANJA. 

Prav vsak od nas. Od najbolj častitih prvakov do najbolj pozabljenih in prezrtih amhaarazov. 

BO ŠKOFOVSKA SINODA KREPKO SPREGOVORILA? – 

 

Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih 

 (Ps 90) september 1990 

 
Kdo je zapovedal? – Komu je zapovedal? – Za koga je zapovedal? – razmišlja sveti učitelj 

pred stoletji. razmišljati bi se splačalo tudi danes, kajti še bolj kot pred stoletji je človek 

ogrožen danes. Od snovnih in duhovnih nevarnosti; držalo bi, da od duhovnih še bolj, kajti 

tudi snovne nevarnosti izvirajo od duhovnih odklonov. 
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Nekoč so babice in matere učile otroka od zibeli naprej moliti: Sveti angel, varuh  moj – in 

danes? Pustijo jih, da v pozne večerne ure gledajo dvomljive televizijske programe. 

Mati nas spremlja tudi ta mesec. Žalostna je – ne nad enim mrtvim Sinom – žalostna nad 

tisoči in deset tisoči sinov, ki so mrtvi po duši. Kdaj bo iz njenih solz zazijalo jutro duhovnih 

vstajenj? 

Sama stopa vedno znova pred nas kot ROJSTVO. Čudež, pa zares čudež božje milosti; čudež 

božje dobrote; čudež božje bližine, ki se ne da premagati, ampak se nam vedno znova 

pridruži, čeprav bi ji stokrat pokazali hrbet. Kdaj se bomo nehali ozirati po človeških 

»coprnijah« in se odprli božjim velikim delom? 

KRIŽ stoji POVIŠAN pred nami. Dokaz, kdo je močnejši: tisti, ki pribija na križ, ali tisti, ki 

to – prenese? V enem samem Znamenju je zmaga vseh križev, kar jih nebogljeni Evini otroci 

nosimo. Pa sanjamo, da bomo » sami vse naredili«… 

KVATRE nas povprašujejo, koliko so polne naše žitnice. Žitnice pred Bogom. Koliko sadov 

naših mater je odšlo žet v Gospodova svečeniška polja; obirat v Gospodove vinograde; 

prisluhnilo neizmerni, boleči duhovni praznini in življenjski nujnosti našega človeka. 

GOSPOD, GOSPOD – DUHOVNIKOV NAM DAJ!... 

Pastirjev, kakor nam z dneva v dan jasneje sije TONČEK S PONIKVE! Pastirjev, ki jim je 

zares vera luč, ne pa samo »tuja učenost«. Pastirjev, ki ne čakajo na najnovejši nemški BMW 

ali francoski Peugeot. Učiteljev, ki zberejo pod drevesom vaško siročad. 

Sv. Mihael drži v roki tehtnico. Kam se nagibajo naša dela? Koliko se izročamo sili, ki je 

močnejša od knezov teme? 

In stotine in tisoči naših OTROK, od vrtcev preko osnovnih in srednjih šol do naše Almae 

Mater? 

KDOR SPREJME KATEREGA TEH MALIH V MOJEM MENU, MENE SPREJME! 

 

Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, alleluja! 

 
Oči, ki nenehno sanjajo o nebesih (kakor koli si jih že predstavljajo), resnično zagledajo, kot 

skozi priprta vrata, pravi in resnični in dokončni sijaj SREČE in ŽIVLJENJA, ki ga prav 

nobena stvar ne more več ogrožati ne izpodnesti! 

Hvala Bogu!, da imamo dokaz za upravičenost naših sanj! To niso več sanje v človeškem, 

posvetnem smislu, to je razodeto dejstvo. 

KJER JE KRISTUS, TAM JE NJEGOVA MATI. 

Trohnoba, posledica trohnobe – vse to je – premagano. 

Od Kristusovega križa. Od Kristusovega vstajenja dalje. 

Za vse ljudi brez razlike. 

Seveda za tiste, ki to hočejo, ki se ne zadovoljijo z najbolj žalostnimi utvarami raznih »nebes« 

na zemlji. Za tiste, ki nosijo pokončno glavo in gledajo kvišku, ne v obcestne jarke in gnile 

mlakuže. 

Koder veje Sveti Duh, tam je – tempelj. Lep, zdrav, svet tempelj. 

In kateri tempelj je lepši, bolj zdrav in svetejši, kot – MARIJA?! 

angelci lepo pojejo, 

rožo Marijo kronajo – 

Če prepevajo angeli, kako ne bi peli ljudje?! Peli glasno in hvaležno in veselo? Dovolj razloga 

imamo. Nimamo pa razloga, da – ne bi peli. Da bi ostajali v tesnosti in ožini povprečnih, 

vsakdanjih meril, ki ne segajo dlje od pedi pred nosom. Da bi mislili: »Kaj nam Marija! Kaj 

nam nebesa!« 

Troje mesecev je Marijinih: majnik, avgust, oktober. Vsak ima svojo barvo. Odprtih cvetov. 

Zorečih sadov. Kipenja mošta, ki vre iz božjih, v Bogu dozorelih sadov. Ali ne? Ali smo tako 

otopeli, da ne čutimo tega? 
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Če bi tako bilo, bodimo brez skrbi: Mati nam od Sina proži roko milosti v pomoč. Razgrinja 

svoj plašč, da bi grešnike zagrnila v milost Sinovega odpuščanja in na njem dvignila k sebi. 

Dvignila že na svetu: v usmerjenosti našega duha; v ljubezni našega srca; v moči dejanj, ki so 

gradnja stopnic kvišku. Ne na stolčke posvetne oblasti, ampak kvišku v presežnost Bogu 

določenega in Bogu posvečenega človeka. Presežnost Kristusovih bratov in Marijinih otrok in 

ljubljencev. 

Še  nikoli ni bilo slišati, da bi Marija koga zapustila – 

 

Novo – srebro – zlato – mašnik, bod' pozdravljen,  

1990 

 
V  juliju odmeva v vonj cvetočih lip in zrele pšenice dišava plamenečih sveč po novomašnih 

oltarjih in se vije k Najvišjemu kot hvaležna slovesna pesem z gorečo prošnjo: 

Ohrani, Gospod, tiste, katere si nam bil podaril, da nas vodijo k Tebi, nam lomijo Tvoj božji 

Kruh in nam s Tvojo Besedo prižigajo modrost, da nas ne pogoltne brezno niča! 

Mati Dobrega Pastirja, razgrinjaj okoli njih svoj plašč, stkan iz same milosti božje in blesteč v 

milosti! 

Slovanska blagovestnika, posredujta za nas. Posredujta za vse duhovnike naše ožje domovine. 

Za vse duhovnike nepreglednih razsežnosti vseh slovanskih narodov. Posredujta kot 

sozaščitnika Evrope, da krenejo ogrožena srca na pot k bogu in najdejo v izpolnjevanju božjih 

zapovedi svojo srečo, svoj obstoj! 

Zrela in modra MATI BOŽJE MATERE, 

izprosi današnjim materam, da ne bodo – ubijalke: 

ne v najožjem telesnem in ne v širšem, prenesenem duhovnem pomenu zločeste besede! 

Žar poletnih dni naj razplameni naša srca, naše duše, da ne bodo v času počitnic tudi ljubega 

boga poslale na – počitnice, kar se tiče nedeljske sv. maše, prejema zakramentov in temeljnih 

zahtev človeškega dostojanstva… 

Plamen Svetega Duha naj odvrne uničujoči bes neviht in strele z neba od naših 

blagoslovljenih polj in domov! 

Rahlo zasanjane jutranje in večerne rose naj poživljajo zelene trate in polnijo grozdne jagode 

s sokom naših okrepčil. 

Naš počitek naj postaja komaj opazna, vendar nepogrešljiva zbiralnica, v katero po božji 

dobroti drsi kaplja za kapljo moči in bogastva za bodočnost. KVIŠKU SRCA! 

 

Vidim te Mati – meditacija za 15. september 

Vidim te, Mati. 

Vidim zapuščeno, prezirano. 

Vidim v nepopisni duševni stiski, ko si izgubljala in izgubila to, 

Kar si imela najraje, čemur je služila vsa tvoja skrb in ljubezen, 

Veljalo vse tvoje življenje. 

Čisto praznih rok, a z veliko rano v srcu. 

Občutek, kakor da so ti iztrgali še srce in je ostala v tebi samo bolečina. 

Kam je izzvenel tvoj vzhičeni Magnificat? 

Kje je njegova neomajna trdnost? 

Nikomur ne moreš potožiti. 

Kdo bi te tudi razumel? 

Edini Janez je ostal s tabo, pa še ta bolj čuti izgubo Učenika 

kakor tvojo žensko in materinsko žalost. 
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Magdalena? Stiska se k tebi, pa bolj išče lastne tolažbe, kakor da bi 

tolažila tebe. Uboga žena! Kje in kakšen je zdaj njen Ljubljeni?! 

Vojaki in farizeji in množica? 

Mar je vojakom, če je eno življenje manj, in to še življenje ''Čudaka'', 

''Upornika''! 

Farizeji zmago slavijo: ''Končno smo rešeni neprijetnega Preroka!'' 

Množica morda čuti izgubo, pa ne tvoje, ampak svojo: ''Kdo nam bo odslej 

ozdravljal bolnike in množil kruh? Sicer pa: ++če sam sebe ni mogel 

rešiti, je verjetno njegova čudodelna moč pošla in bomo morali čakati 

drugega, pravega.'' 

Vse to bereš v očeh, ki polzijo po tebi in te obsojajo. 

Dež, ki zazebe v mozeg. 

Mati Obsojenega, Umorjenega. 

Brez pomoči, čisto sama. 

Najhuje pa je, da nisi mogla Sinu olajšati trpljenja, da je nasprotno 

še sam trpel, ko je videl tvojo bol. 

Trenutek, ko mu je bila tvoja neomajna ljubezen in zvestoba 

bolj verjetno v breme, kakor v tolažbo. 

Le kako moreš zdržati? 

V tem, kar je bilo v tebi: neizmerna usmiljenju in sočutju! 

Usmiljenje pa je vonj ljubezni, ki ozdravlja najgloblje rane 

in prepodi celo smrt. 

Napolnjuje te usmiljenje do Sina. Toliko večje, kolikor manj mu 

moreš z dejanji pomagati. 

Prevzema te usmiljenje s tistimi, ki so Sinu povzročili toliko 

krivic in gorja, saj niso vedeli, kaj delajo. 

Vidiš usodno praznino njihovih duš, ki jih je zamorilo sovraštvo, 

omrtvil napuh in sebičnost napravila jalove. 

Tvoje sočutje se zliva v eno s Sinovim usmiljenjem in z njegovo 

željo in voljo, da odreši tiste, ki so odrešenja najbolj potrebni. 

Sinova ljubezen živi kljub njegovemu prebodenemu srcu. 

Živi tudi v tebi in ti daje moč. 

Zato si tako silna, zato te tudi največja izguba ne omaje. 

Škoda, da ista ljubezen ne živi v materah, ki more telesca lastnih 

otrok. Pa tudi v tistih materah, ki more lastni zarod tudi duhovno, 

ko mu ne govorijo o božji ljubezni, temveč se celo trudijo, da 

bi mu še drugi ne spregovorili o njej. 

 

Vidim te, Mati. 

Tvoja ljubezen se še vedno bori, da bi premagala smrt. 

zs 

 

Praznik svetega -  v Bogu  radujmo se  

junij 1990 

 
Iz srca vnetega – pevajmo hvalnice: 

Staro preide naj, novo vse bodi zdaj – srca, misli in dela vsa! 

 

Kipenje Svetega Duha ne pozna meja. Kot ogenj in beseda Jezusovega Srca se uresniči in 

utelesi – ne v kakem biseru, ne v izumu človeka, ampak v živem darilu Boga. Pa spet ne v 
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''darilu'' revnega človeškega denarja ali kapitala, ampak v neposredno preprostem, toda 

neobhodno življenjsko nujnem KRUHU IZ NEBES! 

Kaj bi nam mogel Neskončni še storiti, in nam – ni storil?! 

Kje je še ljudstvo, ki bi mu bili bogovi tako BLIZU, kakor je nam blizu naš Bog?! 

Kako naj dovolj razumemo božjo modrost, božjo darežljivost in – božje ponižanje, da Najvišji 

hoče postajati naša – dnevna hrana? Duhovna hrana kajpada, kajti z neposredno somatsko 

hrano ima duhovni KRUH dokaj malo zveze. Ta ostaja samo simbol za resničnost, ki sega iz 

večnosti preko našega trenutka spet v večnost. Ostaja nam edino jamstvo: KDOR JE TA 

KRUH, BO ŽIVEL VEKOMAJ! Ostaja nam zato – in še iz drugih razlogov – edina in 

največja radost. ŽIVLJENJE nam je dragocenost. Evharistično življenje, življenje Boga v nas. 

Opojna, vrtoglava resničnost. 

Binkošti, Sv. Rešnje Telo, Srce Jezusovo, Srce Marijino – vse je ena sama pesem, i iz 

neskončnosti, iz Boga, zveni v naše nebogljene dni. Zveni kot mogočna simfonija čudovitih 

božjih del; simfonija, sestavljena iz raznih glasbenih stavkov, ki jih pa povezuje ena sama – 

LJUBEZEN. Tako velika ljubezen, da se razdaja vsak dan v novih darovih, podobah in 

doživetjih. Naša zamejnost jim daje razna imena, ker celostni ne zmore dojeti. Ali pa ni ravna 

ta porazdeljenost enega samega, neizčrpnega, v tesne skodelice naših src in naših možgan, 

tudi – milost? Lahko smo vedno znova presenečeni, vedno znova se čutimo obdarovane. In 

prav vsa ta darila nas – ohranjajo, so nam zrak, voda, zemlja bivanja. 

Blagoslovljene ROKE, ki delijo božji KRUH! Blagoslovljeni OZNANJEVALCI, ki nam 

dnevno kličejo v zavest, da ''človek ne živi samo od zemeljskega kruha''… Blagoslovljeni 

DAROVALCI Kristusove daritve! Se dovolj zavedajo, kakšna je njihova cena? Ravnajo v 

skladu s svojo najvišjo, pa tudi svojo najbolj pomembno, najbolj bistveno bitnostjo? Kakšen 

odgovor bodo dajali za TALENT, ki jim je bil izročen? 

GOPOD, GOSPOD – APOSTOLOV NAM DAJ! BOGU HVALA! 

zs 

 

November 1990 

 
Kako se pri Bogu vse zliva, vse združuje! 

S Kraljico sv. Rožnega venca končujemo oktober, s Kraljico vseh svetnikov začenjamo 

november. Angelov pozdrav zveni nenehno. Zveni iz src še živečih, zveni v gledanju 

nebeščanov, zveni pa tudi kot rahlo šepetanje in prepevanje rosnih kapelj tolažbe tistim, ki še 

niso plačali novčiča. (kot obsodba pa bije na srce samo tistim, ki so zavestno odbijali milost: 

Ne bom služil!) 

S prvim četrtkom začenjamo letos mesec, ki gleda iz časa v večnost. Ne obhajamo ga z 

navadnimi pobožnostmi kaj lahko pa ga zaznamo in osvojimo v smislu duhovnih daritev, ki 

so Bogu prijetne kot vonj iz angelskih kadilnic. Kjer ni duhovnega darovanja, ni poti med 

nebeščane. Kakšno čudovito ceno dobi tako majhno, nepriznano ubadanje zemljanov , da bi 

spolnili, kar pričakujeta Bog in bližnji. 

Dvoje, troje svetniških lic posebno izstopa v mesecu, ki je ves v glorioli zveličanih. 

Sveti Martin; sveta Elizabeta; sveti Andrej. 

Njih skupni imenovalec? 

Ogenj, ki ne pozna ne jeseni ne kratkih dni ne omejevanja in zakoličevanja. Do tod se še 

mislim darovati, od tukaj dalje pa ne več! Kaj tako ponesrečenega ne poza ne dobri pastir iz 

Toursa, niti plemenita mlada kneginja iz Wartburga, kaj šele apostol, časovno prvi v 

neposredni dejavnosti v vinogradu. Zaščitnik našega ožjega področja. Preko tega pa obsežne 

razprostranjenosti vsega Vzhoda.  

Luči gorijo po oltarjih in odsevajo s svetniških obrazov. 

Luči prižigamo na grobove – umrli so bolj živi od nas! 
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Luči želi Bog, da bi sijale tudi iz naših vsakdanjih misli, besed in dejanj. 

Kako je z vsem tem? 

 

Kralja, ki prihaja, pridite – molimo 

december 1990 

 
Pridite, molimo! Z veselim zaupanjem in z zaupnim veseljem dvigajmo glave, dvigajmo k 

Njemu, ki prihaja. Prihaja. Vesela vest, da nas ne bo pustil v temi, ki se šopiri krog in krog 

nas in nam hoče ukrasti ne le luč, ampak tudi zaupanje v Luč.  

Davno je to oznanilo, vsa tisočletja traja pričakovanje, da se oznanilo izpolni. Pa tudi vse čase 

traja radostno izkustvo, da božja beseda ne govori tja v dan, da bi nas potolažila in uspavala, 

ampak da se uresničuje v vsej polnosti, kolikor jo sploh moremo dojeti – in kolikor jo hočemo 

– sprejeti. 

V tem: ali – ali, je jedro adventa. Priznavamo, da se nam Gospod BLIŽA, da prihaja dan za 

dnem, uro za uro? Priznavamo, da nam govori po oznanjevalcih, ki so se vse posvetili ravno 

oznanjevanju? Priznavamo, da nam govori po znamenjih življenja? Kaj šele, da nam govori 

neposredno prihajajoč v sv. Evharistiji. ŽIVI BETLEHEMSKI KRUH? 

Priznavamo njegovo NAVZOČNOST? Navzočnost v zakonih reda, ki vladajo svet, življenje 

in našo – vest? Navzočnost ne le v svetlih, ampak tudi v temnih urah? 

Navzočnost, ki nam živa stoji pred očmi v BREZMADEŽNI? Vsa je lepa, izvoljena in 

obdarovana. Neposreden primer, kakšna je duša, kakšno je življenje ob POLNOSTI 

MILOSTI. 

Naj rečemo, da v nas ni te polnosti? Če smo manjše posodice, je pač Neskončni nalil vanje 

bolj malo, toda polne smo do – vrha. Ali bi vsaj morale biti polne, če ne bi v površnosti in 

lahkomiselnosti nagibali skodelic naše duše preveč navzdol, k zemlji, v temo, da se dragocena 

vsebina DAROV gubi v nič? Nam v obsodbo. V žalost. V nenehno – nepotešenost. Srce 

namreč ne more biti mirno, če ne počiva v Bogu. Tako je počivalo srce Brezmadežne. 

Počivalo ne v čemenju lenobnega duhovnega križem – rok, ampak v zlitju svojih danosti z 

milostjo od zgoraj. Sama je – nenehni PRIHOD GOSPODA med nas.  

Jo imamo zato tako radi? Pa je nimamo še vse premalo, veliko premalo radi? Radi v 

hvaležnosti. Radi v posnemanju. Radi v prepevanju. Njej na čast. Radi v tem, da bi po nas 

sijala v svet in svetu oznanjala – BOŽJO BLIŽINO. Amen 

 

Adventni čas  - 1990 

 
Kako tiho, nevsiljivo, nezaznavno začenja Cerkev svoje novo leto! 

Še v vijolično barvo se zagrne in cvetju se odreše. 

Obdrži pa alelujo, znamenje radosti, ki ne more izvirati od nikoder drugod, kakor iz – božje 

obljube in iz našega prepričanja, da božje obljube ne lažejo in ne izostane izpolnitev njih 

napovedi. 

Kako zoprno vsiljivo in prazno bučeče je ob tem civilno novo leto! Pogreznjeno v pijanost, 

obrozgano od ušes z umazanijo. Kako glasne so leporečne napovedi in obljube, ki že otrok ve, 

da se ne bodo nikoli izpolnile. 

Kam se nagiba naše srce? Nam je vijolična barva enakovredna odmiranju? V nekem smislu je 

res znamenje odmiranja, toda odmiranja in odpovedi našim negativnostim. Prav to pa je edino 

jamstvo in izhodišče, da se bo v nas zares lahko naselilo Dete, Obljubljeni! 

Kako je to, da so nekateri teologi poskušali naravni red obrniti in začeto bogoslužno leto z 

velikonočnim ciklusom? Nihče ne dvomi, da je Kristusovo vstajenje jedro in os našega 

odrešenja in naobračanja Gospodovega odrešenja na naše vsakdanje življenje, toda…?Kako 
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naj bi najprej obhajali veliko noč, zatem recimo pobinkoštni čas in šele čisto na koncu 

spomnili, da je vstal Nekdo, ki se je najprej kot Brezdomec rodil v betlehemskem hlevu; da je 

Svetega Duha poslal tisti, ki je poln zasramovanja od ljudi umiral na križu?! Najprej 

PRIČAKOVANJE. Potem ROJSTVO. Za njim JAVNO DELOVANJE Sina tesarja iz 

Nazareta. In grenkoba Judeževe izdaje. Vse to so kamni, iz katerih se vzpne veličastno 

VSTAJENJE, trajajoče skozi vse čase in navzoče v vseh srcih. Če ne izrecno, pa vsaj v 

nejasnem hrepenenju po odrešeniku. 

In prav tu se mi zdi, da je naš čas čudovito blizu prvemu adventu. Kod danes ne čaka 

odrešenja? Rešitve iz vprašanj in stanj, ki naše oko razume in oko srca puščajo v . temi in nas 

še bolj zavijajo v – temo?  

GOSPOD JE OBLJUBIL, DA PRIDE, IN NE BO ODLAŠAL! 

LJUDSTVA GLEDAJO VELIKO LUČ V DALJAVI. 

Kaj pa, če je ta LUČ že čisto blizu? Če tiho potuje k nam kot Marija z Jožefom proti 

Jeruzalemu?  

JU BOMO SPREJELI? 

 

Jaz pa hočem biti v Božji hiši kot zeleneča oljka 

(Ps 51) 

 
November. Zmagoslavje nebeščanov in silen klic na pomoč iz vic. In mi – smo na sredi. Med 

nebom in zemljo. Tudi naše življenje je takšno. Bogastvo darov, ki presegajo naše 

zmogljivosti, da jih jemljemo, in takšna nebogljenost, da bi se kamnu zasmilili. Nehotena in – 

zavestna, ko vemo, kako bi bilo prav, pa ne delamo tako. Sicer pa je to ugotovil celo izbrani 

in odlikovani sv. Pavel. 

Kaj in kako? Stavek iz psalma nam dovolj nakaže. '' Jaz '' – prav to bitje, na tem prostoru in v 

tem času, z čisto specifičnimi lastnostmi, dobrimi in slabimi, nekaj – hoče. '' Hoče'' ker mu je 

to voljo prižgala neka LUČ izven in iznad njega. Ne da se ji ustavljati – če se ji ustavi, se 

znajde naš '' jaz '' še v večji mizeriji. (Nemara se takrat zave, kaj in kako). Bodimo pa 

optimisti. Če nam je LUČ prižgala voljo, da se dvignemo, da prikobacamo (ali da se po liftu 

nedoumljive in nepresežne božje milosti zavemo prenesene) do BOŽJE HIŠE, nam bo to tudi 

zagotovljeno. Čudna, prečudna stvar je – BOŽJA HIŠA. Zaščemi nas v oči, če in kadar 

dvignemo pogled do nje. Naše oči so namreč tako krmežljave, vajene samo lučk – brljivk, ki 

si jih sami prižgemo. Kar nas presega, nas skoraj prestraši. Pa čudno, da se s tem ne 

sprijaznimo! In čim bolj se hočemo distancirati od TRANSCENDENCE, tem bolj nas žge v 

globinah žeja po njej. Torej – zares nismo samo sklop mišic, kosti in živčevja; avtomat, ki si 

ga neki uzurpatorji navijajo po svojih domislicah. Neponovljivi smo. Neponovljiv vsak od 

nas. Ni domišljavost ali sebičnost pri psalmistu, da govori '' Jaz ''. Njegovo spoznanje je točno, 

njegov namen – čist, njegova beseda pristen krik hrepenenja – hrepenenja po Domovini, po 

Očetu. Kaj vse brkljanje ihtave dejavnosti; kaj vsi '' dosežki '' – kup suhega jesenskega listja, 

ki ga vrtinčenje vetrov zanese v nek pozabljen kot! Nujno, neizbežno je za našo eksistenco, za 

naše resnično bivanje, da smo, ali da postanemo, če še nismo; da OSTANEMO ZELENEČA 

OLJKA. Naše življenje mora srkati sokove – VEČNEGA, piti studence VEČNOSTI, rasti v 

nedogledne VIŠINE iznad nas. Sokov na je dano na pretek! HIŠA BOŽJA – tukaj in sedaj. 

Odprta nam je. Vabi nas. Bivamo v njej, pa ji ne vidimo sten, ker so – prozorne. Objemajo nas 

kot materine roke dojenčka. Večnost je v nas in okoli nas. Nepregledno morje. Ali se 

zaženemo vanj s pogumnim plavanjem duha? Tudi za plavanje so nam dane moči. 

KRALJEVI OTROCI SMO IN – DEDIČI NEBES! 

BOGU HVALA! 

zs 
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Naj duh očiščen, prenovljen ti poje novo hvalnico 

marec  1991 

 
Pesem rasti, vsemu kar zavira, navkljub. Trojni značaj posta se razvija, prepleta in prerašča v 

vstajenje. Najprej človeška grešnost, ki naj se očisti. 

Potem Kristusovo trpljenje – trpljenje Človeka, ki najde tako malo razumevanja, kaj šele 

odziva ali pomoči. (Kristus res ne rabi pomoči, toda človek mora zajemati pomoč, ki mu jo 

Kristus daje). 

In nazadnje razvijanje vedno čistejše slike Kristusa – Boga, ki se ravno iz trpljenja, ravno iz 

nemogočega nasprotovanja farizejstva javlja v vedno čistejših obrisih. 

Javlja v svoji bitnosti tako jasno in čisto, kot zarja velikonočnega jutra, ki je letos še zajeto v 

marec. 

VSTAJENJE KRISTUSA, da bi v njem vstali mi. 

Težko je dojeti silen dogodek, ki se obnavlja – vsa pesem velike sobote in zmage LUČI, vsa 

pričevanja navzočih, vse ostaja našim človeškim očem – PRESEŽNOST.  

Čudno: človek tako hrepeni po tem, da bi se presegel, ko se pa sreča z edinstveno možnostjo, 

pa ostane plah in skoraj ne more zagrabiti darila. Gospodove pisanke. 

Sveti Jožef in Gospodovo Oznanjenje sta letos le dva velika CVETOVA ob neposrednem 

Jezusovem dogajanju.  

SVETI BOG – SVETI MOČNI –  

SVETI NESMRTNI –  

USMILI SE NAS! 

zs 

 

Surrexit Christus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno, Alleluja - 

april 1991 
 

Letos ves april odmeva vstajenjska radost in moč. Tomaževa plašnost in lomljenje Kruha v 

Emavzu in Dobri Pastir, vmes pa kar ne utihne: 

Regina caeli, laetare, alleluja –  

God apostola in evangelista sv. Marka nam v njegovem liturgičnem leto še posebno živo 

zakliče, naj molimo za nove apostole in za nove evangeliste, da ne bomo obtičali brez kruha; 

če bi hlastali samo za zemeljskim kruhom, za katerega nas je res učil moliti sam Gospod v 

svoji molitvi, bi nam življenje izhiralo.  

In že bodo začenjale birme delati skrbi materam in očetom, toda tem predvsem, kakšne obleke 

bodo kupili in koliko bodo te obleke stale. Res ne bi bilo slabo anketirati staršev, botrov in 

otrok, če se kje pojavi misel in skrb tudi za – duhovno obleko in za duhovna darila, ki jih deli 

sam Sveti Duh. 

Toda: če najstništvo kljub svoji domišljavi razpihnjenosti ne zna zmoliti niti desetke rožnega 

venca, če se celo pokrižati ne zna, kje naj potem kaj ve o Svetem Duhu?! 

Nobeno azijatsko (islamsko-budistično) čepenje na tleh in trubadursko brenkanje po kitarah 

jim ne bo zbistrilo in napolnilo butic, če v njih, še bolj pa v srcu ne odmeva – GOSPODOVA 

BESEDA, desetero božjih in pet cerkvenih zapovedi.  

Novo velikonočno rojstvo v Kristusu ostaja – NAŠA MOČ! 
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Kam z bogastvom 

maj 1991 

 
Kam z bogastvom?, se vprašujemo ob letošnjem maju. Vse, kar je mogoče v tem božjem 

mesecu praznovati, se iskri okoli nas, kakor da smo v nebesih in da od zgoraj gledamo na naš 

trikrat revni svet. Velika noč – prošnji dnevi – vnebohod – devet dnevnica k Sv. Duhu – 

binkošti – Sv. Rešnje Telo. 

In vsi ti dragulji, ki nas Bog z njimi obsiplje, so oviti v sinjemodri, nebeški pajčolan 

MAJNIŠKE KRALJICE, naše Matere. 

Sedaj smo vsi kralji, tako smo bogato obdarjeni. Saj ne vemo, kje in kaj bi zagrabili. In vse to 

je za nas!  

Kakšna bo šele obdarovanost v nebesih! Tam bodo vsi ti prazniki, ki jih razni robavsi pravijo, 

da so samo '' rubrike (…) in da '' ne vedo, kam bi z njimi ''(…) ena sama resničnost in ena 

sama LUČ. 

Je še kje ljudstvo, ki bi mu bil Bog TAKO BLIZU, kakor je NAM naš Gospod?! 

O ubogi, trikrat ubogi rod, ki hlasta za smetmi tega sveta, pa če se tem smetem pravi tudi: 

DEM ali nov Peugeot ali barvni televizor ali osemdnevno popotovanje na Škotsko in 

podobno. Smeti ostanejo – smeti, pa če si jih še toliko natlačimo v žep. Zadovoljstvo in sreče 

kaj šele ljubezni, nam ne morejo dati. Nikoli ne. Malo opojnosti, recimo za četrt ure, potem pa 

je praznina srca in duha še – večja.  

Ali bodo birmanci, ali bodo prvoobhajanci zaslutili, kaj je – zemeljski dar, in kaj je – 

Nebeški? Verjetno jih bo o razliki med njimi prepričalo šele – desetletja trajajoče življenje. 

Razočaranja na eni strani in nepričakovane obdarjenosti na – drugi.  

Če samo pomislimo, kako nas Bog išče in s kakšnimi raznobarvnimi darovi bi rad pritegnil 

naše srce k sebi – ne, da bi sam pri tem užival, ampak da bi bili srečni in da bi uživali – MI, 

potem se moremo zjokati: zjokati nad sabo, ker vseh pripravljenih darov ne vidimo ( ali 

nočemo videti …), zjokati pa tudi nad Bogom, nad njegovo veličino in njegovo nedoumljivo 

velikodušnostjo, ki presega vse. 

SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHO NA VSE VEKE VEKOV! 

 

V srcu dogajanj in rasti  

junij 1991 

 
Je vrsta bogatih praznovanj za nami kot veneč šopek, za katerim bi se ozirali z otožnostjo? 

Nikakor ne. Vse bogastvo je z nami in želi v nas še rasti kot vezane vloge v banki. 

Z nami je Kraljica maja – podaja nam roko v prvi soboti, prvem dnem novega meseca, s 

svojim klicem k posvetitvi brezmadežnosti.  

Z nami je Ljubezen binkoštnega Ognja in evharističnega Kruha – zgoščena v svoj poosebljeni 

simbol – JEZUSOVEGA SRCA, ki so mu posvečeni vsi junijski dnevi. Škoda, da ta prebogat 

simbol ponazarjajo omledne podobice, ki z dejanskim posnetkom božjega bogastva nimajo 

skoraj nobene zveze. Tudi pobožnosti v čas Jezusovemu Srcu gredo premalo v globino, 

ostajajo pri verbalizmu. V naši celoti nam manjka pristnosti doživljanja, zato so tudi sadovi 

našega življenja tako vodeni, kot letošnja trava, ki je imela preveč dežja. 

Čisto preprosta, otroška misel: Nekdo je, ki me ima silno rad, ki ga ne motijo niti moji grehi – 

nasprotno, prav zaradi mojih grehov še veliko bolj skrbi zame in se mi hoče še bolj razdati, da 

me potegne na čisto. --- samo ena takšna misel omogoči doživeti: Jezusovo Srce. Ostati ves 

mesec v tej duhovni globinski usmeritvi. 
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In kaj še? Čaka nas tudi MARIJINO SRCE. Nemara, ne more dovoliti, da bi v nas zbledel 8. 

December.  

Drug kompleks vseh junijskih dni pa je DUHOVNIŠKI, NOVOMAŠNIŠKI. Koliko je pri nas 

doma, koliko je v slovanskem milijonskem svetu, koliko je na gnilem (ali: ne – gnilem) 

zahodu src in rok, ki so dodobra pripravljena in voljna, stopati po Gospodovem Vinogradu – 

bolje rečeno: med trnjem in osatom in vleči v rešitev izgubljene ovčice? 

So dodobra potopljena v psiho Dobrega Pastirja, ali še s pol drugim korakom škilijo v stran in 

pozabljajo, na kakšne Plug so že položila svojo dlan? Kako živa je potreba, moliti zanje! 

Tudi priljubljeni Sv. Padovanski in resni Krstnik sta dejansko samo dva tipa lovcev na duše; 

lovcev ne zaradi sebe ampak zaradi tistega, ki jih je izbral in poklical za seboj.  

Torej še vedno: Embarass de richesse (zadrega zaradi bogastva)! 

Bog nam bo že pomagal iz nje. 

Pomagata mu PRVAK in normalno LUČ NARODOV, ki se zaskrbljeno ozirata na nas z 29. 

Junija. 

 

Rokopis: 

Salve, Radix Salve Porta, exqua mundo Lux est orta 

februar 1991 

 
Marijina antifona odmeva vse dni meseca, ki je sicer najkrajši v katerem pa najbolj začutimo 

rastočo moč sonca. Preddurje pomladi. 

Letos se približno na polovici prevesi iz odmevov božiča v pripravo na veliko noč. Prav ta je 

namreč ves post. Vse odpovedi jedem, užitkom, lagodnostim in skratka vsemu, kar otrokom 

tega sveta ugaja – vse to je le nekako odlaganje ponošenih, zbledelih oblek, zato da v nas 

zacvete novo bogastvo,  novo življenje, nov človek – po Bogu ustvarjen, po Bogu zasnovan in 

po bogu odrešen. 

Pepelnica – pepel in prah, toda iz njega raste nov kruh, velikonočni KRUH. Oblikovan v 

dvorani zadnje večerje, ob kateri smemo deležiti vsak dan, če le hočemo. Če ne zakrknemo 

svojih src in kujavo ne obtičimo v puščavi. 

Zdaj je čas milosti. 

Jaz čutim danes vseh živih dan (O. Župančič) – doživi ga le, kdo je pripravljen nanj. Dnevni 

križev pot je zbiranje biserov, ki nam jih Odrešenik že dva tisoč let siplje v roke in v dušo. 

Z nami hodi Mati, da nam položi Jezusa v željne dlani. Čaka nas v templju. Hodi Lurška 

Gospa, Zdravje bolnikov. in - Mati Cerkve – Amen. 
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Sadov naj mnogo obrodi nam sveta vnema postnih dni; marec 1996  

(več. ned. odpev za post) 
 

Post? kdo iz množice misli nanj? Post občutijo brezposelni, doživljajo ga nedolžne žrtve vojn, 

krivijo se pod njegov im bremenom bolniki, skeli v dno duše tiste, ki brezuspešno iščejo 

pravice. 

Post in trpljenje sta neločljivo povezana. Veliko, bistveno vprašanje pa je, kaj ob vseh neštetih 

postih človeške družine pomeni post štiridesetih dni v Cerkvi. V tem postu ne gre za 

neizbežno zlo, ki ga je pač treba nositi, gre za prostovoljno sprejeto in naloženo stvar: za 

odpoved v hrani, v dovoljenih ugodjih, v molku, kadar nas beseda že srbi, da bi zavrnili 

krivične očitke. Gre za prisrčno in vedro stopničko, ki jo stopimo niže svojega dejanskega 

mesta. In podobno. In – čemu vse to? Ni li »odvečno ponižanje« v času, ki je bistveno 

nagnjen k temu, da hoče potlačiti vse in vsakogar poleg sebe? Daleč od tega! 

Iskren, blagoslovljen in po Cerkvi zamišljen post raste najprej iz poštenega in stvarnega 

spoznanja in priznanja, da v nas skrito, toda zelo globoko deluje korenina napuha – tistega, ki 

je v raju zavedel prva starša k neposlušnosti. To pa je bila in je še vedno zelo resna zadeva! 

Zato je treba tudi resno odrezati vsak poganjek iz te korenine, če nočemo, da bi nas zlo 

zapletlo v svoje lovke in nas prej ali slej uničilo. Post skrbi za to. V naše, samo v naše – 

dobro! 

Raste pa post po zamisli Cerkve še iz globljega, silno presežnega dejstva. Iz tega namreč, da 

smo mi vsi samo stvari, rojeni po božji zamisli, po Bogu obdarovani, postavljeni v prostor in 

čas in v dejstva prostora in časa, da v okviru in silnem razponu božjih zakonov čim bolj 

častno rešimo svoje naloge! »Častne« - PRED BOGOM. 

»Spreobrnite se in delajte pokoro!« - te Kristusove besede nam Cerkev postavi za geslo9 

posta takoj prvi postni dan – na pepelnico. Smo jih sprejeli samo za značilnost  nekega sloga 

in jih pozabili že na  cerkvenem pragu? Če bi to bilo, bi bila za nas – velika škoda. 

Najbolj in pred vsem pa posvečuje posta in mu daje nepresegljivo veljavo – KRISTUSOVO 

TRPLJENJE. Kogar ne gane in ne potegne za seboj enkratna žrtev PRAVIČNEGA ZA 

KRIVIČNE, NEDOLŽNEGA ZA GREŠNIKE, ta je zdrknil najnižje na lestvici – »homo 

sapiensa«. In ta je najbolj potreben, da ga post PRERODI! čas kliče: v času kliče Bog! 

 

 

Prebuditi hočem jutranjo zarjo – Ps 56 – november 

 

November. Veter vrtinči in zanaša usahlo, odpadlo listje, ki zadnjič in samo mimogrede še 

ujame nekaj hladnih, bledih sončnih žarkov. 

Človek, kaj je s teboj? Nisi  li tudi ti samo usahel list v neizprosnem času, ki bliskovito zanaša 

naša bitja od rojstva do smrti? Kje je ostala radost mladih let, kje neupogljiv zalet zrelih let? 

Kje so načrti, za katere si žrtvoval toliko naporov, da bi postali stvarnost? 

Ne. Človek ni samo usahel list! Ni samo nekaj snovi. Kar je na nas snovnega, je samo posoda, 

samo vrč, v katerem gori in sije in siplje ikre duša, žar božje milosti. Podarjena nam je brez 

naših zaslug, s Stvarnikovim namenom, da z njo v teku vsega svojega življenja zgradimo 

Gospodu svetišče. Različni smo. Ta bo zgradil veličastno katedralo, ki jo bodo občudovala 

stoletja; oni skromno vaško kapelico, ki bo ostala malo desetletij. 

Svetišče smo. Bivališče Boga med nami. Če ga z grehi izganjamo, če ga z zanikanjem 

skrunimo, ostane namenskost, usmerjena kvišku, dokler se ne zlije z Bogom v večnosti. 

Zakaj torej govorimo o 1. novembru kot o »dnevu mrtvih«?! Mrtvi smo lahko samo mi, mrtvi 

po duši, tudi če naše telo še živi. »V nebesih smo doma«, ni ugotovil samo naš svetniški 

Slomšek, tako bi morali prepevati, še bolj pa: tako živeti, mi vsi. 
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Vse življenje smo v globoki veri in z veri odgovarjajočimi dejanji prebujali tisto jutranjo 

zarjo, kot jo je starozavezni psalmist, še pred Kristusom verujoč v Boga, v duhu zroč v 

nebesa. Hrepenel je po vrhunskem dosežku človeka, kot ne obstaja n.pr. v vesoljski ladji in po 

sprehajanju po vesolju iz vprašljivih namenov, ampak je dejstvo – gledanje Boga! In kaj iz 

tega gledanja sledi? Vseh osmero blagrov. Uboštvo v duhu je – bogastvo v Bogu. Žalost 

zaradi krivic je zagotovilo veselja, katerega nič in nihče več ne more vzeti. Preganjanja na 

svetu jamčijo za čast pred Najvišjim. Čisto srce že tukaj in sedaj gleda Njega, ki je 

neustvarjena Lepota. Oče nam je skazal to ljubezen, da se imenujemo in da smo – božji otroci 

– pa se še ni pokazalo, kaj bomo. 

Jutranja zarja tiste luči, tiste sreče, ki je še oko ni videlo in ne slišalo uho, nas že tukaj in sedaj 

obliva in dviga v toliki meri, kakor jo sploh moremo dojeti in užiti! Upanje ne osramoti, vera 

ne vara, ljubezen – kraljuje. – 

 

O sveta Mati ljubljena, oktober 1997 
 

Lepo je otroku in srečen je, kdor vse življenje hodi ob dobri in skrbni materi. Edino in 

enkratno bitje, ki je dano človeku, spremlja in varuje njegov razvoj. Razveseli se vsakega 

otrokovega koraka, od takrat, ko sploh shodi, do takrat, ko zrel mož ali zrela žena po več 

desetletjih pokaže pozitivne, splošno priznane uspehe svojih prizadevanj, in s ponosnim, 

hvaležnim leskom v očeh poudari: Tega pa me je naučila moja mama! Zlo in razkroj v 

današnji družbi prvenstveno izhaja prav iz razloga, da je na žalost, na veliko žalost!, 

odpovedala mati. 

Roženvenški mesec oktober s svojim priporočanjem, da zavzeto in zvesto molimo rožni 

venec, nam v veliki, odlični meri potrjuje blagoslov, ki ga za človeštvo imajo dobre matere – 

prav z materinsko toplino pa kliče, naj vstane, kar je padlega; naj se zravna in upre pogled v 

božje Sonce, ki je globoko sklonjeno k žalostnim tlom. 

Mati Marija. Od vekov, od padca v raju, izbrana in določena in blagoslovljena in milosti 

polna, da prinese Odrešenika, ki bo človeka dvignil in ozdravil in mu vrnil izgubljeno 

dostojanstvo in čast božjega otroka. Zvesto, čudovito, čudežno je Marija izpolnila svoje 

poslanstvo! Skromna delovna žena, katero preseneti pesem angelov, ko v zasilni pastirski staji 

rodi Sina; pozneje bridko doživlja prezir Jezusovih nasprotnikov. Tiha bridkost se stopnjuje in 

doseže vrh ob križu, na katerem umira Edinec. Kje so ostali angelski spevi; kje se je razblinilo 

prerokovanje tete Elizabete, da bo blagrovana med vsemi ženami; v srcu zvenijo žalostni 

Materi samo še sinove besede: »Kdor spolni voljo mojega Očeta…« Zavedala se je, da jo je 

sama spolnila do viška. Zveni ji kot odmev srečnih dni Odrešenikova beseda: »Tretji dan bom 

vstal!« 

Kako hitro so se izgubile žalosti! Kot bežna senca ob vzhodu sonca. Sin je vstal! Zdaj so se 

pokazali posamezni svetli utrinki dobrih treh desetletij njene zveste hoje s Kristusom kot 

kamni v tlaku ceste, ki je resnično privedla tudi njo, ne samo Sina, v blaženost, »ki je oko še 

ni videlo in je uho ni slišalo!« Nebesa. Je še kaj več? 

Marija, ovenčana Kraljica nebes in zemlje, pa v blaženosti neba ni pozabila na nas. Na uboga 

zemeljska bitja, ki tudi doživljajo in preživljajo svoje težke ure in dni in leta. Kako naj bi 

pozabila, saj ji je Sin na križu izročil vse nas: »Glej, tvoj sin!« 

Molitev rožnega venca nas spominja, da nikoli nismo sami, in da naša pot vodi – z Marijo v 

nebesa! Aleluja! 

 

Kristus je vstal – vstanimo tudi mi! Stanko Premrl, april 1998 
 

Velika noč. Vrh in srce in žarišče bogoslužnega dogajanja, sporočila in radosti, ki je tukaj in 

sedaj, v naših bežnih dneh komaj odsvit in senca zarje onostranske, pa nas vendar razvname s 
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svojim silnim žarenjem, napolni tako do dna, da nam tudi vsi ostali dnevi kažejo svetlo smer, 

pot za našim Gospodom in pot k njemu. 

Trpljenje izgublja ost, krivice se razblinijo, slabosti kot mogočen kres zagorijo v moč, 

kakršno daje in more dajati On, ki je  - Gospod. »Kdo zdaj se ne bi radoval, saj Jezus naš je 

od smrti vstal?! 

Ta pesem odmeva od osamljenih gorskih cerkvic, ki kot beli telohi ali deviške narcise gledajo 

v sinje nebo – glasna se razlega po središčih bogoslužnih območij – zmagoslavna buči v 

soglasni himni orgel, orkestra odličnih mojstrov in kipečega pevskega zbora. Srce zasluti 

angelske zbore. Zadrhti kot harfa v viharju Svetega Duha. 

Pozdravlja, časti in moli in oznanja Vstalega Gospoda. 

tistega, ki ga je njegov samovšečni rod zavrgel, peljal pred Pilata in Heroda; ki je prišel, da bi 

imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju; Njega, ki je ozdravljal bolnike, nasičeval z nekaj 

kruhi tisoče, ko so poslušali njegov besedo; Preroka – in več kot preroka! – katerega je poslal 

Oče, da bi izgubljene sinove spet pripeljal domov, da ne bi shirali v tuj deželi razkrajajočega 

poganstva. 

Kleče in v molku priznava Odrešenika, ki je za našo nezvestobo šel na križ, obsojen kot 

hudodelec – Njega, ki je oznanjal ljubezen. Kdo ne bi začutil, da je Jezusova beseda bila – 

resnica? Kateri ljudski tribun je storil kaj takega? 

Ko je bil povzdignjen na križ, je vse pritegnil k sebi. Kristus je vstal. Če pa Kristus ni vstal, je 

prazna naša vera. Tako pribije  apostol, ki je sam iz preganjalca postal največji glasnik Jezusa. 

Križani mu je dajal navdihe in moč, da je v njegovem imenu razširil in utrdil vero v 

Križanega, od mrtvih Vstalega po vsem takrat znanem svetu. Gospod je tisoče in tisoče 

pritegnil k sebi. Pa ne bi pritegoval danes? Pritegoval k sebi vseh ponižanih in razžaljenih, 

lačnih in žejnih pravice, lačnih ljubezni, ki je svet nima in ne more dajati, ker so njegove 

besede samo nalepka in zvijačna vaba. Kristusova beseda pa je čista resnica, ker je Gospod 

sam Resnica, Pot in Življenje! Uči, vodi in nasičuje. Ozdravlja. Dviga padle. Odpušča – in to 

v silni ljubezni, ki ga je zaradi nas in zaradi našega zveličanja vodila na križ, da bi z njim – 

vstali, z njim postali deležni Očetovega kraljestva – kraljestva Milosti. 

Vstajenjska pesem Aleluja! – ne bo umolknila. Zajema vesolje. Aleluja! 

 

Luč in ključ do omike – Slomšek, september 1998 
 

V septembru vzvalovijo ceste v naraščaju, ki se z vseh strani zgrinja k šolam – od začetnih do 

končnih razredov. Toplo postane človeku ob tem raznobarvnem cvetju, zresnimo pa se ob 

misli, kaj bo iz tega cvetja zraslo, kaj dozorelo. Bodo ti cvetoči, obetavni obraz dober sad in 

ponos našega naroda? So dani pogoji za to? Smo mi sami ta pogoj? Vidi mladi svet na nas 

vzorec za svoje ravnanje? Sliši iz naših ust besede, ki bi si jih lahko osvojil za ravnanje tja do 

sivih las? Mu bodo v vseh preizkušnjah življenja, kakor niso nikomur prihranjene, tista luč, ki 

ne ugasne v najhujših in najbolj nevarnih in sovražnih viharjih? Mu bodo v vseh preizkušnjah 

življenja, kakor niso nikomur prihranjene, tista luč, ki ne ugasne v najhujših in najbolj 

nevarnih in sovražnih viharjih? Mu bodo tisti ključ, s katerim si bo lahko odpiral vsaka vrata, 

da bo ves zaželen in prijazno sprejet in na svojem mestu nenadomestljiv? Niso majhne te reči, 

važne pa so za slehernega posameznika in za vso našo skupnost. Odločale bodo v življenju in 

ga oblikovale. 

Naš dobri pastir s Ponikve, škof Slomšek, je to že dobro vedel. Ni pa ta skrb ostala samo v 

njegovi zasebnosti – iz nje je raslo  in zraslo in visoko pognalo vse njegovo delovanje. 

Deloval je in govoril n učil, kakor da vedno vidi pred sabo obraze, ki ne vedo ne kod ne kam. 

Ne vedo za pravi smoter, za pravi cilj, kaj šele za pravo pot. Iz življenja za življenje je 

dozorelo in pognalo njegovo geslo: Sveta vera bodi vam luč, materin jezik bodi vam ključ do 

zveličavne narodne omike. 
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To geslo ni zastarelo, živi še danes in je nemara še bolj aktualno, kot je bilo takrat. 

Luč vere. On, ki je, ki je bil in ki bo, Bog sam je luč. 

Jaz sem luč sveta – je jasno povedal in tudi z življenjem dokazal in utrdil naš Odrešenik – 

božji Sin. Njegov nauk živi in bo živel. Iz dveh tisočletij v tretje. Nobena druga teorija se s 

čim takim ne more pokazati. Vsa oporekanja in nasprotovanja so se pred njim razblinila. 

Jasna luč je njegov nauk in, kdor ga sprejme in po njem živi, ne bo prihajal v zadrego, ne bo 

osramočen – ostal bo zdravo drevo, ki bo raslo iz časa v večnost. 

Kako? Ni li to pretežko za človekovo omahljivost in nebogljenost? Gospod sam je odgovoril 

– in odgovarja: Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi! Bi hoteli še več?! Bi hoteli še kaj 

drugega?! Kdo pa nam to pove? Božja Beseda. Kristusov evangelij, kot ga hrani in oznanja 

Cerkev po svojih duhovnikih. Gospod, pastirjev nam daj! Po svojem srcu nam jih daj! Jim 

prisluhnemo? Jih upoštevamo? 

V domači besedi nam govorijo, v tisti živi govorici naše zemlje, naših dedov in očetov in 

mater, ne v kaki tuji, privlečeni spaki, ki bi nas samo zavajala. Bogastvo je pred nami – ali ga 

zajemamo? 

 

Pot in resnica in življenje (Jn 14,6), september 1999 

 

Začetek šolskega leta. Odpirajo se najrazličnejša vrata, h katerim se zgrinjajo valovi mladih 

obrazov. Kar se bo Janezek naučil, to bo Janez znal, pravi star pregovor, ki ga pa življenje 

potrjuje v polni meri. In kaj se bo Janezek naučil? Vse mogoče. Od prvih črk in številk do 

maturitetnih spričeval in čez nekaj tednov do diplom po univerzah in še magisterijev. Kipeče 

življenje, reka, ki zajema iz vseh stoletij in tudi tisočletij, nič manj, če ne še bolj, pa iz teh 

požirkov hrani, oblikuje in nosi dosežke v prihodnost. Dokaj važna zadeva: nikakor ne samo 

stroka in mehanski poklic tistih, ki učijo, ampak naše življenjsko vprašanje. Ali bomo, ali nas 

ne bo več, ker smo nemara zajeli iz bolnih in okuženih virov, kar danes znanost o okolju vse 

bolj odkriva. Materialno in duhovno ter kulturno. Dejstvo. Učlovečena božja Beseda je to 

vedela. Prišla je odkrivat dejstva, ugotavljat zgrešene smeri ter nežno, kot najskrbnejši pastir 

reševat zabredle in ranjene ovčke iz trnovih grmov. Da pa ta nežna bitja ne bi spet zabredla, 

jim je pokazal pot. Ne takole nezainteresirano, kot prometni uslužbenec izda vozovnico in 

pove urnik prometnih sredstev, nekaj več, nekaj čisto drugega. Nekaj zelo nepričakovanega, 

enkratnega: Jaz sem pot! Kdo je še kaj takega rekel? Niti najgloblji filozof si tega ne bi drznil 

ziniti, kaj šele učiti. In če bi to poskušal, bi mu težko verjeli. Če bi pa kak naivnež le nasedel, 

bi si tista netočna »znanost« sama začela sušiti, kot drevo brez soka in bi jo življenje 

požagalo. Naše stoletje nudi več krepkih primerov. 

Pri Kristusu pa je drugače. Ko pravi, da je sam Pot, pove takoj za tem, da je tudi Življenje. 

Torej tisto, kar je z sleherno bitje največ. Življenje pa je » pri Bogu in Bog je življenje« (Jn 

1,1). Evangelist, ki je bil Jezusu najbližji in je najbolj neposredno odkrival in sporočal božje 

skrivnosti in božje bistvo, je Boga tu imenoval »Besedo«. Ali ni za šolski pouk, ali ni za 

materino besedo kar v družini, pred začetkom slehernega šolanja, ravno »beseda« najbolj 

topla in najbolj bogata in najbolj učinkovita beseda?! Pa tudi – najbolj blagoslovljena. 

Najbližja človeku in njegovi žeji po ljubezni in po resnici. Resnice pa človek ne samo želi, ne 

samo da je išče, ampak mu je tudi najbolj potrebna. In Kristus mirno reče, da je tudi Resnica. 

Torej je tudi sam nekdo, ki – išče, išče človeka. Išče pa ga zato, ker ga ljubi, ker se mu človek 

smili. Smili pa zato, ker ve, kam vodijo zgrešene poti. Ali nam po vsem tem, po vseh teh 

dejstvih, ni lahko in lepo?! – Bogu hvala! – veselo na pot – 
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Venci življenja, oktober 1999 
 

Navadno govorimo, da nas zanašajo valovi življenja, ljudje pa nismo trhle bilke in odpadli 

papir, temveč smo živa bitja, polna gibanja, rast, spreminjanja, dozorevanja, ki ga nikoli ni 

konec. Poženemo cvet, razvijemo sad, prav veliko sadov, iz njih vsipljemo v brazde časa in 

okolja nova semena, ki dajejo novo rast. 

Kdo bi v roženvenskem mesecu oktobru preštel vse vence, ki drsijo skozi roke pobožnih 

molivcev, ki ob cvetovih posameznih jagod oživljajo in ponavzočujejo življenje našega 

Gospoda Jezusa Kristusa?! Cvetovi, ki jih ne zmanjka – kako tudi ne? Poganjajo in rastejo iz 

večnosti in spet  večnost. Prepevajo Stvarniku in Odrešeniku, njihova lepota in njihov vonj je 

sama ljuba Gospa, Devica in Mati in kraljica – Marija! 

Njihova uglasbitev in tonska spremljava je angelski pozdrav: Zdrava, Milosti polna! Kdo bi še 

kaj takega iznašel? Tako neposrednega, tako bogatega, tako jedrnatega? Ponavljamo pač in 

občudujemo, srkamo iz besed duhovno hrano, doseči in preseči pa je nikoli9 ne moremo. 

In kako ta nebeška glasba  iz onostranstva spleta vence, spleta po nas, po bitjih, ki »imajo 

dobro voljo, toda njih meso je slabo«? Razkošnost, nepresegljivost bogastva božjih darov nas 

ne pusti na cedilu, kajti tega tudi ne more. 

Učlovečenje, rojstvo, mladost, prve zavzetost zbujajoče besede otroka v Templju – tako blizu 

je vse to našemu življenju, toda tako nepopisno presegajoče. Cvet, ki v nas in po nas, po naši 

molitvi hoče postati in tudi postaja venec naše lastne mladosti. Rožni venec je res – naš venec. 

Raste in zori v našo rast duha in življenja.                                                                                                                  

Prva in vedno pogostejša in težja srečanja s trpljenjem. Nikomur niso prihranjena. Lastna 

slabotnost, zloba in brezsrčnost ljudi poleg nas, delo nam dnevno nalaga križ – ne enega – še 

po več križev, ki jih moramo nositi. Kdo nam bo pomagal? Srečo, veliko srečo bi imeli, če bi 

se ob nas znašel Simon iz Cirene; če bi nam sočutna Veronika brisala z lic kri in znoj. Eno pa 

je gotovo: z nami, tesno ob nas je Mati! Kar čutimo njeno ljubezen, ki z nas duhovno snema 

težo križa in ga nosi z nami in za nas! Bedi z nami v polmraku med življenjem in smrtjo. 

Z nami tudi čaka Velikonočno jutro! Prva pozdravlja Vstalega. Vedela je, da ni smrti brez 

vstajenja – prva je to dejstvo doživela. Rojstvo Večnosti. »Smrt strašna nima žela več!« Pot 

vodi v nebo. Vsakega od nas, Plameni Duha se prižigajo v nas in našega življenja pripravljala 

Vnebovzetje! Kako živi, kako bogati so naši spleteni življenjski venci! Koliko bogastvo je v 

njih. Opojen vonj neskončnosti. 

 

Mejnik in izhodišče, advent in božič 1999 
 

Dan za dnem, korak za korakom se bližamo velikemu časovnemu prehodu: ne le iz leta v leto, 

tudi ne iz stoletja v stoletje, ampak iz tisočletja v tisočletje. Iz drugega v tretje. Ni majhna ta 

stvar. Poudarjajo jo neštete letnice po cestah. Nazdravlja ji vse polno proslav že tedne pred 

njo. Komerciala nas poplavlja s svojimi reklamami in ponudbami za darila, kot da smo v 

deveti deželi svojih sanj. Kaj je sprožilo to valovanje? Na zunaj tako neznaten dogodek: 

uboga mati, za katero ni bilo niti prostora drugod, kot v zasilni pastirski staji, je rodila svoje 

dete. In kdo je bila ta mati? Enkratna, v pradavnini, v raju obljubljena Odrešenikova Mati! 

Devica, ki bo po njenem posredovanju kači zla strta glava. Dogodek, ki je uresničitev in 

dokaz božje neskončnosti, modrosti in ljubezni. Kaj je namreč dalo betlehemski Materi 

enkraten čudež, da je stvar rodila svojega Stvarnika? In še to, da je pri tem ostala devica? Kaj 

drugega kot božje usmiljenje do otrok, ki so zabredli na stranpoti, ker niso poslušali božjih 

zapovedi. Usmiljenje pa gori v ljubezni in vse dela iz ljubezni. Dogodek, ki se ga v teh dneh 

spominjamo, je zares mejnik. Ločnica med temo, ki je bila premagana, in Lučjo, ki je vzšla 

vidna kot novo jutro. Začetek božjega življenja. Božjega ne samo zato, ker se je nevidni in 

večni Bog utelesil med ljudmi kot človek, ne da bi prenehal biti bog, ampak tudi zato, ker je 
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od tistega časa tudi izgubljen otrok postal po odrešenjskem delu učlovečene Besede spet 

deležen božjega otroštva, z vso častjo, z vsemi darovi, tja do nebeške slave. »Pridite, 

blagoslovljeni mojega Očeta!« 

Mejnik Kristusovega rojstva pred dvema tisočletjema je tako istočasno tudi izhodišče za 

življenje vseh tisoč in tisoč človeških otrok, prerojenih po veri v Kristusa, ki jim je kakor 

Odrešeniku »jed in pijača, da spolnjujejo voljo ne beškega Očeta!, kakor jo je bil za čas 

spolnil naš Gospod. Kdor gre iz pravega izhodišča, ne more zaiti. Dana mu je smer, pokazan 

mu je cilj, podeljena mu je moč. Kaj je namreč silnejšega,k bolj zanesljivega, kot božja 

milost?! Ni težko premagovati še tako velikih težav, kdor gre po Odrešenikovi poti od zasilne 

pastirske staje v Betlehemu preko Kalvarije do velikonočnega jutra. Imel bo luč življenja. 

Dvatisočletna zgodovina Krščanstva to potrjuje. Ni bilo stoletja, ni bilo kosa zemlje, da ne bi 

pesem angelov zapela prav takrat in prav tistemu rodu Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem! – Izhodišče je dano. Kdor ga upošteva, mu bo življenjska pot lahka in uspešna: 

Blagoslovljena! Blagoslovljena za vsa bodoča st6oletja n tisočletja! Amen. Aleluja! – 

 

Trojna razsežnost – november 1999 
 

Precejšen razpon je med tem, kar je bilo, med tem, kar je, in med tem, kar bo. Živimo samo 

»sedaj« in »za sedaj«? Nikakor ne. Še največji materialist zajema iz tega, kar je bilo, in 

močno skrbi za to, kar šele bo. Jasno, da pri njem gre samo za to, kar je imel, in za to, kar bo 

imel, oziroma: kar na vsak način hoče imeti! 

Življenje pa je veliko globlje, stavi veliko večje zahteve, meri z zelo drugačnimi merili kot 

naš bežni, površni vsakdan. 

Ko za Vse Svete obiskujemo grobove naših rajnih, pač ne kopičimo cvetja in ne prižigamo 

luči samo zato, ker to delajo tudi naši sosedje, ampak zato, ker v globinah duha in srca še 

čutimo, da smo nekaj več, kot kepa prahu, v katero se je vrnila naša telesna posoda iz ila… 

Kje smo torej in kaj smo? Rojeni iz večnega Boga, da se po času, katerega nam je Večni 

odločil, vrnemo k njemu. Čudovita perspektiva! Prav resno se moramo ustaviti in zamisliti ob 

njej. In to v lastnem interesu, najbolj lastnem, kar jih sploh stopa pred nas. 

In to, kamor gledamo, bo trajalo vekomaj. Izraz, ki ga naš omotično vihravi čas ne sliši rad in 

niti ne prizna. Vedel pa je to, čutil je to že davni človek. Čemu je k mrtvim dajal v grob stvari, 

ki jih rabi živi? Čemu bi ob grobovih obhajal neke obrede, če ne bi veroval v posmrtno 

življenje? Še več: v različno težo posmrtnega življenja: srečno in svetlo, pa na drugi strani 

neskončno temo, obupno žalostno. 

Jasna Kristusova beseda je to povedala enkrat za vselej: ovce bo ob sodbi postavil na svojo 

desnico, kozle pa na svojo levico – pravični pojdejo v večno življenje, oni pa v večno trpljenje 

(prim. Mt 25,46). Zelo ostra ločitev. Dvoje razsežnosti, med katerima ni prehoda, niti 

možnosti popravljanja ali spreminjanja. Tretja, sredinska razsežnost pa je naš čas, čas našega 

življenja na svetu. Kakšen naj bi bil, pove Gospod sam. »Kdor bo veroval in bo krščen, bo 

zveličan!.  

Še bolj jasno: »Ko sem bi lačen, ste mi dali jesti. Ko sem bil bolan, ste prišli k meni« (Mt 25, 

35. 36). Naš čas, naš »sedaj«, je tako dragocen, da nam iz njega izhaja vsa bodočnost – vsa 

večnost. Kar je zdaj zamujeno, bo vekomaj izgubljeno. Neskončno povezuje v enotnost 

neskončni Bog! Trojna razsežnost naših dni se zliva v Eno. V enega, ki nam je v dneve, v 

kratke ure življenja na zemlji, natočil čašo večnosti; ki nam je za grižljaj, ki smo ga dali bratu, 

dovolil in omogočil blaženost gledanja in uživanje Sebe, ki je Najvišje dobro! Zares bi ne 

mogli ne več želeti, ne več sanjati. »Dan mrtvih« je: Dan živih! Kdo naj bi še tvegal, zaradi 

zamujenega trenutka pasti na kraj teme?! Zveličani nas čakajo, pogubljeni nas svarijo – 
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Ko daješ milosti nam čas, spokornega še daj duha – postna hvalnica 1999, 

od pepelnice do cvetne nedelje 
 

Na pragu pomladi. Več svetlobe, več toplote. Če že v naravi, toliko bolj v duhovnem oziru. 

Post6. Pri plitkosti in zmaterializiranosti današnjega človeka – nezaželen čas. Kdo naj namreč 

prizna kakršnokoli omejevanje svobode in uživanja, tudi če bi bilo to v prid posamezniku in 

celoti. Če ta zahteva izvira z verske podlage, toliko manj. Človeški črviček na pragu tretjega 

tisočletja je namreč »opravil z verskimi predsodki«. Z zmešnjavo raznih sekt kajpada – ne. 

Pepelnica. Dan, ki nas z vso resnobo spominja, da »smo prah in da se v prah povrnemo«. 

Vemo za to dejstvo, saj ni dneva, da ne bi izvedeli za smrt tega ali onega znanca in prijatelja. 

Vzporedno s tem pa slišimo: »Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Silno močno, neovrgljivo 

življenjsko geslo. Naša rešitev iz smrti, naša rešitev v življenje, je: Kristus. Gospod, ki živi 

danes in včeraj in jutri. Mirno in brez vsakih pomislekov lahko sprejmemo njegove besede in 

jih uresničimo. Ob njih se razblinjajo vsa direktive sveta. Božja milost vre iz večnosti in 

valovi v večnost. Naša srca, naša ravnanja zajemajo iz nje, iz bogastva, ki je – Bog. Kako 

bedni ostanejo tisti, ki je ne priznavajo, ne sprejemajo! Molimo zanje! 

Kako pa naj temeljno smer postne prenove uresničujemo bolj določno? Nasvete in pobude, 

rekli bi lahko: zahteve, so nam v bistvu dane že iz davna, določno pa jih prav tako slišimo iz 

evangelija: Molitev, post, miloščina. Čudovit šopek treh cvetov, ki širi opojen vonj Svetega 

Duha. Molitev: poslušanje in vsrkavanje neposrednih božjih navdihov in govorice. Lahko da 

to iz naših molitvenih vzorcev, lahko iz katerega koli doživetja in srečanja sredi dneva, v 

samoti ali v družbi. Post: pritrgovanje pri hrani, pijači, zabavi, zadržanost in premislek v 

govorjenju. Miloščina: Naš na eni strani tako prenasičeni bogati čas pozna vzporedno tako 

globoko revščino in stisko, da bi se morali ob vsakem grižljaju spomniti na človeka, ki ta dan 

še ničesar ni imel v ustih. Prilike za odgovor na krščansko zahtevo ljubezni do bližnjega nam 

ni treba prav nič iskati; dovolj jo je vsepovsod. »Kar ste storili kateremu mojih najmanjših, ste 

Meni storili!« »Meni« pravi Gospod sam. Tisti Gospod, ki nam daje vsakdanji kruh. Tisti 

Gospod, ki je za nas šel na križ. V postu se tega še bolj živo spominjamo. Križani sam nas 

gleda. Čaka ljubezni za svojo ljubezen. Mu jo vračamo? Mu jo vsaj želimo vračati? 

Nebogljeni smo, pa je On bogat, neizčrpno bogat. Razsipen. Daje vsak trenutek in vsakomur. 

Bomo šli – mimo Njega? – 

 

Blagoslov rasti – maj 1999 
 

Pomlad v najbolj zagnanem razcvitu. Ozeleneli gozdovi so čaša kipečega, neugnanega 

življenja. Cvetoče češnje in jablane veseli svatovski šopki. Prisrčno in sproščeno petje ptic 

ena sama hvalnica Stvarniku. Vsak dan višja polja ozimine obetajo, da bodo vrnila kmetu 

njegov trud ter dala slehernemu človeku kos kruha. 

Vse to je pa le, da tako rečemo, umetniška primera za bogat razcvet duhovnih darov. 

Kristusovo vstajenje nas drami iz spanja, kliče na sodelovanje s podarjeno milostjo. 

Življenjskih nalog ne manjka. Prav tako nas čaka in nam je zaupanih polno načinov, da te 

naloge rešimo. Ne z godrnjanjem, temveč z veseljem in ponosom, da so nam naloge sploh 

zaupane! Bog je z nami – kot sonce z neba, kot sveža kaplja rose z zemlje. Vesela Aleluja ne 

odmeva še ves mesec le v bogoslužju, odmeva tudi po naši notranjosti. Gospodovo vstajenje 

je obrisalo solze objokani Magdaleni, nevernega Tomaža je prepričalo o vstajenju, ribičem je 

po brezuspešnem lovu čudežno napolnilo mreže. Katero srce ne bi radostno zaigralo, katera 

duša še ne bi živo oznanjala velikih božjih del?! Na prvem mestu: Kristusovo velikonočno 

zmago nad smrtjo, nad tisto senco, ki nas dela zamišljene in otožne. »Smrt strašna nima več 

moči, nad njim, ki le Bogu živi, aleluja!«, poje naša pesem. Živimo Gospodu. Živimo z njim, 
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ki je jasno zagotovil: »Ne bom vas zapustil sirot. Poslal vam bom Tolažnika, duha resnice, ki 

vas bo učil vsega in spomnil vsega!« 

Duh resnice. Duh ljubezni. Sveti Duh je ljubezen med Očetom in Sinom. Ljubezen pa tudi do 

nas. Obilje njegovih darov nas utrjuje v veri; krepi v upanju; razvnema v ljubezni. 

Slehernemu se daje po njegovi meri. Njegova čudovita, neizčrpna božja moč sije in žari z 

Jezusove in naše Matere, naše ljube majniške Kraljice – Marije. Nebesa samo so jo 

pozdravila: »Milosti polna!« Enkratno, vse presežno dejstvo božjega učlovečenja je delo in 

sad – milosti, delo Svetega Duha. ko bi naši birmanci, naši botri in tudi naši starši mislili pri 

tem na kaj drugega, kot na novo obleko, na birmanska darila motornih koles in zlatih ur… Ko 

bi se tudi pozneje spominjali kaj so dobili, Kdo deluje, ali bi vsaj moral in mogel delovati v 

njih – marsikaj bi bilo drugače. Bolj sončno. Bolj srečno. Srca ne bi ostajal ledeno mrzla, pa 

tudi naše roke – ne bi bile prazne. Nas bo prebudilo, nas bo ogrelo Sonce Duha z neba? Bomo 

zaorali v pomlad? Odkrili in želi bi – zaklade. Marija naj prosi za nas! 

 

Ko je najvišji dan – junij 1999 
 

Mesec, ko je najdaljši dan. Rekli bi skoraj, da si večerna in jutranja zarja podajata roko. Zlasti 

pri ljudeh, ki imajo naporne službe in še doma zvrhano mero dolžnosti. In vendar pravi 

Župančič, da je ravno ta čas treba »izmeriti daljo in nebeško stran«, to je, temeljito se 

razgledati po življenju in svetu in po jasnem spoznanju uravnati dejanje in nehanje. 

V duhovnem, v bogoslužnem svetu je stvar še mnogo bogatejša. Letošnji junij je še ves v 

žarenju binkoštnih plamenov, človeške besede zvenijo v apostolskem zaletu in žanjejo 

razumevanje in uspehe, da se vsi čudijo. In ta praznik v svojem bogastvu ne traja le en dan, 

niti ne en sam teden, ampak se ponavlja že dve tisočletji. Vsepovsod. Od bazilike sv. Petra v 

Rimu do lurke votline pod zasneženimi Pireneji, pa spet od skromne vaške cerkvice nekje »na 

koncu sveta« do teoloških kapel – Božji Kruh je dovolj bogat za vse. Čaka. Kliče. Želi se 

razdajati, hoče nas krepiti. Daje nam predokus večnega svatovanja z Jagnjetom onstran naših 

sedanjih meja. Kdo bi ostal brezbrižen?! Kdo ne bi s pesmijo v srcu segal po Kruhu Življenja? 

Če bi ostal v svoji malomarnosti, bi gazil v vedno večjo bedo – ne le v duhovnem oziru, tudi v 

materialnem. Kdor zavrže ljubezen, ostane brez sonca. 

Praznik svetega Jezusovega Srca. Zgoščen kristal luči in moči. Božje Luči in Božje Modrosti. 

»Večje ljubezni nima nihče«, kot jo je skazal Odrešenik na križu. Križan si je pustil še 

prebosti srce, da so se odprli studenci odpuščanja in vseh milosti. Bogastvo vseh, ki se 

zatekajo k njemu. Rešitev zgubljenih, ki jih išče in kliče, dokler jih ne privabi k sebi. Nikdar v 

življenju ne pozabimo recimo dobrega zdravnika, ki nas je potegnil iz težke bolezni. In ne 

dobrega učitelja, ki nam je za vse življenje omogočil strokovno usposobljenost. ali ne? Zakaj 

bi pozabljali Srce večno živega božjega Sina? 

Kjer je Sin, je tudi Mati. Teden dni za Jezusovim Srcem praznujemo brezmadežno Marijino 

Srce. Kako zelo si želi Mati, da bi njen zemeljski otroci hodili po Jezusovem in njenem 

zgledu. Kdo se ne bi posvetil obema, ki sta dejansko ena sama ljubezen?! 

Ob koncu meseca bomo, polni ljubezni do Boga, s pesmijo pozdravljali letošnje 

novomašnike: delavce v zahtevnem Gospodovem vinogradu. Apostole naših dni. Učitelje 

Jezusove blagovesti. Odgovorne za tisoče in tisoče božjih otrok. Graditelje naše bodočnosti. 

Novomašnik, bod´ pozdravljen! – 

 

 

Polja, zrela za žetev, julij 1999 
 

V zlatu, ki ga sonce obilno siplje z neba, dozoreva zlato naših žitnih polj. Kakor so ga skrbne 

in pridne roke vsejale, tako zdaj čaka skrbnih in pridnih rok, da ga požanjejo. 
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Ne gre pa samo za neposredni vsakdanji kruh, gre prav tako, če ne še veliko bolj za naš 

duhovni kruh. Brez duhovne hrane in duhovne drže bi postali in ostali – vretenčarji na 

najnižjih stopnjah razvoja. In kje so roke, ki bi z veseljem in zavzeto pograbile za to delo? 

Naši novomašniki nam odgovarjajo na to. Vso svojo osebo, vsa svoja teženja, svojo globoko 

ljubezen do Boga in do človeštva, so posvetili delu za duše, za rešitev duš, kakor to želi 

Gospod sam in kakor je tudi sam usmeril svoje zemeljsko življenje, ki se je bilo začelo pred 

dva tisoč leti. »Pojdi za menoj!«, je na začetku zaklical dvanajsterim v Galileji. Tako je klical 

vsa stoletja, v vseh okolnostih, kako ne bi klical tudi danes, ko je žetev na duhovnem področju 

še tolikokrat obilnejša in za naš obstoj nujnejša?! In kako naj klic Boga izzveneva v prazno?! 

Kako mu ne bi z ljubeznijo sledili tisti, ki jih kliče Ljubezen sama?! 

Naši letošnji novomašniki odgovarjajo na božji klic in uresničujejo želje in pričakovanja nas 

vseh. Pozdravlja jih naše iskreno veselje, iz globine src jim želimo obilo božjega blagoslova. 

Zgodovina stoletij dob iva svojo potrditev. 

Ali ne praznujemo ravno v tem mesecu kar četvero svetniških godov, ki glasno odmevajo tudi 

na naših slovenskih tleh, polega tega, da jim skazuje čast in jim je hvaležna vsa Evropa? 

Kar 5. julija zasije nad nami luč slovanskih blagovestnikov, sv. Cirila in Metoda. Naša beseda 

se je oglasila v mašni daritvi. Zasijala je v bogoslužnih knjigah. V njej so bili posvečeni naši 

sinovi. Kultura polovice Evrope se je dvignila ob stran velikih narodov. Nista slavna 

Solunčana zavetnika Evrope, kakor je drugi julijski svetnik, sveti Benedikt, ki goduje 11. 

julija? Njegov klic: Moli in delaj! – ni samo seme vsega meništva, ampak je tudi kal celotnega 

napredka in smerokaz razvoja. Dan za njim stopita pred nas Oglejčana sv. Mohor in Fortunat, 

ki je njuno vneto pokristjanjevanje preko današnje Slovenije seglo še daleč na sever, do 

Drave. Mohorjeva družba za izdajanje dobrih knjig je odmev njunega pomena. Ko zadnji dan 

julija praznujemo začetnika jezuitskega reda, sv. Ignacija Lojolskega, se živo zavemo, da delo 

Vse za večjo Božjo čast kliče k zavesti in zavzetosti tudi danes – Tudi nas! 

Vsi. Vsak na svojem mestu, to lahko uresničujemo! – 

 

Pesem pričakovanja in zaupanja 
 

Gospod je obljubil, da bo prišel, in ne bo pozabil svoje obljube. 

Prišel je v času pred skoraj dva tisoč leti. Prhaja skrivnostno v božji besedi, v navdihih 

milosti, v evharistični daritvi. Prišel bo ob koncu časov: Sodnik, Plačnik, Zveličar in 

Odrešenik. Bog Oče se je sam zavezal z obljubo že v raju ko je v greh padlemu človeku 

naznanil Sina, ki bo odvzel grehe sveta. 

Preroki so vsa tisočletja pred Kristusom glasno in jasno napovedovali Njega, ki ga bo Devica 

spočela in ki bo za vse čase ostal z nami: Emanuel. 

Tik pred nami je neizpodbitna zgodovinska obletnica, ko je Sin človekov v betlehemski noči 

stopil v revno pastirsko votlino. Revščino in preprostost je izvolil, da je osramotil vse grabeže 

po bogastvu in prevzetne samovšečneže. 

Bogoslužje štirih adventnih nedelj nas pripravlja na praznovanje v duhu in resnici. 

Prva od njih živo zajame stisko in grozo ob koncu sveta. Narod vstaja zoper narod; znamenja 

so na nebu in zemlji; vse drhti od strahu. Evangelist pa nam glasno zakliče, naj dvignemo 

svoje glave, kajti približuje se naše odrešenje. Na moč neumesten je izgovor, češ da zdaj še ni 

konec sveta. Večnost je pred Bogom trenutek in trenutek kot tisoč let. Prvi prihod Kristusa 

pomeni za nas vsak hip življenja. Kdor ga zamudi in ne izkoristi, mu bo tudi poslednji 

Gospodov prihod samo – v obsodbo. S tem pa se ni šaliti. 

Druga adventna nedelja tudi zunanje slike zajema iz naših časov. Pripravljamo ceste za 

imenitne goste; z zelenjem, ki grozljivo pustoši naše gozdove, ovešamo pročelja in podboje 

pri hišah, zlasti pri lokalih, ki jim božič in njegovo praznovanje pomenita samo trgovski 

dobiček. Navešamo kič pisanih žarnic, da nas bolijo oči. Čemu?! Je to izravnavanje poti za 
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Gospoda? Niti malo. Resni Janez Krstnik kliče, naj izravnamo vzbokline našega napuha in 

napolnimo doline, ki so globoko pogreznjene, ker manjka naših dobrih del. Pošteno negativna 

je naša moralna bilanca: kdaj se bomo dvignili iz nje z molitvijo in dobrimi deli? 

Če druga adventna nedelja daje samo splošne smernice duhovne priprave na božič, pa nam v 

tretji Janez Krstnik daje tako neposredne in stvarne napotke, kako naj ravnamo, da se mu ne 

moremo načuditi. Prisluhnimo. 

»Kdor ima dve suknji, naj da eno tistemu, ki je – nima; jedi – prav tako! »Izterjevalci davkov 

naj ne zahtevajo več, kot je dovoljeno!« Vojaki naj nikomur ne delajo sile – 

Kdo daje Krstniku polnomočje za tako trde besede? Tisti, ki ga Krstnik naznanja. Tisti, ki je 

močnejši od svojega Glasnika in ki nas krščuje z ognjem Svetega Duha in milostjo božje 

ljubezni. Če ga poslušamo in sprejmemo, smo dragocena pšenica za božje žitnice nebes. 

V nasprotju z resnobo in zahtevnostjo prvih treh adventnih nedelj je četrta vsa svetla in 

ljubezniva. Zakaj? Zato, ker deviška božja Mati sama prihaja k nam na obisk, kakor je prišla 

na pomoč postarni in nebogljeni teti Elizabeti. S solzami veselja v očeh jo pozdravljamo tudi 

mi: »Blagoslovljena med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa!« Ko srečamo Marijo, 

srečamo tudi - Kristusa. Zato je tako grda in človeka nevredna vsaka kletev. Pa tudi 

malomarno brbljanje molitve, v kateri ponavljamo navedene besede, ne more biti po volji in 

tudi ne v čast: ne Bogu, ne Mariji. Je naše srce tako potopljeno v Boga, kot je bilo Marijino? 

Smo tako pripravljeni, priskočiti potrebnemu na pomoč, kot je bila Devica? 

Gospod prihaja. Trka na vrata našega srca. Govori nam z besedami evangelista Luke, ki ga 

poslušamo vse bogoslužno leto. Smo pripravljeni, da – odpremo Prihajajočemu vso našo 

ljubezen? 

Gre za nas – same. 

K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo, 

ne bom osramočen vekomaj! (psalm 24) 

 

Cvet in sad – oktober 2000 
 

Poleg februarja in maja je oktober tretji Marijin mesec v letu. Kar ne moremo se ločiti od 

božje Matere, vedno znova se mudimo v mislih o njej. V mesecu, ki je v naravi prebogat 

sadežev, od dišečih jabolk do sočnega grozdja, vidimo tudi še na vrtnicah lepe, sveže cvetove, 

od belih in živordečih do zlatorumenih. Kako bogato se te barve v prenesenem, duhovnem 

pomenu ponovijo na treh delih rožnega venca. V svetem letu, posebno posvečenem 

dvatisočletnici Kristusovega rojstva, dobiva misel na njegovo življenje še poseben poudarek 

molitev, ki vsa poje o njem. In kako naj bi mislili na Odrešenika, če se ne bi spominjali tudi 

njegove Matere?! In že smo pri izhodišču dolge stoletja žive molitve rožnega venca. 

Priljubljena molitev vseh slojev pove vsakomur to, kar je njemu najbližjega, pa tudi – najbolj 

potrebnega. Radost in trpljenje, pa spet vstajenjsko kipeče zahvaljevanje Bogu, da nas je rešil 

iz težkih skrbi in brezupnega ponižanja. on sam! Vsega tega nam ne potrjuje samo naše 

osebno izkustvo, temveč tudi vrsta svetnikov, ki godujejo ta mesec. Kar štiri značilne dvojice 

jih imamo. Najprej dva redovna ustanovitelja: sv. Frančiška Asiškega iz 13. stoletja in 

kartuzijanskega: sv. Bruna iz 11. stoletja. Koliko izrednih božjih darov sta zajela, koliko 

dušam sta  pokazala in odprla pot neposredno do slave in sreče v Bogu! 

V drugo dvojico lahko združimo dva opojno čista in duhovno bogata cvetova dveh sv. 

Terezij: Avlske iz 16. stoletja in Deteta Jezusa v prejšnjem stoletju. Obe sta bili karmeličanki, 

torej cvetova izrecno Mariji posvečenega reda. Obe sta doživeli čast cerkvenih učiteljic, kar je 

bilo v preteklosti naklonjeno samo moškim. In to po vsej pravici, saj je iz božje modrosti 

zajemalo oboje teh izrednih duš. Kot učenki in glasnici Marijine milosti sta k bogu vodili 

duše, ki so bile prej grozljivo daleč od boga. V tretji dvojici imamo kar tri apostole: sv. Luka, 

ki je izrecno Marijin življenjepisec v 3. evangeliju; za njim Jezusa bližnja sv. Simon in Juda iz 
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prvih časov in neposrednih doživetij. Četrta dvojica praznovanj pa je Marijina: praznik 

Roženvenške Kraljice, spomin na krščansko zmago l. 1571 – 7. oktobra, in praznik Fatimske 

Gospe, 13, oktobra – spomin na rešitev papeža Janeza Pavla II. iz smrtne nevarnosti ob 

atentatu nanj! Bogu hvala in Mariji! – Hvala od nas vseh, ki bolj in bolj spoznavamo, da se k 

Mariji zares, prav zares – nihče ne zateče zaman. Milost zmaguje tam in takrat, kjer nihče ne 

bi mislil in pričakoval. Bog zares ni daleč od nas. Daleč lahko obtičijo samo tisti, ki se zanj ne 

zmenijo. Sreča, da Božja Mati prosi in posreduje zanje --- 

 

Življenje mojega življenja, november 2000 
 

Predzadnji mesec koledarskega leta. Proti koncu svojega življenja gre tudi narava: vse polno 

sadežev nam je nasipala v naročje, da jih bo za dolgo dovolj. Domovi so si napolnili zaloge 

kuriva. Ni nas strah kratkih in mračnih in vse prepogosto deževnih dni. Življenje nima konca, 

samo njegove oblike se spreminjajo. 

Kako zelo je vse to podoba za duhovne razsežnosti! Že prva dva novembrska dneva nam to 

zelo živo in zelo glasno zakličeta v dušo. Praznik vseh svetih. tu ne mislimo toliko na vse 

zveličane v nebesih, kolikor na svoje rajne: na očeta, mater, brate, sestre, bližnje in celo daljne 

sorodnike. kakor za stavo ali za razstavo jim na grobove nanosimo cvetja, prižgemo luči. 

Postavimo celo bahavo – umetniške spomenike. Dolžni smo jim hvaležnosti, samo zunanje 

okrasje je le skromen del tega, kar bi morali občutiti, misliti in dajati. Svojcem, ki so v 

večnosti, treba dati to, kar prenese večnostna merila – molitev, topel in poglobljen vzdih duše 

in srca – Bogu, kar je Božjega! Vemo, kaj pomeni mašna daritev. Vemo, kaj pomeni rožni 

venec. Pogovor z Bogom, češčenje Boga; prošnja Boga, da se usmili umrlih. Cerkve se te dni 

napolnijo. Molitve se svetle dvigajo k Bogu, kot s pokopališč žari na tisoče nagrobnih luči! Ni 

dvoma, da to ni zaman. Spomin vseh vernih rajnih. Misel na smrt, na naše umrle, misel, kako 

naj jim pomagamo na poti iz kraja senc do kraljestva Luči. Kaj je Luč drugega, kot – Bog?! 

Kaj pa naj revno, omejeno in nepopolno človeško bitje prinese in daruje Bogu, kot njega – 

samega? Bogu, kar je – božjega. Bogoslužje nam nudi bogastva, da ga komaj dojemamo. 

Božji Sin in Sin človekov ni zaman šel na križ. Šel, neskončno Pravični, po rokah hudodelcev 

v smrt, da je s svojo smrtjo uničil smrt in obnovil življenje. Bi mogel naši revščini dati še kaj 

več?! Jaz sem vstajenje in življenje. Kako neskončno smo obdarjeni. Iz te neskončnosti 

bogastva nikoli ne moremo nehati zajemati. Zajemati za lastno duhovno prerojenje; za pomoč 

rajnim in živim. Zajemati za prerojenje celotnega sveta, ki je več kot nujno pomoči potreben 

siromak. Tako reven, da bi se kamnu zasmilil. Zgane se tudi naše srce. Božja iskra ljubezni 

nas razsvetli, nas ogreje in nam  podeli milost za dejanja. Kdo ve, če naši pokojni, za katere 

mislimo, da še potrebujejo duhovne pomoči za očiščenje, že niso v nebesih? božje sodbe in 

božja vrednotenja so različna od naših. To velja! Bog, ki je – Življenje našega življenja, je in 

ostaja: naše upanje, naša moč; Luč, ki razsvetli vse sence smrti, greha in zla. Sij, ki že sedaj 

ožarja naše zemske dni, polnost pa nam pripravlja za večnost. Gospodovo vstajenje je – tudi 

naše! – 

  

Kraljica v nebesa vzeta, avgust 2000 
 

Bogastvo poletnega sonca žari in se razliva okoli nas. Luč od zgoraj je pesem življenja in 

radosti, da se razgublja, kar je okoli nas senčnega v naravi in v naših dušah. Avgust je v 

Cerkvi in bogoslužju ves zazrt v božjo Mater Marijo, v njeno vnebovzetje. Majnik je 

potopljen v vonj šmarnic, oktober v bogastvo belih rdečih in zlatih rož, avgust pa se dviga k 

sončnim nebesom. Kar ne more se nagledati nebeške glorije in kar naprej v duhu prisluškovati 

slavospevom angelov, ki se v odmevih ujamejo tudi v naše cerkvene pesmi. 
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Zdrava, milosti polna!, je na začetku Kristusovega življenja angel pozdravil Marijo ob 

Oznanjenju v Nazaretu. Isti spev, bogato razvejan in v neskončnost razgiban in obogaten, 

ponavljajo ne le naše pesmi, temveč tudi naša srca. Prav ta še veliko bolj doživeto. Kdo od 

človeških otrok ne bi ob misli na Mater zadrhtel od ljubezni, se ne bi sklonil s častjo pred Njo, 

ki jo je sam božji sin najprej izbral za Mater, potem vse življenje hodil ob njej, nazadnje pa jo 

po njeni telesni smrti dvignil k sebi. 

Sam je po zmagoslavnem vstajenju s telesom odšel v Očetovo slavo in to pred očmi svojih 

učencev. Kako ne bi v nebeško luč in nebeško radost dvignil tudi nje?! 

To so verovali že prvi časi krščanstva. To vero so nadaljevala vsa poznejša stoletja. Kolikor 

težji so bili časi, kolikor bolj so ogrožali vero in versko življenje, toliko iskreneje in globlje se 

je dvigala vera, se je razcvitalo češčenje Marije, Vnebovzete Kraljice. 

Kaj vse so storili Frančiškovi sinovi, kaj dominikanci, karmeličani, cistercijani, kartuzijani. Ni 

mogoče pregledati vsega tega prizadevanja in uspehov, katere je Mati in Kraljica iz nebes 

podpirala in blagoslavljala svoje otroke. Največji in najbolj odločilen uspeh pa je v tisoč in 

tisoč srcih, ki ob misli na Marijo v nebeški slavi in radosti začutijo tudi sami, da so nebesa 

tudi sama njihov končni cilj! Minilo bo, kar je v življenju na zemlji težkega, žalostnega; 

zabrisane bodo vse krivice, ki nam jih je tako ali drugače prizadejal človek poleg nas. 

»Pridite, blagoslovljeni, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! » Naša 

duša bo zagledala pred sabo Mater, ki nas je tolikokrat s svojo milostjo rešila iz stiske. 

Kraljico, ki je žarišče ljubezni in modrosti in moči ob prestolu Najvišjega. Vesela bo svojih 

otrok, ki so prišli iz preizkušenj in naporov in pričakovanj na cilj, v neskončnost! – Aleluja! 

 

Vaša luč naj sveti pred ljudmi Mt 5,16 
 

Julij. Dnevi so ožarjeni s soncem, ki stoji najvišje. Bogate žetve kličejo na delo. Vsepovsod. 

Naš kruh je dozorel, velik in nepogrešljiv božji dar. Rabi samo še pridnih rok, da ga požanjejo 

in po volji nebeškega Očeta porazdelijo potrebnim. 

Mesec novih maš. Radostni dnevi, kakršnih ponekod župnije čakajo po desetletja. Ne odzove 

se vsak, ki sliši Gospodov klic: »Hodi za menoj!«, ne čuti silne moči ljubezni – ljubezni do 

Boga in ljubezni do ljudstva, ki tako silno pogreša in potrebuje duhovnega Kruha. Zato pa je 

tem večja in tem splošnejša radost za občestvo, ki se od blizu in daleč zgrne okrog  

novomašne daritve. Ne začutimo brez razloga velikega veselja, ko stopi eden od nas, Bogu 

posvečen novomašnik, k oltarju, da ponazori in obnovi Gospodovo evharistično daritev. 

Toda – prazničen dan mine, kaj pa potem? božji blagoslov ne izostane. Razliva se na vse 

strani, zajema duše, misli in srca tudi tam, kjer ne bi pričakovali. Brez božjega kruha ni 

mogoče živeti. Vsaj zdravo živeti ne. In prav pri tem imajo Bogu posvečeni bratje našega 

občestva nepogrešljivo nalogo in vedno odprto območje. 

Kako lepi so julijski svetniški godovi in koliko nam povedo! 

Že v prvih dneh stopita pred nas dva duhovna velikana: sv. Ciril in Metod. Apostola vseh 

milijonskih slovanskih narodov, ki sta v času, ko je bilo treba na razvalinah poganstva graditi 

novo stavbo duhovnosti in kulture, postavila temelj, mimo in preko katerega ni mogoče. 

Nekaj dni za njunim praznikom zasije god sv. Benedikta. Živel je sicer tri sto let pred našima 

slovanskima Bratoma, pa je že takrat polagal temelje kulturi v najširšem pomenu besede. Moli 

in delaj! To njegovo vodilo sega v vse globine zemlje in se pne v vse višine neba. Njegovo 

vodilo ni pognalo cvetja samo po samostanih, ampak je iz njih kot nepogrešljivih žarišč 

zasijalo tudi najširše kulturno življenje, zacvetelo gospodarstvo in se iz  njegovega 

posredovanja uravnovešalo tudi socialno življenje in so se nevsiljivo izravnavala nasprotja 

med gosposko. Ni torej čudno, da so ravno navedeni trije svetniški velikani postali zaščitniki 

Evrope! – 
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Tiste Evrope, ki v naših dneh išče boljših poti, kot jih je hodila v preteklosti; ki želi najti neko 

skupno govorico in uskladiti različnosti v vsem sprejemljivo sožitje. To pa je naloga in delo 

slehernega od nas. Na razpolago so nam dana tako bogata duhovna sredstva, da jih ne 

zmanjka. Vsi smo delavci v Gospodovem vinogradu! Vsak po svoje.  

Uspehi ne bodo izostali.  

 

Bogastvo Božjih darov, julij 2000 
 

Božje bogastvo in božja darežljivost ne poznata meja. O božiču učlovečena Beseda. V postu 

za nas križani Odrešenik. Ves velikonočni čas zmagoslavni Vstali s pozdravom: Mir vam 

bodi! in: Jaz sem, ne bojte se! No, mar naj v žaru poletnih tednov mislimo samo na dopuste in 

kaj bi si lahko na njih privoščili?! To bi bilo zelo malo, veliko premalo za naša pričakovanja 

in potrebe. Kaj torej? Bogoslužje Cerkve nam daje vse kaj več, neprimerno več. In: bolj nas 

vrednega in nam potrebnega. 

Letošnji junij je izreden mesec. Začel se je kar z Gospodovim vnebohodom, s praznikom 

kraljeve vrnitve Sina k Očetu. Če bi si zamislili najslovesnejše slavje svetovno znane 

katedrale z vrhunsko glasbo in bajno osvetlitvijo, bi bilo to vse le »sled sence zarje glorije 

onstranske«! In isti dan duhovniški četrtek, z molitvijo za tiste, ki nam kažejo pot do nebes. 

Da, do nebes tudi nam. To pa še ni vse: takoj za tem dnem smo začeli v devet dnevnici prositi 

Sv. Duha, Oživljalca in Tolažnika, da bi nas razsvetljeval in vodil v vsej resnici, kakor je 

obljubil Gospod! 

Binkošti. Rojstni dan Cerkve. Pisane množice različnih narodov zaslišijo blagovest o Bogu, 

vsaka v svojem jeziku. Naši birmanci začutijo notranjo luč, ki jih ne bo pustila na cedilu. 

Najbližja jim bo, kadar jo bodo najbolj rabili, ko se bo »knez teme« najbolj poganjal, da jih 

zasužnji z zapeljevanjem. O, ne le birmanci: tudi ostala življenjska obdobja bi duhovno 

klavrno usahnila brez darov od zgoraj! Pridi, pridi, Svetu Duh! Dar ljubezni. Dar božje 

ljubezni. Bolj kot je naš čas zmeden, bolj smo potrebni Luči, ki ne ugasne, in Moči, ki je ne 

zmanjka. Pripravljena je in čaka nas, če z bedastim omalovaževanjem ne gremo – mimo nje. 

Nebesa in njihovo slavje se nam odpira s praznikom Svete Trojice. Kar vidimo, kakor na sliki 

največjega mojstra, Očeta in Sina n Svetega Duha! Kolikokrat na dan te osebe, ki so ena sama 

božja Luč, imenujemo na začetku in koncu vsake molitve! Nevidne so dejansko z nami. 

In kako bi večno božje veličastvo ne imelo človeških glasnikov in oznanjevalcev?! Junijski 

god sv. Janeza Krstnika nam neposredno postavi pred oči predhodnika Gospodovega že ob 

spočetju, njegovo oznanjevanje Jezusa in Jezusov krst. Apostolska prvaka, sv. Peter in Pavel, 

nam kakor živa kličeta Jezusovo oznanilo. Skozi 2000 let. Ju poslušamo? Ves duhovni ogenj 

in duhovni darovi pa se izlijejo v mogočen sklep: praznik Jezusovega srca. »Kot jaz vas 

ljubim, se ljubite!«, nam zazveni globoko v duše in ne utihne. Ne more utihniti. Božja 

ljubezen zmaguje že sedaj. Vsemu navkljub! – Amen. 

Kje pa naj zajemamo ljubezen? Kje naj jo v časih, ki se razkrajajo v sebičnosti in 

brezobzirnem pohlepu? 

Nikjer drugod, kot v Kruhu iz Nebes! V Svetem Rešnjem Telesu. V Kruhu iz nebes, v Kruhu 

življenja. V tednu po Sveti Trojici ga izrecno praznujemo. Se mu dovolj približamo? Se 

dovolj zamislimo v to skrivnost in v to neposredno darilo božje ljubezni? Naše duše bi 

usahnile brez njega. Tega pač nihče noče?! 

 

Čas rasti in cvetja, maj 2000 
 

Letošnji maj n le ves Marijin, je tudi še ves velikonočen, saj ga začenjamo s tednom po beli 

nedelji in končujemo na večer pred Gospodovim Vnebohodom. Vsak dan ni le bolj poln 

svetlobe v naravi, v vedno daljših dnevih, temveč tudi v bogoslužju in naši pobožnosti. Cvetja 
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nam kipi in valovi pod roke, da smo v zadregi, kaj bi izbrali najlepšega, da bi okrasili kipe, 

slike in oltarje Nje, ki je Roža skrivnostna, naša in Gospodova Mati, polna milosti in polna 

dobrote. 

Mogočna velikonočna simfonija ne more utihniti: valovi v vedno novih varijantah, napolnjuje 

nam dušo, pa je ne more nikdar napolniti: kako tudi ne, saj valovi iz večnosti, mi pa smo le le 

otroci bežnega časa. Gospod je res vstal, aleluja! – tako začenjamo dnevno molitveno 

bogoslužje. Vsa človeška hudobija ga ni strla, niti smrt ne križu mu ni bila kos: ravno 

nasprotno: na križu je smrt našla svojo – smrt! Življenje je močnejše, življenje je zmagalo. 

»Kdo zdaj se ne bi radoval?!, poje naša lepa velikonočna pesem. Pojejo jo naša srca. Naš 

vsakdan je po Kristusovi zmagi več drugačen, kot je bil pred njo. Zaupanja nam ne zmanjka 

in ne moči. Ni se treba čuditi, ne vpraševati, kako to. Kadar se zaustavimo ob tej ali oni 

težavi; ko se zavemo, da tega ali onega nismo prav napravili, se vzdih našega srca in solza 

našega očesa kar sama dvigneta k sliki Vstalega. Zaslišimo notranji glas, ki nam jasno in 

neizpodbitno spregovori: Zagovornika imamo pri Očetu, njegovega edinega Sina, ki nas je 

spravil z Bogom, ki nam je postal pot, po kateri varno in mirno in uspešno gremo naprej. 

Kadar v razumljivi človeški plašnosti in zamejenosti zaklenjeni tičimo v kaki odmaknjeni 

luknji, se nam kot apostolom na velikonočni večer kar sama odprejo vrata in živ Gospod je 

med nami. Njegov božji glas nam rahlo očita: Kaj se bojite, maloverni?! – Zagledamo 

njegove rane in duša nam vzkipi v molitvi: Moj Gospod in moj Bog! – Vsi prerojeni smo. 

Plamen vere nam da novo moč. Kakor bi bili še prej dvomili nad sabo, nad svojimi 

zmogljivostmi, da Gospodu postanemo priče po vsem svetu, tako zdaj zagorimo v živi 

apostolski dejavnosti. Oznanjati začnemo Vstalega: ne le v življenjem, ki ni v nasprotju s 

Kristusovo besedo, temveč tudi neposredno. Sodobni pogan začudeno posluša in se zamisli. 

Smisel življenja se začenja odgrinjati. Nov pogled se odpira. Nova moč nas navdaja. Novi 

uspehi se rojevajo. Življenje se nam spet začenja zdeti vredno, da ga živimo. Gospodovo 

vstajenje začenja dihati v naši notranjosti in postaja bolj in bolj živo. Prilagojeno naši 

zmogljivosti, našim potrebam. In zelo jasno tudi našim nespornim obveznostim do sočloveka. 

Novo tisočletje se ni zasenčilo samo v številke. – Bogu hvala! – 

 

Vrnil se bom k Očetu, Lk 15,18, post 2000 
 

Jubilejno, sveto leto 2000. Začetek novega stoletja, začetek novega tisočletja. kakšni časi so 

pred nami? Kaj nam bodo prinesli? Kaj bomo doživeli? Vsekakor vprašanja, ki imajo svojo 

težo. Odgovori pa so v veliki meri v naših rokah. V naših vsakdanjikih. V naših srcih in v 

našem mišljenju in odločanju. Zakladnica božjih darov je neizmerna. Mati zemlja, na kateri 

stojimo, na kateri občudujemo zasnežene vrhove gora, valove zorečih pšeničnih polj, drzno 

zamišljeno in uspešno proizvodnjo tehnike in industrije, domiselna trgovska povezava od 

oceana do oceana, s celine do celine. Božja dlan se ne izprazni. Vse je dano človeku. Vse – 

samo, če so roke razgibane v delu. Delo pa razgibava poštena moralna zakonitost. Ta temeljni 

zakon je pogoj vsemu. In kdo nam ta zakon pove? Oče in Stvarnik. Beseda, ki se je 

učlovečila. Prišla je med nas kot človek, ne da bi bila prenehala biti Bog. Prišel je, naš 

gospod, da bi nam prinesel življenje in da bi imeli življenje v izobilju. In – človek? Je 

prisluhnil Besedi? Kaj je storil? Začetnika življenja je – obsodil na smrt. Zakaj? Češ, da »se 

dela Boga«. Strahota! Križ s Kalvarije priča, kaj je človekova odklonitev božje besede. 

Božja neskončnost pa premosti in premaga tudi največji greh človeka. Premaga ga prav na 

tistim križu, s katerim je človek po prišepetavanju zla poskušal premagati Boga! Križ je postal 

drevo življenja. 

Človek je kot izgubljeni sin v Kristusovi priliki samovšečnež, ki prešerno odkloni vso 

ljubezen očetovega doma ter se poda nekam na slepo. Jasno, da po tem, ko je zavrgel božje 

zakone smotrnega, urejenega življenja, kaj hitro zapravi vse dobro, kar mu je ostalo iz 
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očetovega doma, in začne stradati. Želi si potolažiti glad z ostanki krme za živali, pa še tistih 

mu nihče ne da. Ni si težko predstavljati, kaj mu roji po glavi. Zave se, kakšno neumnost je 

storil, ko je zapustil očeta. »Grešil sem…« Spoznanje krivce, ki jo je bil storil, in priznanje 

krivde, pa kar sama rodita sklep: »Vrnil se bom k Očetu…« Vrne se. Oče je en sam. Očetova 

ljubezen je kot vedno odprta domača hiša, je: Odpuščanje. Je topel objem in slovesna 

pojedina. 

Naša postna razmišljanja. Naše spovednice. Naše obhajilne mize. 

Oče odpušča, ker nas – ljubi! – Amen. 

 

Luč darovanja, februar 2000 
 

Februar. Zgodnji dih pomladi, ki se ne pusti več premagati. Vedno več svetlobe. Na pragu nas 

pozdravlja praznik Svečnice, Gospodovega darovanja v templju. Po cerkvah valovi luči – 

vsakdo jo ima v rokah. Kar sami od sebe pomislimo, da bodo tako žarele v naših rokah sveče 

na veliko soboto. Kdo je ta Luč? Nihče drug, kot naš Gospod, kakor smo v dnevni božični 

maši slišali, da je Kristus prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Na Svečnico ga vidimo 

na rokah matere Marije, ki ga prinaša v tempelj, da ga daruje Bogu. S tem Naša ljuba Gospa 

ni le izpolnila predpisa, naj bo vsak prvorojenec posvečen bogu, temveč je tudi – in to še bolj 

in v prvi vrsti! – predstavila in označila svojega Sina kot Jagnje, ki se bo darovalo za 

odrešenje sveta! V nikomur drugem namreč ni rešitve, rešitve naših duš. Na Svečnico si Božič 

in Velika noč nekako podajata roko. 

In mi? Ko bomo blagoslovljene sveče prinesli domov, jih bomo nemara spravili v predal in 

pozabili nanje. Nemara bomo segli po njih v težkih urah, jih prižgali in iz vsega srca poprosili 

Mater in Sina, naj nam pomagata. vprašanje za našo vest pa je, če se zavedamo, da smo tudi 

mi, da je vsak izmed nas, na nek način mati in sin. Nikakor niso te besede preveč. Mati smo, 

ker bi morali vse svoje najboljše, najljubše z odprtim in radostnim srcem posvetiti Bogu! Po 

njem živimo; vse, kar imamo in znamo in udejanjamo, vse to so samo božji darovi. Koliko 

zahvale smo zato dolžni Gospodu! In s kakšno brezpogojno pripravljenostjo in neomajno 

zvestobo moramo zato bližnjemu sijati s čisto vestjo, z dobrimi deli, mu služiti in živeti. Z 

dneva v dan. Če je lahko ali če nas stane trdega samopremagovanja. Ni li tudi materi Mariji 

starček Simeon, potem ko je na roke vzel božje Dete, prerokoval, da »je Ta postavljen v padec 

in vstajenje mnogih v Izraelu«, da bo pa njeno lastno, materinsko dušo presunil meč bolečin. 

Tolikega trpljenja, kot ga je pozneje prenesla Marija, pač nihče na svetu ni doživel in 

prenašal! 

In kako smo »sin«? Prav s tem, da se darujemo. S tem, da izvršujemo dan za dnem, leto za 

letom, za kar nam je Bog dal moč in darove. S tem nezadržno sijemo pred ljudmi, ki čisto 

upravičeno priznavajo vrednost našega življenja. Naravno, da takšnega mnenja o sebi ne 

bomo spravljali v lastni žep, ampak da ga bomo kakor lep šopek, kakor znova prižgano luč 

ponižno in hvaležno ponesli pred božji oltar. S tem bomo nekako duhovno nadaljevali 

praznovanje Svečnice. Naša osebna lučka se bo zlivala z neskončno božjo Lučjo!  

Že tukaj in sedaj. Bogu hvala! - 

 

Navzočnost besede, januar 2000 
 

Naša navadna človeška beseda ne ostane dolgo med nami. Ostane kvečjemu v srcu, če je bila 

izgovorjena pametno in z ljubeznijo. 

Drugače je z Besedo, z učlovečeno drugo božjo Osebo, z našim Gospodom, Jezusom 

Kristusom. Zaslišali so jo že pred dva tisoč leti angeli v nebesih in ji začeli prepevati slavo. 

Zaslišali so jo pastirji na betlehemskih poljanah, saj je kot dete ležala pred njimi. 
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Zaslišali so jo Modri v daljni vzhodni deželi in so se ji prišli poklonit. Zaslišale so jo čez leta 

množice v puščavi ob Jordanu, ko je nanjo pokazal kristusov glasnik, Janez Krstnik: »Glejte, 

Jagnje božje!« Zaznali so jo ljudje, da je zares med njimi tako dolgo in tako težko pričakovani 

Odrešenik. Zgrinjalo se je ljudstvo in poslušalo in sprejemalo blagovest. Kako je tudi ne 

bi?!Živa priča je bilo, ko se je, kot so govorili, »tesarjev sin iz Nazareta« sam dal krstiti 

Janezu Krstniku in se je zaslišal čudovit glas iz nebes: »Ta je Moj Ljubljeni Sin!« Kdo po 

takem pričevanju še ne bi verjel?! 

Beseda pa ni ostala še brez drugih pričevanj. Tako močna je bila, da je ozdravljala razne 

bolezni. Ljudstvo je strmelo in množice so se okoli Gospoda zgrinjale bolj in bolj. in kar se je 

zdelo največ, je mogočna Gospodova beseda še izganjala celo hude duhove! Kdo naj bi bil 

zmogel še kaj takega? Dokazovala je sicer preprosta beseda, toda izgovorjena z oblastjo, da je 

na delu Nekdo, ki dela z oblastjo, ki ni navadna, človeška, ampak mnogo več. 

Kako bi se torej klicu te Besede ustavljali ribiči, ki so brez pomisleka in brez obotavljanja 

pustili svoje ribiške polne ob Genezareškem jezeru, zapustili očeta in odšli za njo! In kam? Ne 

v bogato službo, ne na odločujoče javno službeno mesto z bogatimi dohodki, ampak v 

negotovo – tja, kjer še Učenik ni imel, kamor bi glavo položil. Beseda je živela in delovala in 

uspevala tudi v vseh, ki so jo sprejeli in šli za njo. Dvanajst neukih ribičev je že za časa 

svojega življenja pridobilo in prekvasilo silna ozemlja takratnega rimskega imperija! Nič zato, 

če so ti glasniki m orali v ječe. Nič zato, če je celo Peter – Skala, kot njegov Učenik, moral na 

križ. Nič ni zaustavilo, ker ni moglo zaustaviti!, širjenja in poslušanja Besede. Čas so se na 

zunaj spreminjali, jedro pa je - ostajanje Besede, ostalo isto, nedotaknjeno. Ravno trpljenje  

ljudi zanjo in v njenem imenu je izpričevalo in izpričuje njeno božanskost. Beseda je Meso 

postala! 

Kako je v naših srcih? Še utripa v nas življenje? Božje življenje? 

 

Ko zori naš kruh, julij 2001 
 

Zlato naših žitnih polj se v juliju kot reka v neštetih rokavih izliva med naše domove, da nam 

za vse dni v letu zagotavlja vsakdanji kruh. V duhovnem oziru nam bogoslužje Cerkev nudi 

obilje bogastva s praznovanjem svetniških godov. Dvoje obrazov ni enakih, vsak nam pove 

svoje, pisane luči nam osvetljujejo pot življenja. Vse vodijo k Bogu, toda vsaka po svoje. 

Odvisno od česa, v katerem so svetniki, božji izbranci in ljubljenci živeli, zanimivo in 

značilno pa je, da so tudi za nas polni življenja, neovrgljivi. 

V mesecu novih maš, kakršen julij je, izstopajo obrazi posvečenih, svetniških oseb. 

Najprej se nam srce v veselju in spoštovanju zgane ob svetem Cirilu in Metodu, slovanskih 

blagovestnikih  in duhovnih zaščitnikih Evrope! 

tisoč in sto let že milijoni slovanskih narodov v domači besedi poslušajo Besedo Kristusa in v 

materini govorici pojo pesmi Gospodu. In že zaslišimo klic: Moli in delaj! – ustanovitelja 

evropskega meništva, sv. Benedikta, ki je tudi v gospodarstvu, splošni kulturi in družbeno 

zaoral v napredek Evrope. Kako pa naj človek, posebno kristjan, shaja brez matere?! 

Karmelska Mati božja zasije pred nami ne le kot zavetnica ženskih in moških redov, ampak 

tudi kot pobuda in moč duhovne prenove in razcveta. »Marija, vse k tebi hiti – Marija, 

pomagaj na ti: »Nikoli še ni bilo slišati, da bi bila Ona koga zapustila! Za verski, cerkveni in 

kulturni dvig in razcvet pa nismo bogu hvaležni le za sveta Cirila in Metoda, ampak tudi za 

svetega Mohorja in blagovestnika iz Ogleja, ki je bil v zgodnjem srednjem veku važno in 

dejavno žarišče apostolata v verskem in kulturnem oziru. Kako posrečeno ju je svetniški škof 

Slomšek izbral za zavetnika Mohorjeve družbe, ki že poldrugo stoletje dviga versko in 

kulturno zavest med Slovenci s knjižnimi bogastvi. Ni hiše, ne med izobraženci, ne med 

preprostimi delavci in kmeti, ki jih ta knjižna darila ne bi budila in dvigala! 
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Tri godove, tri praznovanja oseb iz Jezusovega časa in okolja nas kličejo h Gospodu: sv. Ana, 

sv. Magdalena in sv. Jakob starejši; njih življenje nam sije in govori. Sv. Ane ne prosijo za 

posredovanje milosti le starejše žene in matere: Mater Božje Matere ljubimo, častimo in 

kličemo vsi. Apostol sv. Jakob nas vodi z Jezusom na goro veličastnega Jezusovega 

spremenjenja, opominja nas pa, naj si ne želimo in iščemo uglednih posvetnih mest in časti! 

Isto nam z geslom: Vse za večjo božjo čast kliče možati in globoki ustanovitelj jezuitskega 

reda, Sv. Ignacij Lojolski, ki je v težkem in nevarnem 16. stoletju pokazal novo pot ne le za 

svoj čas, ampak tudi za bodoče, tudi naše dni. Kar dokaže in utrdi znanost, z veseljem 

sprejmemo. Bogu hvala! 

 

Glejte, zdaj je čas milosti, 2 Kor 6, 2, marec 1998 
 

Letošnji marec je ves posten. Kliče nas kot pomlad k novemu življenju in naši duši kaže poti 

k temu. Vprašanje je, če prav mislijo tisti, ki v postu vidijo samo pritrgovanje pri hrani, 

otožne vijolične barve; tisti, ki pogrešajo vesele pesmi Gloria in Aleluja. Jasno je, da si naša 

narava želi čim več vedrine in veselja. Toda postne zahteve in navade hočejo prav s temi 

bogoslužnimi barvami in klici vrniti našim dušam zdravje in moč, ki smo ju zapravili z 

neurejenim pogledom in zgrešeno potjo. S tistimi odkloni, ki so nas zavajali in smo se jim 

suženjsko uklonili. Ko nam Cerkev na pepelnično sredo posipa prah na čelo, nas spomni, da 

smo si s prvim človekom, ki je bil padel v raju, nakopali trpljenje in smrt. sicer pa – dnevno 

na žalost ugotavljamo, kako si nepreviden vozač sam nakoplje konec pod luksuznim avtom. 

Božje izročilo, katero nam posreduje Cerkev z življenjsko modrostjo desetero božjih zapovedi 

in z jasnim klicem Kristusovega evangelija, nas svari pred spodrsljaji in nam nedvoumno kaže 

pravo pot. 

Čas milosti. Dragoceno božje darilo. Izraz in dokaz neskončne božje ljubezni. Ko se je človek 

sam zakopal v greh in njegovo uničenje, se je sam božji Sin spustil kot enkratni gorski 

reševalec v naše temne prepade in za ceno lastnega življenja dvignil grešni rod iz smrti. Post o 

tem razmišlja, Molitve križevega pota niso neka literarna dediščina, ampak glasen klic 

življenja, »Večje ljubezni nima nihče, kot je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje!« (Jn 

15, 13) 

Ljubezen pa je tista moč, ki oživlja. Neizčrpna pomlad. Prerojenje. Darilo, ki ga ne zmanjka. 

Ko se v postu in s postnimi dejanji odpovemo zlobnim ubijajočim zavajanjem greha, nas 

objame Bog, zaživimo v bogastvu božje ljubezni. Osvobodil nas je Najvišji, Neskončni. Z 

lesom križa je Odrešenik zdrobil verige zla, po duši mrtvim vrnil božje življenje. Odprl nam 

je vrata v pomlad duha, ki je ena sama pesem. Pesem odrešenih, božjih prijateljev. In vsi 

postni dnevi, vse postne ure, vsi postni vzdihi: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«, vsak 

trenutek življenja, ko zamišljeno postojimo pred križem in vsrkavamo dih Kristusove 

darovanjskosti, je nov pomladni cvet na blagoslovljeni zemlji, nov odmev angelskih pesmi, ki 

vso večnost slavijo in hvalijo Gospoda. Nismo vredni nepojmljivo velike božje ljubezni, smo 

je pa na moč – potrebni! Brez nje in sodelovanja z njo bi usahnili. 

Tega pa najbrž – nočemo. – Usmili se nas, o Gospod! – Usmili se nas! – 

 

Duh je, ki oživlja, maj 1998, Jn 6, 63 
 

Duh je, ki oživlja, meso nič ne koristi, je rekel Jezus učencem, ko se jim je zdela trda njegova 

beseda, da je njegovo meso jed in njegova kri pijača. Bilo je to še pred Jezusovim trpljenjem 

in njegovo smrtjo, ko je bila takšna trditev še bolj zahtevna, kot po Gospodovem vstajenju, ko 

se je Učenik zares izpričal živega z več konkretnimi prikazanji. 

Že sveto pismo stare zaveze govori o tem. Na začetku stvarjenja je nepregledno vodovje 

pokrivalo zemljo in božji Duh je plaval nad njim. Ko je Stvarnik iz ila oblikoval človeka, je ta 
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zaživel, ko mu je Bog vdihnil svojega duha. Vrsta prerokov izvoljenega ljudstva je prišla do 

svojega služenja božjim načrtom šele, ko je Bog izrecno in izrazito in po svoji izbiri z Duhom 

pokazal, kdo bo izvrševal božje zamisli. Dajal prerokom za to vso moč. 

Nova zaveza nudi bogastvo primerov in dokazov. Učlovečenje Jezusa se uresniči, ko Sveti 

Duh navda Devico Marijo. Naša sedanja Majniška Kraljica prvič stopi pred nas v neposredni 

zvezi s Svetim Duhom! Predno Jezus začne javno delovati, ga Duh odvede v puščavo, kjer se 

posti in moli. Ob reki Jordanu se ob Jezusovem krstu Sveti Duh v podobi goloba vidno 

pokaže nad Odrešenikom in potrdi po Očetu njegovo poslanstvo. 

Prepričevalna moč Jezusove besede in njegovih čudežev Gospod pred vsem poudarja, da je z 

njim Oče. Tem bolj neposredno omenja Jezus Svetega Duha, ko se bliža čas njegovega 

trpljenja in je naravno zbegane in plašne učence moral opozarjati, da jih ne bo zapustil sirot, 

da jim bo poslal Tolažnika, ki bo vedno ostal z njimi, jih učil vsega in spominjal, kaj jim je bil 

sam povedal! Torej je že začel tisti čas, v katerem smo tudi mi sedaj. Nismo sirote. Nismo 

sami. obilje božje ljubezni in modrosti in moči nas kliče, nas navdaja, nas krepi, vliva nam 

globoko duhovno veselje, ki ga svet ne pozna in ga tudi nikoli ne more dati. Obsipava nas z 

lučjo v najtemnejših trenutkih – ni se brez pomena prvi binkoštni dan razlil na učence ravno v 

podobi ognjenih jezikov. In spet ravno tu spet srečamo Svetega Duha v zvezi z Marijo in v 

njeni navzočnosti sredi apostolov! Jezusova Mati nam je srednica, nam je priprošnjica v toliki 

meri, da se tega komaj zavedamo, le v globini srca to čutimo: in leto – 1998 je ravno izrecno 

posvečeno razmišljanju o Svetem Duhu. Bogastvo se nam siplje v življenje! Aleluja! Zares je 

lahko in lepo – biti kristjan! – 

 

Darovanje v templju, febr. 1999 
 

Dnevi postajajo daljši, svetlejši; sonce je močnejše. Kako naj razdelimo najkrajši mesec v 

letu? Kar na dve polovici, čeprav ne enako dolgi: na odseve božične miline, vključno z 

zaupno mislijo na božjo Mater, in na resno in zahtev no postno spokornost – pripravo na 

velikonočno vstajenje. Točneje: vse naše življenje je – ali bi vsaj moralo biti »že tukaj in 

sedaj«: vstajenje iz teme v luč, iz spodrsljajev v pokončno držo človeka, ki »je rojen za kaj 

več«, kot hlastanje za denarjem in »užitki«, ki jih denar omogoča, narekujejo pa 

prišepetavanja sumljivega izvora in vprašljive smeri. 

Marija: vidimo jo, Mater z detetom v svetišču, kjer svoje najdražje daruje Očetu. Spolnjuje 

tisočletno zahtevo, spomin, da je Bog rešil svoje ljudstvo iz sovražnikove sužnosti. Ali ni tudi 

današnji človek ogrožen na duši in telesu? Ponaša se, češ da je sam svoj gospod, toda dan za 

dnem se čuti bolj nebogljenega, bolj nesamostojnega. Sence legajo nanj, zebe nas do srca, 

smiselnost življenja se nam izgublja izpod nog, kot se cedijo zadnje lehe umazanega snega. 

Kaj torej? Mati Marija kaže in želi: kot otroci se zaupno posvetimo Očetu. To je naša čast. Tu 

je naša rešitev. Tu je naša bodočnost. Zateči se v tempelj: v cerkev, v božjo družinsko hišo, 

kjer je za vse prostora in kjer je vsakdo dobro sprejet. Božja ljubezen ne pozna ločevanja, vse 

objema, vsem pomaga. Za človekov zaupen pristop daje iz svoje neizmernosti! 

Kar sam se nam iz te ugotovitve zablesti enkratno bogat čas Posta. Pritrgovanje v jedi; 

vzdrževati se vsega, kar ni v skladu z božjim otroštvom: zapeti sončno pesem bolj in bolj 

vdane molitve _ najti »čas« (v resnici – pripravljenost) za pogovor z Bogom, za 

prisluškovanje besedi, ki nam govori neprestano: razodeva sebe, odkriva svojo ljubezen do 

nas; svari pred nevarnimi točkami naše večkrat planinarsko strme poti skozi življenje. Tedni, 

ko nam pobožnost križevega pota živo dokazuje žrtev samega božjega Sina; odpira kipeče 

vrelce usmiljenja, odpuščanja, milosti za vsakega od naših nebogljenih korakov. In kaj bi se 

dalo reči šele o daritvi svete maše?! Živa, dejanska ponovitev, stvarno ponavzočenje 

Golgote?! Bi hoteli še več? Je še kje ljudstvo, ki mu je Bog tako blizu?! Kakšen bo naš 

odgovor? Bomo zaslišali klic? Bomo šli za njim? Bomo izkoristili zaklade, ki se nam 
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ponujajo? Bomo čaše iz obilnih Kristusovih vrelcev tudi prisrčno ponudili toliko in toliko 

žejnim poleg sebe? Dali iz  ljubezni vsaj požirek tistim, ki usihajo v brezsrčnosti časa? 

»Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je čas rešenja! – Amen. 

 

V srcu vsega, julij 1998 
 

V srcu leta: Nekaj dni junija se še daljša, nekaj pa se jih že krajša. Sonce stoji najvišje, 

njegova luč in njegov žar nas objema kot morje. 

V duhovnem oziru je ta mesec že dolgo posvečen češčenju Jezusovega Srca, odkar je 

francoska redovnica pred tristo leti po božjih navdihih sprožila to pobožnost. 

Srce. Središčni človekov organ. Gibalo, ki omogoča življenje. 

Novejši čas glasneje govori o ljubezni. Tako zelo jo poudarja, da je že dokaj razvrednotena, 

kakor bi tudi bila zelo potrebna v časih nedoumljivih krivic in poniževanj človeka. 

O Jezusovem Srcu, o njegovi ljubezni, ni treba dolgo iskati dokazov: vsako znamenje 

Križanega, vsaka daritev svete maše, vsako duhovno zavetje naših tihih spovednic, kjer 

zgubljeni sinovi spet dosežejo odpuščanje in se vrnejo v objem nebeškega Očeta – vse to in še 

in še spominja maloverne in tudi neverne sodobne Tomaže na odprto stran vstalega 

Zveličarja. Jezusovo Srce nas kliče in čaka, da se kot izgubljeni sinovi vrnemo k Očetu. Ve, 

kako smo zapravili svojo čast in svojo srečo, ko smo kot objesten najstnik Bogu pokazali 

hrbet. podlegli mračnim lovkam raznoterega zla. 

V globinah še čutimo, kako zelo nam je ljubezni treba. Tolikokrat prevarani verujemo, da jo 

bomo še našli. Tisto pristno, kakor je mogoča samo pri Bogu. Naravnani smo nanjo, kot je 

stroj naravnan samo na določeno energijo, da se sploh giblje. 

Božje Srce išče človekovo srce. Naše srce pa je nemirno, dokler ne počiva v Bogu. To 

»počivanje« pa ni neka medla, neobčutena formalna beseda ob odprtem grobu, ampak je 

vzhičen sprejemni pozdrav čisto novega, nepopisno bogatega in sončnega življenja. Živeti z 

Jezusom pri Očetu – kaj bi bilo še več?! 

Pa ne šele onstran groba, ampak že tukaj in sedaj. V obilju milosti, v kakršnih koli pogojih. 

»Če je Bog z nami, kdo je zoper nas?«, je vzkliknil apostol. Razdajal se je, pa tudi uspeval; 

vsaka njegova beseda je rodila stoteren sad. 

»Ljubezen ni ljubljena, ljubezen ni ljubljena!«, je vzklikal Asiški. Nešteto src je predramil in 

razvnel in duhovno osrečil. 

Bo zdramil tudi nas? Bomo z njim zapeli sončno pesem zahvale in zaupanja  in radosti? 

Potem bi notranje, duhovno sonce nikoli več na zašlo. Izžarevali bi ljubezen tudi v svet, med 

brate, ki se za to doslej še niso odprli. Vsekakor izziv! 

 

 

Razgrinja cvetje se, oktober 1998 
 

Razgrinja cvetje se čez vso zemljo pognalo iz nebes je, seme božje milosti, da sad bogat nam 

obrodi, življenja polnost nas obogati. Od kod ta cvet v otožnost in meglo jesenskih dni? Je 

hrepenenje le v globini naših src? Nikakor ne! Vsa živa stvarnost je, ki iz stoletij k drugemu 

se tisočletju širi in razrašča in je noben vihar ne uduši. 

Poslan iz svetlih, svetih je nebes sam božji sel, poslan k Devici v Nazaret, da jo pozdravi: 

Polna milosti, Gospod je s teboj! 

In glej: Beseda – Človek je postala! 

Prebival je med nami: Sin človekov. Pastirji betlehemski mu pojo v pozdrav. Daruje v templju 

se za nas in v templju že se oglasi, saj v tem je bil, kar je njegovega Očeta. 

Med nami hodi. Blagovest oznanja. Bolne zdravi. Grešnike rešuje. Kako sovražna naj tema 

mu prizanese?! Vsa sama bogokletna, ga obdolži, da bogokletno je govoril. obsodi ga. obsodi 
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kar na smrt. Na smrt sramotno. Biča ga in s trnjem korona. Križ težak mu naloži na rame. Na 

tiste svete, božje rame, ki molijo ga vsi nebeški zbori angelov. Mu kdo pomaga? Še Simon iz 

Cirene se otresa – Kakor mi. Oropan vsega, kar mu je ljubo, bogato oporoko zapusti: Žena, 

glej – tvoj Sin! Ljudem za mater – Božjo Mater izroči. 

kako bi se še kdo počutil siromaka in vzdihoval, da nihče ga ne mara?! Topleje kot vse 

zemske matere, naj ljubi Ona, ki v slehernem vidi, kar Sin ji je izročil. 

In to še ni dovolj. Življenje samo nam Gospod izročil je, ko zmagoslavno je iz groba Vstal! Pa 

ne bi mogli vstati tudi mi, če šli zvesto za njim vse dni smo zemskega življenja?! 

Telesna smrt ni konec, je samo – začetek. 

Kako naj strmo premagujemo razdaljo z zemlje do nebes? Preslabotna človeška v nas narava? 

Odveč pomisleki so in neutemeljena so vprašanja. Z nebes poslal Gospod je – in nam še 

pošilja! Svetega Duha, ki nas uči in nam pomaga spolnjevati vse, kar je Gospod učil in 

zapovedal! ljubezen z nami je in Dar Ljubezni, kot večje ni in je ne more biti. Ljubezen pa 

premore vse. Na zemlji že dviguje nas v nebesa – dviguje nam srce in našega duha, da ne bi 

nas zavedle sile zle, moči teme. Ljubezen cvetje siplje na zemljo, da vsakdo ga pobira prav 

lahko – nabira ga, ob njem se veseli, nabira si moči! Bogat občuti in doživlja blagoslov. Kako 

nabira cvetje milosti – zaman?! – 

v bogate vence splete vsak se cvet: 

iz naših rok, iz našega srca. – 

 

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, evharistična 

molitev, november 1998 
 

Zadnji jesenski mesec. Vedno krajše ure sonca se menjavajo z dolgimi mračnimi in nočnimi 

urami. odmrlo listje z dreves se sunkoma trga z materinskih vej, da ga odnašajo viharji. 

Obilica dežja, po hribih prvi sneg. In – človek, kaj je s teboj? Se boš varno skril v toplo sobo 

in pri razkošni razsvetljavi pregnal najmanjšo temo? Do neke mere. Gre pa še za drugo jesen, 

za drug mrak. Za jesen življenja in za mrak smrti. To velja za cvetočo mladost in moško zrela 

leta prav tako, kot za sedemdeset in osemdeset let stare »odvečne« ljudi. 

Memento mori! – Spominjaj se, da boš umrl! Prastara in splošno znana in neovrgljiva 

stvarnost. Smrt?! Umreti?! Moram li umreti?! (Prešeren in Aškerc). 

Vemo vse to. Zato za prvi november nanosimo na grobove svojcev in znancev grmade cvetja 

in prižgemo luči, da se zrak taja v naftnem smogu. Tako. Pa je spet za leto dni mir! 

Je res »mir«? V srcu prav gotovo ne. Bleda, suhljata žena s koso preži in se ne da prevarati in 

odgnati. Kaj torej? 

Vera prižiga luč. Mirno sprejema dejstvo smrti, saj stoji pred znamenjem križa, na katerem je 

pribit Bog in Človek. Kristus. Učlovečil se je bil, prišel iz božje večnosti na svet, sprejel 

krhko človeško naravo, z veselim oznanilom, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju, 

že dve tisočletji dviga, opogumlja in ohranja milijone in milijarde ljudi pri Življenju. Pri 

življenju, ki po njem in njegovi milosti duhovno živi z njim in po njem. Umrl je. Umrl na 

križu. Toda – Tretji dan je vstal! 

Bela žena s koso je premagana. Premagani so tudi tisti, ki na razne načine sejejo smrt – sejejo 

v duše in v telesa. Vera oživlja: Kristus ji daje moč. Moč ne le z besedo, temveč tudi s 

Kruhom Življenja, ki na najodličnejši način, kakršnega je zmožna le božja vsemogočnost in 

ljubezen, pri nenehni mašni Daritvi na zakramentalni način ponavlja svojo smrt in svoje 

vstajenje. Naše cerkve, naši mašni oltarji so prizorišče nedoumljive, vendar odrešujoče 

resnice, da je Bog z nami. Z nami živ, umirajoč, pa spet v velikonočnem svitu vstajenja in 

nepremagljivega življenja Boga! 

Zato po vsakem evharističnem spremenjenju med mašo to izpovedujemo in slavimo in 

odnašamo s seboj v svoj vsakdan. Smrt, kje je tvoje želo! Kristus živi – z njim živimo tudi mi! 
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Amen. Aleluja! 

 

Luč upanja mi prižigaš, Gospod , advent 1998 (ps 17) 
 

V najkrajših, mračnih, zasneženih in v zmrzal okovanih dneh pač vsako srce želi luči, čim več 

luči. Če si prižgemo vsa svetila, da kar blešči v oči, to še ni vse. Kaj lahko se zgodi, da je v 

tesnem prostoru z eno samo žarnico topleje v duši, kot sredi dvorane z vrsto sijočih lestencev. 

Človek želi in nujno potrebuje luči v duši. Toliko je stvari v življenju, vsak jih doživlja po 

svoje, ki naš dan zavijejo v temo. V brezizhodnost. Ure so in tedni in nemara celo meseci, ko 

naša notranjost ne doživi, ne čuti enega žarka sv4tlobe. 

Izhod? Rešitev? Pijana muzika plesišč? Hlastanje po nakupih in kopičenju komercialne robe? 

Kaj klavrno, neodgovarjajoče in – goljufivo. Kaj torej? Kaj nam preostane? to, da odkrijemo 

resnične dobrine, to, da doživimo prave vrednote. To, da v izgubi smisla odkrijemo – smisel 

življenja! Kdo nam ga pove? Vedeževalke? Za lase privlečen uvoz tujih verstev, teorij in čisto 

tržnih ponudb? Nikoli. Zvezda vzhaja nad Betlehemom. Naznanja, da se je rodi Odrešenik! 

Brez sleherne reklame. n revščini hlevca. Daleč od posvetnih teorij in učenjakov. V pristnosti 

in prisrčnosti Ljubezni! Bog, ki je začetek in smisel in pogoj in gibalo življenja; Bog, ki je 

nebo njegov prestol in vsa zemlja podnožje njegovih nog; Bog, ki je v ilovico našega 

zemeljskega dela vdihnil svojega neminljivega Duha. Bog, ki je dovolil, da ga je človek užalil 

s svojo nezvestobo in se povaljal v greh, je v neskončnem, skoraj nepojmljivem usmiljenju, 

sam šel Reševat in Ozdravljat grešni rod. Ni hotel postati mogočen kralj in odločujoč 

diplomat, še manj nepremagljiv vojskovodja: med revščino Pastirjev je šel; med brezdomce. 

Ni se na najrazličnejše načine boril za politične uspehe in podjarmljanje množic: samo 

bogastvo ljubezni, nepojmljivo bogastvo človeške ljubezni je hotel razsipati. Potolažiti 

žalostne. Pokazati vsem, ki so izgubili smisel življenja, da je življenje vredno življenja. 

Prevaranim in ogoljufanim je dokazal, da nikoli Ni zaman upanje. Prižgal je Luč v temo. Tega 

bo kmalu dva tisoč let. In dejstvo rešitve iz Božje ljubezni je danes prav tako živo, kot je bilo 

prvo božično noč. V zaskrbljujočo meglenost in brezizhodnost je prihajajoča, osvajajoča 

božja Luč Kristusovega učlovečenja najboljši in največji in edini možni izhod v svetlejši dan, 

v toplejša sožitja, v večje spoštovanje človeka, v razrešitev težkih odprtih vprašanj. Bogu 

hvala! Naš advent – ni prazen! – 

 

 

Beseda življenja, april 1999 
 

Velika noč. Praznik Kristusovega vstajenja. Velikonočni čas, ves obsijan z radostjo in z 

močjo vsak dan bolj bogatega življenja. Beseda, ki nagovori vse, ki si želijo luči in ki vanjo 

verujejo. Tista Beseda, ki je vse po njej nastalo. Tista Beseda, ki se je učlovečila v tihi 

betlehemski noči, ki je rasla v skromnem Nazaretu. Ki je spregovorila množicam, ki so čakale 

odrešenja in obljubljenega Odrešenika. Ljudstvo je ugotovilo, da »še nihče ni tako govoril«. 

Vse prevzeto je strmelo nad čudeži. Beseda je ozdravljala težko bolne, vračala slepim vid, 

izganjala hude duhove. Kdo ne bi bil navdušen?! »To je zares prerok, ki mora priti na svet!« 

In vendar – za svoj prestiž zavzeti in zaskrbljeni nasprotniki so se spozabili in začeli vse bolj 

glasno govoriti v drugo smer: »Ta zavaja ljudstvo!« In še bolj grozljivo: »Kako da se ta, ki je 

samo človek, dela Boga?! Nasprotje je, kot tolikokrat v zgodovini, raslo v skrajnost. Na eni 

strani Odrešenik, ki je jasno povedal, da »Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi 

sam stregel in dal svoje življenje za mnoge«. Kdo je še tako spregovoril?! Še več: »Ko bom 

povzdignjen z zemlje, bom ve pritegnil k sebi!« Duhovno valovanje prve cvetne nedelje pred 

dva tisoč leti je tako silno, da ga duše zaznavajo do danes. Na eni strani navdušene množice, 

ki vzklikajo Gospodu: »Hosana, Sin Davidov! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu 
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Gospodovem!«, na drugi strani veliki zbor, ki že za srebrnike najema izdajalca in organizira 

smrt Pravičnemu. In že zavedeni glasovi pred sodnikom Pilatom kričijo: »Križan naj bo!« 

Glasovi tistih ljudi, ki jim je Kristus ozdravljal bolezni, jim množil kruha, da so jedli tisoči in 

so še ostajale polne košare. 

Golgota. Med razbojniki je križan Tisti, ki je prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v 

izobilju«. Zares: večje ljubezni nima nihče«. In ker je ljubezen največja sila, je tudi zmagala! 

Velikonočno jutro. Potres. Skala izpred Kristusovega groba je odvaljena. Žene, ki so šle 

mazilit pokopanega, srečajo Živega! Prve glasnice in oznanjevalke, da je Kristus vstal. Takšne 

vesti, kot je ta, ni slišal noben trenutek v zgodovini. Beseda Živi! Živi do danes. Zašepeče 

tolažbo žalostnemu srcu, z otožnostjo zakliče grešniku: »Kaj me biješ?! Izlije s v pesem 

glasbenikov, bučanje orgel, razmišljanja in odkrivanja znanstvenikov, pogum in vztrajnost 

trpečih. 

Čez vse in najbolj neposredno pa zaživi dnevno v Mašnih daritvah! Je še kaj večjega?! 

Aleluja večno žive Besede ne more utihniti. 

 

Kristus – isti včeraj, danes in jutri, januar 1998 
 

Novo leto – premik z ene na drugo letnico. Kaplja v morju večnosti. Morje želja. Človek 

človeku. Prihajajo te želje iz srca? So samo besede? Tudi če bi bile samo besede, bi bile 

boljše, kakor so zmerjanja in laži. Nekje pa za besedami živi prepričanje, da sami le nismo 

neomejeni gospodarji svojega življenja, da je NEKDO, od katerega prihaja vse in v katerem 

vse živi. Beseda. Bog, po katerem je vse nastalo. Ves januar, tja do svečnice, ga gledamo kot 

ljubeznivo Dete v jaslicah. Prevzema nas misel, da se je Zaradi nas in zaradi našega zveličanja 

učlovečil. Ni pa prišel med nas kot prestolonaslednik tega ali onega kralja ali predsednika, 

ampak kot otrok v zasilnem zavetju, Pastir sredi pastirjev in ovac. Ni li že s tem nakazal 

svojega bistvenega poslanstva: pasti naše nebogljene in ogrožene duše?! Kar so čakala dolga 

stoletja in kar so napovedovali preroki, je postalo dejstvo, ob katerem se je premaknila vsa 

zgodovina in začela na novo šteti. Pred Kristusom in po njem. Večnost, katere smo samo 

bežen drobec, je stopila med nas. Privzela si je našo človeško podobo, da bi jo laže dojeli in 

da bi nas dvignila k sebi. Bog je postal človek, da bi ljudje postali Božji Otroci! Kakšne 

razsežnosti so se s tem razgrinile pred nami! Razgrinjajo se okoli nas, če sami tem darovom 

ne obrnemo hrbta. 

Angeli so na začetku nove dobe zapeli Slava bogu! Slava in hvala in zahvala. Angelska 

hvalnica nikoli ne utihne. Po njej jo prepeva ves svet. Istočasno pa so angeli v Betlehemu 

zapeli tudi Mir ljudem! V stoletju, ki se bliža koncu in ki je zapisano v zgodovino kot stoletje 

vojn, krivic in nasilja, je Mir pravi blagoslov z neba, rešitev človeštva in strahu, da se po svoji 

krivdi razbijemo in porazgubimo v nič. Mir ljudem na zemlji! Želja in molitev vseh src. Vseh, 

razen tistih, ki so hrbet obrnili Bogu. Kakšna odgovornost je v naših rokah! Življenje ali smrt. 

Sreča ali trpljenje in zlo. 

Leto že nekaj časa začenjamo kot Svetovni dan Miru. Zamislili naj bi se, kaj grdimo, kam 

gremo. Božja Mati Marija gleda na nas, v globine srca nam  ljubeče kaže pravo življenjsko 

smer. Ljubi nas, ker nas je vzljubil njen Sin, naš Gospod. Bomo prisluhnili klicu ljubezni? Gre 

za nas same. Bo tudi v nas živel in delal Kristus, ki je 

ISTI VČERAJ IN DANES IN JUTRI? 

Bog bodi blagoslovljen! 

 

Darovanje v svetišču, februar 1998 
 

Svečnica. Cerkve so ognjišča luči. Ni roke, ki ne bi držala sveče. Svetloba in toplota ovijeta 

lice in duše. Tam tega nikoli ne zmanjka. Leto za letom, vedno znova se nešteto ljudi v duhu 
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pridruži Mariji in Jožefu, ki prinašata božje Dete v svetišče, v pravi Očetov dom. Spolniti 

hočeta postavo, ne lastita si izjemnega položaja, ki bi ju odvezoval dolžnosti. Vesela sta, 

vzhičena, da moreta stopiti v svetišče s tako dragocenim Darom, božjim Sinom samim! 

Mineva štirideset dni od tiste enkratne, blagoslovjene, zgodovinske noči, ko je v Betlehemu 

stopil na svet Jezus, obljubljeni Odrešenik. 

Kako naj bi človeštvo to pozabilo?! Ni srca, ki ne bi čutilo, vsaj v daljnem odsevu, kaj sta 

Marija in Jožef doživljala na prvo svečnico. Spolnitev predpisa. Radost in hvaležnost božje 

Matere. Osrečujoče Jožefovo izkustvo, kako neskončno darežljivi Bog nagradi zvesto 

izpolnjevanje dolžnosti, kako povrne skrb za otroka! 

ali pa je pri nas, v našem času, v naših pogojih, takšno svetlo, hvaležno čustvovanje, podobno 

valovanju srca v Mariji in Jožefu? Se zavedamo, da je naše življenje in – še bolj! – da je 

življenje od Boga nam podarjenih otrok tako velik, tako dragocen dar, da se moramo tega 

zavedati,  da moramo to z vso iskrenostjo in ponižnostjo in hvaležnostjo priznavati? Kar je pa 

največ – da moramo svoje priznavanje in svojo hvaležnost tudi v življenju in z vsem 

življenjem uresničevati. Ta Luč iz svetišč na svečnico bi nam m orala vse dni, v vseh 

okolnostih sijati v dušo. Naravnavati nam smer, katero ubiramo, če nočemo zaiti. V širšem 

pogledu je ves svet okoli nas svetišče – vsaj moral bi to biti! Grozljivo ubiranje nemogočih 

poti skozi življenje, kar že kaže žalostne posledice, onesrečuje nas same in tiste, ki so nam 

zaupani. Pozabili smo, da je  okoli nas božje stvarstvo in da smo tudi mi po svojem izvoru in 

svojem končnem namenu – božje stvari. Ponovno se vprašamo, če je vse naše dejanje in 

bivanje v skladu s tem? Niso li naši domovi, niso li naši medsebojni odnosi na bližnji in na 

najširši ravni – ruševine, izpod katerih se poskušamo izvleči? 

Iščemo sicer ta ali oni izhod, toda obtičimo le pri poskusih, če ne gremo za Lučjo iz svetišča, 

če ne nesemo v svojih srcih Jezusa, da se zanj zahvalimo nebeškemu Očetu in da se z njim 

posvečeni, z njim okrepljeni in z njim blagoslovljeni veselo ne vrnemo v življenje! 

Na ta način se bodo izravnale naše ruševine, razsvetlila se bo naša bedna človeška tema. 

Zaplalo bo Novo – Božje življenje.  

 

 

Ne bom vas zapustil sirot, junij 2001 (Jn 15,4) 
 

Sonce stoji najvišje. Dnevi so najdaljši – čez nekaj dni se bodo že začeli krajšati. Tudi božje 

Sonce – Kristus – stoji najvišje. Dvignil se je v nebo, k Očetu, kjer sedi v njegovem 

veličastvu. Naše oči se dvigajo za njim in k njemu. v duši nam zvenijo vse besede, ki nam jih 

je bil govoril, razgrinjajo se vse poti, ki jih je bil nakazal našemu potovanju po zemlji. 

Zavedamo se in ob čutimo, da so ta pota prav edino pravilna in neobhodno potrebna. Sveti 

Duh, veliki Tolažnik, nam je Luč in Moč. Od prvega binkoštnega praznika nam sije, nas vodi, 

nas krepi. Spregovori nam takrat, ko smo najbolj potrebni. Nikoli ne izostane – vprašanje pa 

je, če mi njegovi besedi prisluhnemo in jo sprejmemo ter uresničimo. 

Imamo pa za to polno posrednikov, spodbujevalcev in pomočnikov. Junijski svetniki so 

glasniki in posredniki milosti. Teden dni po izrecnem prazniku Svetega Duha, po binkoštih, 

zasije pred nami Sv. Trojica: Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Kolikokrat v molitvah pokličemo ta 

imena: v njihovem imenu začenjamo in končujemo; njim dajemo čast. Začutimo, da bi jim 

morala dajati čast tudi naša dejanja! In že nas praznik Svetega Rešnjega Telesa spomni in 

prepriča, da je pod podobama kruha in vina pred nami zakramentalno navzoč Kristus, odkar je 

človeku pri zadnji večerji sebe samega spremenil in posvetil v Kruh Življenja. Blagor vsem, 

ki od tega Kruha uživajo! 

Okušajo in uživajo Ljubezen, ki ni večje. Posebni praznik Srca Jezusovega nam to živo 

govori. Ali se tudi naša ljubezen prebudi in udejstvi? Le kako bi to srečo in ta blagoslov 

omalovaževali in prezirali? Kjer je Sin, je tudi Mati: praznik brezmadežnega Marijinega Srca 
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nas znova in znova spominja, da nas ne ljubi samo zemska mati, ampak da nas ljubi in da za 

nas skrbi tudi nebeška Mati. Prisluhnemo tej čudoviti pesmi? Gane in ogreje nas ljubezen 

naših zemeljskih mater: le kako naj bi nas pustila hladne ljubezen Božje Matere?! Nihče se ji 

ne priporoča zaman. 

Znani, priljubljeni, vendar še premalo upoštevani so še drugi junijski svetniki. Sv. Anton 

Padovanski, frančiškan iz 13. stoletja, nam na našo zaupno prošnjo pomaga v najrazličnejših 

težavah. Mladi, poduhovljeni jezuit, sv. Alojzij, je od 1590. l. dalje živ, svetal kažipot in 

žaromet mladine – le kako potreben ravno današnjim zmedenim in ogroženim dnem! 

Neposredni Jezusov glasnik, sv. Janez Krstnik, nam ne neha klicati: Glejte, Jagnje božje! In 

kako nas Prvaka apostolov, sv. Peter in sv. Pavel, vodita h Gospodu! Njuna beseda o božji 

besedi, Kristusu, stoji na skali, noben vihar je ne omaje. Ob tolikem junijskem duhovnem 

bogastvu nas Bog dviga k sebi. –  

 

Naj duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico, odpev v postnih himnah 
 

Od pepelnice do velike sobote se naša misel in naš duh potapljata v prenovo, da bi tem 

iskreneje zazvenela hvalnica gospodovemu vstajenju. Čas od zgodnje do polne pomladi že v 

naravi siplje okoli nas svoje okrasje. Sunki burje nam še nanesejo snega, toplo sonce pa že čez 

nekaj dni zvabi utesnjene zimske zapečkarje, da za nekaj ur sedejo za kak zid na jugu. 

Pričakovanje Kristusove zmage nad vsem ledenim sovraštvom do njega in do tistih, ki 

verujejo vanj. Kako se to kaže, uveljavlja in pokaže v nas samih? Stoletja – ne: že dve 

tisočletji nam tu Cerkev krepko kaže pot in nam pomaga v stvareh, ki večkrat niso ravno 

lahke, so pa nujne v našem lastnem interesu. 

Post so poznala že stoletja pred Kristusom: očak, zakonodajalec Mojzes se je na gori postil, 

ko je po božjem navdihu pisal svoje zapovedi, ki nam še danes govorijo, kaj je prav in kaj ni. 

Preroki so enako v samoti zbrano prisluškovali božji volji glede človeškega ravnanja. 

Neposredni Kristusov predhovnik in glasnik, Janez Krstnik,  enako. Naš Gospod sam je pred 

javnim delovanjem odšel v puščavo. Človeku na pragu tretjega tisočletja je bolj kot kaj 

potrebno, da se vsaj za čas odpove vsemu, kar se mu ponuja. Nujno je, da damo več prostora 

in cene Bogu in manj posvetnim navlakam! 

Molitev v takšni drži kar sama zašepeče in zazveni v naši duši. Bog govori, Bog posluša. Kaj 

vse zaslišimo v molitvi! In to ne samo v besedni, ampak tudi v meditativni: naš celotni »jaz« 

doživi boga. Sonce božje modrosti, moči in ljubezni nas objame, kot razgled z vrha visoke 

gore daleč, daleč naokoli. Pokaže nam duhovno pot in da moč. 

Miloščina, dejanja ljubezni do sočloveka, zacvete v naših odločitvah in dozori v sadove naših 

dejanj. »Kar ste storili komu mojih najmanjših, ste _ Meni storili«, je rekel Odrešenik sam. In 

to ne le mimogrede, ampak ob zelo resni sliki sodbe, ki se bo razodela nad nami. Globoke 

korenine in  mogočno deblo dejanj človeške ljubezni je Troje stvari, troje gesel, ki veljajo že 

dolga obdobja, vse to sega v božjo Ljubezen, zajema iz nje, raste k njej v sto in tisoč prilikah 

in oblikah. Mogočno znamenje Križa nam sije v dušo dan za dnem, uro za uro, svetloba naših 

odločitev, jamstvo naših zmag, pot do našega Vstajenja, ki se bo kot cvet zlilo s Kristusovim 

vstajenjem. Nepopisni so naši izgledi. Že misel nanje je: Pesem hvalnica!- 

 

Bogastvo veličastne dediščine, avgust 1998 (Ef 1,18) 
 

Široko  in splošno znan Marijin praznik – Vnebovzetje! Zasije nam v dušo kot živa radost in 

nas redi neuresničenih želja n pričakovanj spet napolni z zaupanjem, vlije v nas moč, da 

vztrajamo na življenjski poti. Kako tudi ne?! Najtežje, najbolj mračno oglavje in dejstvo 

našega življenja se naenkrat razblini kot jutranja megla v sončni vzhod. Smrt je, nihče ne 

pravi, da je ni, saj tega ne more reči. Toda: ni nikoli in nikakor ni zadnje poglavje, ampak je 
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samo prehod, neka sprememba. Iz ene stvarnosti, ki se meri samo po času, stopimo v drugo 

stvarnost, ki se ne meri več s časom, je namreč – večnost! Vse globinsko občutje človeštva, 

vse sklepanje, da nismo zato rojeni, da bi za vedno zgnili kot jesenski odpadli list, vse 

dostojanstvo narave, katerega se kljub občasnim spodrsljajem zavedamo, ves polet duha v 

umetnosti ustvarjalnosti in vedno napredujočih dognanjih mišljenja – vse to najde določno 

potrditev v razodetju, v božji besedi. Bog sam nam je razodel, kako je z nami. Adamov zarod 

smo in otroci Eve. Z nezvestobo Stvarniku smo se zapletli v smrt – greh je namreč smrt: 

najprej duha, potem še telesa. Toda Stvarnik naravno ne bo ostal nekdo, ki oživlja za smrt, 

ampak je Gospod, ki premaga tudi človekovo smrt. Beseda ni le bedna beseda na papirju, je 

živo dejstvo. Je življenje samo. Rojeno v Betlehemu, pribito na križ, zagrebeno v zemljo, toda 

iz zemlje Vstane kot stoterna in tisočerna in tisočkrat tisočerna rast novih življenj. Milijoni in 

milijoni vseh dosedanjih stoletij so vstajanje kristjanov. Nosilka tega življenja pa je Žena, s 

soncem obdana, Jezusova in na Mati Marija! Devica iz Nazareta, Porodnica iz Betlehema, 

žalostna trpinka pod Sinovim križem – toda istočasno in dokončno pa Kraljica, ki v 

velikonočnem jutru doživi vstalega Sina. Doživlja vsa prikazovanja Vstalega njegovim 

učencem. Uresničuje oporoko, katero ji je Sin zaupal s križa: »Glej, tvoj sin!« Uresničuje jo s 

tem, da materinsko skrbi in vodi naše duše k prebogati dediščini – v nebeško kraljestvo. Kako 

bi Mati tega ne storila?! Kako bi sama uživala v nebeški slavi, kakor jo je bil po smrti dvignil 

njen Sin, ne da bi, Milosti polna, posredovala milosti tudi nam?! 

Njeno posredovanje ni zaman. Slavo in čast nebes pripravlja tudi nam. Prebogato dediščino 

nebes. Radosti v gledanju Boga. Bi hoteli več?! Manj ne bi mogli sanjati in ne želeti. Pa tudi 

ne – doseči. – Aleluja! 

 

Žetev je velika, julij 1998, Mt 9,37 
 

Žitna polja sijejo vsak dan v bolj zlati barvi, kot da vsrkavajo in odsevajo sončne žarke z 

neba. Žarijo v srečni zavesti, da iz njih dozoreva kruh. Vsakdanji kruh za človeka. In še 

neprimerno več: Kruh, ki dnevno po božji ljubezni dozoreva po oltarjih mašne daritve. 

Podoba in dejanska navzočnost Kristusa, našega Gospoda, ki prihaja, ki se daruje, ki čaka, da 

nas, lačne in slabotne, nahrani sam s seboj; s svojo ljubeznijo, s svojo močjo! 

Toda najbolj vroči poletni dnevi ne razsipljejo samo sonca: zavijajo se v težke, temne 

hudourne oblake, iz katerih bes viharjev iztisne pljuske nalivov, nemara celo strupen, vsemu 

živemu sovražen krohot toče. Kaj bo z vami, zlato klasje? Upogibate se, kot da prosite 

usmiljenja. Prosite za sebe, ker veste, kako na vašo zlato ljubezen čaka toliko in toliko lačnih 

ust. Vaša nežnost, vaše bogastvo vesta, da je Gospod usmiljen. Viharji se poležejo, namirna 

razpuščenost voda se odteče. Klas se dvigne in nasmehne. 

Zanimivo in značilno pa je, da je Gospod to življenjsko in neposredno primero povedal ravno 

takrat, ko je poklical svoje učence, da nadaljujejo njegovo delo. Videl je bogate, nepregledne 

duhovne žetve, ki vse čase in po vsem svetu čakajo žanjcev. Duše, ki čakajo, da se jim oznani 

Kristusova blagovest, da se po posredovanju duhovniških rok prerodijo v božji milosti, da se 

jim dnevno lomi evharistični Kruh! »Žetev je velika, delavcev pa malo« (Mt 9, 37). Učenci so 

sredi množic, ki so bile izmučene n razkropljene kot ovce, ki nimajo pastirja, pač dobro 

razumeli Gospodovo priliko. Začutili so Jezusovo ljubezen; njegovo sočutje z ljudmi, ki so 

bili bolj lačni božje besede kot telesnega kruha, čeprav je Gospod ob drugih priložnostih 

čudežno nasičeval telesno lačne tisoče s petero hlebi in z dvema ribama. In ker so učenci v 

duši začutili, kaj Jezus želi, jim je Gospod naravnost rekel: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje 

delavcev na svojo žetev!« (38) 

In naši dnevi? Naš julij? Izrazito duhovniški, novomašniški mesec? Gospodov klic ni šel 

mimo naših duš. Odzvale so se. Novomašniki so stopili h Gospodovemu oltarju. Ne le za en 
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dan – za vse življenje! Božje sonce je sipalo svoje zlato preko vse naše drage zemlje. Zvonovi 

so peli. Žetve božjega, evharističnega Kruha so nas začele nasičevati. – Bogu hvala!  

Dano nam je bogastvo, dane so nam možnosti, da ne bomo izhirali, seveda, če ne bomo 

podlegli svoji brezbrižnosti in malomarnosti.  

 

Čas žetve in setve, september 2001 
 

Vinogradi in sadovnjaki so oživeli. Sladki grozdi in sočna jabolka kličejo po rokah, da jih 

naberejo in spravijo za vse zimske zaloge. 

V duhovnem življenju zveni še glasneje klic po zajemanju iz preteklosti. Šolsko leto se je 

začelo z godom papeža Gregorja Velikega, polnega modrosti in cerkvenega učitelja za vse 

čase. So tudi učenci naših dni poklicali na pomoč Svetega Duha? So se ozrli k božji Materi na 

praznik njenega rojstva? So se ji priporočili na god Njenega Imena? Se jim srce še ozre po 

Povišanju svetega Križa, ki so ga našli okoli leta 300 in ga začeli častiti? Začutimo ob 

pogledu nanj ljubezen, ki jo je Križani za vse čase izkazal vsem ljudem? Veliko bogastva bi 

naše duše zapravile, če tega ne b i storile. Kadar pa doživimo to ali ono  bolečino, nam stopi 

pred oči Žalostna Mati božja, v bogoslužju kar dan za povišanjem svetega križa. In zavemo 

se, da sta Sin in ona doživela vso bol in vse trpljenje ravno zaradi naših grehov. Bomo še tako 

lahkomiselno zašli v žalitev  Boga?! Da ne bi. K pokori in poboljšanju nas kliče tudi kvatrni 

teden: tretji v septembru, obhajamo jo že stoletja, pa tako potreben! Ravno ti dnevi pa tudi 

žele, da se zamislimo v nujnost novih duhovniških poklicev: oktobra  se začne novo šolsko 

leto bogoslovja. bog sam čaka svojih glasnikov, svojih blagovestnikov. Za nas. Za naše duše. 

»Hodi za menoj!« slišimo kot apostol in evangelist Matej Gospodov glas. Nismo sicer 

cestninarji, vendar govori Odrešenik tudi nam. Kakšen blagoslov pomeni in prinaša vsak 

delavec v Gospodovem vinogradu! Ne dela le za ta svet, ampak tudi za nebesa. Za božjo čast 

in za naše zveličanje. Sv. Vincencij Pavelski kot od Boga poslan sredi 17. stoletja v Franciji 

ustanovi red lazaristov, ki so se iskreno zavzeli za vzgojo duhovnikov, nič manj pa tudi za 

gmotno pomoč obubožanim slojem. In naš slovenski Slomšek? Njegovo zavzeto 

dušnopastirsko delo je prenovilo versko življenje ne le za svoj čas, ampak tudi za naš. Z 

zaupanjem se mu lahko priporočamo za svetniško pomoč. Ob koncu meseca pa v enem dnevu 

častimo tri nadangele: Naše prošnje v stiskah bo sv. Mihael posredoval Bogu v naši borbi z 

zlom. Sv. Rafael bo pomagal bolnikom in spremljal popotnike. Sv. Gabrijel glasnik 

Marijinega Oznanjenja in tudi še kje: posrednik božjih razodetij. 

Gospodove setve so neizčrpne! Le kako ne bi rojevale novih rasti? 

Hvaljen Bog po angelih in svetnikih! 

 

Zorenje v slavo, avgust 2000 
 

Avgust. Štejemo ga še med poletne mesece, čeprav vsak dan opažamo, da so dnevi krajši, da 

sonce nima več pekoče julijske moči, po drugi strani pa lahko z grozda vsak dan utrgamo 

slajšo jagodo in ugriznemo v bolj dišeče jabolko. Letoviščarji se vračajo s počitnic in kažejo 

fotografije s krajev, ki so jih obiskali. 

Tudi v duhovnosti, v našem odnosu do Boga, ugotavljamo,d a se naši človeški dnevi krajšajo. 

Telesne moči pohajajo. Neopazno, vendar stalno. Najvidnejši prazni k meseca je Marijino 

Vnebovzetje. Začeli so o njem razmišljati in ga obhajati že zgodnji krščanski rodovi. Kako 

tudi ne?! Če se je že Kristusov vnebohod čutil kot nesporno dejstvo in klic: Kvišku srca!, 

kako bi dvomili o tem, da ni iste časti deležna tudi njegova Mati? Greha, ki je kal smrti, ni 

bilo na njej. 

Njeno življenje so kot Sinovo življenje lahko gledali že sodobniki. Nobenih bajk ni bilo treba, 

kot so jih pripovedovale poganske zgodbe o Olimpu. Življenje Kristusa in Marije so 
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zapisovali že evangelisti. Z rastočo vero v Kristusa je rasla tudi vera v njegovo Mater, ki ga je 

rodila v Betlehemu, negovala v Nazaretu, ki je stala pod njegovim križem in pozneje z učenci 

molila v dvorani zadnje večerje pred binkošti. 

Ko so se prebirali evangeliji, se je s častjo in z zaupanjem imenovalo tudi Marijino ime. 

Pojavljali so se prvi menihi, ki so Marijino češčenje vse bolj poudarjali, vse od sanotarjev na 

starozavezni gori Karmel preko srednjeveških Frančiškovih sinov, pa tudi do najnovejših 

redovniških združenj ni bilo enega, ki ne bi bil Marijine slave z iskreno vdanostjo in 

pobožnostjo sprejel v svoje duhovno življenje. več redov si je Marijo izbral celo za svojo 

izrecno zaščitnico. 

Naš čas tudi mimo izrecno cerkvenih ustanov spoznava, da mu je vse bolj treba materinske 

duhovnosti: tesne, kakor je ta bila pri Jezusu in Mariji, iskrene in neomajne spoštovanju in 

izvrševanju božje volje, misli in dejavnosti polne prakse. Začeti bo treba z otroško vdanostjo, 

nadaljevati z neomajnim zaupanjem, v preizkušnjah in trpljenju pa vztrajati. Še več: pomagati 

vsem trpečim. In teh ni malo, ne na duši, ne na telesu. Prvi čudež, spremenjenje vode v vino 

na svatbi, je Jezus v Kani Galilejski, storil ravno na izrecno opozorilo Matere. Kako ne bi 

božja Mati videla nešteto stvari, ki jih sodobni človek nujno pogreša – pomanjkanje 

vsakdanjega kruha; vojna nasilje; ogroženost komaj spočetih otrok. Laži in krivice. 

»Marija, vse k tebi hiti – Marija, pomagaj nam Ti!« 

 

Gorčično zrno in mogočno drevo, september 2000, Mr 4, 32 
 

Zaživele so ceste in steze, ki vodijo k šolam vseh vrst in stopenj, od vrtcev preko osnovnih in 

srednjih šol do najvišjih zavodov. Kot v naravi hodimo zbirat sadeže vseh vrst, da se bomo z 

njimi prebijali skozi življenje, tako si naš duh zbira nepregledno obsežnost in raznoterost 

znanja. Življenje se na vseh področjih razvija in težko, če ne nemogoče bi nam bilo krmariti 

skozi dnevno rastoče zahteve in pričakovanja nas samih in celotne družbe, če se ne bi pošteno 

in temeljito razgledali. Jasno, da ne bo šlo kar takole, mimo grede, ampak bo treba odprtih 

oči, pogumnega srca in poštenega dela rok. Zvestobe v malem, saj se tudi velike reči ne rodijo 

brez majhnih stvari. Pri tem nas ne moti, da večkrat ob malenkostih pomislimo: »Čemu je 

tega treba?! saj iz malega raste veliko. O tem se kmalu prepričamo. Še devetdesetletnih 

mojstrov ne bi imeli, če ne bi ostali zvesti v milijonih delovnih ur. 

Kje najdemo moči? V ljubezni, kije kal slehernega življenja. Ko začutimo, da je nek Vir izven 

nas in nad nami. Da nas uči primer Gospoda, ki so ga sodobniki gledali samo kot tesarjevega 

Sina. Da je Sin človekov pri oznanjevanju blagovesti bil tako zavzet, da ni imel časa, 

spregovoriti z Materjo, ki ga je iskala. Celo čas za molitev, ki ga ravno mehansko 

avtomatiziran  človek na pragu tretjega tisočletja »nima« (= ga noče najti!), je Gospod našel 

in prečul v nočeh. 

In – mi? Začenjamo dan s poslušanjem dnevnih napovedi in poročil, ali z – jutranjo molitvijo?  

»Nov podarjaš, bog, nam dan – daj še svoj nam blagoslov, da ga, polni dobrih del, preživimo 

tebi v čast!« In se ob težavah preko dneva v duhu ozremo na Gospoda in njegovo Mater! ! 

Jezus, pomagaj! Mati Marija, pomagaj!« »Še nikoli ni bilo slišati, da bi nas bila Mati 

zapustila.« Tako je sveti Bernard izrekel stoletja doživeto dejstvo. In ali bomo zvečer našli 

»čas«, da bomo iz srca zmolili: »Hvala ti, Gospod, za vse, kar si nam naklonil v dar – 

usmiljen pa odpusti nam, kar storili nismo prav!« 

Gospod je vedno blizu. V Njem živimo, se gibljemo in smo! To so vedeli in tako so živeli in 

tako so Gospodovo blagovest izžarevali do danes in tudi naše dni osvetljujejo z njo kot večna 

luč pred tabernakljem in kot sonce z neba. 

Novo šolsko leto. Nova kulturna sezona. kdo ne bi veselo in pogumno segel na delo po vseh 

področjih?! Iz malega vedno zraste veliko. Iz gorčičnega zrna – mogočno drevo. Bogu hvala! 
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Kraljica rož - oktober 1994 
 

Roža skrivnostna, pravi naši ljubi Gospe že sveto pismo. In ne brez vzroka. Cvet, ki je pognal 

iz starodavne in slavne Jesejeve korenine, rojeva še danes nešteto novih in novih cvetov. In ti 

cvetovi niso kakor roža, ki danes zacvete in zadiši, čez dva dni pa zbiramo le še uvele, 

odpadle lističe, brez vonja in brez lepote. Cvetovi naše ljube Gospe prepletajo zemljo, zadišijo 

v vsak dom, napolnijo z ljubeznijo še tako uvela, razočarana in žalostna srca in jim vdihnejo 

novo življenjsko moč. Rastejo iz sonca pravice, iz našega Gospoda samega! Sin jih polaga v 

roke Materi, da jih siplje v dolino solza. Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da! 

Tako zveni po naših cerkvah, poje po naših domovih, zazveni iz utrujenih popotnikov, ko se 

kljub težavnim stezam duha vzpenjajo više in više na goro osmerih blagrov. Hirajočim 

bolnikom in cvetočim mladim nevestam; v samoto in molk pogreznjenim menihom in 

neutrudno zaposlenim delavcem v javnosti in hrupu atomskega veka, zadišijo kot pozdrav iz 

Kraljestva, ki nima meja. Ogrnejo jih s slutnjo in dejansko bližino Njega, ki je vse v vseh.  

Božja navzočnost. Hoja s Kristusom. Hoja človeka z Bogom. Vse to je – molitev rožnega 

venca. 

Iz večnosti poslana; naučena z angelovimi besedami: Zdrav, milosti polna! – Utelešena v 

betlehemskem hlevcu; razglašena z Modrimi in s starčkom Simeonom; trpeča v Getsemaniju; 

s trnjem ovenčana; na križ pribita; zmagoslavno vstala; razdajajoča darove Svetega Duha; 

vzeta v nebesa, od koder je izšla! 

Pot, ki je svetlejša od sončnih ozvezdij veličastne rimske ceste. Pesem z osnovnim napevom 

angela. Obogatena z ljubeznijo, ki prihaja zdravit, kar je bono; reševat, kar je izgubljeno; 

dvigat, kar je čisto izgubilo smisel življenja in se pogreza v nastavljene močvare vseh 

mogočih in nemogočih mamil in laži… 

In ta molitev naj bi bila »dolgočasna«?! Naj bi bila »nesodobna«?! O ljuba Gospa, ti veš, kako 

je z nami. In to ti nikakor ni vseeno. Še več rož siplješ na svet, še bolj močan in ozdravljajoč 

vonj razširjaš iz njih. Sama si  - Kraljica miru, zato posreduješ med seboj sprtim otrokom tisti 

mir, ki ga svet ne more dati, ki je pa najsrčnejša želja tvojega božjega Sina. Mir vam bodi!, 

ponavljaš in širiš Jezusov pozdrav. In takšne misli zvenijo z jagod rožnega venca vse 

neposredneje kot kakršna koli televizijska oddaja. Molitev, ki je živa, božja oddaja božjega 

učlovečenja, odreševanja, iskanja človeka in žarčenje božje ljubezni in božjega bogastva v 

temni, obubožani in razčlovečeni svet. Hvala ti, Roža skrivnostna! 

 
 

II. adv. nedelja 
 
1. Pripravite pot Gospodu 
Advent je čas pričakovanja. Spominja nas na zgodovinski prihod Kristusa pred 2000 leti. Na njegov 
nevidni prihod po milosti v naše duše sedaj. Na Kristusov končni prihod ob koncu sveta. Kaj pomeni, 
pripravljati se na prihod, vemo sami. Kdor je pričakoval svojega izvoljenca ali svojo izvoljenko po daljši 
odsotnosti, mu bo jasno, kaj vse je storil, da bi obisk dragega bil čim lepše proslavljen. Ali z isto 
drhtečo  toplo radostjo pričakujemo božjega prihoda? Ali Bog ne zasluži še vse več pozornosti? Kako 
mu jo bomo pripravili? Božja beseda nam jasno pove: vzdignejo naj se doline in griči naj se znižajo. 
»Doline« so naše človeške pomanjkljivosti. Lenobnosti v ljubezni do Boga in do bližnjega. Opuščanje 
nedeljske službe božje in hladnost v prejemanju zakramentov. Površnost v izpolnjevanju poklicnih 
dolžnosti. itd. 
»Griči« so žalostne usodne spake našega napuha. Hočemo biti »mojstri«, kjer in kadar nismo niti 
poklicani niti sposobni. Enajstleten fant se smrtno ponesreči, ker se brez vsakega znanja zapodi z 
motorjem po cesti I. reda. Prisojal si je, da »zna«… Pravzaprav iz napuha izvirajo vsi ostali grehi:  »Ne 
bom služil!«, je vir prvega padca že v raju. In padec je izguba sreče. Mnogo padlih deklet in obsojenih 
sleparjev s tujo imovino nam bo to potrdilo. 
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Ko odpravimo »doline in griče« v naših dušah, se v nas naseli veselje in mir. izbrisana je krivda, 
obnovljena je pravičnost. Mar je na svetu bitje, ki tega ne bi želelo?! 
Kako »človeški« je torej Bog, ki nas po svoji Cerkvi kliče k temu! Kako očetovski in poln razumevanja, 
ko nam za to daje možnost in sredstva! 
2. Pričakujemo razodetja našega Gospoda Jezusa Kristusa: 
Dočim prerok Izaija v 7. st. pr. kr. govori kljub svoji vedrosti še bolj na splošno in po človeško, se 
oglaša apostol Peter v 2. berilu mnogo določneje. Tolaži nas in istočasno svari skoraj resneje kot 
Izaija. Druži dvoje nasprotij. Najprej poudarja za nas skoraj nepojmljivo, velikodušno n odlašajoče 
božje čakanje, nato pa nas pretrese z opozorilom, da »pride Bog kakor tat«. Nehote nam stopijo pred 
oči vse megle in nepredvidene smrti pri potnikih z avtomobili ali letali… 
Vendar je prvak apostolov dober, očetovski: naj bo z Gospodovim prihodom tako ali tako (naj se nam 
zdi, da se zavlačuje v nedogled ali naj nas nenadno preseneti), čakata nas »novo nebo in nova 
zemlja«, to je: lepše in boljše življenje! Toliko več vredno, kolikor je večnost dragocenejša in lepša in 
minljive časnosti. Kakšna bosta »nova zemlja in novo nebo«, si ne moremo misliti drugače, kakor če 
se spet spomnimo na spremembo, ko bolnik ozdravi ali ko se grešnik poboljša. Recimo, da pijanec po 
zdravljenju v živčni bolnišnici ne pokusi več vina! Ali da nezadosten  učenec, ki mora ponavljati 
razred, nikoli več ne prinese domov nezadostnega… 
Veseliti se nam je torej treba s polnim srcem nove, vse božje bodočnosti! 
Kar tako poceni pa seveda naš delež ne bo: Peter (iz lastne izkušnje…) pravi, da Bog hoče da »bi se vsi 
spokorili«. Odkrito moramo vsak pogledati v svojo notranjost in pomisliti, v čem se nam je treba 
spokoriti. Še več: ne le, da se obrnemo od greha, tudi v naprej moramo živeti« v svetem vedenju in 
pobožnosti«. Vsak ve, kaj bi mu bilo storiti, da bo »svet«--- 
3. Pripravite pot Gospodu: 
Pogosto smo že slišali poziv Janeza Krstnika. Navadili smo se ga skoraj, da ga ne vzamemo resno. 
Beseda pri ušesih not, pri ušesih ven! Gospodu  pripravljamo pot! Najvišjemu, najsvetejšemu, 
najboljšemu. Vse nam je dal: življenje in kruh – pa tudi trpljenje, da bi nas spametoval in prečistil v 
duši. Ali ravnamo po tej resnici? Vprašamo v svojem zasebnem življenju in na delovnih mestih, kaj 
Bog pričakuje od nas? Tudi krščeval je Krstnik in sicer s »krstom pokore za odpuščanje grehov«. 
Nekdanji Izraelci si niso zatiskali ušes. Niso ostajali brezbrižni kot otroci 20. st., temveč so v resnici 
»priznavali svoje grehe«… Jih priznavamo tudi mi? Morda – v zaupnem razgovoru z dobrim 
prijateljem: »Ti, tole sem ga pa polomil! »Prijatelj nam svetuje, kako naj svojo napako popravimo. 
Zelo vejetno je, da ga bomo poslušali. Če nam je prijatelj res drag in če nam je povedal resnico, ki bo 
nam samim v korist. Imamo pa »prijatelja«, ki je »dober«, da – »najboljši«, in ki vedno govori 
»resnico«, kakor je nam »v korist«. To je Gospod, ki je »prišel  iskat grešnike«… Išče jih z božjo 
besedo, ki jo poslušamo v cerkvi. Išče nas z glasom v naših dušah, s tistim tihim in komaj zaznavnim, 
ki se mu pa le ne moremo ustavljati. (In če se mu ustavljamo, nas preganja z vsem nemirom naših dni, 
ki ga ne preglasijo ne glasne plesne popevke ne hreščeči UKW-oddajniki in ki ga ne utopijo nobena 
mamila od alkohola do hašiša!) 
Božji prijatelj nas čaka po spovednicah. »Kaj?« To je le duhovnik, grešen človek, kot sem sam?!, se 
sliši vedno znova. Gotovo nas čaka – človek, ker nas nevidni in breztelesni Bog sam ne – more. 
Duhovnik ga kot njegov pooblaščeni služabnik – in kot služabnik božjega ljudstva! – nadomešča. Brez 
skrbi se mu torej zaupamo! Za to je tu, da nas vodi, da nas v stiski potolaži in da nas pouči, kako naj 
drugič ravnamo – bolje. Kdor posluša spovednika, temu ni treba k psihiatrom. 
Vsak duhovnik bo priznal z Janezom Krstnikom: »Nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu 
odvezal jermen obuvala!« Kot človek je nam enak. Kot poslanec Boga ima pravico in dolžnost, da 
govori našim dušam! Ni lahka njegova dolžnost… Vse duhovnikovo upanje je (po Janezovih besedah): 
»Za menoj pride močnejši od mene. »Prišel bo Gospod. Gledali ga bomo v jaslicah, na katere že 
mislimo. Gledali ga bomo toliko bolj jasno in veselo, kolikor bolj bo naše duhovno oko – čisto. Z grehi 
in njihovo umazanijo onesnaženo in s sajami strasti okajeno oko duše seveda le težko razbere čiste 
obrise in jasne odtenke Boga, ki je Svetost sama. 
 

III. adv. nedelja 
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1. Glasno se veselimo v Gospodu: 
Naglo se bliža praznik Kristusovega rojstva. Za teden dni smo mu bližji od zadnjič. Raste radosten 
nemir našega pričakovanja. Vsaj moral bi rasti, če pomislimo, kdo prihaja in h komu. 
Primera našega vedrega znanca, preroka Izaije, nas spodbudi s čisto našo, sodobno in zelo življenjsko 
besedo: »Kakor ženin, ki namešča venec, in kakor nevesta, ki se krasi s svojim nakitom«. 
Ali ni to prekipevajoče veselje? Edinstveno v življenju? Tako in še mnogo bolj hoče Gospod s svojim 
prihodom okrasiti in razveseliti naše duše. Vprašanje je seveda, kako. Pri Gospodu ne gre za »venec« 
iz cvetja ali »nakit« iz zlata. Pri njem gre za pravičnost, kakor naš glasnik veselja izrecno pravi. In po 
pravičnosti gre naravno tudi za zveličanje. Kako? Ne gre »za zveličanje« šele po naši smrti? Gotovo. 
Toda začetki zveličanja ležijo že v sedanjosti, se nahajajo že v našem zemskem življenju. Resna 
zadeva. Vredna, da se je večkrat spomnimo, oziroma da jo imamo kar stalno pred očmi duše. Kakor 
se namreč vedemo in kakor ravnamo v tem življenju, takšna bo naša bodočnosti, naša večnost. Nam 
ne postane pri tem nekam sitno? Toliko stvari je v našem življenju, ki sami priznamo, da ne vzdržijo 
pred božjimi merili ne pred večnostjo… Izaija je to vedel, kakor vemo danes. Zato pravi, da Gospod 
predhodno hiti »oznanit jetnikom prostost in zvezanim rešenje«. Ni mislil pri tem na »pomilostitev« 
zaprtih zločincev po ječah: mislil je na še težjo sužnost: na greh. Kaj namreč še bolj poniža in usužnji  
človeka?! Primerov ni treba iskati: vidimo jih po cestah, vidimo jih – v sebi. Pijanec, ki se valja po 
jarku. Nepreviden voznik, ki stoji poleg razbitega vozila. Len gospodar, ki se mu streha podira na 
glavo. Kvartopirec, ki zapravlja čas in denar. Nepoboljšljiv kadilec, ki si nakopava pljučnega raka. V 
vsej tej veliki bedi nam more pomagati in nas rešiti iz nje edino – b ožja milost! Se zmenimo zanjo, ko 
nas kliče? 
 
2. Bodite brez graje ob prihodu Gospoda: 
 
Odlomek iz Pavlovega pisma Solunčanom se bere kot neka voščila, ne kot ukaz. Velelniška oblika 
glagolov izhaja iz velike dobrohotnosti, ne iz nasilja, ki nikoli ni kaj prida, najmanj pa v duhovnih 
rečeh. Tako želi oče svojim otrokom, tako prijatelj svojim najbližjim. Če se spomnimo na Pavlove 
neverjetne napore za rešitev duš, mu bomo kaj radi verjeli. Najprej nas kot Izaija kliče k veselju. Radi 
mu verjamemo, kajti česa smo bolj lačni in žejni, kot resničnega in č istega »veselja«?! Takšnega, po 
katerem nas – ne boli glava… Zelo čudno pa se bo zlasti sodobnemu človeku zazdelo Pavlovo 
opozorilo, ki neposredno sledi: »Neprenehoma molite!« »Hitro bomo navedli najnovejše cerkvene 
odločbe, ki krajšajo molitve. Gotovo jih krajšajo, toda zato, da bi ob nekoliko umerjenejši  (številu), 
bila boljša kvaliteta! To se pravi, da bi mi bili bolj živo in neposredno združeni z Bogom, mu bolj 
predani! Kajti to in nič drugega ni molitev. Bolj bi morali v naših molitvah poslušati, bolj hvaliti Boga, 
kot samo žebrati in prosjačiti. Kdor je tako ves naravnan na Boga, ves vanj »vklopljen«, tisti bo sam 
po sebi izpolnjeval tudi vse ostale »normalne imperative« (naravne zahteve), ki jih naštevajo Pavlovi 
velelniki. Ne bo »zaničeval prerokovanja«, poslušal bo navdihe Svetega Duha; »vse bo preskusil« - ne 
bo se zbal nobenega resnega dela; »obdržal bo le to, kar je dobrega« - kar ga ne bo ločilo ob Boga! 
Naravno »se bo vzdržal vsakršnega zla« - zlo je vse, kar nasprotuje božji ljubezni do nas; tako se »bo 
posvetil« - postal bo čim podobnejši Bogu, čim bolj bo uresničeval božjo zamisel o sebi! Nobene skrbi, 
da bi nas Bog kdaj zapustil! Zakaj – »zvest« je ta, »ki nas kliče«. Velelniki velikega apostola izzvenijo v 
hvalnico Najvišjemu. Ali bodo to tudi pri nas? V naših dušah? Samo od nas je odvisno… Od naše 
dobre volje. Od naše moralne zrelosti. 
 
3. Sredi med vami stoji, vi ga ne poznate: 
 
Zanimivi smo ljudje. In – otročji. Zaslišimo nekoga, ki nam govori velike in nenavadne stvari, pa ne 
povprašamo o vsebini oznanila, ne vprašamo, kako bi beseda glasnika morali naobrniti nase, temveč 
vzamemo kar glasnika samega na zaslišanje: »Kdo si?« Vzamemo ga pod povečevalno steklo: »Kaj 
torej govoriš? Hočemo legitimacije: »Kaj torej krščuješ? »Tako je bilo v primeru Janeza Krstnika tam 
ob Jordanu, pred dva tisoč leti, tako je danes. Prav nič nismo napredovali v moralni zrelosti, čeprav se 
smatramo za silno »napredne«. Toda božji služabniki so velikodušnejši od povprečnih ljudi – ker pač 
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želijo služiti Njemu, ki je Velikodušnost sama! Zato je že Janez Krstnik krotko in stvarno odgovarjal na 
vsako zastavljeno vprašanje. Prav ničesar ni lastil sebi. Janezov evangelij ponovi izjavo, ki smo jo po 
Marku slišali že prejšnjo nedeljo: »Za menoj pride, ki je pred menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu 
odvezal jermen njegovega obuvala!«. S tem popolnoma odvrne pozornost od svoje osebe in jo 
naravna na Tistega, katerega oznanja. In kdo je Ta? »Sredi med nami stoji«. Gotovo so se takratni 
Izraelci ozrli okrog sebe. Ali je bil Kristus res takrat navzoč ali so ga vznemirjeni Izraelci hiteli šele 
iskat, ne vemo. Gotovo pa so bili veseli, da je tako dolgo in tako težko pričakovani Odrešenik že stopil 
v njihov čas. Še več: da je že – med  njimi! Če se spomnimo, da je starozavezni Bog bival skrit v 
»najsvetejšem«, to je v najbolj odmaknjenem kotičku bolj trdnjavi kot resničnemu svetišču 
podobnem templju, kamor je le »veliki« duhovnik imel dostop in še to le enkrat na leto, potem si 
moremo vsaj približno misliti judovsko presenečenje. Bog med nami, to je bilo nekaj silnega! Ko so 
popotovali skozi puščavo, je res Bog hodil med njimi, toda le v podobi: zdaj kot ognjen steber, zdaj 
kot bel oblak. Zdaj pa naj bi bil živ med njimi? Radostno vznemirjeni so bili. Podobno kot naši otroci 
kje v odmaknjeni vasi, če bi se sredi njih ustavila visoka javna osebnost. Naj bo že z Izraelci izpred dva 
tisoč let kakor koli, povejmo raje, kako je – z nami! Dejstvo je, da je Bog resnično med nami. In to na 
celo vrsto načinov. Najprej po svojem krščanskem izročilu, ki na njem slonita vsa naša kultura  in 
civilizacija, naj si to priznamo ali ne. Kar je napak in kar je težkega v našem svetu in življenju, je na 
krščanskem izročilu iznakazila samo človeška grešnost! Potem biva »sredi nas« po naših cerkvah, v 
oltarnem zakramentu, v mašni daritvi. Dalje Ga srečujemo v vseh ljudeh, kakor je bil sam zaklical: 
»Kar ste storili enemu mojih najmanjših, ste meni storili! »In prav te štiri adventne tedne Ga 
srečujemo prav posebno: Tako nas išče s svojo ljubeznijo in tako rekoč prosi, da se obrnemu k njemu 
in da sprejmemo iz njegovih božjih rok darilo življenja. So naše duše odprte? In naša srca 
pripravljena? Če nam v posvetnem merilu kdo ponuja darilo – ali ga bomo odklonili? Kje neki! Kako je 
z nami v duhovnem merilu? Poslušamo klic prihajajočega Odrešenika: Tako sem vas ljubil, da sem 
prišel med vas!?« Se odzivamo ljubezni? 
Hočemo zares ostati slabši od davnih Judov, ki so se odzivali klicu po pokori?! 
 
Oznanjenje 
Ave, gratia plena 
 
Okno sveta 
se je odprlo nastežaj. 
Tako na široko,  
da se je večerna zarja 
srečala z jutranjo 
v en sam plamen. 
Ko se je zdelo, 
da bo ljubezen zašla 
in se za vedno prelila v noč, 
je zagorelo, 
je zaživelo, 
zapelo v jutro brez konca. 
 
Dvoje morij se je srečalo, 
luč in tema: 
pravzaprav tema ni bila morje, 
bila je le mrka špranja, 
v kateri je usihala svetloba 
in so se iz nje plazile 
sence gnilobe in smrti. 
 
Srečala sta se Bog in  človek. 

Tisti, ki je, 
in tisti, ki ga je nekdo naredil, 
pa se mu je izneveril 
in ga izdal. 
 
Luč je šla iskat temo. 
Iskat jo je šla 
in jo je našla. 
 
Zapela je, 
ko je srečala temo, 
tako glasno in veselo pesem, 
da se je spev utelesil 
in postal življenje, 
polno, lepo, sveto, čisto življenje. 
Nov paradiž, 
nov šesti dan, 
ko je bil ustvarjen človek, 
samo še lepši 
in s trajnejšim jamstvom za uspeh 
v kraljestvu luči. 
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Človek je zaplaval v morje 
Bogo-človečnosti. 
 
Saj ne more razumeti, 
saj ne more izmeriti, 
le sluti, 
le žari, 
le poje 
Ave iz večnosti v večnost. 
 
In je sam – večnost 
in je sam učlovečenje 
in je sam pobožanstvenje. 
 
Okno sveta 
se je odrlo na stežaj, 
v en sam plamen 
in ljubezen 
je postala – življenje! 
   1973 
  
Odprto je danes nebo 

Odprto je danes nebo 
in Bog je prišel na zemljo. 
Iz hišice zlate je stopil 
in v duše se naše napotil. 
Podoba ga Kruha zakriva, 
dišeča, na moč ljubeznjiva. 
Če stopil kot Bog bi med nas, 
drhte bi zakrili obraz. 
Le vera mu gleda v oči, 
ki v Hostiji sveti živi. 
Njegovo ljubezen poznamo 
in radi zato ga imamo. 
Kaj vse je že storil za nas, 
ki živ je ljubezni dokaz! 
Trpel je in stopil na križ,  
da nam je odprl paradiž. 
Vsak dan se pri maši daruje 
in z milostjo nas napolnjuje. 
Poslušali bomo zato 
povsod ga in vselej zvesto. 
Storili, kar Bog nas uči, 
in delali dobro vse dni. 
Krog božje smo mize se zbrali, 
kot bratje si bomo ostali. 
Sirotam prožili roko, 
pomagali v stiski zvesto. 
Gospod bo dajal nam moči, 
odvzemal trpljenje, skrbi. 
Le tisti, ki ga zapusti, 

lahko se življenja boji. 
Občutil bo lastno slabost 
in nosil bo sam vso bridkost. 
A mi pa do zadnjega dne 
te zapišemo v svoje srce. 
Ne bo te zapustil nihče, 
o, Jezus, nikoli, nihče! 
 
Vstajenje, dom. palm LXXIV. 7.4. 

Temine so odprle se noči, 
kot bi nenaden jih razklal potres, 
svetal je plamen švignil do nebes, 
Gospod je vstal! – glasno nam govori. 
 
Preplašena se, v zmedi smrt gubi, 
življenje ji postavilo je jez, 
ozelenel, vzcvetel je križa les, 
obilen v naših srcih sad rodi. 
 
Izginila iz nas je vsa tema, 
prižgal se plamen v naših je očeh, 
začutili smo novo v žilah moč. 
 
Nič vzdihovanja in nič več solza! 
Nesmrtni ogenj vžgal se je v ljudeh, 
po svetu z vriskom hodimo, pojoč. 
 
 
I. 
Blagoslovljen, ki nam prinašaš blagoslov! 
Poklical te je Bog in Oče vseh rodov, 
obilje ti podaril svojih je darov: 
odzval si se, postal sodelavec njegov. 
 
Blagoslovljen, ki si za Kristusom odšel, 
najprej si v božji se ljubezni sam razvnel, 
nje čudovito naročilo si sprejel: 
iskal boš duše, jih za Kristusa ogrel. 
 
Blagoslovljen, ki stopil v sredo si med nas! 
Graditi hočeš nov, srečnejši čas, 
da pomladi se zemlje zgubani obraz 
in zacvetela bosta mesto spet in vas. 
 
Blagoslovljen, pa ne samo današnji dan! 
Do konca dni tvoj trud naj ne bi bil zaman, 
naj sleherni bo s soncem obsijan, 
s sadovi in uspehi vsak obdarovan! 
 
II. 
Prisrčno pozdravljamo danes te vsi, 
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nebo se odprto nad nami se zdi! 
 
Ovija se lipa v dišeči svoj kras 
in rožam po vrtu žari njih obraz. 
 
Še lepše oltar se pripravljen blešči, 
njegov naj sijaj novo mašo časti. 
 
Ponovil dogodek se vzvišen bo, svet 
in čudež ljubezni se zgodil bo spet. 
 
Prijel, novomašnik, naš kruh boš v roke, 
da tvoje besede nam ga spremene: 
 
postal bo Gospodovo Rešnje Telo, 
k Očetu nas hoče voditi v nebo. 
 
Prijel, novomašnik, boš vino v roke, 
da tvoje besede nam ga spremene: 
 
postalo bo Rešnja Gospodova Kri, 
ki z milostjo zemljo naj vso napoji! 
 
Zahvaljen, o Bog, za obilje darov, 
zahvaljen, o Bog, za bogastvo sadov! 
 
Zahvaljen, da si novomašnika dal: 
popolnoma tebi se je daroval. 
 
Čeprav še po rodu naš brat je ostal, 
je vendar učitelj, vodnik nam postal. 
 
Ljubezni bo božje neutruden glasnik, 
slabotnim, trpečim bo zvest pomočnik. 
 
Gospod, ki že dobro je delo začel, 
ohranil ga bo in do konca privel. 
 
Zato le zapojmo iz vsega srca, 
hvalimo Očeta in Sina, Duha! – Amen. Aleluja! 
 
 
IV. 
Veliko veselje nas danes navdaja: 
gospod novomašnik k nam v cerkev prihaja. 
Bogu daroval je vse svoje življenje, 
prejel od Boga je zato posvečenje. 
 
Služiti mu zvesto do konca želi, 

učiti, voditi h Gospodu ljudi. 
Za rame človeške je težka dolžnost, 
a z božjo je milostjo – prava sladkost! 
 
Bog sam bo po mašnikih v svetu ostal, 
po njih nam dobrote bo svoje dajal; 
ljubezen nebeško po njih bo sejal, 
potrte bo z upanjem novim navdal. 
Po njih blagoslavljal bo mlade poroke, 
pri krstu sprejemal bo božje otroke; 
največji, najlepši pa mašniški dar 
je sam evharistični, večni Vladar. 
 
Duhovnik pri maši prikliče Boga 
na naše oltarje, na svet iz neba. 
Zato vam prisrčno želimo mi vsi: 
Naj Bog blagoslavlja vse vaše poti! 
 
 
V. 
Prelep za nas je danes dan, 
prav od Boga na svet poslan: 
mlad novomašnik je prišel, 
pozdravlja vsakdo ga vesel. 
 
Gospodu se je daroval, 
da Bog med nami bi ostal; 
duhovnik k Bogu kaže pot, 
njegovih daje nam dobrot. 
 
Na božjo žetev je poslan, 
ki prav nikoli ni zaman, 
rešiti hoče Bog ljudi, 
kot trdno verujemo vsi. 
 
Od Petra do današnjih dni 
so k nam poslani delavci: 
ljubezni božje živ dokaz 
so tudi za današnji čas. 
 
Zato jih z vso ljubeznijo 
sprejemamo, poslušamo 
in z njimi se darujemo, 
da brate posvečujemo. 
 
Zahvaljen bodi, dobri Bog, 
ki blagoslavljaš zemlje krog; 
obilni blagoslov razlij 
po mašnikih na vse stvari.
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POBOŽNOSTI, NAGOVORI IN RAZMIŠLJANJA 
Molitvene ure, litanije, križev pot, rožni venec, pesmi in razmišljanja 

 

 

Jezus naš je vstal od smrti - molitvena ura za velikonočni čas 

 

D – Radujmo se, bratje in sestre: Gospod je vstal, aleluja! 

V – (zapojemo trikrat Aleluja! po katerem koli napevu. 

D – Če kdaj, je v velikonočnem času naša molitev ena sama hvalnica in zahvala, eno samo strmenje 

nad velikimi božjimi deli. 

V – (zapojemo 1. kitico): Jezus naš je vstal od smrti… 

D – (medtem izpostavi Najsvetejše) 

D – Pravkar so se pred nami odprla zlata vrta tabernaklja, kakor se je pred skoraj dva tisoč leti odprl 

skalni Kristusov grob na prvo velikonočno jutro. 

V – Gospod je v sv. Rešnjem Telesu stopil pred nas, kakor je po vstajenju stopil pred izbrane priče 

svoje zmage. 

D – Zastrt je s podobo belega kruha, kajti njegovega pravega, božjega veličastva ne bi prenesel nobeno 

ustvarjeno oko. 

V – Zato pa ni nič manj resničen, nič manj živ, nič manj blizu, kakor je bil svojim učencem na prvo 

veliko noč. 

D – Uresničilo se je prastaro hrepenenje človeškega rodu, da bi našli izhod iz smrti. 

V – Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt – kje je tvoje želo? 

D – Sovražnica človeštva nas je dobila v oblast, ko smo se s prvim grehom uprli Bogu in se s tem sami 

pahnili v trpljenje in smrt. 

V – Trpljenje in smrt je kot človek sprejel tudi Kristus, pa ju je v našem telesu premagal na križu. 

D – Gospod življenja je umrl in – živ kraljuje! 

V – Smrt, kje je tvoja zmaga? smrt, kje je tvoje želo? 

D – Gospod je to storil in čudovito je v naših očeh. 

V – (zapojemo 2. kitico): Tretji dan po silni smrti… 

D – Kar je bilo dolga tisočletja prekletstvo, postaja sedaj blagoslov; kar je bilo kazen, vodi sedaj v 

zmago. 

V – Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vam veruje, bo živel, 

tudi če umrje. In kdor koli živi in veruje vame, vekomaj ne bo umrl. 

D – V evharistični navzočnosti Zmagovalca nad smrtjo se zamislimo sami vase in si odgovorimo, ali 

smo že dovolj odmrli grehom in ali se dovolj zavedamo Kristusovega vstajenja v nas. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

D – Priznati moramo, da je naše življenje še na moč nepopolno, da se pa lahko zanesemo na Kristusa, 

ki je dobro delo v nas začel in ga bo tudi dovršil. 

V – Če pa Kristus ni vstal, je prazno naše upanje. 

D – Seje se v minljivosti, vstaja v neminljivosti. Seje se v nečasti, vstaja v časti. Seje se v slabosti, 

vstaja v moči. Seje se naravno telo, vstaja duhovno telo. 

V – Smrt, kje je tvoja zmaga, smrt, kje je tvoje želo? 

D – Bodite torej, ljubi bratje in sestre, stanovitni, neomahljivi in vedno bogati v delu Gospodovem, ker 

veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen. 

V – Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 

V -  (zapojemo 3. kitico): Prvič se je bil prikazal… 

D – Jamstvo za prehod iz trpljenja v radost, iz sužnosti greha v svobodo poveličanih božjih otrok nam 

v podobi nakazuje že stara zaveza. 

1 – Ko je stiska izvoljenega ljudstva v Egiptu prekipela do viška, je Gospod govoril Mojzesu: »Vsak 

naj si priskrbi po eno jagnje za družino. Če je pa družina premajhna, naj ga vzame skupno s svojim 

sosedom. Jagnje pa naj bo brez madeža, samec, enoletno. Štirinajstega dne v mesecu naj ga zakolje 

zbrana občina proti večeru. Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo oba podboja in naddurje pri 

hišah, v katerih ga bodo jedli. Tisto noč pa naj jedo meso, pečeno na ognju, z grenkimi zelišči, in 

opresnike. 
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Tako pa ga jejte: ledja imejte prepasana, čevlje na nogah in palico v rokah, in jejte ga v naglici! To je 

MIMOHOD GOSPODOV. Tisto noč namreč pojdem skozi egiptovsko deželo in udarim vse 

prvorojence v egiptovski deželi in izvršim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi. Tedaj bo kri v 

znamenje za vas na hišah, v katerih prebivate. Ko zagledam kri, pojdem MIMO VAS in pri vas ne bo 

morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. To vam bodi v spomin in praznujte ga! Od roda do roda ga 

praznujte kot večno ustanovo!« To je bila božja beseda. (2 Mojz 12, 1-20) 

V – Bogu hvala! 

D – Zares je potrebno, da se zahvalimo Bogu, ki je poslal svojega Sina, da je kot nedolžno Jagnje 

prelil svojo kri za nas. 

V – (zapojemo):  Pozdravljena, o Kri častita, 

 za grehe vseh ljudi prelita 

 iz svete Jezusa strani: 

 ti bodi dušam posvečenje, 

 zastava trdna in življenje, 

 sladka popotnica v nebo… 

D – Zamislimo se v tri tisoč let staro Mojzesovo naročilo. Ko je bilo ljudstvo v stiski, je Bog velel, 

darovati jagnje. Tudi danes živi nešteto duš v veliki notranji stiski, ker ne vidi smisla življenju. 

Izgublja vero v Boga, izgublja vero v življenje. 

V – Gospod, ki dan za dnem na naših oltarjih obnavljaš svojo daritev kot brezmadežno božje jagnje, 

poživi v nas vero v svojo odrešujočo bližino. Razvnemi nas s svojo ljubeznijo, s katero prihajaš med 

nas in prebivaš med nami. 

D – Bog je velel, vidna mesta pomazati z jagnjetovo krvjo. Ničesar svet tako ne vidi, kakor vidi naša 

dejanja, naše življenje. To je najglasnejša govorica o njem. 

V – Prosimo te, zmagoslavno vstali Odrešenik, posveti nas s svojim Rešnjim Telesom; zaznamuj nas 

za svoje božje življenje, da nam ne bo škodoval pokončevalec človeštva – Greh. 

Vsa naša dejanja naj se v tebi začno in v tebi tudi končajo! 

D – Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta v 

nebesih. 

V – Amen. Aleluja! 

D –  Družinam, ki so bile premajhne, je Mojzes velel, naj vzamejo še sosede k svoji pojedini. 

V – Daj, o Gospod, da vidimo stisko svojih bližnjih in jih povabimo k mizi svoje ljubezni. 

D – Predvsem pa naj nas kipeč napoj božje ljubezni v Sv. Rešnjem Telesu napolni z ljubeznijo do 

Boga in s hvaležnostjo do njega. 

v – Zajemajmo z veseljem in ne da bi se obotavljali, iz vrelcev odrešenja! 

D – Izvoljenemu ljudstvu je jagnjetova kri pomenila rešitev: angel smrti je šel mimo njih, ne da bi jih 

pokončal. 

V – Utrdi, vstali Odrešenik, v nas neomajno zaupanje vate! Vse življenje naj nam postane en sam 

mimohod, eno samo popotovanje iz minljivega v neminljivo, iz ogrožene nestalnosti v varen pristan, 

iz bojev v zmago. 

V – (zapojemo): Jezus, ti si vinska trta… 

D – Nikoli bi si človek ne drznil misliti, da polje po nas isti duhovni sok, kot po Bogu, če nam božji 

sin sam ne bi tega razodel. Prisluhnimo: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. 

V – Dojamemo naj, o Jezus, da  nisi daleč od nas, temveč sredi sveta in življenja, ki ga gradimo v tebi 

in s teboj in zate. V tebi živimo, se gibljemo in smo. 

D – Vsako mladiko, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. 

V – Daj nam, Gospod, da obrodimo vse tiste sadove, za katere si v nas položil zmogljivosti; zalivaj in 

ogrevaj z darovi Sv. duha vse, kar naj po tvojih načrtih dozori za nebeške žitnice. 

d – Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, 

tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. 

V – Zvesti Bog, utrdi nas v zvestobi in ne dopusti, da nas vsaka prva ničnost ob poti odvrne od tebe. 

D – Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 

V – Zahvaljujemo se ti že v naprej, da nam obljubljaš izpolnitev naših želja in naših prošenj! Dobro 

vemo, da ti ne lažeš, ker ne moreš lagati. Bližati se hočemo torej z zaupanjem prestolu tvojega 

usmiljenja. 

D – V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in ostanete moji učenci. 



274 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

V – Gospod, h komu naj pojdemo, ti imaš besede večnega življenja. 

D – Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas: ostanite v moji ljubezni! 

V – Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubimo. 

D – Prisluhnimo hvalnici, s katero Mati Cerkev slavi Gospoda v velikonočnem času: 

 1 – V jutranji zarji vse žari, 

 nebo odmeva v hvalnicah, 

 vsa zemlja vzklika radostna, 

 pekel ječi in trepeta. 

 

 2 – Vse  poje hvalo Kristusu, 

 mogočni Kralj je zmagal smrt, 

 pogazil sile je pekla, 

 človeštvo rešil suženjstva. 

 

 3 – Zaman, čuvaji, stražite, 

 odveč sta skala in pečat, 

 Gospod je zmagoslavno vstal 

 in poveličan spet živi. 

 

 4 – Veselje Velike noči 

 nam vedno bodi, Jezus, ti, 

 naj prerojeni z milostjo 

 s teboj se v slavi združimo. 

 

 V – Naj slava, Jezus, ti doni: 

 od mrtvih vstal si in živiš, 

 Očetu, Duhu Svetemu 

 enako zdaj in vekomaj. – Amen – Aleluja! 

 

D – Zamislimo se vase in si vsak tiho odgovorimo, ali je zares Gospod vstal v naši notranjosti in ali se 

dejansko kaže Kristusovo življenje tudi v našem vsakdanjem, neposrednem življenju. Če to ne bi bilo, 

potem nam je praznovanje velike noči samo lepo ljudsko slavje iz navade. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

D – Oljčna vejica, ki smo j na cvetno nedeljo zataknili za naše križe na steni, naj nas spominja, da smo 

vsepovsod prinašalci božjega miru. Govori naj nam, da smo s posvečenim oljem maziljeni pri krstu za 

kraljevi Kristusov rod in prav tako pri birmi zaznamovani za sodelavce v božjem vinogradu in da 

uživamo pravice in dolžnosti splošnega duhovništva. 

V – Hvala tebi, Kristus! 

D – Blagoslovljene jedi naj nas spominjajo na vsak dan znova Blagoslovljeni božji kruh na naših 

oltarjih. Kdor ga uživa s čistim srcem, bo stalno užival blagoslov z neba. 

V – Hvala tebi, Kristus! 

D – Kadar bi čutili svojo slabotnost, se hočemo spomniti zmagoslavne moči Vstalega, ki ni vstal samo 

zase in samo enkrat, na prvo velikonočno jutro, temveč vstaja nenehno, večkrat ne da bi sami opazili, 

v vseh notranjih zapeljivostih in skušnjavah naših nagonov in sveta. Ko se zdi, da smo  čisto sami in č 

isto brez moči, nas nevidno podpira in dviga moč božjega Zmagovalca nad grehom. 

V – Hvala tebi, Kristus! Aleluja! 

D – Ne bi bilo prav, če bi pozabljali velikonočne misli apostola Pavla. 

1 – Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, po tem hrepenite, ne po tem, kar je na zemlji! zakaj 

umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se 

boste tudi vi z njim prikazali v slavi. 

V – Iščite, kar je zgoraj, po tem hrepenite, ne po tem, kar je na zemlji! 

2 – Bratje, postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste opresni. Zakaj naše velikonočno jagnje, 

Kristus, je darovano. Zatorej obhajajmo praznik ne s starim kvasom, tudi ne s kvasom hudobije in 

malopridnosti, ampak z opresniki čistosti in resnice. 

V – Obhajamo praznik z opresniki čistosti in resnice, ne s kvasom hudobije in malopridnosti, aleluja! 



275 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

D – Če bomo tako ravnali,nam bo praznovanje Gospodovega vstajenja resnično prinašalo mir in 

veselje, prav po besedah sv. evangelija. 

1 – Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih tja, kjer so iz strahu pred 

Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: 

D – Mir vam bodi! 

1 – In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. 

tedaj jim je spet rekel: 

D – Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.  

1 – In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: 

D – Prejmite Sv. Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, in katerim jih zadržite, so jim 

zadržani! 

v – Hvala tebi, Kristus! Aleluja! 

D – Tudi mi se v težavah in v strahu stiskamo v božji hram, kakor so se učenci v dvorano zadnje 

večerje. In ko bi se vsaj zatekali k evharistični ljubezni! Večkrat čisto pozabimo nanjo… 

V – (zapojemo):  Poživi nam vero v presveto skrivnost, 

 večerje nebeške, vseh svetih sladkost; 

 Kristus, kraljuj, Kristus zmaguj, 

 v hostiji sveti nam gospoduj! 

D – Tudi k nam prihaja Gospod skozi zaprta vrata naše nevere in naše malovernosti. Prihaja takrat, ko 

ga najmanj pričakujemo, in na način, kakršnega nikoli ne bi slutili. 

V – (zapojemo):  Zveličar naš je vstal iz groba, 

 vesel prepevaj, o kristjan! 

 Premagana je vsa hudoba, 

 dan s je rešenja tvoj ga dan. 

 Potrta je pekla oblast,  

 zapoj, kristjan, hvaležno čast: Aleluja, Aleluja, Aleluja! 

D – Tudi nam je Kristus po svojem namestniku pri dobri velikonočni spovedi prinesel mir: najprej z 

bogom Očetom; potem z našimi bližnjimi, končno pa tudi z nami samimi, saj smo v grehih neznosno 

razklani sami v sebi. Prinaša nam pa mir tudi v vsakokratnem sv. obhajilu, ko nam podeljuje svojo 

božjo moč in nam daje jamstvo za končno zmago po smrti. 

V – (zapojemo):  Potrta je pekla oblast, 

 zapoj, kristjan, hvaležno čast: 

 Aleluja, aleluja, Aleluja! 

D – tudi nas pošilja Gospod z zvrhano mero veselja v svet kot velikonočne iskre, da bi povsod prižgali 

svetal in topel plamen božje ljubezni. 

V – (zapojemo):  O sreče dan, o dan veseli, 

 ki ga naredil je Gospod! 

 Da večno bi mu hvalo peli, 

 odrešen je človeški rod. 

 Odprt stoji nam paradiž 

 in vrata vanj je sveti križ: 

 Aleluja, aleluja, Aleluja! 

D – Ne bi pa bilo prav, če bi se v velikonočnem veselju ne spomnili tudi Jezusove in naše Matere, naše 

ljube Gospe. Stali smo z njo pod križem in se jokali: zdaj je na mestu, da se z njo tudi radujemo. 

V – (zapojemo):  Raduj se, angelska Gospa, 

 Kraljica zemlje in neba: 

 Gospod je naš od smrti vstal, aleluja! 

D – Gospodova moč in ljubezen čakata, da nas blagoslovita. 

V (zapojemo):  Jezus, ti si vinska trta,  

 polna milosti, odprta: 

 mi mladike tvoje smo, 

 ki na tebi rastemo. 

D – (podeli blagoslov z Najsvetejšim) 

V – (zapojemo):  Preden se od tod podamo, 

 božjo službo dokončamo: 
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 še iz srca vnetega 

 počastimo Jezusa. 

(zapojemo lahko tudi: 

 In polje prepeva in cvetke pojo… 

ali  O, moj bog, dopusti mi, aleluja… 

ali  Pesem vesela naj Gospoda slavi, aleluja…) 

 

 

Zahvala - 15. jun. 1981 

 

V poletni sončni, topli čas 

na polju dozoreva klas: 

nobene žetve ne bilo 

pa bi brez dobrih, modrih rok. 

 

Sejali tudi vi, gospod, 

ste v naša srca, kaj je – Bog – 

učili vselej nas zvesto, 

kako Boga naj ljubimo. 

 

Besede vaše zdaj zore, 

češčeno božje je ime – 

saj milost Svetega duha 

spodbuja nas na dnu srca. 

 

V življenju vidimo, da res 

obnese nauk se iz nebes; 

a komur za Boga ni mar, 

le sebi dela v škodo, kvar. 

 

Zato  se zahvaljujemo 

za delo vaše, naš gospod: 

predobri Bog iz neba 

naj moč in blagoslov vam da! 

 

 

Hvala tebi, dobri Bog 

 

Neskončno odpira se danes nebo, 

prihaja naš Bog in Gospod na zemljo – 

podaja nam Sveto Rešnje Telo, 

nahraniti hoče nas z božjo Jedjo. 

 

Presrečno sprejema ga naše srce, 

saj so izpolnile se naše želje, 

Gospodove so nas objele roke, 

vodile nas bodo do zadnjega dne. 

 

Življenje z Gospodom – naša je moč, 

navzočnost je božja – največja pomoč; 

ne bo premotila nas grešnosti noč: 

če v grehe podamo se, sreča je proč… 

 

Obvaruj, o sveti Gospod, nam duha, 

da vedno ogibali bomo se zla, 

ljubili tako te, kot ljubiš ti nas, 

hvaležno dajali ti vselej bi čast! 

 

Kraljica naj Majniška, Ljuba Gospa, 

pomaga ohraniti čistost srca, 

saj Ona prinesla Boga je na svet, 

svetosti in večne je milosti cvet! 

 

Prisrčna zahvala pa tudi naj vam, 

predobri gospod, dolg poravna – (naš dolg 

poravna) 

povrne naj ljubi vam Bog iz neba, 

kar dobrega ste storili za nas! 

 

(za Šempeter 16.5. – 31.5. 1981) 

 

 

Pozdravljen bodi, zvon predragi  

(Priredba po neki stari pesmi, Slov. Konjice, 

16.5. 1984) 

 

Pozdravljen bodi, zvon predragi, 

pozdravljen bodi, zvon predragi! 

Bog Oče, sin in Sveti Duh  

med nas pošiljal tvoj bo glas: 

oznanjal božjo bodeš čast, 

k molitvi klical nas; 

prepeval boš tako lepo, 

da se iz grehov zdramimo, 

Gospodu zvesto služimo, 

se vsi zveličamo. 

 

Pozdravljen bodi, zvon predragi, 

pozdravljen bodi, zvon predragi! 

Bog Oče, Sin in Sveti Duh 

med nas pošiljal tvoj bo glas: 

z visokih lin naj se glasi: 

Presveto Srce Jezusa, 

vse božje ljudstvo te časti, 

se tebi posveti! 

 

Pozdravljen bodi, zvon predragi, 

pozdravljen bodi, zvon predragi! 

Bog Oče, Sin in Sveti Duh 

med nas pošiljal tvoj bo glas; 

z visokih lin naj se glasi: 

Češčena si, Marija ti – 
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o Mati božje milosti, 

le prosi Ti za nas! – 

 

 

Veliki duhovnik  

(za prvi četrtek v sept. 1978) 

 

Priznamo, Dobri naš Pastir, 

da te pogosto žalimo: 

usmiljenje odpri nam vir, 

da spet iz grehov vstanemo, 

saj si zato na svet prišel, 

da bi k Očetu nas privel. 

 

Darove ti prinašamo, 

ki sam obilo jih deliš, 

Očetu posvečujemo, 

ki sam mu vekomaj živiš; 

za blagoslov te prosimo, 

da polno srečo najdemo. 

 

Vso večnost moli te nebo, 

ustvaril si nas sebi v čast, 

da z angeli se združimo 

in sleherni te hvali glas: 

ti sam, Gospod, ti sam si svet, 

Beseda živa vseh besed. 

 

S teboj objeli sveti križ, 

s teboj na njem umiramo, 

da nas in zemljo prerodiš, 

v ljubezni tvoji zmagamo; 

ti luč v največjo si temo, 

ti sam najtežje stereš zlo. 

 

Odpiraš božjo nam roko, 

nas k mizi kličeš angelski, 

da se s teboj nahranimo 

in v tebi najdemo moči: 

s teboj ves svet prekvasimo, 

zgubljeni raj mu vrnemo!... 

 

 

Gospod je dobri moj pastir 

 

Gospod je dobri moj pastir, 

ničesar ne pogrešam več – 

njegove vode me poje, 

na sočne vodi me trate. 

 

Ničesar z njim se ne bojim, 

četudi hodil bi v temi, 

skrbno me vodi, varuje, 

sovražnikom je mojim v strah. 

 

Pogrinja mizo mi vsak dan 

in zvrhan kelih daje v dlan, 

mazili z oljem mi glavo, 

ne bom se bal nasprotnikov. 

 

v njegovi hiši bom živel, 

njegovih bom dobrot vesel; 

ko ves se bo iztekel čas, 

Gospodu še dajal bom čast. 

 

Gospod je dobri moj pastir, 

ničesar z njim se ne bojim, 

pogrinja mizo mi vsak dan: 

na veke mu dajal bom čast! – 

 

 

Privrela pesem iz srca 

 

Privrela pesem iz srca 

mi zate je, najvišji Kralj – 

najlepši med snovi si, 

kar naša zemlja jih rodi. 

 

Na veke blagoslovil Bog 

je tvojo pot, o moj Gospod – 

za vero in pravičnost vnet 

osvajaš si in vladaš svet. 

 

Mogočen, silen si junak 

in srečen si na vsak korak; 

desnica tvoja, tvoja moč, 

je vlila strah sovražnikom. 

 

Tvoj prestol vekomaj stoji, 

nobena moč ga ne zdrobi: 

krivico sleherno mrziš, 

zato se zmage veseliš. 

 

Tvoj plašč, zavit v prijeten vonj, 

navdaja z radostjo zemljo, 

slonokoščeni pa tvoj dom 

veseli spevi polnijo. 

 

Privrela pesem iz srca 

mi zate je, najvišji Kralj – 

za vero in pravičnost vnet 

osvajaj si in vladaj svet! 
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Ugoden, bratje, zdaj je čas 

(molitvena ura za post) 

 

D – Prosimo, dragi bratje in sestre, da bi nam bog pri današnji molitveni uri naklonil dovolj milosti za 

notranje očiščenje in prerojenje, pa tudi voljo, da bi z milostjo sodelovali. 

V – (zapojemo) Pridi molit, o kristjan… 

D – (izpostavi Najsvetejše) 

V – Tukaj svete so reči… 

 1 – Ugoden, bratje, zdaj je čas, 

 nam dobri Bog ga je poslal, 

 da bi ozdravil bolni svet 

 z zdravilom posta, zmernosti. 

 2 – Zdaj dnevi so zveličanja, 

 od Kristusa ožarjeni, 

 ko z grehom srca ranjena 

 se z zmernostjo prenavljajo. 

 3 – Pomagaj nam, o dobri Bog, 

 da vztrajamo v spokornosti 

 in srečno vsi tja pridemo, 

 kjer večna bo velika noč. 

D – Danes si pritrgujejo v jedi in se vzdržujejo mesa: bolniki, da bi ozdraveli; športniki, da bi si 

ohranili kondicijo; modni ljudje, da bi obdržali vitkost. v duhovnem oziru velja to še mnogo bolj. 

Bolni smo zaradi grehov; moči nam jemljejo strasti; lepoto duha nam razjeda neurejen odnos do Boga. 

Vse to hočemo popraviti v postnih dneh. 

1 – Mojzes se je postil štirideset dni in štirideset noči na samotni gori, predno mu je Bog dal postavo, 

ki je vodila izvoljeno ljudstvo v obljubljeno deželo. 

V – Daj nam, o Gospod, da se poglobimo v tvojo voljo in jo izpolnimo. 

2 – Janez Krstnik se je postil v puščavi, ko je oznanjal, da se je približalo božje kraljestvo. 

V – Tudi v naše prazne in razočarane duše naj posije radost božjega otroštva. 

3 – Naš Gospod se je postil v puščavi, predno je začel javno delovati. 

4 – ko je postal lačen, je pristopil skušnjavec in mu rekel: 

5 – Ako si sin božji, reci, naj bodo ti kamni kruh! 

4 – Odgovoril mu je: 

V – Ne živi človek samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust. 

4 – Potem ga hudič vzame s seboj v sveto mesto in ga postavi vrh templja ter mu reče: 

5 – Ako si božji Sin, vrzi se dol, zakaj pisano je: Svojim angelom je zate zapovedal in na rokah te 

bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen! 

V – Pisano je tudi: Ne skušaj Gospoda, svojega boga! 

4 – Spet ga hudič vzame s seboj na zelo visoko goro, mu pokaže vsa kraljestva sveta in njihovo slavo 

in mu reče: 

5 – Vse to ti dam, če predme padeš in me moliš. 

4 – Tedaj mu Jezus reče: 

V – Poberi se, satan, zakaj pisano je: Gospoda, svojega Boga moli in njemu samemu služi! 

4 – Tedaj ga je hudič pustil in, glej, angeli so pristopili in mu stregli. 

V – Hvala tebi, Kristus. Hvala ti, da si nam pokazal, kako naj premagujemo skušnjave. 

D – Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na vetu. Če kdo ljubi svet, ni v njem Očetove ljubezni. 

V – Zakaj, kar koli je na svetu, poželenje mesa in poželenje oči in napuh življenja, ni od Očeta, ampak 

od sveta. In svet preide in njegovo poželenje; kdor pa dela po božji volji, ostane vekomaj. 

D – Zamislimo se sami vase in se povprašajmo, kateri od treh skušnjav, ki jih je premagal Sin 

človekov, mi najpogosteje podležemo. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

1 – Daj nam, o Bog, da nas ne bi iskanje posameznih posvetnih dobrin odvrnilo od tebe, ki si vir vsega 

dobrega! 

V – Sveti, božji evharistični Kruh, navzoč sredi nas, usmili se nas! Razsvetli našega duha in nasiti naše 

duše! 
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2 – Daj nam, o Bog, da nas ne bi zaneslo pretirano zaupanje v naše duševne in telesne zmogljivosti, saj 

bi temu nujno sledil padec. 

V – Večna in neskončna moč božje Ljubezni, ki nas čakaš v Sv. Rešnjem Telesu, da bi nas okrepila, 

pomagaj nam, da se ne bomo zanašali nase, ampak brez pridržka zaupali vate. 

3 – O Gospod, Prvorojenec vsega stvarstva, ki si Glava skrivnostnemu Telesu Cerkve in ima vse v tebi 

svoj obstoj, podeli nam, da te priznamo in ljubimo! 

V – Služimo naj ti z vdano molitvijo in z veselim izpolnjevanjem tvojih zapovedi, ki so naše odrešenje 

in naša sreča. 

D – Počastimo Gospoda s pesmijo: 

V – (zapojemo):  Bodi hvaljen, Rešenik….(in) 

 Spokorjenja daj solze… 

D – Kar nas ovira, da ne gledamo pravilno na življenje in se ne odločamo, kot bi bilo prav, je naša 

velika samozavest, ki odklanja vsako varuštvo in se sprašuje, če smo zares potrebni prenove. 

1 – Nekaterim, ki so zaupali sami vase, da so pravični, in so druge zaničevali, je Jezus povedal tole 

priliko: 

2 – Dva človeka sta šla v tempelj molit, eden farizej i n drugi cestninar. Farizej se je postavil in je sam 

pri sebi tako molil: 

V – Bog, zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: roparji, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta 

cestninar; postim se dvakrat v tednu, desetino dajem od vsega, kar dobivam. 

2 – Cestninar pa je stal od daleč in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal po prsi in 

govoril: 

V – Bog, bodi milostljiv meni grešniku! 

2 – Povem vam: ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne. 

V – Zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan! 

D – Kristusova beseda kaže našim dušam zrcalo. Gre za mnenje, kakršno imamo o sebi in o 

sočloveku; gre za to, kako se z molitvijo obračamo na boga, kakšen je naš pogovor z njim. Nemara je 

le samo-govor, nemara je le samohvala. Takrat, ko se pogovarjamo z Bogom, nemara usodno grešimo 

proti ljubezni do bližnjega. Izprašajmo si o tem vest. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

D – Poprosimo božje usmiljenje, ki diha in žari v nas iz Sv. Rešnjega Telesa, še enkrat in prav iz srca: 

V – Bog, bodi milostljiv meni, ubogemu grešniku! 

1 – Kdo nas je vprašal, kakšen je človek poleg nas? Še manj, katere slabe lastnosti ima! 

V – O Bog, ki si svetost in popolnost sama, daj nam, da vidimo na sočloveku tudi dobre lastnosti, ki 

nihče ni brez njih. 

2 – Ne dopusti, da bi sodili, sicer bomo sami sojeni. 

V – Oproščajte, in vam bo oproščeno; dajajte, in se vam bo dalo: dobro, potlačeno, potreseno in 

zvrhano mero vam bodo dali v naročje; s kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. 

3 – Obsoditi je sicer treba greh, nikoli pa grešnika. 

V – Hinavec, kaj vidiš iver v očesu svojega bližnjega, bruna v svojem lastnem očesu pa ne vidiš? 

Izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem pojdi in izderi iver iz očesa svojega bližnjega! 

4 – Molite drug za drugega, da vam bodo odpuščeni vaši grehi, zakaj veliko premore stanovitna 

molitev pravičnega. 

5 – Če prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar tam 

pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar. 

6 – Ljubiti Boga ter ljubiti bližnjega je več kakor vse žgalne in druge daritve. 

7 – Kar ste storili kateremu mojih najmanjših, ste meni storili. 

D – Prav je, da se v molitvi zahvaljujemo Bogu za darove, ki nam jih je dal, in tudi moramo se 

zahvaljevati, zakaj naše sposobnosti niso do nas, ampak od Boga. Zahvaljevati pa se moramo brez 

sleherne zavisti tudi za darove, ki jih je Stvarnik in Gospod dal našim bližnjim. 

V – Kaj pa imaš, česar ne bi bil prejel? Če si pa prejel, kaj se ponašaš, kakor da bi ne bil prejel? 

1 – Dolžni smo mi, ki smo močni prenašati slabosti onih, ki niso močni. 

2 – Vsak izmed nas naj skuša bližnjemu ugoditi k dobremu, v spodbudo. Ne daj se premagati hudemu, 

ampak premaguj hudo z dobrim! 

3 – Strma je stena, ki loči dobro in zlo, toda po Kristusovi krvi smo vsi, ki smo nekdaj bili daleč kot 

grešniki, prišli blizu po odrešenju. 
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V – Kristus je naš mir, on je oba dela združil v eno, podrl ločilno steno sovraštva in nas na križu 

spravil z Očetom in med seboj. 

D – Zapojmo hvalnico Križanemu, da nam je zaslužil in podaril odpuščanje, mir in spravo! 

V – (zapojemo): Kraljevo znam nje, križ stoji… (vse tri kitice) 

1 – Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

V – O ljubljeni križ, naj nas po tebi reši On, ki nas je po tebi odkupil! 

2 – Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo Kristusa, Križanega, Judom 

pohujšanje in poganom nespamet. 

V – Njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa – Odrešenika, božjo moč in božjo 

modrost. 

D – Ta je zares postavljen v Padec in Vstajenje mnogih in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo. 

Pomeni nam vsem očiščenje in prerojenje. Sam je to povedal. 

1 – Jezus je poklical množico in svoje učence in jim rekel: 

V – Če hoče kdo iti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj. 

2 – Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgub il; kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene in 

evangelija, ga bo rešil. 

V – Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa pogubi? ali kaj bo dal 

človek v zameno za svojo dušo? 

3 – Zakaj kdor se bo pred tem prešuštnim in grešnim rodom sramoval mene in mojih naukov, se ga bo 

tudi sin človekov sramoval, kadar pride s svojimi svetimi angeli v veličastvu svojega Očeta. 

V – Sveti Bog, Sveti Močni, Sveti Nesmrtni – usmili se nas! 

D – Nobeno drugo znamenje ni dano ljudem, da bi se mogli v njem zveličati. 

1 – Težko je, da bi  kdo umiral za pravičnega; za dobrotnika bi si morda še kdo upal umreti. 

V – Bog pa skazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. 

2 – Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. 

V – Sveti Bog, Sveti Močni, Sveti Nesmrtni – usmili se nas! 

D – Dano nam je dovolj milosti. Slišali smo klic in dobili moč, da gremo za njim. Podobni pa smo 

večinoma otrokom, ki pozabijo, kaj želi oče, in se izgubijo v mičevostih. Sprejeti križ, zveni res 

nekam tuje razvajenim ušesom porabniškega rodu v 20. stoletju. In vendar veljajo Odrešenikove 

besede danes prav tako, kot so veljale v njegovem času. 

V – Božje kraljestvo trpi silo, in le silni ga osvajajo. 

D – Naš Gospod nam ne dela sile: pravi le, če kdo hoče iti za njim. S tem že zbudi v nas ljubezen, ki 

hoče odgovoriti pritrdilno. Pomnoži pa ljubezen do sebe še bolj s tem, da gremo za njim, za 

učlovečeno dobroto, ljudomilostjo, vsemogočnostjo in  modrostjo. 

V – Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. 

D – Brez križev ni nihče, najmanj tisti, ki se jih najbolj otepajo. samo da so jim križi, ki jih nosijo brez 

Gospoda, stokrat težji. 

V – Moj jarem je sladek in moje breme je lahko. 

D – Mati trpi z otrokom, dekle s fantom in kmet s trdo grudo, predno obrodi zlat klas, vendar nihče ne 

klone, nihče ne odneha. 

V – Ljubezen je potrpežljiva, ne išče svojega; vse veruje, vse upa, vse prenaša. 

4 – Ko bi ljubezni ne imel, nisem nič. 

V – Sveti Bog, Sveti Močni, Sveti Nesmrtni – usmili se nas! 

D – Človeška krivda je stara toliko kot človeštvo; enako staro pa je tudi hrepenenje, da vstanemo iz 

greha. 

1 – Starozavezni prerok nam kliče: Spreobrnite se k meni z vsem srcem, s postom, z jokom in 

žalovanjem! 

2 – Pretrgajte svoja srca, ne pa svojih oblačil, in preobrnite se h Gospodu, ker je dobrotljiv in 

milostljiv, potrpežljiv in poln usmiljenja in odpušča hudobijo! 

3 – Zatrobite na Sionu, posvetite post, skličite zborovanje, zberite ljudstvo, posvetite srenjo, združite 

starce, zberite otroke; ženin naj pride iz svojega hrama, nevesta iz svoje izbe. 

V – Prizanesi, Gospod, prizanesi svojemu ljudstvu! Ne daj svoje dediščine v zasramovanje poganom! 

4 – In Gospod je odgovoril: Glejte, pošljem vam žita in vina in olja, da boste imeli vsega dovolj, in ne 

dam vas več v zasramovanje med narodi. 

V – Gospod noče smrti grešnika, marveč da se spokori in živi. 
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D – Vse, kar v sveti vnemi storimo v postu, nam preide v blagoslov. 

Žito in vino sta podobi, še več: sta snov, ki po božji volji postane Sv. Rešnje Telo samo. Kruh za naše 

duše. Vino pomeni veselje v Svetem Duhu, s katerim premagujemo vse, kar nam je težkega, in vsako 

sv. obhajilo, vsaka mašna daritev in vsaka vdana molitev nam pomnožuje darova sv. Duha. Olje pa 

pomeni tolažbo v bridkostih, zdravilo v boleznih in čast posvečenih božjih otrok. Vse to nam razsipno 

deli Gospod za naše prizadevanje. 

V – Hvala tebi, Kristus! Hvala ti za tvojo sveto navzočnost. Hvala za tvoje božje Telo, ki nam ga deliš. 

Hvala za moč, ki nam jo daješ, da bi zvesto hodili za teboj! 

D – Ne bi pa naše postno prizadevanje, da se očistimo in prerodimo; ne bi naše češčenje Kristusa na 

križu in ne bi naše zahvale Jezusa za njegovo sveto evharistično navzočnost bili popolni, če se ne bi 

hvaležno ustavili tudi pri Njej, ki je vsa čista stala pod Jezusovim križem, pri Žalostni Materi Božji. 

Njeno srce je še danes žalostno, ko gleda naše nezvestobe, našo malomarnost in naše stranpoti. 

Poprosimo jo, da bi tudi naše srce tako gorelo za Jezusa, kot je njeno. 

V – (zapojemo):  Mati žalostna je stala, zraven križa se jokala, 

 ko na njem je visel Sin. 

 V grenko žalost zatopljena je nje duša, prebodena 

 z mečem silnih bolečin. 

 O, kaj žalosti prestati morala je sveta Mati, 

 ko njen Sin je rešil svet! 

 V žalosti vzdihuje bleda, ko v trepetu sina gleda, 

 kaj trpi na les razpet. 

 Komu potok solzne lije, ko bridkosti zre Marije, 

 grenke nad morja grenkost? 

 Kdo prisrčno ne žaluje, ko to Mater premišljuje, 

 njenih boli velikost? 

 Vidi Jezus trpeti, grehe ljudstva nase  vzeti, 

 šibam vdati se voljno. 

 V Sina le pogled upira, ko ves zapuščen umira, 

 k smrti nagne že glavo. 

D – Premišljujmo nekaj časa, kako velika je bila žalost naše Ljube Gospe, pa tudi, kako velika je bila 

njena ljubezen do Sina in njena želja, da bi prav mi Jezusa ne žalili v našem življenju. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

D – Zaprosimo s pesmijo: 

V – (zapojemo):  Daj, da bo srce se vnelo in za Jezusa gorelo 

 mi v ljubezni vekomaj: 

 daj mi, da bom vse življenje rad premišljal to  

 trpljenje, 

 ko je umiral Božji Sin! 

 Ko  pa smrt telo m i vzame, dušo mojo naj objeme 

 večne slave rajski dom! Amen. 

D – (spravi Najsvetejše; lahko zapojemo še) 

V – Tebi, Oče, z ljubim Sinom čast pojo naj vse stvari, 

Svetega Duha enako naj slave jeziki vsi: 

Troedinemu naj bogu slava vekomaj doni! - Amen 

 

 

Litanije Sv. Rešnjega Telesa 

 

(evharistični molitvenik Večna molitev P. J. Walserja  OSB, Ljubljana 1887, s. 172-175) 

Gospod, usmili se 

Kristus, usmili se 

Gospod, usmili se 

Kristus, sliši nas 

Kristus, usliši nas 

Bog Oče nebeški, usmili se nas 
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Bog Sin, Odrešenik sveta, usmili se nas 

Sveta Trojica, en sam Bog, usmili se nas 

Jezus, v sv. zakramentu resnično pričujoč, usmili se nas 

Jezus, naš bog in Odrešenik, usmili se nas 

Jezus, ki si privzel telo iz Device Marije, usmili se nas 

Jezus, nekrvavi Dar nove zaveze, usmili se nas 

Jezus, sveto božje Jagnje, usmili se nas 

Jezus, dokaz božje vsemogočnosti, usmili se nas 

Jezus, sad božje modrosti, usmili se nas 

Jezus, vir največje ljubezni, usmili se nas 

Jezus, moč naših duš, usmili se nas 

Jezus, žarišče vseh milosti, usmili se nas 

Jezus, zavetje v stiskah, usmili se nas 

Jezus, tolažba v žalosti, usmili se nas 

Jezus, vez edinosti, usmili se nas 

Jezus, Kruh življenja,usmili se nas 

Jezus, delež izvoljenih, usmili se nas 

Jezus, biser in sonce Cerkve,usmili se nas 

 

Opuščanja mašne daritve, reši nas, o Gospod 

nevrednega prejemanja sv. obhajila, reši nas, o Gospod 

omalovaževanja naših grehov, reši nas, o Gospod 

neurejenega poželenja, reši nas, o Gospod 

vsega greha, reši nas, o Gospod 

brezčutnosti za stisko bližnjega, reši nas, o Gospod 

po svojem božjem učlovečenju, reši nas, o Gospod 

po svojem brezmadežnem življenju, reši nas, o Gospod 

po srčni želji, da s teboj uživamo božjo gostijo, reši nas, o Gospod 

po neskončno ponižnem bivanju med nami, reši nas, o Gospod 

po božji potrpežljivosti sredi naših žalitev, reši nas, o Gospod 

po posebni ljubezni do vseh ubogih in stiskanih, reši nas, o Gospod 

po želji, da ves svet pritegneš k sebi, reši nas, o Gospod 

Poživi nam vero, upanje in ljubezen, prosimo te, usliši nas! 

odpri nam srce in duha za svojo evharistično navzočnost – 

nakloni nam dovolj in dobrih duhovnikov, - 

po tebi naj postanemo sol zemlje in luč sveta, - 

vrni izmučenim narodom svoj božji mir, - 

blagoslavljaj človekovo delo, - 

ozdravi in utrdi družinsko življenje, - 

vodi našo mladino v čistosti in poštenju, - 

podpiraj skupno skrb za zdravo okolje, - 

razsvetljuj prizadevanja znanosti in umetnosti, - 

odpiraj nam oči za resnične vrednote, - 

vrni nam zavzetost za zakramentalno življenje, - 

prebujaj v nas hvaležnost za tvoje darove, - 

ohranjaj v nas odprtost za milost, - 

nikoli ne odmakni od nas svojega božjega Kruha, - 

po evharističnem Obedu v času nas sprejmi na večno gostovanje  

v nebesih, - 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Jezus! 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Jezus! 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, o Jezus! 

 

Molimo: 
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Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu sveta Evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in 

vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več 

sadov tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. 

  

 

Evharistični križev pot – 25 2.1987 

 

(prirejen po križevem potu iz molitvenika Večna molitev P.J. Walzerja OSB, Ljubljana, 1897, s. 238-

252) 

Priprava: 

Gospod Jezus Kristus, v presvetem Zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja in svoje 

smrti. Sam si želel, naj oznanjamo tvojo smrt, dokler ne prideš v slavi. 

Premišljevati hočemo torej tvoj sveti križev pot in se obenem spominjati, da v sveti Hostiji skrivnostno 

obnavljaš svoje trpljenje na križu in da prebivaš med nami z isto vdanostjo v Očetovo voljo, 

ponižnostjo in ljubeznijo, kot si se nekoč daroval za rešenje sveta. 

Ti pa, Mati Jezusova in Mati Cerkve, pomagaj nam spremljati tvojega Sina tako vdano, kot si ga sama 

spremljala na prvem križevem potu. 

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

I.postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt 

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo 

  ker si s svojim križem svet odrešil! 

O Jezus, pravični sodnik živih in mrtvih, dopustil si, da so te nedolžnega obsodili na smrt. Sprejel si 

krivično sodbo, da si nas rešil pravične obsodbe za naše grehe. Žrtvoval si se kot Dobri Pastir za 

izgubljene ovce. 

O Gospod, še bolj kot pred Pilatom prikrivaš svoje sodniško veličastvo v sv. Hostiji. Čakaš nas in 

kličeš, da bi se obrnili k tebi in vsaj zaslutili, če že ne spoznali, da si neskončno pravični Bog in da se 

lahko samo s teboj iztrgamo iz krivic greha in stopimo na pravo pot. 

  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

  Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

II. postaja: Jezus vzame križ na svoje rane 

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 

  ker si s svojim križem svet odrešil! 

O ljubeznivi Jezus, vedel si, kakšne muke te čakajo na križu, kakšno sramoto križ pomeni, kako te bo 

svet preziral in koliko ljudi bo tvojo žrtev odklanjalo. Sprejel pa si ga kljub vsemu z največjo 

vdanostjo, da bi s tem z naših duš odvzel vso težo krivde pred Očetom. 

Še zdaj vdano sprejemaš veliko in nehvaležno težo naših žalitev, s katerimi te oblagamo v Sv. 

Rešnjem Telesu; ves prezir; vse nasprotovanje; vso malomarnost naših molitev in opuščanje tvojega 

češčenja. Želiš samo, da bi vsi ponižani in utrujeni prišli k tebi. 

  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

  Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

III. postaja: Jezus pade prvič pod križem 

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 

  ker si s svojim križem svet odrešil! 

O Jezus, Prvorojenec vsega stvarstva, ki je po tvoji besedi vse nastalo, kar je nastalega, kako naj 

razumemo ponižnost, s katero si prvič padel pod križem? Kako, da si svojim mučiteljem dovolil še 

surove udarce? Izničil si se in postal podoben ljudem, ki so brez pomoči. Pokazati si hotel, kako smo 

sami nemočni, da bi se pobrali, če nas ne dvigne tvoja milost. 

Ko pademo v žalitve tvoje evharistične navzočnosti, nam z našimi padci odpiraš oči, da zagledamo, 

kje je pomoč. 

  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

  Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

IV. postaja: Jezus sreča svojo žalostno mater 

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 

  ker si s svojim križem svet odrešil! 
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Stara zaveza je že zaslutila žalost Žene, veliko kot morje, tako da je nihče ne more potolažiti. V 

templju je starček Simeon Mariji ob Jezusovem darovanju v templju  napovedal, da bo meč bolečin 

presunil njeno srce. Na križevem potu, posebno pa pod križem, si doživela vso stvarnost bolečin, o 

Mati! Nisi pa klonila – zvesto si vztrajala ob Sinovem trpljenju. 

Enako, da si nevidna, stojiš tudi danes ob vseh oltarjih sveta, ob vseh Sinovih daritvah. Moliš ga, 

govoriš mu ljubezni polne besede, da bi mu zadostila za vse naše žalitve in malomarnosti – pa tudi 

zato, da bi kot žalostna Mati priklicala v novo ljubezen vse izgubljene človeške otroke. 

  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

  Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

V. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi 

  Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil! 

Postal si, Gospod, kot smo ljudje, nam enak v vsem, razen v grehu, zato si izmučen obnemogel pod 

križem. Še več: postal si kot človeški sin, potreben naše pomoči. In kot mi si jo dobil le na ukaz 

drugih, ne iz sočutne ljubezni. Trpka je takšna pot, toda Gospod, ti si bil hvaležen tudi za to. 

Po naših tabernakljih doživljaš podobno usodo: ni ga, ali le zelo malo jih je, ki imajo posluh za tvojo 

željo, da bi se ti približali z ljubeznijo. Nekako na zunaj, iz »dolžnosti«, ne iz resnične ljubezni, 

opravimo svoje pobožnosti, svoje molitvice. Kdaj se bomo potopili v tvojo ljubezen? 

  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

  Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

VI. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt 

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Od dušnega trpljenja upadel, od udarcev, ran in solze znakažen, hodiš, Jezus, sredi množice in rabljev, 

ki te vodijo v smrt. Sovražno in škodoželjno pasejo oči na tvojih mukah. Kdo se sočutno ozre vate? 

Opogumi se samo Veronika, kljub žgočim opazkam, prerije se k tebi in ti obriše obraz. Ljubezen 

premaga strah. Božja ljubezen ji vrne človeško ljubezen: v prt se vtisne Zveličarjevo obličje. 

Kolikokrat čaka žaljeni Odrešenik tudi nas, zastrt v bel kruh: smo ti iz vsega srca izkazali ljubezen? 

Smo ti otrli božji obraz z našo iskreno vdanostjo? Kako bogato si nam vrnil najmanjšo kretnjo naše 

pripravljenosti, da te počastimo! 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

VII. postaja: Jezus pade drugič pod križem 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 

   ker si s svojim križem svet odrešil! 

Tisočletja so hrepenela po tebi, Odrešenik. Ko si prišel, oznanjal Očetovo ljubezen in delil ljudem 

dobrote, pa se jih je le malo obrnilo k tebi. Množica in prvaki so te obsodili na sramotno smrt: niso 

hoteli priznati, da si – Bog. Tolika krivica ti je vzela moč: drugič si padel pod križem. 

Premnogi tudi danes ne spoznajo tvoje evharistične navzočnosti ali jo pa tajijo, da jim ni treba vstati iz 

grehov, v katere lagodno padajo. Zavrnjena ljubezen boli, jemlje moči. Ne Bogu, ki je vsemogočen in 

večji od vseh grehov, ampak moč božji milosti, ki bi prerodila in dvignila nas same, božjo podobo v 

nas. Kdaj se bomo predramili? 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

VIII. postaja: Jezus tolaži Jeruzalemske žene 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Razumljivo je, da so se jeruzalemske žene ob pogledu nate, trpeči Odrešenik, zjokale od sočutja, 

vzdrhtela je vsa njihova notranjost. Sam pa si jih, poln ljubezni, ki pozablja nase in misli na druge, 

resno opozoril, naj jokajo nad seboj in nad svojimi otroki. Kakšna težka usoda jih je čakala! To je 

potrdila zgodovina. 

Ta ali oni tudi ob žalitvah, ki jih, Jezus, prenašaš v Sv. Rešnjem Telesu, vzdrhti od sočutja, nemara se 

celo zasolzi. In vendar nas, Gospod, opozarjaš, naj se z vso resnobo zamislimo v lasten položaj. Pač 

zato, da bi uzrli ogroženo dušno stanje in se krepko usmerili na pot za teboj. 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 
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IX. postaja: Jezus pade tretjič pod križem 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Dolga, težka in strma je bila tvoja pot, o Jezus. Ni te pritiskalo k tlom samo bruno, veliko tako, da je 

nanj bilo mogoče razpeti odraslega človeka – težili so te vsaj toliko, če ne še bolj, vsi grehi sveta, vseh 

časov in narodov. Vsi ponavljani padci v grehe pogreznjenega človeštva. 

Boleče, na moč boleče je tudi naše gledanje nate v presv. Zakramentu. Nešteto jih je, ki ne prisluhnejo 

tvojemu klicu ljubezni. Dragi se z zaskrbljujočo ožino neposredno razumskega gledanja norčujejo iz 

tebe ali te sploh odklanjajo. Nismo tudi mi večkrat takšni? In kolikokrat se zazremo v sončni sij božje 

navzočnosti zato, da bi ji zadoščevali, in ne samo, da beračimo pred njo za svoje male želje? 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

X. postaja: Jezusa slečejo in mu ponudijo grenke pijače 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Tebe, Gospod, ki z zarjo ogrinjaš nebo in oblačiš lilije polja s svojo krasoto, oropa drhal oblačil, ki 

varujejo človekovo čast. Tebi, ki žejno zemljo pojiš z vlago izpod neba in v cvetove nalivaš medu, 

nudijo v okrepčilo kis in žolč. 

Brez časti, ki smo ti jo dolžni, o Gospod, si dan za dnem po naših cerkvah, po naših oltarjih. Gledamo, 

da se udeležimo čim krajše maše, po možnosti z najkrajšo pridigo ali celo brez nje. Tebe pa tako žeja, 

da bi poslušali tvojo večnostno govorico ljubezni. Žeja te, da bi ti od srca povedali, kar se rojeva iz 

naše ljubezni do tebe. Zakaj te puščamo brez časti in žejnega? 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

XI. postaja: Jezusa pribijejo na križ 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Bolniki, ki leta in leta pribijejo prikovani na posteljo; grešniki, ki desetletja ponavljajo težke grehe – 

vse to je le medel odsev strahotnega trpljenja, ki si ga, o Jezus, doživljal razpet na križ. Globoke rane 

so rezale v živo in ni bilo človeka, ki bi te tolažil, razen nekaj zvestih src. 

Ali smo med zvestimi ob Zakramentu ljubezni tudi mi? Se poglabljamo v bolečine tvojega razočaranja 

nad našimi grehi? Se zamislimo v rane tvoje zavrnjene ljubezni do človeštva? Zagledamo v njihovih 

povzročiteljih tudi svojo krivdo? Ob takšnih notranjih izkustvih nam pač ne bo težko, iztrgati se iz 

moralnega zla. 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

XII. postaja: Jezus umrje na križu 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

»Dopolnjeno je!«, si zaklical na križu, preden si v Očetove roke izročil svojo dušo, o Jezus. Zares si do 

konca izvršil Očetovo voljo, saj si iz ljubezni daroval svoje življenje, da bi mi, grešniki, vstali iz smrti 

greha. Nepojmljiva veličina tvojega dejanja nam daje slutiti, kako velika stvar je človek, istočasno pa 

kako zadolžen, da ljubezen vrača z ljubeznijo. 

Dopolnjuješ, o Gospod, svojo enkratno Daritev do konca dni, da bi sleherni izmed nas mogel biti priča 

tvoje velikodušnosti in tvoje žrtve za nas. Kako so darujemo sveto mašo? Ali dvigujemo kruh svojih 

vsakdanjih del in vino svojih bridkosti in svojih radosti tako polno in tako hvaležno, kot si ti, Gospod, 

daroval svoje življenje? 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

XIII. postaja: Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Spet objemaš, o Mati, svojega Sina, kot si ga objemala v Betlehemu, toda takrat s solzami sreče v 

očeh, danes z največjo bridkostjo srca. Toliko je na njem ran in krvi, da jih ne moreš izprati. Kako da 

sploh zdržiš? V duši ti pozvanjajo Sinove besede, da bo tretji dan vstal. 
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S takšnimi občutki, o Mati, objemaš naše duše? Jih je greh tako zdelal, kot telo tvojega božjega Sina? 

Rada bi jih izprala s solzami. Tiho, a vztrajno upaš, da bomo duhovno vstali, saj je zaklad sinove smrti 

večji od vse duhovne gnusobe človeštva. Hvala ti, Mati! 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

XIV. postaja: Jezusa položijo v grob 

   Molimo te, Kristus, in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil! 

Grob premnogim pomeni zadnji konec, onstran katerega ničesar več ni. Drugim pomeni prehod iz časa 

v večnost, torej nekaj velikega in veselega. Iz prsti smo in se povrnemo v prah, toda ti, o Gospod, si s 

svojo smrtjo uničil našo smrt in nam vrnil življenje. V času zemeljskega življenja si prenovil naše 

duše, po smrti pa nam boš, poslednji dan, podaril tudi vstajenje naših teles. 

Jamstvo in pot do tega si – ti sam. »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga 

bom obudil poslednji dan!« Teh besed, o Gospod, nisi govoril tja v dan, kot podobo. Moč tvoje milosti 

vre iz oltarne daritve in Jagnjetove gostije v tolikem obilju, da lahko vsi zajemamo. 

   Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

   Preljuba Gospa presvetega Zakramenta, prosi za nas! 

Sklep:  

»Evharistija« pomeni »hvala« in »zahvala«. Gospod je tako velik in tako dober, da nam sam podari 

sredstvo, s katerim ga moremo dostojno počastiti: podari nam sam sebe. Ne enkrat, vsak dan znova. Ni 

mu dovolj da je naša dušna hrana, želi biti tudi naša moč in naša pesem. 

Ne živimo več mi, ampak Kristus živi v nas. On, ki v njem vse premoremo. Postajamo dober kruh 

bratom okoli sebe. Postajamo sol zemlje. Izžarevamo ljubezen, gradimo mir – mir na Kristusovi 

ljubezni! Amen. 

 

 

Pozdrav I. 

 

Prišel je dan, nam od Boga poslan, 

luči je nadnaravne jutro vzšlo, 

odprlo se dobrotno je nebo, 

ko s Svetim Duhom naš bo dah užgan. 

 

V veselju naša duša prekipeva, 

darov vesela svetih pričakuje, 

ki v njih se naša vera utrjuje, 

da močna do poslednjega bo dneva. 

 

Ostalo prazno naše bi življenje, 

če duh ljubezni ne bi v nas gorel: 

lahko sovražnik zli bi nas zavel, 

v temo nas pahnil, sužnost in trpljenje. 

 

Z molitvijo pripravljeni smo vdano 

na svete birme se slovesni dan: 

molitev naša ni bila zaman, 

prihaja Tolažnik pričakovan! 

 

Po Vaših bo, Prevzvišeni, rokah 

izlil se v srca, polna radosti:  

luči podelil božje nam, moči, 

da preizkušenj več ne bo nas strah! 

 

Zato z iskreno vdanostjo, veselo, 

Pastirja Vas pozdravlja zvesta čreda, 

Očeta deca, ki se vsa zaveda, 

da blagoslovljeno je Vaše delo. 

 

Obljubljamo, da trdno, neomajno 

nebeške bomo hranili darove, 

v boleče ohranili jih rodove, 

razvijali z ljubeznijo jih – vztrajno! 

 

Pozdrav II. 

 

Oko spomina našega hiti 

v presrečni dan, ko Sveti duh z neba 

napolnil srca je izvoljena, 

obilno jim podaril milosti. 

 

V plamenu čudežnem je zagorela 

v Gospoda in Očeta živa vera, 

splahnela zadnja je strahu ovira 

in razodela so se božja dela, 

 

Jeziki vsi začeli govoriti, 

oznanjati so Kristusa pogumno: 

postalo jasno je, kar nedoumno 

ubogi človek mogel ni slutiti. 

 

Prevzvišeni! – Tak dan je tudi nam 

neba dobrotno danes naklonilo: 

ko s Svetim Duhom nas bo napolnilo 

in jasnost vere dalo bo glavam. 
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Pogum prejeli bomo, božjo moč, 

da vselej pričamo, zvesto – povsod: 

Resnično, Sin je božji naš Gospod, 

skrivnostno v naših dušah je navzoč! 

 

Iskreno zahvaljujemo Boga, 

da je po Vas nas danes obiskal, 

po Svetem Duhu naše duše užgal – 

Zahvaljeni iskreno, iz srca! – 

 

Pozdrav III. 

 

V zelenem polju žitni klas želi, 

da sonce bi ga obsijalo zlato 

in v žetev spremenilo prebogato, 

da  - dober kruh! – nasitil bo ljudi. 

 

V livadi prosi droben cvet luči, 

da v njej lepoto svojo bi razvil, 

srce bi naša s tem razveselil, 

posušil solze naših bi oči – 

 

Vse več pošilja danes nam neba: 

pošilja milost Svetega Duha, 

ljubezen živo dobrega Boga, 

ki s svojo bo navdala nas močjo. 

 

V ljubezni božji duh bo naš zorel, 

do konca dni oklepal se boga – 

In brata kakor sebe samega 

bo ljubil, delal zanj, se žrtvoval. 

 

Srce pognalo v božji milosti 

izbrano cvetje lepih bo kreposti: 

ponižnosti in čistosti, modrosti, 

ki draga so pred Bogom in ljudmi! 

 

Zato se naša duša veseli, 

vesela se Gospodu zahvaljuje: 

a Vam, Prevzvišeni, pa zatrjuje, 

da – božje se držala bo poti! 

 

Prejmite šopek rož, zemlje pozdrav, 

iskrene naše vdanosti dokaz, 

ljubezni, spoštovanja čist izraz, 

ki vsi ga naši čutijo ljudje. 

 

Pozdrav IV 

 

Pustite male, da prišli bi k Meni! 

Pustite jih, nikar jim ne branite! – 

velel je Učenik blagoslovljeni, 

ko misli so zavračale jih skrite – 

 

Kot oče dobri tudi Vi želite, 

Prevzvišeni, - za nas ste zaskrbljeni, 

da za Boga nas v veri utr4dite, 

v naš kraj ste prihiteli posvečeni. 

 

Prijatelj dobri, oče ste mladine, 

ki ljubi Vas in rada k Vam hiti – 

posluša rada Vaše opomine, 

odločena je, da po njih živi. 

 

Po Vas prejeli bomo milosti, 

ki zadnje nam prevzamejo globine, 

saj vir so vse luči in vse moči 

in polnost so ljubezni in miline. 

 

Pozdravljamo zato prisrčno, vdano 

predragi in častiti Vaš prihod – 

Za dobrotljivost Vašo naj Vam znano 

povrne stokrat – Učenik, Gospod! 

 

Pozdrav V. 

 

Prišel na prvi praznik binkoštni 

je Sveti Duh na zemljo kot vihar, 

v podobi ognja svoj razlival dar, 

da razsvetli učence, okrepi. 

 

Sami postali so kot mlad vihar, 

ki veje, koder hoče, brez meja, 

nobene utesnitve ne pozna, 

osvaja duše Bog in Gospodar. 

 

Sami postali plamen so goreč, 

da je poganska noč zatrepetala, 

premagana, v sramoti je zbežala, 

za vedno se je skrhal zlobe meč.  

 

Gospoda vdano prosimo, Boga, 

da vstane tudi v nas viharna moč, 

pred njo umakne grešnosti se noč 

v darovih svetih Svetega Duha! 

 

Kdor prosi, prejme! – pravi Učenik, 

zato prepričani smo tudi mi, 

da, kar želimo, v Bogu se zgodi: 

in z ognjem nas napolni Tolažnik! 

 

Če naša je molitev preslabotna 

in naše nedoraslo je oko: 

tem bolj v molitvah Vašo upamo, 

da srca bo podpirala sirotna. 

 

Obljubljamo, predobri Nadpastir; 

da milost po dotiku Vaših rok 

z močjo bo napolnila krog otrok 

in jim za vselej pokazala smer! 
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Mejnik v brezmejnosti večnosti – advent 1997 

 

Ni li v tem nasprotje? Če je nekje mejnik, ni brezmejnosti. in obratno: brezmejnost ne pozna 

mejnikov. In vendar je tako, pa še zelo izrazito! Advent, čas bogoslužnega pričakovanja in spomina na 

zgodovinski Kristusov prihod na svet, je brez dvoma vsako leto nov mejnik in sicer za nas, ki štejemo 

svoje dni in leta in desetletja. kako ga sprejemamo? Nam sploh še kaj pomeni? vidimo pač v cerkvah 

adventne vence, štejemo sveče, ki se na njem prižigajo od ene do štirih: vidimo vijolično barvo 

bogoslužnih oblačil – namesto prejšnjih zelenih. Poslušamo naše lepe in bogate ljudske nabožne pesmi 

– v nas, v naših globinah, pa nobenih sprememb. 

Gospod, ki ne pozna menjave časov, ki je bil, ki je in ki bo, stopa nismo sami, da hoče biti z nami On, 

Ki Je; da nam hoče prinašati bogastva, kakršna premore samo on. 

Ob našem življenjskem urniku se čas naenkrat zavrti za stoletja, reči moramo: za dve tisočletji nazaj, 

ne da bi pri tem premiku nastala kakršnakoli praznina! Bog je polnost, ker je popolnost. Za vsak čas, 

za vsake okolnosti, za kakršnekoli ovčice na tem revnem svetu. Razlika je samo v pripravljenosti naših 

src. V tem, ali hočemo božjo polnost sprejeti, z njo in v njej zaživeti, ali pa jo nemara odklanjamo. 

Zares smo ljudje čudna bitja. V vsakdanjem življenju tekamo in hlastamo za najbolj pisanimi in 

malovrednimi ponudbami tržišč, v duhovnem oziru pa smo gluhi in slepi in brezbrižni. Zares je nujno, 

da nas nek viden mejnik, novo adventno pričakovanje Kristusovega rojstva, spet spomni, v kakšnem 

brezmejnem in neskončno bogatem valovanju, dihanju večnosti se dejansko nahajamo in kakšne 

izglede imamo, da obogatimo. Da postanemo tako srečni, kot si prej komaj mislimo! Neskončni si 

privzema našo človeško podobo, postaja eden od nas, da bi mi postali njegovi. Advent nas na to 

pripravlja. Kar štiri tedne za našo trdoglavost in počasnost v verovanju… 

Advent pa je čas posebne božje pomoči. Naša prizadevanja postanejo lažja in uspešnejša, ko ob sebi 

čutimo Brezmadežno, edino iz človeškega rodu, ki je ni okužil greh. Obilje milosti, s katero jo je 

obdaroval Najvišji, se po njenih rokah, po njenem nenehnem posredovanju izliva na nas. Kdor se 

zateče k njej, bo doživljal, kako lahka in svetla in kratka je pot k Bogu. Veliki Oživljalec, Sveti Duh, 

Marijinim otrokom ne bo nehal razsipati darov božje ljubezni. 

Brezmejnost večnosti žari, živi in deluje tudi že sedaj in v nas! – 

 

Odprite vrata Odrešeniku 

(skica za uvodni govor na sveto leto 1983-84 

 

»Stojim pri vratih in trkam«, govori apostol Janez v Skrivnem razodetju o Kristusu, ki želi stopiti v 

naše duše in po naših dušah v svet. 

Kolika ponižnost pri Gospodu, da sam trka in prosi za vstop! Kolika čast za nas, da s svobodno voljo 

sprejmemo odrešenje ali ga, seveda v svoje pogubljenje, tudi odklonimo! In kolika sreča za nas, da v 

našem ubogem, skrotovičenem 20. st. že tretjič obhajamo leto odrešenja, leto posebnih milosti. Prvič 

redno, leta 1950, kajti že iz stare zaveze so se jubilejna, danes pravimo »sveta leta« obhajala vsakih 

petdeset let. In tretjič obhajamo po genialni zamisli papeža Janeza Pavla II. sveto leto tudi ob tisoč 

devetsto petdesetletnici odrešenja. Hvaležni moramo biti bogu, da si toliko prizadeva za nas! 

In za obilico duhovnih darov, ki nam jih pripravlja, ki nam jih nudi, prosi – Bog – prosi! – samo tega, 

da mu odpremo vrata srca… 

Nas to kaj gane? Nam slovesnosti ostajajo samo zunanjost, kot recimo neko srečanje sodelavcev? 

Kristus si želi intimnejše, resnejše povezave z nami. Želi odziv ljubezni, da bi bili vsaj v naših 

nebogljenih razmerah nekoliko upodobljeni po njegovem Srcu, po njegovi ljubezni. 

Če se Gospod toliko trudi za nas, ali mu bomo vrnili ljubezen z vero, z zaupanjem, ker Bog ne vara, 

kot varajo ljudje…? Ali bomo resno vzeli klic, da Gospod vstopi k nam? Kaj naj storimo, da bo 

vstopil? 

Prvo je, da odstranimo v iskreni pokori vse, ampak prav vse, kar boga žali, kar ga v nas potiska na 

zadnje mesto. Prva zapoved je, da nimamo malikov poleg živega in pravega boga. Maliki naših dni pa 

so zelo številni in zelo ostudni in za nas zelo ponižujoči. delajo nas za sužnje stvari in za izdajalce 

Stvarnika, od katerega smo prejeli življenje in ki nam v nedoumljivi dobroti z dneva v dan ohranja 

življenje. Nam daje darove zato, da ga z njegovimi darovi bijemo v obraz?! Izprašajmo si vest! Pa ne 

samo, da bi v nekem teatraličnem kesu priznali svoje pomanjkljivosti, temveč da s spoznanjem in s 



289 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

priznanjem svojih grehov z grehi tudi – pometemo! Brezpogojno. Moramo sami sebi vrniti  čast božjih 

otrok, ki jih je bila odrešila dragocena Kristusova Kri; moramo spet postati prvotno čiste, dragocene 

stvari iz raja. Res življenje ni raj – ni pa raj zato, ker ga samo zapravljamo, ker ga sami zaničujemo, 

ker lahkomiselno kot izgubljeni sinovi zapravljamo tja v dan Očetovo božjo dediščino, in to na duši in 

na telesu. Raj se bo vrnil že na ta svet, v kolikor bomo Kristusu odprli vrata, začeli spolnjevati njegovo 

voljo, 

kot je sam spolnil Očetovo voljo in nas prav s tem odkupil. Proti naši volji, s posmehom vsemu, kar 

govori Bog, se raj seveda ne more vrniti. Ne more zadihati niti v globokih kamricah naših duš, kaj šele 

v svetu! Na nas je torej ustvarjanje sreče, Bog nam je želi čim več. 

Ko bodo odstranjeni maliki, ko jim bomo nehali prinašati težke žrtve, veliko težje, kot jih zahteva 

Bog, pa prihaja drugi del odpiranja vrat. Ta je veliko lažji, kajti ko smo pometli z maliki, ko bo že 

Gospod vstopil v naša srca in v naše ravnanje, bo dejansko lahko spolniti drugo božjo zahtevo, po 

kateri se »sveto« leto tudi imenuje: biti sveti. Svetost ni le medla senca posmrtnosti. Živo dejstvo je 

našega vsakdanjika. Že stara zaveza je velevala: »Bodite sveti, kakor sem jaz svet!« Kristus, ki ni 

prišel odpravljat postave, ampak jo dopolnit, je to izrazil s sebi lastno točnostjo in ljubeznivostjo, 

vabljivo za najbolj trdovratnega kujavca: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš Oče v nebesih!« Ni li 

to pretežka, prevelika, in zato – nedosegljiva zahteva? Mi, uboge stvari, pa naj bi bili – kakor Večni in 

neskončno Sveti v nebesih?! Kar prepustimo Bogu, ki ve, kaj govori, in ki tudi dobro ve, kaj zmoremo 

in kaj ne! Ali nas ni Bog »ustvaril po svoji podobi«, kot pravi že začetek stare zaveze? Da, po svoji 

podobi nas je ustvaril. Njegove podobe smo kaj lahko, če se ne izkazimo z maskami raznih 

demonov… 

Po Kristusu, ki je zaradi »nas postal – človek«, je to še laže. Postal nam je pot. Čisto enostavno živeti, 

kakor je živel sam, pa nam ne bo več daleč do – svetosti. Ubog. Ponižen. Delaven. Požrtvovalen. Čist. 

Prisrčno povezan z Očetom, ki ve, česa potrebujemo, in nam ne bo dajal kamna, če ga prosimo – 

kruha. »Če bi nas mati zapustila, vas jaz ne bom zapustil!« je vedela že stara zaveza. Da je svet sploh 

še živ, kljub svojim grehom, kljub svojim neumestnim, kljub svojim razdiralnim težnjam, moramo 

hvaležno pripisati samo – božjemu usmiljenju. Če je pa mera naših dolgov pred bogom le prevelika, 

nas posebne božje prilike – in ena takšnih je ravno sveto leto odrešenja, z neskončno božjo nežnostjo 

spomnijo: »Otrok, vrni se s poti, ki te vodi v uničenje, Hodi za Menoj!« In ta hoja za Kristusom je  - 

svetost. Vsakdanja zvestoba bogu in ljudem. »Nikomur ne hodite ničesar dolžni, razen da se ljubite 

med seboj!« 

Tako se božji, večnostni, moralni imperativ sam po sebi prerašča in preliva tudi v rešitev naših časnih 

stisk, ki nam začenjajo rasti čez glavo. Menil bo strah pred vojnami, minila bo lakota, minilo 

uničevanje življenja – pognala bo nova, božja pomlad. Vsi naj bi zaorali brazde zanjo, vsi posejali 

večnostna zrna vere, upanja in ljubezni v Boga. Amen. 

 

Zdrava, milosti polna 

(molitvena ura na čast Materi božji med letom) 

 

D – Danes bomo Gospoda, ki v sv. Rešnjem Telesu živi med nami, počastili z njegovo deviško 

Materjo, ki ga je molila vse dni njegovega življenja na zemlji. 

V (zapojemo): Blagoslovljena, Devica, 

  Mati Sina božjega; 

  blagoslovljena, Kraljica, 

  zemlje in nebes Gospa; 

  blagoslovljena, Srednica, 

  ki prinašaš Jezusa. 

 

  Ti pomagaj vsem rodovom, 

  kar na zemlji jih živi, 

  da napolni z blagoslovom 

  Kralj nas večni vseh stvari; 

  k svojim nas prištej sinovom: 

  Zdrava, polna milosti! 

(napev kateri koli po: Tantum ergo) 
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D – (medtem izpostavi Najsvetejše) 

D – Našo Ljubo Gospod smo imenovali »milosti polno«. V polni meri zasluži takšen pristavek. Že na 

začetku človeške in odrešenjske zgodovine je Najvišji napovedal, da bo njen zarod, to je, Kristus, kači 

grehe strl glavo. 

V – Zdrava, molosti polna! 

D – Kako naj bi pogrešila milosti, kako naj bi tičala v grešnosti, kot tičimo mi, tista, ki je rodila Njega, 

ki je Sonce pravice? 

V – Zdrava, milosti polna! 

D – Njeno ime je bilo prikrito dolga tisočletja, živelo je samo v načrtu Najvišjega. Ko se je pa dopolnil 

čas, se je delno odkrila njena odlika. angel Gabrijel je bil z nebes poslan v Nazaret, k Devici Mariji, ki 

je bila iz Davidovega rodu, in jo pozdravil z edinstvenimi besedami: 

V – Zdrava, milosti polna! 

D – Ustavimo se nekoliko ob teh besedah, ki jih navadno ponavljamo, ne da bi razmislili njih bogastvo 

in njih pomen. »Milost« pomeni božjo naklonjenost, božji dar, božjo ljubezen, božjo navzočnost, 

božje usmiljenje, ki si ga nismo zaslužili, temveč ga Bog deli iz svoje nedoumljive dobrotnosti. 

Dejansko daje sebe samega, samo v takšni obliki in v toliki meri, kot je vsak od nas sposoben 

prejemati. 

V – Zdrava, milosti polna, daj nam odprto srce, da sprejmemo čim več božjih darov! 

D – Marija ni sprejela le nekaj milosti, temveč vse, ker je sprejela boga samega. Bog pa ne pozna 

omejitve: kjer je navzoč, je navzoč ves, v vsej svoji polnosti in nedeljen. 

V – Zdrava, milosti polna, nakloni nam, da v tvojem evharistično navzočem Sinu prejmemo Boga do 

kraja nedeljeno; naj ne ostane na eni strani našega bivanja v kot potisnjeni Gospod, na vseh drugih 

straneh našega bivanja pa bi se še drznila šopiriti naša sebičnost in greh! 

D – Temu ali onemu se zdi, kot pravijo, poniževalno, da bi človek bil navezan na nek dar, ki prihaja 

od zunaj; vse menimo, da bomo dosegli z lastnimi močmi. In vendar prav tisti, ki odklanjajo dobrotno 

božjo roko, beračijo in se usužnjujejo ljudem, da si pridobijo mrvico človeške naklonjenosti. 

V – Zdrava, milosti polna, izprosi nam pri Gospodu, ki te je obdaril toliko bolj, kolikor vdano si 

sprejemala, da bi tudi mi z odprto dušo, z iskrenim veseljem in nezmanjšano hvaležnostjo sprejemali 

darove, ob katerih bo našlo naše bivanje polnost v Bogu. 

D – Vemo, da Marijino življenje na zemlji ni blestelo v bogastvu in brezskrbnem uživanju. Skromna 

nevesta tesarja Jožefa je vedela, kako se z žulji pridobiva vsakdanji kruh. 

V – Zdrava, milosti polna, naj nam tvoj ljubi Sin in naš Brat nakloni pravilno razumevanje naših 

vsakdanjih delovnih dolžnosti; opravljamo naj jih z vso vnemo, kakor si jih opravljala ti, ko si s tem 

služila Bogu samemu. 

D – Kaj naj rečemo o trenutkih, ko je Marija rodila božje Dete v revščini betlehemskega hlevca? Mar 

je takrat dvomila nad božjo milostjo? Se je sklicevala na to, da duhovno enkratno obdarjena žena ne 

sme Kralja nebes in zemlje roditi na poti, brezdomka Brezdomca? 

V – Zdrava, milosti polna, ne dopusti, da bi v preizkušnjah dvomili nad božjimi darovi, temveč jih 

prav takrat porabimo v vsej njihovi polnosti. Daj nam uvid, da je moč milosti dana ravno za 

premagovanje težkih nalog. 

 

D – Zamislimo se pa tudi v nepopisno hvaležnost, s katero je mlada Mati z Detetom v jaslih slavila 

božjo zvestobo, ki ne zadrži svojih obljub, temveč jih izp0olni do zadnje podrobnosti. Zamislimo se v 

pesmi, ki jih je pelo njeno srce in ki jih je prepevala tudi naglas in z njimi pozdravljala božjega in 

svojega Edinorojenega. 

V (zapojemo):  Ti izprosi, ljuba Mati, 

   nam pri Sinu Jezusu, 

da bi mogli zmagovati 

vse težave brez strahu,  

Bogu se zahvaljevati, 

Bratu našega rodu. 

 

Daj, da s tabo bi molili 

Jezusa, ki sredi nas  

nam pomaga v vsaki sili, 



291 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

svoj odgrinja nam obraz:  

da slavili in ljubili 

vdano sleherni ga čas. 

(napev, kot smo ga izbrali na začetku) 

D – Naša ljuba Gospa je vzdržala, ker je bil Bog z n jo; sleherni trenutek mu je gledala v obraz, kot ga 

mi gledamo v beli hostiji. 

V – Hvala tebi, Kristus! 

D – Uresničevalo se je, kar je povedal angel Gabrijel ob Gospodovem oznanjenju: 

V – Gospod je s teboj. 

D – Deviška božja Mati ni poznala druge bolečine, kot da izgubi svojega Edinca, svoje najdražje. Ko 

je ob romanju v sveto mesto Jeruzalem dvanajstletni Jezus braz njene vednosti ostal v templju, ga je z 

žalostjo iskala tri dni. 

V – Sin, zakaj si nama to storil? 

D – Vesela ga je našla v templju, ko je sedel sredi učiteljev božje besede, jih povpraševal in jim 

odgovarjal. 

V – Ne veste li, da moramo biti v hiši svojega Očeta? 

D – Zamisliti se nam je treba tud ob tem dogodku. Jezus je jasno pokazal, da mu je hiša božja pravi 

dom. Najprej se vprašajmo, ali je evharistično svetišče tudi nam najljubši, pravi duhovni dom. 

V – 8nekaj časa tiho premišljujejo). 

D – Brez dvoma je vsakdo od nas sklenil, da bo odslej še z večjo ljubeznijo in še pogosteje prihajal v 

našo božjo hišo, da se tam udeležuje evharistične daritve, in veselo ter hvaležno prejemal Kruh 

Življenja. 

V – Povabili pa bomo k bratski božji mizi tudi tiste, ki omagujejo brez Jezusa. Povabili jih bomo z ne 

hinavsko ljubeznijo svojih srečevanj in z nevsiljivo besedo božje modrosti. 

D – S tem bomo nekoliko postali podobni Gospodu, ki je trideset let star začel javno delovati. Hodili 

bomo z njim in prinašali odrešenje ljudem. 

V – Hodili bomo pa tudi z njegovo Materjo, ki je na začetku javnega delovanja svojega Sina stopila z 

njim na svatbo v Kani galilejski. Stopili bomo z Marijo k božji mizi izvoljenih Jezusovih svatov pri 

evharistični Pojedini. 

D – Prosili bomo z deviško Materjo: »Vina nimajo«. Prosili bomo, da bi evharistični Gospod ravno pri 

sv. maši in sv. obhajilu spremenil vodenost naših človeških poti in prizadevanj v plemenito vino božje 

navzočnosti in božje ljubezni. 

V – Ne bomo malodušno odnehali, če bo Jezus tudi nas zavrnil: 

1 – »Kaj to meni in tebi?« 

V – tiho in vdano bomo zaupali v Gospodov čudež. Kako naj bi namreč Bog zapustil svoje stvari? 

D – In naš Gospod bo v resnici izpolnil naša pričakovanja; uslišal bo naše prošnje, saj je sam 

zagotovil: 

V – Prosite, in prejeli boste! 

D – Zamislimo se samo, kakšen čudež se dnevno dogaja po naših oltarjih. Naš navadni zemeljski kruh 

in naše navadno vino se spreminjata v navzočnost Njega, ki ga ne obsežeta nebo in zemlja. 

V – Hvala ti, Kristus, da ponavljaš med nami čudež svoje neposredne navzočnosti! Z veseljem bomo 

vselej zajemali iz vrelcev odrešenja. Z veseljem bomo pa prinašali kruh božje ljubezni tudi tistim, ki se 

za ta Kruh sploh ne zmenijo. 

D – (zapojmo) 

V – (zapojemo): Jezus, ti si vinska trta… 

D – Vsako Marijino srečanje s Sinom v javnosti pa ni izzvenelo tako veselo. Ko ga je Mati s sorodniki 

iskala v gneči, ki je Gospoda stiskala od vseh strani, je kratko odvrnil: 

1 – »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? Kdor spolni voljo mojega Očeta, on mi je brat in sestra in 

mati.« 

D – Jezusova zavrnitev Mariji ne jemlje časti, temveč ji jo še stopnjuje, kajti med vsemi bitji na zemlji 

je ravno naša ljuba Gospa priznala, da je samo dekla Gospodova, in je to tudi v resnici dokazala. 

V – Gospod je s Teboj! 

D – Z ženo iz množice bomo blagrovali božjo in našo Mater: »Blagor telesu, i te je nosilo, in prsim, ki 

so te dojile!« 
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V – »Blagor telesu, ki te je nosilo in prsim, ki so te dojile!« Vemo namreč, da velja za Marijo Jezusov 

odgovor neznani ženi: 

1 – »Da. Še bolj pa blagor tistim, ki božjo besedo poslušajo in ohranijo!« 

D – Ali se zavedamo, da te Kristusove besede veljajo nam prav tako, kot so veljale njegovi Materi? 

Vprašanje je seveda, če tudi mi tako dosledno izpolnjujemo božje besede. Odgovorimo si vsak sam 

zase. 

V – (nekaj časa tiho premišljujemo) 

D – Poprosili bomo našo ljubo Mater, da nam bo pomagala v zvestobi do Kristusa. 

V – (zapojemo):  Marija, pomagaj na sleherni čas, 

na tebe ozira se vsak izmed nas: 

Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj nam ti! 

 

Marija, pomagaj rodovom zemlje, 

da v božji ljubezni in miru žive: 

Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti! 

 

Še enkrat zakličem in prosim na glas: 

nikar ne zapusti, Marija, ti nas: 

Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti! 

D – Vprašati se pa le moremo, kaj je naši ljubi Gospe dajalo moč, da ni klonila, ko ji v času javnega 

delovanja Jezus ni več stal tako ob strani, kot ji je v Nazaretu, in kaj jo je potolažilo, ko jo je pred 

ljudmi na videz zavrnil. Bila je to duhovna moč, navzočnost Sv. Duha, katero je spoštljivo občudoval 

angel že ob Gospodovem Oznanjenju. 

V – Ljuba Jezusova in naša Mati, izprosi tudi nam nenehno navzočnost, luč in moč Sv. Duha! 

Pomagaj nam, da v kričavosti Bogu odtujenega sveta in v omotičnosti lastne nagnjenosti k slabemu ne 

bomo nikoli preslišali tihega in nevsiljivega glasu v globini svojih duš, po katerem nam govori Bog 

sam in nam govori prav tisto, česar je vsakdo izmed nas najbolj potreben. 

D – Bog pa je hotel, da se duhovna moč njegove ljube Matere in naše Gospe pokaže še bolj jasno in v 

še večji meri. Bilo je to ob Kristusovem trpljenju. Evangelisti nam sicer o Marijini navzočnosti 

govorijo samo pod križem, toda ljudska pobožnost dobro pozna tudi četrto postajo križevega pota, kjer 

Mati sreča Sina. Rekli bi, da ga je spremljala na vsej poti. Kaj je pri tem občutila, morejo nekoliko 

slutiti matere, ki se jim rodi za vse življenje pohabljen otrok, ali tiste, ki so v zadnji vojni dobivale 

poročilo, da jim je sin padel ali izhiral v taboriščih. 

V – Izprosi nam, o Mati bolečin, da bomo znali prenašati bolečine, ki nikomur niso prihranjene. 

Nakloni nam, da se bomo vselej zavedali zmagoslavne Jezusove moči in njegove božanskosti, naj si bi 

bila še tako zastrta in zaničevana. 

V (zapojemo): Daj, da bo srce se vnelo in za Jezusa gorelo 

  mi v ljubezni vekomaj. 

  Prosim, hvaljena Devica, ti mi bodi tolažnica, 

  daj mi delež bolečin. 

  Kristus, ko bo treba umreti, daj po Materi presveti,  

  da skušnjave zmagal bom. 

D – Prišel je veliki petek. Na križu nam je Gospod povedal svojo oporoko. 

1 – Jezus se ozre na mater in zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil, ter reče svoji materi: 

V – »Žena, glej, tvoj sin!« 

1 – Potem pravi učencu: 

V – »Glej, tvoja mati!« 

1 – In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 

D – vzel je učenec, sveti apostol in evangelist Janez, Marijo kot mater k sebi: ali smo jo vzeli tudi mi v 

svoja srca? Smo ji služili tako zvesto, kot ji je Janez? 

V – O, Gospa moja in Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim 

svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega: 

ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani me kakor svojo last in posest. Amen. 
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D – Jezus je gotovo vesel, kadar se zaupno izročimo njegovi Materi, saj s tem izpolnimo, kar je želel v 

najodločilnejši uri svojega življenja, ko sta se najtrše spoprijela greh in milost, smrt in nesmrtnost. 

Bogu hvala, da smo poklicani v življenje! 

V – Minil je veliki petek. Minila je bridkost, ko je Mati spremljala Sina v skalni grob. Minile so tesne, 

toda s svetlobo upanja ožarjene ure velike sobote in zasijalo je velikonočno jutro. 

D – Evangelij nikjer ne govori, da bi se bil Jezus po vstajanju najprej prikazal svoji Materi, toda mirno 

lahko to domnevamo, saj ga Marija nikoli ni žalila z grehi, kot ga je Magdalena, in ga nikoli ni 

zatajila, kot ga je Peter, pa se je Odrešenik le tudi tem prikazal v svoji slavi. 

V – (zapojemo):   Raduj, nebeška se, Gospa, aleluja! 

   ker On, ki si nosila ga, aleluja, 

   raztrgal smrti je vezi, aleluja: 

   le prosi za nas Jezusa, aleluja! 

D – Z Gospodovim vstajenjem se je začel nov čas: greh in smrt sta izgubila svojo moč za vse, ki se 

temi prostovoljno ne usužnjujejo. Gospod je dokazal, da je zares Življenje in Vstajenje. 

V – O, Jezus, ki živ in nesmrten bivaš sredi nas in nam daješ to milost, da te molimo in slavimo tudi v 

naši molitveni uri, ohrani v nas živo zavest, da brez tebe ni življenja. 

D – Če je pa bog z nami, kdo je zoper nas? 

V – Kdor ne ostane v meni, usahne; in suhe mladike pobero, da se sežgo. 

D – Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas: ostanite v moji ljubezni! 

V – Gospod, kam naj gremo? ti imaš besede večnega življenja. 

D – Mislimo si tiho srečo in zamaknjenost ljube božje Matere, ko je zadnja leta svojega življenja na 

zemlji vsrkavala navzočnost božje nesmrtnosti pri Lomljenju Kruha, h kateremu se je shajalo prvo 

Jezusovo občestvo po njegovem vstajenju in vnebohodu. 

v – Priporočimo se polnosti milosti tudi mi. 

V – (zapojemo) :  S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo: 

   Pridi, pridi, Sveti Duh! Pridi, pridi, Sveti Duh! 

 

   Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti: 

   Pridi, pridi, Sveti duh! Pridi, pridi, Sveti Duh! 

D – Mirno se lahko zanesemo, da nam bo milosti polna Mati izprosila tistih darov Velikega 

Posvečevalca, ki jih je potreben vsak zmed nas za svojo življenjsko pot. 

V – Različni so darovi, isti pa je Duh, ki dela vse v vseh. 

D – Svetla in sveta je bila Marijina življenjska pot; dalje kot je vodila, bliže je bila nebesom, zato je 

tudi njen konec kot vzhod neminljivega sonca. 

V – (zapojemo): 

   Ko na zemlji si zaspala srečno, sladko in mirno, 

   si v nebesa se podala, da ne vidi te oko; 

   a pri tebi so želje, k tebi vzdiha še srce. 

D – Združimo se nekoliko z angeli, ki slavijo svojo V nebesa vzeto Kraljico 

V – Raduj se, trta nevenljive mladike 

raduj se, posest nesmrtnega Sadu, 

raduj se, Hraniteljica človekoljubnega hranitelja, 

raduj se, ki si nam rodila Sejalca nesmrtnega življenja! 

D – Raduj se njiva, ki iz nje klije bogastvo usmiljenja, 

raduj se , po kateri spet cvete raj radosti, 

raduj se, ki dušam pripravljaš varen pristan! 

V – Raduj se, prijeten vonj molitve, 

raduj se, božja naklonjenost ljudem, 

raduj se, zaupanje umrljivih ljudi v Boga, 

raduj se, ker se nebesa radujejo z zemljo, aleluja, aleluja, aleluja! 

D – Tako molijo naši vzhodni bratje, naše lavretanske litanije pa Marijo imenujejo Začetek našega 

veselja. Kdor torej tepta čast, ki gre božji Materi, tepta sam svojo srečo in svojo radost. 

V – (zapojemo):  O Marija, blaga, mila, Mati božje milosti: 

   grešnika ne boš pustila pasti v brezno žalosti. 

   Oj, čez me, prosim te, usmili se; Mati mila, o Marija, 
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   usmili se, prosim te! 

D – V trdnem prepričanju, da je naši ljubi Gospe naše češčenje bilo všeč, poprosimo Evharističnega 

Gospoda za njegov blagoslov. 

V – (zapojemo):  Blagoslovi, Bog med nami, 

Vir in Polnost milosti, 

vse, ki smo krog tebe zbrani, 

tebe prosimo moči, 

da bi vedno tebi vdani, 

kot Marija služili. 

(blagoslov z Najsvetejšim) 

Hvala, čast naj in zahvala 

tebi, Jezus, se glasi; 

tvoja slava nas navdala 

je z obiljem radosti: 

k tebi nas bo pripeljala 

in k nebeški Materi! - Amen 

 

Sveti rožni venec 

za Veliko noč in Velikonočni čas 

 

(V začetku:) Kristusa, od mrtvih vstalega – pridite, molimo! – Aleluja! 

Vera 

Očenaš 

Zdrava, Marija – in:  ki nam vodi naše misli, 

   ki nam vodi naše besede, 

   ki nam vodi naša dejanja 

(Pred 1. očenašem) Vstal je Kristus iz groba, ki je za nas 

   visel na križu, aleluja!  

   (10 krat Zdrava Marija – brez drugega)  

(Pred 3. očenašem) Vstal je Kristus in se prikazal Petru, 

   aleluja: (10 krat Zdrava, Marija). 

(Pred 3. očenašem) Razveselili so se učenci, ko so videli 

   Gospoda, aleluja! (10 krat Zdrava Marija) 

(Pred 4. očenašem) Če ste s Kristusom vstali, iščite, kar je 

   zgoraj, aleluja! (10 krat Zdrava, Marija) 

(Pred 5. očenašem) Kristus, od mrtvih vstali, več ne umrje, 

   aleluja! (10 krat Zdrava, Marija) 

(Pred 6. očenašem) Raduj se Kraljica nebeška, aleluja! 

   (10 krat Zdrava, Marija) 

(Pred 7. očenašem)  Vlij, o Gospod, v nas Duha svoje ljubezni, 

   aleluja! (10 krat Zdrava, Marija) 

(Vsakokrat:)   Čast bodi – 

   in: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo! 

 

Z dovoljenjem Lavantinskega škofijskega ordinariata, štev. 1164/57 

 

Pridiga 1.1. 1962 ob 10 uri v stolnici v Mariboru 

po Slomšku 

 

Ura je ENA:   en je Bog, ena je vera, eno je  - življenje 

DVE:   dve sta poti – kreposti in greha: izbiraj! 

TRI:   tri so božje Osebe 

   trojno je poželenje 

   tri so kreposti, ki ga premagujejo 

ŠTIRI:   štiri so poslednje reči – 
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   smrt, sodba, pekel, nebesa. 

PET:   petero je Kristosovih Ran, 

   vir odrešenja in moči 

ŠEST:   šest dni je Gospod delal – 

   tudi nam se je treba truditi in izpolnjevati dolžnosti. 

SEDEM:  sedmi dan je Bog počival – 

   tudi mi moramo posvečevati Gospodove dni! 

OSEM:  osmero je blagrov – 

   ali se ravnamo po njih, saj nam obljubljajo le najboljše – 

DEVET:  Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?! 

   je vzkliknil naš Gospod ob deveti uri – 

   tudi mi bomo premagali trpljenje le v misli Nanj! 

DESET:  desetero je božjih zapovedi – 

   ali jih izpolnjujemo? 

ENAJST:  ob enajsti uri je še Gospod šel najemat delavce 

   tudi za nas je morda že zadnji čas, 

   da se odzovemo Gospodu, preden pride smrt – 

DVANAJST:  dvanajsta ura je poslednja – smrt: 

   kakor nam bo odbila, taka bo naša večnost – 

 

   Parce mihi, Domine! 

 

Iz roda v rod duh išče pot – kronika 

 

Nekje med Sočo, Dravo je in Savo, 

med Triglavom in Muro in Gorjanci, 

kotiček zemlje, kjer so se očanci 

nekoč nam naselili, ljudstvo zdravo. 

 

sejali so pšenico, pasli črede, 

rodila trta vince je dišeče, 

dajale ribe reke so šumeče: 

vesele so glasile pesmi se, besede. 

 

Poslal nam Bog v ta lepi svet je Brata, 

da bi nam oznanila blagovest, 

in od takrat naš rod je Bogu zvest, 

odprta so kulture naše vrata. 

 

Posvetnega imeli nismo kralja 

in tisoč let le tujcu smo služili 

Šele pred kratkim smo se spon rešili, 

med brati se je skrčila razdalja! 

 

Beseda naša – sveto izročilo! 

stoletja je tlačanstva preživela 

in vriskala, jokala je in – pela, 

bogastvo njeno ves je rod vodilo. 

 

Očeta je slavila in Marijo, 

nebeške klicala je priprošnjike, 

pri njih iskala v stiskah je srednike – 

pa zemsko spet opevala – gostijo. 

 

Vihar na pragu v novi vek zajame 
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moža, ki da nam tiskano besedo: 

»smili se mi preprosto in dobrosrčno slovensko ljudstvo 

in hočem, da se tudi ono seznani z bogastvom božje Besede!« 

 

Katekizem in Abecednik, Cerkvena pesmarica in slovnica, 

čez vse  pa Biblija  iz leta 1584 dvigne naš rod prvič na evropsko raven. 

 

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu  

in Bog je bila Beseda.! 

zveni od takrat po naši rodni zemlji. 

 

Vkresala se je iskra in – gori: 

čeravno nas je milijon samo, 

pogumno premagujemo temo 

in sramovati treba se nam – ni! 

 

Menišič vedri, zdravi, dobrodušni, 

zapoje v času revolucije francoske: 

»Slovenc, tvoja zemlja je zdrava 

in pridnim nje lega najprava: 

polje, vinograd, gora morje, 

ruda, kupčija tebe rede. 

 

Sreča te išče, um ti je dan, 

našel jo boš, ak nisi – zaspan!« 

 

Slovenščina je v šole našla pot, 

učil je vodnik mladega Prešerna: 

odprla so se polja neizmerna, 

umetnost spet je dvignila naš rod. 

 

»Vse misli zvirajo iz ljubezni ene 

in, ker ponoči v spanju so zastale, 

zbude se, ko spet zarja noč prežene. 

 

Skeleče misli, da Slovenec mile 

ne ljub matere, vanj upajoče, 

z bridkostjo so srca mi napolnile. 

 

Želje, da zbudil bi Slovenšno celo, 

jim moč so dale rasti neveselo. 

 

Prešernov sodobnik, svetniški škof Slomšek, poudarja istočasno: 

»Vera bodi vam luč, materin jezik bodi vam  ključ  

do sleherne omike in napredka!« 

 

Prodorno se v bodočnost je zazrl, 

ustvaril v Mariboru je središče, 

ki veri je in narodu žarišče, 

in samostojnost našo je podprl. 

 

Čas hiti. Ljudstvo si korak za korak osvaja samostojnost. 

Levstikov program piše še v današnji čas: 

»Slovenec naj vidi Slovenca v knjigi, kakor vidi 

svoj obraz v ogledalu!« 
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in: »Vsa kultura stoji na ogelnem kamnu ljudskega življenja.« 

 

Borba ni bila lahka, vendar daje Goriški Slavček vedno upanje: 

Ko v pepelnični noči je pokoro 

oznanil vsem mogočnikom, sveta, 

je bratom, polnim stisk, gorja, 

preroško napovedal novo zoro: 

 

»Le vstani, borni narod moj, 

do danes v prah teptan! 

Pepelni dan ni dan več tvoj, 

tvoj je – vstajenja dan!« 

 

Siromak s Klanca, Ivan Cankar, je pesniško bodrilo prenesel v ostro zahtevo: 

»Narod si bo pisal sodbo sam!« 

 

Razkril hinavstva in laži je lice, 

ki skrunila nas je, poniževala, 

sebično našo rast zadrževala: 

glasnik je neizprosen bil – pravice. 

 

Obenem trdneje je kot kdorkoli 

oznanjal v živi veri nam – vstajenje, 

ki sleherno se v njem konča trpljenje, 

pozabljene so v sreči naše boli. 

 

Razgledal v dom in domovino, svet 

se je Župančič, veliki Poet: 

»S silo neznano si segla mi do duše globin, 

do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin, 

kako te ljubim globoko – 

 

Ali ne govorimo z njim vsi zdomci: 

 

»Domovina, daj mi roko, 

ne beži, ostani pri meni, 

tesno, tesno me okleni 

in pel ti bom pesem visoko, 

pel materi češčeni, kot ni ti še nihče pel! 

 

Src milijon bom razvnel, uklonil jih tvoji oblasti, 

raznetil v dušah strasti bom plemenite, mlade, 

da radovoljno zaklade najdražje pred te polože!« 

 

Zakaj? 

 

»Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš – 

z oljem mu lečiš razpokano dlan, 

shrambe mu polniš in vina mu vračaš za znoj.« 

Čeprav je gledal ves gmotni sijaj in kulturno bogastvo zapada, 

ne more pozabiti skrbne očetove hiše: 

 

»O rodni dom, o hiše očetove streha ti! 

Siromaku si grad in popotniku v daljni uteha ti: 

golob izpod tujega neba trepeče nazaj, 
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hrepenenje mu je pokazalo pot in kraj.« 

 

Že prva leta dvajsetega veka 

sprašuje pesnik – videc se s skrbjo, 

kaj z našo rodno bo nekoč krvjo, 

ki iz odprtih žil se nam izteka: 

 

»Boš jih kot lastovke k sebi priklicala? 

Kakor golobe prizvala pod krov? 

Ali jih tuja bo slava premamila 

in jih nikoli več k tebi ne bo?« 

 

Za prvo vojno – druga privihra: 

raztepe nas, razbiča in poniža 

in vendarle nam – novi čas približa, 

ko bratstva se zavemo iz srca! 

 

Mladi, črnooki Študent iz Šoštanja zapoje novo pesem v novi čas: 

»Iz src rasto 

v srca mostovi – 

mostovi rasto, 

železobetonski mostovi. 

Mostovi rasto,  

iz vseh človeških src 

se pno 

in v vsa srca. 

Mostovi,  

v svetovja ljubezni speljani. 

 

Četrt stoletja v miru domovina 

gradi in snuje, vsepovsod ustvarja, 

sožitje mirobljubno tam poudarja, 

kjer s silo bi bahala se tujina. 

 

Ozira za sinovi se, hčerami, 

ki jih zneslo je ob Ren in Spree: 

nazaj si njeno jih želi srce, 

da ne usahnili brez nje bi, sami. 

 

Ne boj se, mati! Nikdar ne pozabi 

nate srce otroka, ki je vedni – tvoj! 

Ostal tesno povezan bo s teboj: 

kako ljubezen naj zaman nas vabi?! 

 

(Jasno je, da so vse recitacije prirejene za več glasov – razdelitev pa je seveda popolnoma poljubna, 

kot jo narekuje vsebina). 

 

Zmaga ljubezni in zaupanja 

 

I. Ne sodite, da ne boste sojeni! 

Kristus se je pustil obsoditi po nedolžnem, da bi mi ne bili obsojeni, kakor – zaslužimo – 

V tolažbo Mu je bilo, da je Mati prepričana o krivičnosti obsodbe. 

 

II. Ljubi Gospoda z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem! 

Ljubezen je močnejša kot smrt. Sprejme tudi križ in ga nosi, samo da pomaga. 
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Mati največje ljubezni je čutila in tudi dajala Sinu največ moči. 

 

III. Prosite – in prejeli boste! 

Že v začetku težke poti je Gospod tako slab, da obnemore pod križem. S tem je premagal našo 

slabotnost. Materino Srce Ga je blagoslovilo s svojo molitvijo. 

 

IV. Vaša žalost se bo spremenila v veselje! 

Srečanje trpečih sorodnih duš ni le bolečina, ampak je tudi sladkost tolažbe in vir moči. 

Mati je Sina v bolečini rodila za  - Vstajenje – 

 

V. Jaz sem Dobri Pastir in poznam Svoje. 

Nevoljni Simon iz Cirene bolj oteži kot razbremeni Gospoda: 

Jezusova bolečina mu odpre spoznanje v duši. 

Takoj po srečanju z Materjo sreča Gospod tudi človeško pomoč. 

 

VI. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali! 

Pobožna Veronika je pravilno spoznala Boga-človeka in Mu olajšala trpljenje. 

Ko nosimo Jezusovo podobo v duši, nosimo podobo, ki Mu jo je dala – Mati – Devica. 

 

VII. Ostanite v Meni in  - Jaz v vas! 

Sredi poti je hotel Jezus pretrpeti tako slabost, da se je zdelo: 

Ne more več dalje! – Pa je samo nas – utrdil. 

Mati ni klonila – vedela je, koliko Sin zmore. 

 

VIII. Blagor usmiljenim, ker bodo – usmiljenje dosegli! 

Hujše trpljenje, večja nesreča, kot vse Jezusovo trpljenje, je – usoda od Boga obsojenega rodu Bolj kot 

za Jezusa, je Mati trpela za  - nas – 

 

IX. Gorje vam, pobeljeni grobovi! 

Bog- človek se ne sramuje pokazati izčrpanost človeške narave: s tem je za vse čase osramotil napuh 

grešnikov, ki se povzdigujejo nad Boga in Ga zanikajo – 

Mati trepetaje slavi – veličino Boga – 

 

X. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih razje rja in molj! 

S pretresljivo zvestobo se odpove Gospod še najpotrebnejšemu: obleki in jedi. 

Mati skozi vso meglo človeške nesramnosti občuduje – božje veličastvo! 

 

XI. Kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš – strežnik! 

Gospod, vsa Modrost in Moč in Oblast, se pusti pribijati na les zločincev – odkupnina za oblastnost – 

grešnikov – 

Mati Ga bolj moli, kot Ga je v jaslicah – vidi, da je – večji. 

 

XII. In tako bodo poslednji prvi in prvi – poslednji – 

Res je izvršena obsodba: pa ne nad Jezusom, ampak nad tistimi, 

ki so Ga – obsodili! 

Z ljubeznijo Jezusovega slovesa je Mati po Sinovi oporoki še tesneje objela nas, kot nas je objemala 

prej – 

 

XIII. Blagor njim, ki božjo besedo poslušajo in ohranijo v svojem srcu! 

Jezus se vrne k Materi: Tvoj sem! Ne moe se ločiti iz objema ljudi – izroča se jim, kot jim je izročil 

ves nauk, vse čudeže in vse trpljenje. 

Še mrtvim, o Mati, nam bo dobro v Tvojem objemu! 

 

XIV. Jaz sem – Živi Kruh! – Jaz sem – Luč sveta! 
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Počivaš, Zmagovalec, v zemlji. Počivaš v nas po svetem obhajilu. Počivaš kot Seme, da bomo po Tebi 

vzklili v – Tvojo nesmrtnost! Mati je bila poveličana za nesmrtnost že z – nesmrtnim Sinom na rokah. 

– Amen. 

TU NOSTRI, VICTO REX, MISERERE! 

(na prvo soboto v septembru) 

 

 

Naj Duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico 

(odpev v postnih hvalnicah) 20.3. 2001 

 

Post. Čas od pepelnice do velike noči. V bogoslužju utihneta Aleluja in Gloria. Spokorna vijolična 

barva v mašnih plaščih kliče k resnobi. Zakaj? Naš duh gleda pred sabo Kristusa v trpljenju, 

Odrešenika za človeka: za grehe vsega človeštva. enkratna, presunljiva slika! Nas pretrese? Se 

zamislimo, kako neskončno velika je odkupnina boga – človeka za nas? Začutimo, kako bi skazali 

hvaležnost za božji dar? Se odločimo, da ne bomo ponavljali stvari, ki so zahtevale takšno povračilo? 

Postno bogoslužje nam dnevno daje misli in besedil za to. Polno ljubezni nas opominja, da bi tudi naša 

prostovoljna dejanja pokore po naših zmogljivostih dajala bogu, kar je božjega: ljubezen za ljubezen! 

Cerkev nam že iz najstarejših časov stavi pred oči troje možnosti: 

Post, Molitev, Miloščina. Niso ti bogati vrelci milosti veljali samo za srednji vek, niti ne samo za 

menihe ali za posebno Bogu posvečene osebe. Veljajo v isti, če ne še v veliko večji meri za naš čas, ki 

tako kruto božji ljubezni kaže hrbet in jo tepta. Bolj kot nam vsem, nam povprečnikom, ki smo pa 

vendarle vsi poklicani: SURSUM CORDA! – KVIŠKU SRCA! »Kvišku« iz mlakuž današnje 

umazanosti nečloveškosti, plitkosti, kar nas vse ponižuje množično pred Bogom, pred človeštvom  in 

pred nami samimi. 

 

V naravi je zadihala pomlad. Zvončki, trobentice, telohi, in tudi že dnevno bolj živo zeleno brstje po 

drevju oznanjajo pomlad. Bo pomlad, bo prerojenje, vzbrstelo in zacvetelo tudi v naših dušah? V naših 

molitvah – Se vsaj enkrat do dvakrat pri skupni molitvi križevega pota zamislimo v veličino božjih 

življenjskih žrtev za nas? Se v resni in odkriti spovedi odločimo odložiti naša moralna bremena? V 

našem lastnem interesu je to! Brezpogojna nujnost, da naša duša, naš duh in naš vsakdan zaorjejo v 

duhovno pomlad, brez česar ne bo dobra naša duhovna letina. Naše življenje bo postala hvalnica, ki je 

bomo veseli mi sami, ki bo pa tudi Kristusu na križu zelen in svež venec hvaležnosti. Ljubezen za 

Ljubezen! 

Vstajenje bo tudi naš veliki praznik. Pesem tostranstva in onostranstva. Božjega in človeškega. Kristus 

je vstal – Kristus živi! 

 

Luč pričakovanja – advent 2000 

 

Kdo ne pričakuje? Starši pričakujejo dober učni uspeh otrok. Brezposelni pričakuje službe, nemara že 

več let. Mlad človek pričakuje v žaru svoje zaljubljenosti, da lepe sanje ne bodo splahnele v 

razočaranju. 

Bo je vse več in svetlejših stvari pričakoval od človeka. Ko se je prvi človek z grehom zapletel v padec 

in obsodbo, je božje usmiljenje napovedalo rešitev: Odrešenika, ki bo zlu strl glavo. 

Mineva sto tisočletja. Od Boga poslani preroki so napovedovali prihod Obljubljenega. Človeško srce 

in človeška misel sta v pričakovanju zrla luč, ki  ni več ugasnila, temveč se vse močneje in bližje 

razlivala po obzorju. 

Božje napovedi so se uresničile. Pred dva tisoč leti se je v betlehemskem hlevcu rodil Obljubljeni in 

Pričakovani. Začel se je nov čas začelo se je novo štetje. Bogoslužje je dejstvo zgodovinskega 

pričakovanja prelilo vsakoletno svetlobo štirih adventnih tednov. Bog se bliža. Bogoslužje ga čuti, ga 

gleda, ga vidi, ga pozdravlja in oznanja po vseh širinah in daljinah sveta: molitveno bogoslužje z 

bogastvom izbranih besedil; dnevna mašna daritev s skrivnostnim, a živim evharističnim prihodom 

Gospoda na naše oltarje. Bi hoteli še več?! Bi kje našli še več duhovne luči?! Naše življenje postaja 

pesem, pesem hvalnica, kakor da zajema radostne in veličastne glasove angelskih zborov iz nebes. In 

to sredi našega sveta, z vso njegovo žalostno sivino odmikanja od boga in babilonskemu  plesu okoli 

malikov navkljub! Luč pa je močnejša od teme. Pronica kot sonce izmed oblakov, dokler se vsi oblaki 
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ne razprše. Nebogljeno Dete, za katero ni bilo prenočišča v Betlehemu, je danes z veseljem in s častjo 

sprejet po vseh širinah sveta. Ogreje mrzla srca. Potolaži žalostne oči. 

Deli kruha svoje božje modrosti in odrešilnih smernic tam, kjer se razočarani svetski človek utaplja v 

razočaranosti in išče izhoda. Še mnogo več! Evharistični Kruh nas pričakuje. Dan za dnem. Nudi nam 

največ, kar je mogoče: samega sebe. Usmiljen, kakor je bil nekoč, ozdravlja naše duhovno s 

posvetnostjo oslepele oči, vzravnava v sužnosti materializma ukrivljene hrbtenice, prižiga luč, daje 

nove smerokaze ne samo za pomoč iz brezupa, ampak za naš obstoj sam! Luč v vsakem času, na 

vsakem kraju, za vsako srce, za vsakega iskatelja. Pričakovanja so uresničena. Bog, ki je Ljubezen 

sama, nas pričakuje. Daje tudi nam, da ne nehamo jemati uživati in rasti v milosti. Gloria in Excellsis 

Deo! 

 

Luč darovanja – februar 2001 

 

Mesec, ki diha v pomlad. Sonce prej vzhaja in pozneje zahaja. Več svetlobe. Polmrak okoli jaslic se je 

umaknil do drugega leta. Cerkve so kot cvetlični vrt neštetih luči, ki veselo, zavzeto in poduhovljeno 

plapolajo v vseh rokah. Kako ne?! Pozdravljajo namreč Njega, ki je Luč sveta. Blagoslovljeno, iz 

nebes zemlji podarjeno Dete, ki ga Mati prinaša, da ga Daruje. Od prvega trenutka njegovega življenja 

ve, dobro ve, da je Oče poslal Sina svetu v odrešenje, da ga je že sam daroval. Pri tem sama v duhu in 

v dejanju, v spolnitvi verskega predpisa sama sodeluje. Kako vzvalovana je vsa njena duša! Čuti, kaj 

to pomeni za ves svet. Razume, da darovanje luči prinaša in prižiga luč vesolju duš, ki bi brez te luči 

usahnile v temi, ločene od Boga. Veličina in enkratnost tega dogajanja sta tako silni, da je ne zmanjša 

in ne zabriše dvojnost tega, kar napove starček Simeon: »Ta bo postavljen v vstajenje in padec mnogih 

v Izraelu« in: »Tvojo dušo bo presunil meč bolečin.« 

Ena sama misel, eno samo čustvo napolnjuje deviško Mater: »Zgodi se mi po tvoji besedi!« Prav nič 

drugače, kot pri oznanjenju v Nazaretu. Drugače tudi ne bi moglo biti. Nosilka Luči ne more ravnati 

drugače. Božja ljubezen jo napolnjuje z vsem svojim bogastvom. Nemogoče se ji je odpovedati, iti 

mimo nje. Preveliki sadovi njenega delovanja rastejo pred očmi Matere. Dala bi še več, če bi še več in 

če bi bilo treba dati, darovati še več. Niso li pred dušo Marije vstali obrisi križa? Žetev Jagnjeta, ki je v 

podobi rešilo božje ljudstvo že pred tisočletji iz egipčanske sužnosti. Sužnost grehov pa je od takrat še 

grozljivo narasla. 

Svečnica, prvi in edini praznik v februarju, izžareva svojo svetlobo skozi vse dni. Božja Mati Marija 

stoji pred nami. Stoji z Detetom na rokah. Njena veličina, njen pomen, pomen in vloga Darovalke, 

nam vedno znova vzvalovi čustva: čustva pobožnosti, čustvo hvaležnosti, zbuja željo, da bi postali in 

bili tudi mi, kot Ona! Darovanje je: Luč. Ker so pa naši povprečni dnovi, v nasprotju s svetlobo neba, 

zelo mračni – tako mračni, da se zdijo brezizhodni, nam je tem nujneje obrniti zaskrbljeno oko kvišku, 

k svetlobi, katero Bog razsipava obilje svoje Milosti, svoje Luči, svoje Ljubezni! Kako čudoviti so 

zato dnevi in ure na pragu pomladi! Ne le pomladi v naravi, prav tako in še mnogo bolj pomladi v 

dušah. V srcih. V prenovljenem življenju. V našem Darovanju. Z Marijo – Jezusu – 

Ko darujemo,nas preplavi bogastvo duha. Amen. 

 

Luč darovanja - februar 2000 

 

Februar. Zgodnji dih pomladi, ki se ne pusti več premagati. Vedno več svetlobe. Na pragu nas 

pozdravlja praznik Svečnice, Gospodovega darovanja v templju. Po cerkvah valovi luči – vsakdo jo 

ima v rokah. Ker sami od sebe pomislimo, da bodo tako žarele v naših rokah sveče na veliko soboto. 

Kdo je ta Luč? Nihče drug, kot naš Gospod, kakor smo v dnevni božični maši slišali, da je Kristus 

prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Na Svečnico ga vidimo na rokah matere Marije, ki ga 

prinaša v tempelj, da ga daruje Bogu. S tem Naša ljuba Gospa ni le izpolnila predpisa, naj bo vsak 

prvorojenec posvečen Bogu, temveč je tudi – in to še bolj in v prvi vrsti! – predstavila in označila 

svojega Sina kot Jagnje, ki se bo darovalo za odrešenje sveta! V nikomur drugem namreč ni rešitve, 

rešitve naših duš. Na Svečnico si Božič in Velika noč nekako podajata roko. 

In mi? Ko bomo blagoslovljene sveče prinesli domov, jih bomo nemara spravili v predal in pozabili 

nanje. Nemara bomo segli po njih v težkih urah, jih prižgali in iz vsega srca poprosili Mater in Sina, 

naj nam pomagata. Vprašanje za našo vest pa je, če se zavedamo, da smo tudi mi, da je vsak izmed 

nas, na nek način mati in sin. Nikakor niso te besede preveč. Mati smo ker bi morali vse svoje 



302 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

najboljše, najljubše z odprtim in radostnim srce posvetiti Bogu! Po njem živimo; vse, kar imamo in 

znamo in udejanjamo, vse to so samo božji darovi. Koliko zahvale smo zato dolžni Gospodu! In s 

kakšno brezpogojno pripravljenostjo in neomajno zvestobo moramo zato bližnjemu sijati s čisto 

vestjo, z dobrimi deli, mu služiti in živeti. Z dneva v dan, če je lahko ali če nas stane trdega 

samopremagovanja. Ni li tudi materi Mariji starček Simeon, potem ko je na roke vzel božje Dete, 

prerokoval, da »je Ta postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu«, da bo pa njeno lastno, 

materinsko dušo presunil meč bolečin. Tolikega trpljenja, kot ga je pozneje prenesla Marija, pač nihče 

na svetu ni doživel in prenašal! 

In kako smo »sin«? Prav s tem, da se darujemo. S tem, da izvršujemo dan za dnem, leto za letom, za 

kar nam je Bog dal moč in darove. S tem nezadržno sijemo pred ljudmi, ki čisto upravičeno priznavajo 

vrednost našega življenja. Naravno, da takšnega mnenja o sebi ne bomo spravljali v lastni žep, ampak 

da ga bomo kakor lep šopek, kakor znova prižgano luč ponižno in hvaležno ponesli pred božji oltar. S 

tem bomo nekako duhovno nadaljevali praznovanje Svečnice. Naša osebna lučka se bo zlivala z 

neskončno božjo Lučjo! Že tukaj in sedaj. Bogu hvala! 

 

Vrnil se bom k Očetu – Lk 15,18 post 2000 

 

Jubilejno, sveto leto 2000. Začetek novega stoletja, začetek novega tisočletja. Kakšni časi so pred 

nami? Kaj nam bodo prinesli? Kaj bomo doživeli? Vsekakor vprašanja, ki imajo svojo težo. Odgovori 

pa so v veliki meri v naših rokah. V naših vsakdanjikih. V naših srcih in v našem mišljenju in 

odločanju. Zakladnica božjih darov je neizmerna. Mati zemlja, na kateri stojimo, na kateri občudujemo 

zasnežene vrhove gora, valove zorečih pšeničnih polj, drzno zamišljeno in uspešno proizvodnjo 

tehnike in industrije, domiselna trgovska povezava od oceana do oceana, s celine do celine. Božja dlan 

se ne izprazni. Vse je dano človeku. Vse – samo, če so roke razgibane v delu. Delo pa razgibava 

poštena moralna zakonitost. Ta temeljni zakon je pogoj vsemu. In kdo nam ta zakon pove? Oče in 

Stvarnik. Beseda, ki se je učlovečila. Prišla je med nas kot človek, ne da bi bila prenehala biti Bog. 

Prišel je, naš Gospod, da bi nam prinesel življenje in da bi imeli življenje v izobilju. In – človek? Je 

prisluhnil Besedi? Kaj je storil? Začetnika življenja je – obsodil na smrt. Zakaj? Češ, da »se dela 

Boga«. Strahota!  Križ s Kalvarije priča, kaj je človekova odklonitev božje besede. 

 

Božja neskončnost pa premosti in premaga tudi največji greh človeka. Premaga ga prav na tistem 

križu, s katerim je človek po prišepetavanju zla poskušal premagati Boga! Križ je postal drevo 

življenja. 

Človek je kot izgubljeni sin v Kristusovi priliki samovšečnež, ki prešerno odkloni vso ljubezen 

očetovega doma ter se poda nekam na slepo. Jasno, da po tem, ko je zavrgel božje zakone smotrnega, 

urejenega življenja, kaj hitro zapravi vse dobro, kar mu je ostalo iz očetovega doma, in začne stradati. 

Želi si potolažiti glad z ostanki krme za živali, pa še tistih  mu nihče ne da. Ni si težko predstavljati, 

kaj mu roji po glavi. Zave se, kakšno neumnost je storil, ko je zapustil očeta. »Grešil sem…« 

Spoznanje krivde, ki jo je bil storil, in priznanje krivde, pa kar sama rodita sklep: »Vrnil se bom k 

očetu…« Vrne se. Oče je en sam. Očetova ljubezen je kot vedno odprta domača hiša, je: Odpuščanje. 

Je topel objem in slovesna pojedina. 

Naša postana razmišljanja. naše spovednice. Naše obhajilne mize. Oče odpušča, ker nas – ljubi! – 

Amen. 

 

 

Gorčično zrno in mogočno drevo - Mr 4, 32; september 2000 

 

Zaživele so ceste in steze, ki vodijo k šolam vseh vrst in stopenj, od vrtcev preko osnovnih in srednjih 

šol do najvišjih zavodov. 

Kot v naravi hodimo zbirat sadeže vseh vrst, da se bomo z njimi prebijali skozi življenje, tako si naš 

duh zbira nepregledno obsežnost in raznoterost znanja. Življenje se ne vseh področjih razvija in težko, 

če ne nemogoče bi nam bilo krmariti skozi dnevno rastoče zahteve in pričakovanja nas samih in 

celotne družbe, če se ne bi pošteno in temeljito razgledali. Jasno, da ne bo šlo kar takole, mimo grede, 

ampak da bo treba odprtih oči, pogumnega srca in poštenega dela rok. Zvestobe v malem, saj se tudi 

velike reči ne rodijo brez majhnih stvari. Pri tem nas ne moti, da večkrat ob malenkostih pomislimo: 
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»Čemu je tega treba?!, saj iz malega raste veliko. O tem se kmalu prepričamo. Še devetdesetletnih 

mojstrov ne bi imeli, če ne bi ostali zvesti v milijonih delovnih ur. 

Kje najdemo moči? V ljubezni, ki je kal slehernega življenja. Ko začutimo, da je nek vir izven nas in 

nad nami. Da nas uči primer Gospoda, ki so ga sodobniki gledali samo kot tesarjevega Sina. Da je Sin 

človekov pri oznanjevanju blagovesti bil tako zavzet, da ni  imel časa, spregovoriti z Materjo, ki ga je 

iskala. Celo čas za molitev, ki ga ravno mehansko avtomatiziran  človek na pragu tretjega tisočletja 

»nima« (= ga noče najti!), je Gospod našel in prečul v nočeh. 

In – mi? Začenjamo dan s poslušanjem dnevnih napovedi in poročil, ali z – jutranjo molitvijo? »Nov 

podarjaš, Bog, nam dan – daj še svoj nam blagoslov, da ga, polni dobrih del, preživimo tebi v čast!« In 

se ob težavah preko dneva v duhu ozremo na Gospoda in njegovo Mater: - »Jezus, pomagaj! Mati 

Marija, pomagaj!« Še nikoli ni bilo slišati, da bi nas bila Mati zapustila. Tako je sveti Bernard izrekel 

stoletja doživeto dejstvo. In ali bomo zvečer našli »čas«, da bomo iz srca zmolili: »Hvala ti, Gospod, 

za vse, kar si nam naklonil v dar – usmiljen pa odpusti nam, kar storili nismo prav!« 

Gospod je vedno blizu. V Njem živimo, se gibljemo in smo! To so vedeli in tako so živeli in tako so 

Gospodovo blagovest izžarevali do danes in tudi naše dni osvetljujejo z njo kot večna luč pred 

tabernakljem in kot sonce z neba. 

Novo šolsko leto. Nova kulturna sezona. Kdo ne bi veselo in pogumno segel na delo po vseh 

področjih?! Iz malega vedno zraste veliko. Iz gorčičnega zrna – mogočno drevo. Bogu hvala! 

 

Zorenje v slavo – avgust 2000 

 

Avgust. Štejemo ga še med poletne mesece, čeprav vsak dan opažamo, da so dnevi krajši, da sonce 

nima več pekoče julijske moči, po drugi strani pa lahko z grozda vsak teden utrgamo slajšo jagodo in 

ugriznemo v bolj dišečo jabolko. Letoviščarji se vračajo s počitnic in kažejo te in one fotografije s 

krajev, ki so jih videli. 

Tudi v duhovnosti, v našem odnosu do Boga, ugotavljamo, da se naši človeški dnevi krajšajo. Telesne 

moči pohajajo. Neopazno, vendar stalno. Najvidnejši praznik meseca je Marijino vnebovzetje. Začeli 

so ga obhajati in o njem razmišljati že zelo zgodnji krščanski rodovi. Kako tudi ne?! Če se je tako 

rekoč že Kristusov vnebohod čutil kot nesporno dejstvo in spodbuda Kvišku srca!, kako bi prezrli in 

pozabili na Mater Odrešenika, ki se je bil tako rekoč vidno za sleherno oko dvignil kot svetal oblak v 

Očetovo slavo?! Splahnel je nekdanji poganski Olimp, ki je v svoji počlovečeni domišljiji pesnil 

bajke. Življenje Nazarečana, oznanilo  njegove blagovesti in čudeži, ki jih je delal vse življenje, vse to 

je odprlo nove poglede, katerih ni moglo udušiti še tako krut in nasilno preganjanje krščanstva. 

nasprotno: še okrepilo ga je. 

In kako ne bi z rastočo vero v Kristusa rasla tudi vera v njegovo Mater, ki je vendarle živa stala pod 

Sinovim križem, ki je z vso rastočo množico vernikov v molitvi vztrajala v dvorani zadnje večerje v 

pričakovanju Svetega Duha? 

Ko se je prebiral evangelij, se je poleg Odrešenikovega imena vedno in z vso častjo omenjalo tudi ime 

njegove Matere. Njeno ime se je kot sonce z vedno rastočo močjo imenovalo pri angelovem 

oznanjenju, z vso častjo ponavljalo pri Marijinem obisku tete Elizabete. In kaj šele enkraten, 

zgodovinsko odločilen dogodek v Betlehemu! Rojstvo učlovečene božje Besede v zasilni pastirski 

votlini je zares – sončni vzhod. Vzhod iskrene vere, pa tudi opomin k novemu življenju. Nobena stvar 

pa ne more ločiti matere in otroka, kje šele da bi se ločevala božja Mati in naš gospod Jezus. 

Današnji čas začenja z vsem občutjem in spoznanjem ugotavljati, da se mora ozreti po rešilni Jezusovi 

besedi in Marijinem zgledu. Zdrava, milosti polna, bo tudi iz našega srca pozdravljanju rojevala moč 

in luč duha in dejanja, brez katerih bi usahnili. In to na duši in telesu. Ko nam bo prešla v življenje po 

veri, bomo z Ljubo Gospo tudi m i lahko zapeli: Moja duša poveličuje Gospoda! – Bolj in bolj bo naša 

človeškost zorela v slavo božjih otrok. 

 

Cvet in sad – oktober 2000 

 

Poleg februarja in maja je oktober tretji Marijin mesec v letu. Kar ne moremo se ločiti od božje 

Matere, vedno znova se mudimo v mislih o njej. V mesecu, ki je v naravi prebogat sadežev, od dišečih 

jabolk do sočnega grozdja, vidimo tudi še na vrtnicah lepe, sveže cvetove, od belih in živordečih do 

zlatorumenih. Kako bogato se te barve v prenesenem, duhovnem pomenu ponovijo na treh delih 
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rožnega venca. V svetem letu, posebno posvečenem dvatisočletnici Kristusovega rojstva, dobiva misel 

na njegovo življenje še poseben poudarek molitev, ki vsa poje o njem. In kako naj bi mislili na 

Odrešenika, če se ne bi spominjali tudi njegove Matere?! In že smo pri izhodišču dolga stoletja žive 

molitve rožnega venca. Priljubljena molitev vseh slojev pove vsakomur to, kar je njemu najbližjega, 

pa tudi – najbolj potrebnega. Radost in trpljenje, pa spet vstajenjsko kipeče zahvaljevanje Bogu, da nas 

je rešil iz težkih skrbi in brezupnega ponižanja. On sam! Vsega tega nam ne potrjuje samo naše osebno 

izkustvo, temveč tudi vrsta svetnikov, ki godujejo ta mesec. Kar štiri značilne dvojice jih imamo. 

Najprej dva redovna ustanovitelja: sv. Frančiška Asiškega iz 13. stoletja in kartuzijanskega: sv. 

Brunona iz 11. stoletja. Koliko izrednih božjih darov sta zajela, koliko dušam sta pokazala in odprla 

pot neposredno do slave in sreče v Bogu! V drugo dvojico lahko združimo dva opojno čista in 

duhovno bogata cvetova dveh sv. Terezij: Avilske iz 16. stoletja in Deteta Jezusa v prejšnjem stoletju. 

Obe sta bili karmeličanki, torej cvetova izrecno Mariji posvečenega reda. Obe sta doživeli čast 

cerkvenih učiteljic, kar je bilo v preteklosti naklonjeno samo moškim. In to po vseh pravici, saj je iz 

božje modrosti zajemalo oboje teh izrednih duš. Kot učenki in glasnici Marijine milosti sta k Bogu 

vodili duše, ki so bile prej grozljivo daleč od Boga. V tretji dvojici imamo kar tri apostole: sv. Luka, ki 

je izrecno Marijin življenjepisec v 3. evangeliju; za njim Jezusu bližnja sv. Simon in Juda iz prvih 

časov in neposrednih doživetij. Četrta dvojica praznovanj pa je Marijina: praznik Roženvenške 

Kraljice, spomin na krščansko zmago l. 1571 – 7. oktobra, in praznik Fatimske Gospe, 13, oktobra – 

spomin na rešitev papeža Janeza Pavla II. iz smrtne nevarnosti ob atentatu nanj! Bogu hvala in Mariji! 

– Hvala od nas vseh, ki bolj in bolj spoznavamo, da se k Mariji zares, prav zares – nihče ne zateče 

zaman. Milost zmaguje tam in takrat, kjer nihče ne bi mislil in pričakoval. Bog zares ni daleč od nas. 

daleč lahko obtičijo samo tisti, ki se zanj ne zmenijo. Sreča, da božja Mati prosi in posreduje zanje. 

 

 

Navzočnost Besede – januar 2000 

 

Naša navadna človeška beseda ne ostane dolgo med nami. Ostane kvečjemu v srcu, če je bila 

izgovorjena pametno in z ljubeznijo. Drugače je z Besedo, z učlovečeno drugo božjo Osebo, z našim 

Gospodom, Jezusom Kristusom. Zaslišali so jo že pred dva tisoč leti angeli v nebesih in ji začeli 

prepevati slavo. Zaslišali so jo pastirji na betlehemskih poljanah, saj je kot dete ležala pred njimi. 

Zaslišali so jo Modri v daljni vzhodni deželi in so se ji prišli poklonit. Zaslišale so jo čez leta množice 

v puščavi ob Jordanu, ko je nanjo pokazal Kristusov glasnik, Janez Krstnik: »Glejte, Jagnje božje!« 

Zaznali so jo ljudje, da je zares med njimi tako dolgo in tako težko pričakovani Odrešenik. Zgrinjalo 

se je ljudstvo in poslušalo in sprejemalo blagovest. Kako je tudi ne bi?! Živa priča je bilo, ko se je, kot 

so govorili, »tesarjev sin iz Nazareta« sam dal krstiti Janezu Krstniku in se je zaslišal čudovit glas iz 

nebes: »Ta je Moj Ljubljeni Sin!« Kdo po takem pričevanju še ne bi verjel?! 

Beseda pa ni ostala še brez drugih pričevanj. Tako močna je bila, da je ozdravljala razne bolezni. 

Ljudstvo je strmelo in množice so se okoli Gospoda zgrinjale bolj in bolj. In kar se je zdelo največ, je 

mogočna Gospodova beseda še izganjala celo hude duhove! Kdo naj bi bil zmogel še kaj takega? 

Dokazovala je sicer preprosta beseda, toda izgovorjena z oblastjo, da je na delu Nekdo, ki dela z 

oblastjo, ki ni navadna, človeška, ampak mnogo več. 

Kako bi se torej klicu te Besede ustavljali ribiči, ki so brez pomisleka in brez obotavljanja pustili svoje 

ribiške čolne ob Genezareškem jezeru, zapustili očeta in odšli za njo. In kam? Ne v bogato službo, ne 

na odločujoče javno službeno mesto z bogatimi dohodki, ampak v negotovo – tja, kjer še Učenik ni 

imel, kamor bi glavo položil. Beseda je živela in delovala in uspevala tudi v vseh, ki so jo sprejeli in 

šli za njo. Dvanajst neukih ribičev je že za časa svojega življenja pridobilo in prekvasilo silna ozemlja 

takratnega rimskega imperija! Nič zato, če so ti glasniki morali v ječe. Nič zato, če je celo Peter – 

Skala, kot njegov Učenik, oral na križ. Nič ni zaustavilo, ker ni moglo zaustaviti!, širjenja in 

poslušanja Besede. Časi so se na zunaj spreminjali, jedro pa je ostajanja Besed, ostalo isto, 

nedotaknjeno. Ravno trpljenje ljudi zanjo in v njenem imenu je izpričevalo in izpričuje njeno 

božanskost. Beseda je meso postala! 

Kako je v naših srcih? Še utripa v nas življenje? Božje življenje? 
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Sveti angeli varuhi – 1.10. 2000 

 

Zahvaljen Bog, da si poslal 

nam svete angele na pot, 

da varujejo nas povsod, 

odvračajo od greha, zmot. 

 

Nas s svojo spremljajo lučjo, 

da ne bi kdaj zašli v temi, 

kot tvoja milost nas uči 

in tvoja govori modrost. 

 

Ni dneva, ure, ne noči, 

da ne stopili bi ob stran 

človeku, ki bi taval sam, 

premagala bi ga slabost. 

 

Odsvit Očetove luči 

ste naša radost, naša moč, 

nebeški vaš pa slavospev 

v globini naših duš odmev. 

 

Nenehno: Sveti, sveti Bog! 

že z vami zdaj prepevamo, 

za vse se zahvaljujemo, 

kar večnosti je – časni dar! – 

 

Aleluja! Aleluja! 

 

 

Pozdravljena, naše upanje, naša radost – 15. 8. 1988 

 

Pozdravljena,naše upanje, naša – radost! 

Pozdravljena, izvoljena Hči božjega ljudstva! 

Pozdravljena, Mati božjega sina, našega Odrešenika! 

Kdaj ti bomo dali dovolj časti, izkazali dovolj ljubezni? 

Sveta Mati učlovečene Besede, Mati našega Odrešenika. 

Tako blizu si nam, vsa si naša, 

samo sence greha n na tebi, čista Nevesta Sv. Duha. 

Tvoja volja je – izpolnitev božjih načrtov. 

Sveta Romarica skozi zemeljske dni; 

od tihega Nazareta do zimske noči v Betlehemu; 

izgnanka v Egiptu in prezir bogatih; 

vsakdanje prebijanje skozi skrbi in težave in delo. 

Dolga leta, vse dni, vse ure si ohranjala božjo besedo v svojem srcu 

in jo razmišljala. 

Silna je bila ta beseda,  

pogosto zastrta – 

Zastrta za ljubezen materinega srca, 

dojemljiva pa v živi in globoki in neuklonljivi – veri. 

Pozdravljena, naše upanje, naša radost! 

Pozdravljena, izvoljen Hči božjega ljudstva! 

Pozdravljena, Mati božjega Sina, Mati Odrešenikova! 

To pa je zmaga, ki premaga svet, naša – Vera. 

O velika romarica v veri, 
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kako svetlo siješ v naše dni – 

siješ tudi v temi bolečin, 

v nočeh trpljenja 

in onemoglega krika: Moj bog, moj Bog – zakaj?! 

Hodila si, sveta in deviška božja Mati, 

s pogumom, ki ti jo je začrtal in podaril – Gospod. 

Zgodi se!, Zgodi se! – je pelo tvoje srce; 

Zgodi se!, Zgodi se! – je pelo vse tvoje življenje. 

Pelo je tako vdano, 

da so prisluhnili angeli v nebesih 

in prinašali pred Očetov prestol 

bele rože tvoje vdanosti, 

rdeče rože tvojega trpljenja – 

prinašali v prijeten, v najprijetnejši vonj. 

Kraljica angelov – prosi za nas! 

Mati lepe ljubezni – prosi za nas! 

Mati Odrešenikova – prosi za nas! 

 

Spreminjaj tudi naše življenje,  

ki se nam sicer zdi revno, 

pa je v njem skrito toliko bogastva, 

v prijeten vonj za Očeta v nebesih. 

Poglej na nas, varuj nas, spremljaj nas! 

Spremljaj po vseh naših poteh, 

saj si naša – Mati. 

Kako bi mogla pozabiti uro, 

ko ti je tvoj Sin povedal svojo poslednjo željo: 

Glej – Tvoj Sin! 

Glej – Tvoja Mati! 

 

Kratka beseda, 

pa drhti in polje v njej življenje vseh časov, 

od one zgodovinske ure na Golgoti 

do tiste, ko se bo poslednji utrip časa 

prelil v – večnost. 

 

Pozdravljena, naša upanje, naša – radost! 

Pozdravljena, izvoljena Hči božjega ljudstva! 

Pozdravljena, Mati Odrešenikova! 

 

Z nami si, Velika Romarica v veri. 

Z nami si, skrivnostni Cvet bogovdanosti. 

Če te naše oči, zamegljene po ničnostih tega sveta, 

zdaj pa zdaj izgubijo izpred sebe 

ali te sploh ne ugledajo, 

pa nas tvoje ljubeznive oči, 

o Mati lepe ljubezni 

in Sedež modrosti, 

nikoli ne izgubijo, nikoli ne pozabijo. 

Bolj kot sami vidiš v naše srce, 

bolj kot sami vidiš pot in cilj, 

ki nam ga je Bog določil. 

Zaskrbljena si, ko nas slišiš povpraševati samo: 

kaj bomo jedli, kaj bomo pili, s čim se bomo oblekli. 

Ti veš, ti dobro veš, da naš nebeški Oče skrbi za nas! 
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Skrbiš tudi ti, da se naša pot ne konča v temi, 

ampak v Gospodovi slavi, 

kot se je končala – tvoja. 

Ali se bo končala – pred Očetovim prestolom? 

ali bo tvoj sin tudi nas poklical: 

Pridite, blagoslovljeni  mojega Očeta, 

prejmite kraljestvo, 

ki vam je pripravljeno od začetka sveta! 

Ali bomo vredni slišati: 

Prav, dobri in zvesti služabniki 

v malem ste bili zvesti, čez veliko vas bom postavil! 

 

Daljni se nam zdi ta cilj, 

silna obljuba; 

kot v zrcalu zagledamo v njej 

svoje nebogljenosti, svoje nezvestobe, svoje dolgove. 

Kje je most, po katerem bi mogli preko svojih ničnosti? 

Tista Zarja, ki jo je Najvišji postavil med nebo in zemljo, 

potem ko je po vesoljnem potopu obljubil svojo zavezo. 

Zarja, ki sega od Neskončnega in Večnega 

v revna domovanja naših src 

in v omahujoče korake Evinih otrok. 

Vzpenja se in vabi za sabo in sije in poje in osvaja 

in spodbuja ter krepi; 

živo priča za milost, ki presega vsa pričakovanja in vse mere. 

Sama je – Polna Milosti, 

ničesar ji ne manjka in ničesar ji ne more zmanjkati.  

Pa ne bi mogla, pa ne bi hotela 

posredovati božjega bogastva tudi nam?! 

Ko bi le naša vera, 

ko bi le naše zaupanje ne bilo tako plitvo – 

Kar ne moremo se odtrgati od zemlje, 

kar ne more se naš duh povzpeti v veselo igro žarkov, 

ki nam jih Vnebovzeta pošilja v naše meglene dni. 

Luč in Toplota sta isto, kot – Življenje. 

Kaj se bojite, maloverni?! 

Toplo je srce Matere, ni otroka, ki ga ne bi ljubila. 

Bi hoteli še več? 

Svetla je njena misel: 

svetla od brezmadežnega spočetja, 

še svetlejša po njenem poveličanju –  

zakaj je ne sprejmemo, zakaj se je ne oklenemo? 

Zakaj nočemo biti kovači svoje duhovne sreče? 

Zakaj ne stopimo na most, ki se pne prav do nas? 

Do naših nebogljenosti in naših žalosti in naših skrbi? 

Zakaj ne podamo roke Materi, 

ki ji je padal roko sam učlovečeni božji Sin?! 

 

Minilo je Marijansko leto – štirinajst mesecev je bilo dolgo. 

Koliko tednov, koliko dni, koliko ur! 

Koliko klicev iz nebes do nas – 

Koliko priložnosti, da zapoje naše srce, 

da se okrepi in opogumi naš korak, 

da se osušijo naše solze! 
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Kako je šel ta čas mimo nas? 

Nemara res samo – Mimo, kakor zdrsne neznan, tuj avto? 

 

Smo zapravljali našo srečo? 

 

Ni prepozno. 

Če je minilo marijansko leto, 

pa ni minilo – Marijino leto: 

naša Mati, naša Gospa nas še vedno čaka, 

še vedno išče, še vedno kliče, 

ker nas še vedno – ljubi. 

Za srečo ni nikoli prepozno, 

dokler si je seveda želimo 

in dokler posežemo po roki, 

po dobri in topli in materinski roki, 

kakršna je – Marijina! 

 

V nebesih je doma, z nebes gleda na nas. 

Rada bi, da bi prišli za njo. 

da bi se z njo in ob njej radovali pred Očetom in Sinom 

v ljubezni Svetega Duha. 

 

Srčno želi, da bi Sinova kri za nas ne bila zaman prelita 

in da bi sedmero mečev zaman ne prebadalo njenega lastnega srca. 

 

Ni trenutka, ko bi prenehala biti – naše upanje. 

 

Pozdravljena, naše upanje, naša radost! 

Pozdravljena, izvoljena Hči božjega ljudstva! 

Pozdravljena, Mati Odrešenikova! 

Zarja tretjega tisočletja, 

vodi nas k svojemu Sinu! 

 

Vsa naša srca ti pojo, Brezmadežna 
(za začetek bi kazalo zapeti z vsem zborom Riharjevo: Je mrak končan) 

 

Vsa naša srca ti pojo, Brezmadežna! 

Pojo z veseljem, ker tako si lepa, 

kot ni noben na zemlji cvet pognal, 

človeško bitje ni se še rodilo, 

ne bo roditi moglo se nikdar. 

Izbrana si, izvoljena Gospa, 

Brez Madeža že v prvem hipu si spočeta, 

v zamisli si Najvišjega rojena. 

 

Ko človek padel je, postal nezvest, 

ravnal po svoji, ne po božji volji, 

usužnjil svojim slepim se strastem, 

zasmili se je Stvarniku, Gospodu, 

izbral je tebe, o deviški Cvet, 

določil padlim te je za rešenje. 

 

Prikazalo se je veliko Znamenje, 

Žena, s soncem obdana, 

mesec pod njenimi nogami, 
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na glavi venec iz dvanajstih zvezd. 

 

Vsa naša srca ti pojo, Brezmadežna! 

Pojo z veseljem, ker tako si lepa, 

kot ni noben na zemlji cvet pognal; 

človeško bitje ni se še rodilo, 

ne bo roditi moglo se nikdar. 

 

Bila sem skrita Roža v daljnem Nazaretu, 

sveta iskala nisem, svet me ni iskal. 

 

Kakor cedra na Libanonu sem zrasla, 

kakor cipresa na vrhovih Hermona, 

kakor palma v Engadiju sem zelenela, 

kakor srebrna oljka v ravnini, 

dvignila sem se kakor platana. 

 

On, ki me je ustvaril, mi je odkazal stalen šotor. 

V mestu, ki ga ljubi, mi je dal, da prebivam. 

Ukoreninila sem se med izvoljenim ljudstvom, 

v Gospodovem deležu, v njegovi dedini. 

 

Kakor cimet je bil moj vonj, 

kakor dišaven balzam, 

kakor izbrana mira 

sem izpuhtevala prijeten vonj. 

Moje cvetje je dalo krasen in bogat sad. 

 

Blagor človeku, ki se ne ravna po nasvetu brezbožnih, 

marveč se veseli Gospodove postave 

in jo premišljuje podnevi in ponoči. 

Kot drevo je, zasajeno ob potokih voda, 

ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene. 

 

(otroški zbor): Poslan z nebes je angel na širni, grešni svet 

  k brezmadežni Devici, tja v mesto Nazaret. 

  Devici tej premili Marija je ime, 

  iz Davidove hiše, je Jožef ženin nje. 

 

  K Mariji angel pride, tako ji govori: 

  »Češčena si, Marija, vsa polna milosti!« 

  Marija se prestraši češčenja božjega 

  in v srcu premišljuje besede angela. 

 

  Mariji angel reče; »Nikdar se ti ne boj, 

  ker milost si dobila, Gospod je sam s teboj. 

  Glej, Sina boš spočela od Svetega Duha, 

  boš srečna porodila Rešitelja sveta. 

 

  Marija vsa ponižna na to odgovori: 

  »Glej, volja naj Gospoda se nad menoj zgodi; 

  pokorna vselej dekla sem svojega boga, 

  v njegovo milost upam iz celega srca!« 

 

Prisluhni, nevesta, poglej in poslušaj, 
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pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. 

Kralj se veseli tvoje lepote, 

on je tvoj Gospod, njemu se pokloni. 

Glej, tuja ljudstva prihajajo z darovi, 

prvaki ljudstva se potegujejo za tvojo naklonjenost. 

 

Kraljeva nevesta blesti v vsej svoji krasoti, 

njen plašč je okrašen z biseri in zlatom. 

Proslavljal bom, Kralj, tvoje ime od roda do roda 

in ljudstva te bodo slavila na veke. 

 

Postaran naš in razočaran rod 

zagledal svetlo Zgodnjo je Danico, 

zagledal čisto zarjo nad temo sveta: 

srce nam v silni radosti je zadrhtelo 

in v upanje oko je zasijalo. 

Podoba, ki pred nami je zbledela, 

ker nas premagala je hudobija: 

po tebi srca so zahrepenela, 

Kraljica vsa brez madeža – Marija! 

Zakaj smo se od tebe oddaljili, 

prišepetovanju prisluhnili smo zla? 

 

Zakaj zamisel božjo zapustili, 

Nevesta čista Svetega Duha? 

 

Usmili se, Devica, in ozri 

na rod, ki padel je, pa hoče vstati – 

Izprosi, posreduj nam milosti, 

saj ti otrokom si – predraga Mati! 

  

Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak – bolni. 

Nisem prišel iskat pravičnih, ampak – grešnike. 

 

Iz globočine te kličem, Gospod, 

usliši mojo prošnjo. 

Gospod, če boš gledal na pregrehe, 

kdo bo mogel obstati? 

Toda ti odpuščaš grehe, 

da bi ti v spoštovanju služili. 

 

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, 

z vsem srcem pričakujem Gospoda. 

Gospod je usmiljen, tako rad vsem  odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov! 

 

To je volja Očeta, ki me je poslal, da nič od tega, kar mi je dal, 

ne izgubim, 

marveč poslednji dan vse obudim. 

To je volja mojega Očeta, da bi vsakdo, ki vidi Sina 

in  veruje vanj, imel večno življenje. 

Čujte, nebesa, prisluhni zemlja: 

Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. 

Umijte se, očistite se, odpravite hudobna dejanja izpred mojih oči. 

Učite se dobro delati, skrbite za pravico, 
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pomagajte zatiranim, pravico prisojajte siroti, 

branite pravdo vdove! 

Bodite svet, kakor sem jaz svet! 

To pa je volja Božja, vaše posvečenje! 

 

Kako, Gospod, zahtevaš li preveč, 

saj vendar krhki smo ljudje iz ila 

in nezvestoba nas je oslabila, 

da stenj šibak smo, le za silo tleč? 

 

Kjer se je pomnožil greh, 

se je še bolj pomnožila – Milost! 

 

Hvaljen bog in Oče našega gospoda Jezusa Kristusa, 

ki nas je v ljubljenem Sinu blagoslovil 

z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes, 

kakor nas je pred stvarjenjem sveta v njem izvolil, 

da bi bili sveti in brazmadežni pred njim. 

 

Noč se je pomaknila in dan se je približal. 

Odložimo torej dela teme 

in nadenimo si orožje svetlobe. 

Kakor podnevi hodimo pošteno, 

ne v požrešnosti in pijanosti, 

ne v nečistosti in nesramnosti, 

ne v prepiru in nevoščljivosti, 

ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa! 

 

Kdor ima dve suknji, naj eno podari tistemu, ki je – nima. 

In kdor ima jedi, naj ravna enako. 

Ne terjajte nič več, kakor vam je določeno. 

Nikomur ne delajte sile, nikogar ne varajte 

in s svojo plačo bodite zadovoljni! 

(pesem):  Ti krasni sončni svit, z nebes čez nas razlit! 

Nebes Kraljica si, nam pomočnica si, o Marija, o Marija! 

 

Prejasno je nebo in sonce prelepo: 

a ti še lepša si, vsa polna milosti, o Marija, o Marija! 

 

  Skrivnostna Roža ti, Devica, Mati si. 

  Najlepši ti si cvet, ki nam ga dal je svet, o Marija… 

 

Pridite k meni vsi, ki po meni hrepenite, 

in nasitite se z mojim sadom. 

Kajti moj duh je slajši ko med in moj delež je nad med in satovje. 

 

Moj spomin traja na vse veke. 

Kateri mene uživajo, so že lačni, 

in kateri mene pijejo, jih še žeja. 

Kdor mene posluša, ne bo osramočen, 

in kateri se za mene trudijo, ne bodo grešili. 

 

Skrivnostni Cvet, Gospa brazmadežna, 

ti naša čast, ti naša si – radost, 

beseda tvoja nam življenja je modrost; 
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ti kažeš k sinu svojemu nam pot, 

navzoče že na zemlji si – nebo! 

 

Kdor koli vam poreče, je rekla Jezusova Mati. 

In na Gospodovo besedo so se vrči, polni vode, 

polni solza in človeške stiske, 

spremenili v kipeče, najboljše vino, 

ki je razveselilo vse svate! 

 

S teboj naj veselimo se, Gospa, 

s teboj glasno naj hvalimo Boga, 

slavimo vse darove milosti, 

ki božja roka jih z neba rosi. 

 

Zaupno vsi se tebi izročimo: 

v brezmadežno pritegni nas Srce; 

Gospa, ki strla kači mračno si glavo, 

da ne bi več ogrožala naš rod. 

 

Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali! 

Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli! 

Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo božji otroci! 

Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli! 

Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo! 

 

(vsi: orgle, pevski zbor, vsa cerkev): 

Moja duša poveličuje Gospoda 

in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 

Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle, 

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen  

in je njegovo ime sveto. 

Od roda do roda traja njegovo usmiljenje njim, 

ki mu v strahu služijo. 

Moč je skazal s svojo roko, 

razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. 

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. 

Lačne je napolnil z dobrotami 

in bogate je odpustil prazne. 

Sprejel je svojega služabnika Izraela 

in se spomnil usmiljenja, 

kakor je govoril našim očetom, 

do Abrahama in njegovega rodu na veke. 

Amen. 

 

Vsebinski odstavki se popestrijo in poživijo z menjavo glasov: 

moški, ženski, otroški; skupine in posamezniki. 

Psalme in druge svetopisemske odstavke kaže poživiti in obogatiti z rahlo spremljavo na orglah – 

primeren preludij, ki pa ne sme prekriti besedila. 

Direktne Jezusove besed naj spregovori močan solist. 

Posamezne nove kitice ali nekaj kitic lahko recitira sli posameznik ali skupina, pa tudi tu naj bo 

glasovna menjava. 

9. nov. 1989 
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Mati Božja obiskala 

(baziliki Marijinega Obiskanja v Petrovčah) 

 

Mati božja, obiskala 

ženo v stiski si nekoč, 

blaga vsa ji pomagala, 

pela svoj Magnificat; 

Sina svetu si prinesla, 

ki je vseh Odrešenik. 

 

Tudi zdaj nas obiskuješ, 

ko se v stiskah znajdemo; 

živo vero v nas prebujaš, 

kadar v mlačnost tonemo; 

svojih grehov se sesamo, 

sklenemo poboljšanje. 

 

S tem veselje v nas oživljaš, 

kako ti zapojemo 

hvalo bogu in zahvalo, 

ker nam daje novo moč, 

posinovljencem obljublja 

večno dedinjo nebes. 

 

Blagoslovljena, o Žena,  

in tvoj Sin blagoslovljen; 

Mati lepe si ljubezni, 

vsa v usmiljenju žariš: 

bodi z nami, hodi z nami 

tja, kjer sama si doma! 

(v sveto radost večnosti). 

 

Pozdravljena, Petrovška nam Gospa  
okt. 1989 

 

Pozdravljena, Petrovška nam Gospa! 

Z zaupanjem smo k tebi prihiteli, 

da v naših stiskah bi nam pomagala, 

pri božjem Sinu milost izprosila, 

usmiljena, deviška božja Mati! 

 

Ozri na nas, Petrovška se Gospa, 

in prosi Sina božjega za nas! 

 

Stoletja že rodovi te slavijo 

in tvoje obiskujejo svetišče, 

v nebeški tu pred nami siješ luči, 

dobroto tvoje lice izžareva. 

 

Ozri – 

 

Pozdravljaš kakor Mati nas vesela, 

skrbi, nevarnost rada bi pregnala 

in naše grenke solze posušila, 

ki pečejo nas v srcu in očeh. 

 

Ozri – 

 

Ti vodi kakor svoje nas otroke, 

saj tebi smo se, Mati, izročili, 

sledili bomo ti vse dni življenja 

in božjo voljo kakor ti spolnili. 

 

Ozri – 

 

 

 

Zdrava, polna milosti 

 

Zdrava, polna milosti, 

ki prišla si iz neba, 

da prineseš Jezusa 

v svet trpljenja in solza. 

 

Tvoj razveseli obisk 

naše žalostne oči, 

ti nam vračaš upanje, 

Mati živega Boga. 

 

Vero zopet v nas zbudiš, 

ki posvetnost jo duši; 

vemo, da je z nami Bog, 

našega življenje moč. 

 

Ljubi bog nas, ljubiš – Ti, 

prosiš noč in dan za nas, 

da bi nas rešila zla, 

ki nam vsepovsod grozi. 

 

In zato te hvalimo 

in zato te ljubimo, 

o petrovška ti Gospa: (mila Mati iz nebes) 

hvala, hvala ti za vse! 

 

(petrovški Mariji 

(za refren se lahko vzame pri vsaki kitici zadnji 

dve vrsti) 

 

Oblila milost iz neba 

 

Oblila milost iz neba 

je tebe, ljubljena Gospa, 
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in napolnila ti srce, 

deviška Mati Jezusa; 

pred nami v luči vsa žariš, 

obilno milost nam deliš. 

 

Petrovška Mati ljubljena, 

pri tebi se ustavljamo, 

popotniki in romarji, 

saj ti zaupa tudi Bog 

in ljubi tvoj te božji Sin. 

 

Ker nas teži, potožimo, 

vso žalost ti izjokamo: 

na naše solze se ozri, 

usmili se, o Mati, nas, 

pomagaj nam, pomagaj nam! 

 

Na svetu tudi sami si 

preživljala nelahke dni, 

usmiljeno zato z nebes 

tolaži tvoje nas srce 

in prosi Jezusa za nas. 

 

Iz cerkve z nami greš med svet, 

o romarica vzvišena, 

nas varuješ na vsak korak, 

da ne ugonobi nas greh; 

o hvala, hvala ti, Gospa, 

petrovška Mati ljubljena! 

 

 

Blagoslovljena med ženami 

(bazilika Marijinega obiskovanja v Petrovčah) 

 

Pridite, prepevajmo Gospodu, 

vzklikajmo Bogu, svojemu Zveličarju; 

stopimo mu naproti s hvalnim petjem, 

z veselimi spevi ga slavimo. 

 

Zapojmo njegovi Materi Mariji, 

zapojmo ji iz vsega srca: 

časti in hvali jo zemlja in nebo. 

 

Blagoslovljena med ženami, 

blagoslovljena med ženami, 

blagoslovljena med ženami! 

Pozdravljena, deviška Mati – deviška Mati – deviška Mati, 

ki prinašaš življenje in ne – smrt, 

življenje in ne – smrt; življenje in ne smrt! 

 

Kdo je tebi enak? 

Katera žena se je že rodila? 

Mar more še katera se roditi, 

da bila bi kakor ti – da bila bi kakor ti – da bila bi kakor ti?! 

 

Sanjali smo o tebi, hrepeneli smo po tebi, pričakovali smo te. 

Vedeli smo, da je v tebi življenje 

in da se bo s tvojim prihodom 

spremenil naš čas. 

Čutili smo, da boš prinesla -  ljubezen – ljubezen – ljubezen. 

Ljubezen, ki se daruje, ki posvečuje – ljubezen, ki je: Bog! 

Bog – kot Dete v tvojih rokah. 

Prinesla si – Jezusa – Jezusa – Jezusa. 

 

Bog je svet tako ljubil, tako ljubil, tako ljubil, 

da je poslal svojega edinorojenega Sina, 

da bi odrešil svet in bi se svet po njem zveličal – 

da bi se svet po njem zveličal, po njem – zveličal! 
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Prinesla si nam, Mati, Jezusa 

in ga še prinašaš, še prinašaš, še prinašaš – 

vsem, ki hrepenimo po njem in ga pričakujemo 

in ga z veseljem sprejemamo – sprejemamo – sprejemamo: 

iz tvojih rok – iz tvojih rok – iz tvojih rok, o Mati Marija! 

Mati Marija – Mati Marija – Mati Jezusova! 

Blagoslovljena med ženami – blagoslovljena med ženami – 

blagoslovljena med ženami! 

 

Usmilil si se, Gospod, svoje dežele, 

nazaj si pripeljal izgnance;  

odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, 

izbrisal vse njihove grehe; 

odložil si svojo sveto jezo, 

odnehal od svoje silne nevolje. 

 

Oznanja angel, sveta ti Devica, 

da božjega rodila nam boš Sina, da božjega rodila nam boš Sina 

da božjega rodila nam boš Sina! 

Rodila Sina, 

ki rešil nas bo grehov težkega bremena, 

ki rešil nas bo grehov težkega bremena, 

ki rešil nas bo grehov težkega bremena. 

 

Prešla je zima, cvetje se je pokazalo v deželi naši. 

Zaslišal se je golobice čisti glas. 

 

Vesela, vsa vesela, o deviška Mati, v strme gore pohitiš, 

v strme, strme gore v judovi deželi – 

gore v Judovi deželi. 

Vsa polna milosti – vsa polna milosti – vsa polna milosti! 

Hitiš, da pomagala bi Elizabeti, 

da pomagala, da pomagala – da pomagala bi človeku. 

 

Prepeva ti srce – prepeva ti srce – prepeva ti srce, 

Najvišjega ti hvali duša in poveličuje, 

ki storil ti velike je reči – 

velike je reči! 

 

Odrešenik Glasnika obiskuje – Odrešenik Glasnika obiskuje – 

Odrešenik Glasnika obiskuje. 

 

Nebo neskončno, večno mlado, 

postarno zemljo obiskuje 

in nerojeni Bog – Glasnika ogovarja, 

Beseda Glasu daje luč in moč –  

Beseda Glasu daje luč in moč: 

nebo in zemlja svoj pogovor sta začela, 

nebo in zemlja svoj pogovor sta začela – 

nebo in zemlja svoj pogovor sta začela! 

 

Življenje je začelo smrt premagovati, 

začelo njeno krhati zloveščo ost; 

prekinilo je dolgi, mračni molk, 

ki ločeval Boga je in človeka – 
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ki ločeval Boga je in človeka, 

odkar je greh od Stvarnika odtrgal stvar – odtrgal stvar – 

odkar je greh od Stvarnika odtrgal stvar. 

 

Prešla je zima, cvetje se je pokazalo v deželi naši, 

zaslišal se je golobice čisti glas: 

med nas prišla je Mati našega Gospoda, 

deviška Mati, polna milosti. 

Deviška Mati, polna milosti. 

 

Veseli se, raduj postarna se Elizabeta, 

veseli se, veseli se, raduj! – Veseli se in se na moč raduj! 

 

Zapojmo, bratje tudi mi z Elizabeto, 

zapojmo, bratje, tudi mi z Elizabeto, 

zapojmo, bratje, tudi mi z Elizabeto – 

v zahvalo Bogu, našemu Gospodu, v zahvalo Bogu, našemu Gospodu – 

v zahvalo Bogu, našemu Gospodu! 

Vesela naj zahvala zajame svet vesoljni, 

zajame svet vesoljni: 

blagruje Mater božjo naj – Marijo, 

blagruje Mater božjo naj – Marijo, blagruje Mater božjo naj – Marijo! 

 

Zeleno polje ob Savinji bistri, 

s pšeničnim klasom zlat šepeče klas; 

v ozadju strme gore kot čuvaji, 

na vzhodu beli davna se Celeia. 

 

Tu domovina naših dedov je, očetov, 

tu domovina naših dedov je, očetov, 

tu domovina naših dedov je, očetov. 

 

Sprejeli vero so v Boga Očeta, Sina, Svetega Duha – 

sprejeli vero so v Boga Očeta, Sina, Svetega Duha – 

sprejeli vero so v Boga Očeta, Sina, Svetega Duha. 

Vzljubili so Gospoda in njegovo Mater, 

vzljubili so Gospoda in njegovo Mater, 

vzljubili so Gospoda in njegovo Mater – 

Postala srca živa so svetišča, 

ljubezen božja pa jih je razvnela, 

da tudi kamenite božje hrame 

graditi s z ljubeznijo začeli. 

 

Tega je skoraj tisoč let, ko prvo je svetišče 

iz tal se dvignilo kot beli cvet, 

Bogu na čast in Materi Mariji –  

Bogu na čast in Materi Mariji – Bogu na čast in Materi 

Mariji! 

 

Ohranil kamne se v oltarju glavnem 

je živ in svet nam do današnjih dni – nam do današnjih dni. 

 

Ko turška divja, roparska je sila 

po naših poljih spet in spet grozila 

in tekla kri je, tekle so solze, 
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Petrovška Mati in Gospa – Marija 

odvračala valove je besneče 

in reševala nas je z Ljubim Sinom – 

in reševala nas je z ljubim Sinom – 

in reševala nas je z ljubim Sinom. 

 

Mogočni rod je grofov Celjskih že pred petsto leti 

na mestu prve zgradil novo cerkev, 

vse lepšo, bogatejšo in svetlejšo, 

da plemič in tlačan bi našla milosti – da plemič in tlačan bi  

našla milosti – milosti – 

 

Stoletja so pred Bogom kakor bežen dan – bežen dan: 

čez dvesto let sta merila se spet 

svetloba in tema, svetloba in tema, svetloba in tema; 

v svetlobi Bog je v dušah zmagoval, 

pobožnost bujna spet je zacvetela, 

Gospa Petrovška v nov se kras odene, 

ki gledamo ga do današnjih dni – 

ki gledamo ga do današnjih dni – današnjih dni. 

 

Nasprotnik besen pa se spet zažene, 

vladar sovražni nam zapre svetišče, 

prežene božjo Mater, prepove molitev – 

prežene božjo Mater, prepove molitev – prepove molitev – 

 

Le nekaj let, le nekaj let 

in vroče so uslišane molitve – uslišane molitve – 

uslišane molitve: 

Petrovška se Marija vrne spet domov – spet domov – spet domov! 

 

Zaupno k njej se zgrinjajo otroci, 

zaupno k njej se zgrinjajo otroci, 

zaupno k njej se zgrinjajo otroci. 

Molitve vroče in otroško vdane 

kipijo k Ženi, s soncem milosti obdani, 

k Ženi, s soncem milosti obdani! 

Glasno pojo in vabijo zvonovi 

otroke božje k ljubi Materi: - otroke božje k ljubi Materi. 

 

Zajokajo pa in utihnejo zvonovi, 

ko temni ogenj prve jih svetovne vojne 

iztrga iz petrovških belih lin – iztrga iz petrovških belih lin 

in pretali v topove jih, nosilce smrti – nosilce smrti – 

Bogu ne pojejo več slave in miru ljudem: 

otrokom božjim pojejo mrtvaški spev – mrtvaški spev – mrtvaški spev – 

 

Ko prvi v svetu se pomiril je vihar 

in novi so zvonovi radostno zapeli, 

še hujši in bolj divji zabobni vihar, 

prelije pevce bronaste v orožje – orožje – orožje! 

 

Še več: nasilnik tuji prepove besedo nam domačo 

in pesem nam slovensko prepove – prepove – prepove – 

Mar naša zemlja ni več – naša?! 
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Mar naša zemlja ni več – naša?! 

 

Ostala zemlja naša je in bo, 

tu rod živi, ki v duši je močan, 

tu rod živi, ki v duši je močan – 

tako močan, da še v trpljenju poje: 

Aleluja! – Aleluja! – Aleluja! 

 

Premagan tujec je izgubil boj, 

izgubil svojo moč, 

zbežati moral je iz naših tal – zbežati moral je iz naših tal! 

Zvonovi spet pojo, domača pesem vsepovsod odmeva – 

domača pesem vsepovsod odmeva, domača pesem vsepovsod odmeva! 

Petrovška Mati božja spet otroke zbira, 

vabi k sebi jih od vseh strani – od vseh strani. 

 

Kako veselo k Materi bi ne hiteli 

in hvale ne dajali ji, časti? 

Odprla srca nam je za gospoda, 

vsa naša blagoslovila je pota. 

 

Družine varuje v ljubezni do Boga, človeka – 

družine varuje v ljubezni do Boga, človeka, 

družine varuje v ljubezni do Boga, človeka – 

družine varuje v ljubezni do Boga, človeka – 

Otroški čisti cvet pritiska na srce 

kot Jezusa je v Nazaretu – kot Jezusa je v Nazaretu – 

kot Jezusa je v Nazaretu. 

Mladini njeno zdravo čast ohranja, čast ohranja, čast ohranja, 

da ne zavede kača je pogubne sle – pogubne sle – pogubne sle – 

 

Nevidna z delavcem stoji ob stroju 

in skozi hrup in sikanje železa 

zveni – življenja pesem: Ave! – Ave! 

In skozi hrup in sikanje železa 

in skozi hrup in sikanje železa 

zveni – življenja pesem: Ave! – Ave! 

 

Pred kmetom tiho stopa po razorih 

in blagoslavlja vsako drobno zrno – blagoslavlja vsako drobno zrno, 

da bi pognalo v sveti kruh vsakdanji – 

da bi pognalo v sveti kruh vsakdanji, 

saj – kakor Sinu – ljudstvo se ji smili, 

saj – kakor Sinu – ljudstvo se ji smili – smili – smili – 

 

Če vse na svetu bi bolnika zapustilo, 

ne more Mati ga Marija zapustiti: 

otira pot z dobrotno mu roko, otira pot z dobrotno mu roko 

in silne bolečine mu hladi – silne bolečine mu hladi. 

 

Blagoslovljena med ženami 

 

odprla srca nam je za Gospoda, 

vsa naša blagoslovila je pota. 
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Obrazi naši krog podobe njene 

glasno za našo pričajo ljubezen – 

glasno za našo pričajo ljubezen, 

glasno za našo pričajo ljubezen! 

 

Obljubljajo zvestobo – obljubljajo zvestobo – obljubljajo zvestobo, 

kot pred stoletji podaril plemič jo Materi je božji 

in dal ji prstan zlat. 

Nobena sila ni ga premaknila, 

še danes sije, kakor je nekoč, 

in premakniti ga nihče ne more. 

 

Kdo našo naj ljubezen kdaj premakne?! 

Kdo našo naj ljubezen kdaj premakne?! 

Kdo našo naj ljubezen kdaj premakne?! 

 

Sijala kakor večna luč bo pred Marijo, 

sijala kakor večna luč bo pred Marijo, 

sijala kakor večna luč bo pred Marijo; 

sijala nam bo v mračnih n veselih dneh – 

v mračnih in veselih dneh – v mračnih in veselih dneh, 

saj božji ogenj se iz večnosti rojeva 

in skozi čas se v večnost spet izliva – 

saj božji ogenj se iz večnosti rojeva 

in skozi čas se v večnost spet izliva, 

saj božji ogenj se iz večnosti rojeva 

in skozi čas se v večnost spet izliva! 

 

Zeleno polje ob Savinji bistri, 

s pšeničnim klasom zlat šepeče klas; 

tam zadaj strme gore kut čuvaji, 

na vzhodu beli davna se Celeia. 

 

Tu naš je dom, tu naša domovina; 

tu bela golobica je – bazilika Petrovška – 

bazilika petrovška – bazilika petrovška. 

 

Tu naša Mati in Kraljica in Gospa: 

Blagoslovljena med ženami, 

Blagoslovljena med ženami, 

Blagoslovljena med ženami! 

 

Amen. Amen. Amen. 

Aleluja! – Aleluja! – Aleluja! 
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Mulieris dignitatem – 8.  12. 1988 

 

I.Vrnila si 

 

Vrnila si, Gospa, Brezmadežna,  

nekoč človeštvu izgubljeno čast: 

Očetova je spet postala last, 

saj čistost si vrnila mu srca. 

 

Prisluhnila v globinah si duha 

Besedi, ki te je izbrala: 

odprla vrata si ji na stežaj 

za vse, kar Vsemogočni zapove. 

 

Svobodno si, Gospa, se odločila, 

svobodno si Najvišjega načrt 

objela in v celoti izpolnila:  

Besedo kot – človeka si rodila! 

 

Izprosi, najčistejša nam Devica, 

da tudi naša srca Bogu se odpro 

in spet na zemljo stopil bo Gospod: 

mogočna nam ostani – priprošnjica! 

zs 

 

Mulieris dignitatem – 8.  12. 1988 

 

II. Mladost si 

 

Mladost si večna naša sveta: 

iz pradavnine siješ skozi čas, 

vso večnost razsvetljuje tvoj obraz, 

najljubša, najzvestejša Bogu stvar. 

 

Poklical te je, ko prišel je dan, 

da prenovila bi zastaran svet, 

močnejša v milosti, kot ves je greh, 

in vstal zemljan iz sužnosti bi zla. 

 

Brezmadežna in polna milosti, 

trohnobe naših grehov ne poznaš, 

nosilka sveta živega Boga, 

kraljevsko dvigaš se iznad ljudi. 

 

Zaupanje prebujaš v nas,  pogum, 

Danica zgodnja – kažeš pravo pot, 

da ne zaidemo med truje zmot, 

zvestobo ohranili bi Bogu. 

 

Zato ljubezen naša ti velja, 

najlepši našega življenja spev, 

iz trdne vere v nas je zagorel: 

mladost nesmrtna našega duha! 

 

Mulieris dignitatem – 8.  12. 1988 

 

III.Ljubezen topla 

 

Ljubezen topla našega duha, 

ljubezen čista našega srca: 

najlepši in brezmadežni si Cvet, 

enakega še ni rodil nam svet. 

 

Zamisel si Očeta, ki – rešuje, 

Rodnica Sina, ki nas posvečuje, 

Duha nevesta, ki nas razsvetljuje 

in daje vedno novih nam moči. 

 

Kako po tebi, Čista, hrepenimo, 

kako privablja tvoja nas lepota, 

kako osvaja tvoja nas dobrota: 

in le zakaj, kot ti, še ne živimo? 

 

Zakaj bolj ljubimo temo kot luč, 

povešamo oči v brezplodna tla, 

zakaj za tabo, o Brezmadežna, 

dokončno ne sledimo še Bogu? 

 

Pomagaj, o pomagaj nam, Gospa, 

da božja v nas ljubezen – sad rodi, 

ljubezni božje – vredni bi bili, 

Boga slavili s Tabo – vekomaj! 

 

 

 

ASSISI – Svet moli za  mir - 27.10. 1986  

 

V vetru oljke valovijo, 

kot prosile bi za svet, 

božjega miru želijo 

rodu, ki je v zlo zajet, 

o ljubezni govorijo, 

ki deluje brez besed. 

 

Z vseh strani sveta hitijo 

bratje v posvečeni kraj, 

prošnje jim iz src kipijo 

pred mogočnega Boga – 

Njemu v varstvo izročijo 

sebe, svojega duha. 

 

Le pri Bogu je rešitev, 

On edini gospodar – 

našo bo sprejel daritev, 

vsa je zemlja mu oltar: 

vseh naporov dovršitev 

v sončen nas popelje dan. 
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Poletite, sinje ptice, 

prav svobodno in lahno, 

na ljudi trpečih klice 

naj odgovor bo – radost! 

Blagoslovljene novice 

pošlje sveto nam nebo. 

 

Duša naj poveličuje, 

hvali in slavi Boga 

in v Gospodu se raduje, 

ki je poln usmiljenja: 

božje ljudstvo obiskuje, 

varuje nas vsega zla! – Amen 

 

(pesniška mera iz 13, st., kakor Assisi) 

 

 

ASSISI – Svet moli za mir - 27.10.1986  

 

Vidim goloba, 

belega, svetega goloba, 

ki kroži nad divjimi valovi 

besnečega morja smrti. 

Mirno kroži, 

kot bi se ničesar ne bal. 

 

Posvečene, krepke peruti 

je razprostrl v molitev 

in plava, plava 

svobodno 

pod nebom, 

nad zemljo. 

 

Vsa njegova pojava 

je molitev, 

je srebrna, dragocena prošnja, 

da se besneči valovi poležejo, 

da se uničujoča povodenj umiri, 

razdejana zemlja spet zazeleni 

in se nasmehnejo ranjena srca. 

 

Pridi, beli golob, 

pridi v tihe hrame naših src, 

pridi v zelenice naših molitev! 

 

Tu boš našel življenje, 

tu najdeš sveže oljke – 

ljubezen do Boga namreč ne ovene, 

saj je dejansko – Ljubezen Boga 

do njegovih lastnih stvari, 

ki jih še nikoli ni prepustil 

uničenju. 

 

Pridi, beli golob, 

pridi v zelenice naših molitev: 

tu boš našel – sveže oljke! – Amen 

 

(moderni slog, deloma ekspresionističen) 

 

 

 

 

Marija, Mati ljubljena - 25. marec 

 

1. Danes praznujemo Gospodovo oznanjenje. Spominjamo se, da je angel Gabrijel oznanil Mariji, da 

bo postala božja Mati. mati našega Odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. 

2. Skoraj dva tisoč let je že minilo od tega dogodka, pa se ga še zdaj spominjamo z velikim veseljem 

in z vso hvaležnostjo. 

3. Takrat se je začelo veliko in edinstveno delo: naše odrešenje, in Marija stoji neposredno ob 

njegovem začetku. 

Vsi (zapojemo): Bodi nam pozdravljena, o nebes Kraljica, nikdar dosti slavljena, Mati in Devica! 

Čista vsa, brez madeža, bila si spočeta, greh n pekel zmagala v hipu prvem sveta. 

1. Močno se je začudila Devica v Nazaretu ob pozdravu in sporočilu iz nebes in si ni mogla misliti, 

kako se bo to zgodilo. Angel sam ji je pojasnil, da bo to veliko delo Svetega Duha. 

2. Sveti Duh pa je – ljubezen, prelivanje ljubezni med Očetom in Sinom, božja ljubezen pa razprši vse 

človeške pomisleke in premaga strah. 

3. Bog je naša moč, bog je naše življenje! 

Vsi (zapojemo): Zvezda svetla jutranja, vseh devic lepota, radost zemlje in neba tvoja je krasot. Tebe 

božji Sin izbral je za Mater sebi; tebe Bog je Mater zval, bil podložen tebi. 

1. Bog je neskončen, pa je postal – človek, s telesom kakor mi, z umrljivim telesom. 

2. Bog je vsemogočen, pa se je pri učlovečenju zatekel k posredovanju človeške matere, kot jih imamo 

mi, ljudje. 

3. Bog je Stvarnik vesolja, pa je hotel stopiti med nas s privoljenjem ene od svojih stvari. 
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Vsi (zapojemo): Marija je rekla: Glej, božja sem Dekla, naj se mi zgodi, kakor angel veli! – Češčena 

si, Marija, je angelski glas, ko bo zadnja ura bila, Marija, prid po nas! 

1. Marija s kljub češčenju, ki ji ga je izkazalo nebo, kljub enkratnemu dostojanstvu žive in pravi božje 

Matere, ni niti malo prevzela. Imenovala se je Deklo, Velko Služabnico, največjo v vsej zgodovini 

človeštva. 

2. Vedela je, da njena življenjska naloga ne bo lahka in da bo njo in njenega Sina stala veliko naporov, 

žrtev in trpljenja. 

3. Materinstvo je velika naloga in zahteva polno predanost božji volji. 

Vsi (zapojemo): In sveta Beseda – meso je postala, med nami prebivala, je Jezus ji ime. Češčena si, 

Marija, je angelski glas, ko bo zadnja ura bila, Marija, prid po n as! 

1.Ko je Marija rodila Jezusa, se je morala zateči v betlehemski hlevec. 

2. Z otrokom je morala za vrsto let bežati v tujino. 

3. Ko je božji Sin oznanjal veselo vest o Očetovi ljubezni in vsem delil dobrote, zanjo ni imel časa. 

Vsi (zapojemo): Mati žalostna je stala, zraven križa se jokala, ko na njem je visel Sin, ko na njem je 

visel Sin. 

V grenko žalost zatopljena je nje duša, prebodena, z mečem silnih bolečin, z mečem silnih bolečin. 

1. Vzdržala je v bridkostih srca, saj je vedela, da bosta Sinovo in njeno trpljenje – odrešila svet bolečin 

greha! 

2. Sama je občutila vse bolečine, kar jih more sploh čutiti mati, zato dobro občuti tudi vse bolečine 

človeških src in jim posreduje pri Bogu pomoč in tolažbo. 

Vsi (zapojemo): Marija, Mati ljubljena, češčena bodi ti! Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi. Mi 

svoja srca ti damo, zaupno k tebi kličemo: Marija, varuj nas, Marija, varuj nas! 

Marija, Mati ljubljena, v bridkosti nade žar! Ozdravljaš žalostno srce, razveseliš vsekdar. Zatorej ne 

prenehamo in vedno znova kličemo: Marija varuj nas, Marija, varuj nas! 

Marija, naša boš pomoč, ko svet nas zapusti; ko nas objame smrtna noč, nas milo sprejmi ti, saj tebe, 

Mater, ljubimo in vedno k tebi kličemo: Marija, varuj nas, Marija, varuj nas! 

1 .Marija, Jezusova in naša Mati, je vsa polna milosti, zato jo posreduje vsem, ki smo je potrebni in ki 

se zaupno priporočamo njeni priprošnji. Tako blizu je Jezusu, da si niti misliti ne moremo. 

2. Veliko češčenih Marij smo že zmolili, mogli bi reči, da z očenašem vred največ iz vseh naših 

molitev, in ne brez razloga. Prikipele so kot pesem iz srca, ki zaupa in ki ljubi. 

3. Če morda nismo molili dnevno in je naša vera bila tako šibka, da se je nekoliko zganila le v hudih 

preizkušnjah, smo se najprej spomnili na Marijo in se nemara po vrsti let spet kot otroci zatekli k njej. 

Prebudila je in prerodila naše duhovno življenje, Gospa, milosti polna. 

Vsi (zapojemo): Ti, o Marija, naša Kraljica, ti besednica revnih sirot! K tebi hitimo, se ti zročimo, tebe 

slavimo, polno dobrot. 

Glej, o Marija, milostna Mati, Sina zdaj zlati gledaš obraz. mi smo grešili, tebe žalili, vendar se usmili, 

prosi za nas! Jezusu reci v milosti svoji, da smo mi tvoji, naj odpusti. To bo ganilo, ga naklonilo, 

večno plačilo nam podeli. 

1. Marija ni le Jezusova Mati, ampak Mati vse Cerkve. Dobra, modra in ljubezniva Mati slehernega od 

nas: starih in mladih, učenih in preprostih, velikih in malih. Nikoli nas ne pozabi. 

2. Boljša je, kot si mislimo in kot bi si mogli želeti, zato nas vsak njen praznik, posebno pa današnji, 

spomni in povabi, da jo iz srca počastimo. 

3. Marijina skrb in dobrota odsevata vidno iz naših mater, ki tudi danes praznujejo. 

pesem: Moja mama vsako jutro stopi k moji postelji, pa poljubi me na čelo  in mi križek naredi. – 

Moja mama opominja me ljubeče dan za dnem: Skloni zdaj roke proseče, Stvarniku zahvali se! – Moja 

mama vsak večer pokriža me, ko gremo spat: Sladko spi in angel božji naj ob strani ti stoji! – Moja 

mama opominja vse otroke dan na dan: Jezusu se izročite, da v življenju bo lepo! 

1. Ni  li na začetku Jezusovega javnega delovanja zaklicala svatom ki so bili v zadregi, ker je 

zmanjkovalo vina: Kar koli vam poreče, storite? Ljudje so poslušali Jezusovo besedo in zgodil se je 

prvi čudež. 

2. Tudi danes nam pohaja vino življenjskega veselja in tudi danes nam Marija kliče: Kar koli vam 

Jezus reče, storite! Ker ga premalo poslušamo, se nam v življenju tako redko nasmehne sreča. 

3. Topli opomini božje Matere sporočajo samo to, kar želi Gospod, samo da so nam Materine besede 

bližje in rej razumljive kot Gospodove. Matere so vedno neposredne. 
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pesem: Dve mamici imam, nobene jaz ne dam, najdražji sta zaklad, imam ju srčno rad. – Je ena doma 

in zame skrbi, nad mano bedi vse dni, vse noči. – Je druga Gospa, v nebesih doma, jo prosim lepo, naj 

srečo nam da. – 

1. Kristus je sam zagotovil, da vsak prejme, kdor prosi. Kako bi torej mogel odreči prošnje, ki mu jih 

izročimo s priporočilom njegove in naše ljubljene Matere?! 

2. Prositi moramo v njegovem imenu, kakor je to delala Marija. 

3. Prositi tako, kot nas uči Sin v Očetovem imenu in v njegovi ljubezni. Prositi, kakor je prosila 

Marija: Zgodi se mi po tvoji besedi. Po: tvoji, o Bog, ne po: moji – 

Vsi (zapojemo): Marija, ti pomagaj nam! Božja milostna Devica, vseh slovenskih src Kraljica – 

Marija, Marija, le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam! Marija, ti pomagaj nam! Kadar prihrume 

skušnjave, stopi k nam z nebes višave, Marija, Marija, le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam! Marija ti 

pomagaj nam! Naše nam družine vodi, vzgajaj v pravi jih svobodi! Marija, Marija, le ti pomagaj nam, 

le ti pomagaj nam! 

1. Dolga stoletja, vse od našega pokristjanjenja v osmem stoletju dalje, nas je Marija varovala in nam 

je Marija pomagala. 

2. Videla je stisko našega ljudstva, videla pa tudi zaupanje naših prednikov in njihovo živo ter globoko 

vero. Priča za to je nešteto Marijinih cerkva po naši zemlji, vrsta naših božjih poti, od skalnih Višarij 

do položne Stične, od strme Svete Gore pri Gorici do naših Petrovč sredi rodovitnega polja. 

3. Kako romamo danes? Samo takrat, kadar smo v veliki stiski? Lepo udobno z avtomobilom, da smo 

čim prej doma? Ali še znamo moliti rožni venec, ki je prava, živa in večnostna »Televizija« - pogled 

od daleč, v Marijino in Jezusovo življenje? 

Vsi (zapojemo): Moja duša poveličuje Gospoda – (obe kitici) 

ali (samo kratko): Čast bodi Očetu in sinu, Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako na vekomaj! 

Češčena si, Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija, prid po nas! 

 

 

Vsa si lepa, o Marija – 8. dec. 

 

Na naši poti, 

v naših sivih, težkih dneh, 

smo zagledali, 

da se svita, 

da vstaja zarja 

in je že čisto blizu dan. 

 

Kdo je ta, ki prihaja, 

mila kot luna, 

strašna kot urejena bojna vrsta, 

ena sama izmed vseh ljudi? 

 

Brezmadežna, 

Devica, 

Mati, 

Marija. 

Mati, ki prinaša Boga, 

Mati, ki prinaša – Odrešenika. 

 

Zdrava, milosti polna, 

Gospod je s teboj! 

Zdrava, milosti polna, 

Gospod je s teboj! 

Zdrava, milosti polna, 

Gospod je s teboj! 

 

Vsa si lepa, o Marija, 

madeža izvirnega greha ni na tebi! 

Vsa si lepa, o Marija, 

madeža izvirnega greha ni na tebi! 

 

Gospod me je imel v lasti  

že v začetku svojih potov. 

Od vekomaj sem postavljena in izdavna. 

Preden so bili hribi, sem se rodila. 

Moje veselje je biti s človeškimi otroki! 

 

Kje si, Adam? 

Skril sem se, ker sem – grešil – 

Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo 

in med tvojim in njenim zarodom. 

 

Po Evi smo vsi padli, 

po Mariji smo vsi vstali. 

Po Evi so se nam zaprla rajska vrata, 

po Mariji so se nam znova – odprla! 

 

Moje veselje je, biti s človeškimi otroki! 

 

Zdrava, milosti polna, 

Gospod je s teboj! 

Ne boj se, Marija, 

zakaj milost si našla pri Bogu. 

Moč najvišjega te bo obsenčila, 

zato bo Sveto, ki bo iz tebe Rojeno, 

Sin Božji, 
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Sin Božji, 

Sin Božji – 

 

On bo svoje ljudstvo rešil njegovih grehov – 

On bo svoje ljudstvo rešil njegovih grehov! 

 

Vsa si lepa, o Marija, 

madeža izvirnega greha ni na tebi. 

 

Glej, dekla sem Gospodova, 

zgodi se mi po tvoji Besedi! 

Glej, dekla sem Gospodova, 

zgodi se mi po tvoji besedi! 

 

Sveto, rojeno iz tebe! 

 

Sin Božji! 

Sin Božji! 

Sin Božji! 

 

Beseda se je učlovečila 

in se naselila med nami – 

Marijin Sin je stopil na svet 

v betlehemskem hlevcu. 

Ko je oznanjal ljubezen,  

ni imel, kamor bi glavo položil. 

 

 

Moja jed in pijača je, 

da spolnim voljo mojega Očeta, ki je v nebesih 

– 

 

Kaj se ti, ki si človek, 

delaš boga?! 

Proč! Proč! 

Križaj ga! Križaj ga! 

 

Stale pa so poleg Jezusovega križa 

njegova Mati in sestra njegove Matere in 

Marija Magdalena. 

-glej, tvoja Mati! 

-glej, tvoja Mati! 

-glej, tvoja Mati! 

 

Mati nas vseh, ki smo Adamovi otroci. 

Padamo, pa hočemo vstati. 

Glej, tvoja Mati! 

Moje veselje je, biti s človeškimi otroki! 

Kakor trta sem obrodila sladek in dišeč sad. 

Jaz sem Mati lepe ljubezni, 

strahu in spoznanja in svetega upanja. 

V meni je milost vsega življenja in resnice. 

 

Pridite k meni vsi, 

ki po meni hrepenite, 

in nasitite se z mojim sadom! 

Nasitite se z mojim sadom. 

Nasitite se z mojim sadom. 

 

Na naši poti, 

v naših sivih, težkih dneh, 

smo zagledali, 

da se svita, 

da vstaja zarja, 

da je že čisto blizu dan! 

 

Zdrava, milosti polna! 

Sveto, rojeno iz tebe! 

Hvala ti, Marija, 

Hvala ti, Brezmadežna – 

Hvala ti, Mati Odrešenikova. 

Hvala ti, Mati Cerkve! 

Mati nas vseh. 

Mati nas vseh. Amen. Amen. 

 

 

Srednica življenja 

(Prireditev ob 25. marcu – dnevu mater in žena) 

Jože Vehovar, Celje 1989 

 

1.Orgle: uvodna glasba 

2. Ko je prišel Angel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda  in moj duh se raduje v Bogu mojem Zveličarju. 

Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Zakaj velike reči mi 

je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.! (Lk 1,46-49). 

orgle: dve minuti – 

Moja najlepša zamisel, pravi Bog, je moja Mati. Manjkala mi je Mati in ustvaril sem jo. Ustvaril sem 

si Mater predno mi je ona podarila življenje. Tako je bilo bolj varno. Zdaj sem čisto res človek kakor 

vsi ljudje. Ničesar jim nimam zavidati, kajti imam Mater. Pravo Mater. Ona mi je manjkala. 

Moji Materi, pravi Bog, je ime Marija. Njena duša je brez vsakega madeža in polna milosti. Moja mati 

je lepa, tako lepa, da moje srce na zemlji ob njej ni čutilo domotožja po nebeškem sijaju, ki sem ga bil 

zapustil. Čeprav so me na rokah nosili angeli-povem, kar je res, pravi Bog – to še zdaleč ne dosega 
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toplega naročja Matere, verjemite mi. Moja Mati je umrla, pravi Bog. Ko sem šel nazaj v nebesa, sem 

jo pogrešal, ona pa je pogrešala mene. Zdaj je prišla k meni, z dušo in telesom, naravnost. Nisem 

mogel storiti drugače, tako se je spodobilo in tako je bilo najbolj primerno. Prsti, ki so se dotikali 

Boga, niso smeli otrdeti. Oči, ki so strmele v Boga niso smele ostati zaprte. Ustnice, ki so poljubljale 

Boga, niso smele otrpniti. 

In navsezadnje, pravi Bog, sem to storil zaradi svojih bratov ljudi, da bi tudi oni imeli v nebesih mater. 

Pravo Mater, eno izmed sebe, z dušo in telesom. Mojo Mater. 

3. Orgle: najprej samo glasba (3min.) potem 

recitacija pesmi ob orglah (Polona-Lea) 

zopet kratko orgle… 

4.«Zgodi se tvoja volja«: samo z eno besedo je potrdila božjo voljo in razprostrla šotor za Najsvetejše 

pod človeškim srcem ter tako postala Mati Vsemogočnega in začasen dom za Boga samega. 

Zate Marija in za vse matere po tvoje vzgledu veljajo besede sv. Pisma: »Gospod me je imel v začetku 

svojih potov, od vekomaj, predno je bila zemlja, sem bila jaz.« 

Od vekomaj te je imel Bog v svojem načrtu, da postaneš srednica večnega življenja za vse človeštvo. 

In s tabo je imel bog od vekomaj v svojem načrtu tudi vse matere, saj ste po volji boga srednice 

življenja. Vse vas: dekleta, žene in matere, ima Bog od začetka v svojem načrtu, da ob polnosti vašega 

časa s hvaležnostjo sprejmete največji dar novega življenja iz roke delivca in začetnika Življenja. 

Sprejemajte novo življenje z veseljem, veselite se tega daru in v svojem srcu z Marijo ponavljajte: 

»Moja duša poveličuje Gospoda… ker nas ni pustil brez otrok. 

-orgle: 

5. Pesem:   

Dajte vse rože tega sveta, 

vse rože, 

ženam, ki bodo rodile! 

 

Jagod prošenj so dozorele 

na ustnicah malih otrok, 

fantkov in deklic, 

nikoli rojenih: 

 

Radi bi tekli po tratah zelenih, 

za pisano srečo metuljev rumenih, 

radi bi rastli ko trave, ko jelke, 

zrli v oblake, poslušali pesmi, 

rojstva, ljubezni, ljubezni, življenja, 

in ne samo smrti, 

ne samo smrti! 

 

In onemeli so, vame zazrti, stari 

obrazi malih otrok, 

in spet se je zganil gozd drobcenih rok, 

kot bi se usne velike zganile: 

Dajte vse rože, dajte vse rože, 

materam, ženam, 

ki bodo rodile. 

 

6.Pesem: Mamica je kakor sonček: 

 

7.Pesem: Dajte vse rože, dajte vse rože, 

  materam, ženam, ki bodo rodile, 

da bi od matere božje pogum zadobile 

in svoje otroke vere učile, 

jih v življenju k bogu vodile 

in jim ljubezen do Marije v srce vsadile. 
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orgle: Kratko (3 min.) 

 

8.Pesem:  Marija, kako smo si hladni in tuji; 

tako ni med materjo in otroki. 

A kaj, ko pa smo vse preveč otroci sveta, 

nagli čolni v divji struji. 

 

Še v mislih ne moremo te doseči 

pretrudni, pretežki od zemlje, od zemlje; 

njena ozka meja nam jemlje vid, 

da ne vemo, kam v blagoslov seči. 

 

Da bi bila živa, plodna vera 

v vsakem samem po sebi umevna! 

Ne ne, ni samo po sebi umevna 

Mar naj studenec iz sebe izvira? 

 

Da ne bi naše uboge molitve 

vse bolj ledenele, vse bolj kostenele! 

Kakor nitke napol preperele 

dozdevno vežejo mrtve molitve. 

 

O kdor s koreninami v večnost sega, 

z lahkoto gore in svetove premika. 

A nam se zadnja deska odmika; 

ne vem, kdo me ziblje daleč od brega. 

 

Prilika o malopridnem drevesu nas plaši, 

še malo pa se poseka. 

Ti, ki si nosila Boga-človeka 

v svojem silnem deviškem telesu, 

nas, ki na duši trpimo, 

v nove božje sinove prerodi, 

iz grenke smrti v življenje vodi, 

da te kot mater doživimo. 

 

orgle: kratko 

 

9.Pesem:  Da te kot mater doživimo; 

mati moja, to si mi želimo, 

da te kot verno mamo doživimo, 

to si mi vsi iz srca želimo in 

vam za vaš praznik tole pesmico poklonimo: 

Otroški zbor:  Moja mama… 

 

10.orgle in recital: 

  Mame, 

  vaši otroci niso vaši otroci. 

Sinovi in hčere klica življenja so, 

bratje in sestre Boga samega. 

Po vas prihajajo na svet, a niso od vas. 

Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. 

Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne 

morete jim dati svojih misli, kajti oni  

imajo svoje misli. 
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Mame, 

mi vaši otroci smo vam hvaležni za vse. 

Hvaležni smo materi Mariji za našega Odrešenika 

Jezusa, da ga je sprejela. 

Mame, 

hvaležni smo vam, da ste nas sprejele, 

takšne kot smo, dobri in slabi a vaši smo,  

zato nas ljubite, kot je Marija Jezusa 

tudi tedaj, ko je bil med hudodelce prištet. 

Mame, 

sprejmite nas in z nami vse, ki so začeli 

življenje, ne odvrzite jih, ne pozabite jih, 

ampak jih ljubite. 

Mame, 

za svoje delo, skrb in trud zaslužite besedo: 

Hvala! Skromna je, morda je premalo hvaležnosti v njej, 

mora je preveč površnosti in 

nehvaležnosti v nas. Večkrat to čutite in vas  

boli in vaše otožne oči nas sprašujejo: 

 

Dete revno, dete malo, 

kdaj mi bodeš poplačalo 

vse, kar zate skrbna mati 

mogla sem in bom prestati? 

 

Sem pod srcem te nosila, 

v bolečinah porodila, 

zate noč in dan skrbela, 

zate sem in bom živela. 

 

Postelj kol'kokrat postlala, 

zibel tvojo sem zibala, 

pesem ti zapela sladko, 

da zaspalo si čez kratko; 

čezte sem potem nagnila, 

srčno Boga sem prosila: 

Oče hudega ga brani, 

meni, sebi ga ohrani! 

 

Dete malo in ubožno, 

bodi pridno in pobožno, 

s tem skrbi mi boš plačalo, 

dete moje, dete malo. 

11.Marija, Ti, ki si znala v življenju v delih pokazati svojo vero; Marija, ki si bila Mati Boga in s tem 

bila vredna največjega zaupanja Stvarnika zemlje, Ti nas spremljaj v življenju, ti nas uči prav živeti, ti 

nas varuj in Ti nas spremljaj do vstajenjskega jutra kot svojega Sina… 

Pesem: Marija skoz življenje voditi srečno znaš … 
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Nosilka sveta novega življenja 

25.marec 1988 

 

V pomladni sveži in cvetoči čas 

zapel z nebes je angelski pozdrav: 

Zdrava, Marija, Zdrava Marija,  

Milosti polna, Gospod je s teboj! 

Zdrava, zdrava – Milosti polna – Gospod  je s 

teboj! 

 

Bog Oče sklonil se je nad zemljo 

in sina svojega ljudem poslal. 

Zdrava, Marija, Milosti polna – Gospod je s 

teboj! 

 

Ne boj, Marija, se – ne boj – 

Neskončni, Sveti je s teboj. 

Rodila nam boš Jezusa, 

ki grehov bo odrešil svet. 

Rodila nam boš Jezusa, 

ki grehov bo odrešil svet. 

 

Slutila tisočletja so, prosila, 

da bi Odrešenik se nam rodil: 

zdaj hrepenenje se je izpolnilo, 

neskončni Bog – živ človek je postal – 

Neskončni Bog – živ človek je postal! 

 

Postal naš brat je, eden izmed nas. 

Postal je človek, toda – Bog ostal. 

(pesem) Marija, Mati ljubljena, češčena bodi 

ti! 

Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi. 

Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi. 

 

Kako je sveta materinstva stvar! 

Začetek vsega našega življenja, 

ki z nebes nad zemljo se razpenja 

in blagoslovljen je Očetov dar! 

 

Razdaja Večni se, ki je Življenje 

in ki po Njem je vse nastalo: 

življenje zbuja, da nam je v radost. 

 

In to veliko, dragoceno stvar 

izroča materam v srce, v roke. 

Izroča materam v srce, v roke. 

 

O mati, žena – boš sprejela glas, 

sprejela, kar podarja ti nebo, 

sprejela novo, sveto boš življenje? 

sprejela novo, sveto boš življenje, 

sprejela neposredni božji blagoslov? 

 

Ne boj, o žena, se  - ne boj, 

Neskončni, Sveti je s teboj – 

Ne boj, o žena, se  - ne boj, 

Neskončni, Sveti je s teboj! 

 

Kdo je kakor Gospod, naš bog, 

ki prestoluje na višavi? 

Iz prahu dviga siromaka, 

iz blata povišuje ubožca, 

da ga posadi med kneze, 

med kneze svojega ljudstva. 

 

Sprejela, žena, novo boš življenje, 

sprejela neposredni božji blagoslov? 

Življenje boš prinesla – ali: smrt? 

Življenje boš prinesla – ali: smrt? 

 

Neskončni, Večni kliče te z nebes, 

da bi življenje nam posredovala 

in božjo bi ljubezen nam razdala 

in človek nov sprejel bi blagoslov 

in  človek nov sprejel bi blagoslov. 

 

Kako Gospoda bi ne poslušala 

in ne sprejela božjega daru, 

ki tebi je edini izročen? 

Kako Gospoda bi ne poslušala 

in ne sprejela božjega daru, 

ki tebi je edini izročen? 

 

Življenja, mati, daj – življenja daj, 

prižigaj novo nam veselja luč, 

prižigaj novo nam veselja luč! 

Prižigaj luč v temo usihajočih dni, 

ko smrt ogroža nas že vsepovsod… 

Kdo je, kakor Gospod, naš Bog? 

Iz prahu dviga siromaka, 

iz blata povišuje ubožca! 

 

Nosilka sveta novega življenja, 

srednica živa božjega daru, 

kdo tebi naj izkaže vredno čast, 

kdaj naše ti zahvale bo dovolj? 

Ne ena – sto in tisoč mater, milijon, 

človeštvu daje svetlo dneva luč, 

Gospodovo posreduje ljubezen. 

 

Moje srce se raduje v Gospodu, 

v Bogu dvigam svojo glavo, 

božje pomoči se smem veseliti. 

O mati, in vse matere sveta, 
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ve niste nas rodile le za svet: 

rodile ste nas tudi za – Nebo! 

Ve niste nas rodile le za svet, 

rodile ste nas tudi za – Nebo, 

za rod kraljevi živega Boga 

in k Njemu vaša nas ljubezen vodi – 

in k Njemu vaša nas ljubezen vodi. 

 

Bedi nad nami, moli, z nami hodi, 

resnice Kristusove nas uči. 

Vse dni in vse noči 

resnice Kristusove nas uči! 

Kdaj naše vam zahvale bo dovolj? 

Po naših žilah – vaša kri naj teče 

in vaše v nas utriplje naj srce! 

 

Kot ve ostanemo naj bogu zvesti  

in z vami božjo pijemo radost. 

Naj ogenj vere, ki ste nam ga dale, 

žari na pot, izliva se v dejanja, 

da vašo bomo tudi mi ljubezen 

sejali v svet, v bodoče svetle dni – 

da vašo bomo tudi mi ljubezen 

sejali v svet, v bodoče svetle dni! – 

 

Rokopis: 

Odrešenje se je začelo s teboj - 8.12. 

 

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena obdana s soncem (Raz 12)  

1. Tukaj zbrani dvigamo svoje oči k tej ženi.  na praznik Brazmadežne. V tej znamenju se prvič po 

padcu človeka v greh napoveduje advent za vse človeštvo. O njej so govorili preroki stare zaveze. V 

betlehemski noči se je prvič spolnila ta napoved. V tisti noči se je večni božji Sin razodel kot otrok 

žene. »Blagor ti, ki si verovala! (Ik1,45)Odrešenje sveta se je začelo s teboj. Prva si med odrešenimi, 

žena obdana s soncem. Od Boga izvoljena. Polna milosti! Svoje oči dvigamo k drugemu adventu, ki 

ga je pripravila smrt in vstajenje božjega Sina, ki se je že pod Materinim srcem razodel kot Tisti, ki je 

bil, ki je in ki bo (Raz 4,1.8) 

2.) Obrnimo svoj pogled k znamenju žene, prapodobi Cerkve in njenega nenehnega Adventa. C po 

vsem svetu, v Evropi, na W in E, usmerja svoje oči na Bogorodico božjo Mater. Na mnogih krajih, 

deželah in v mnogo jezikih govorijo k tebi srca in besede ljudi. Na nešteto milostnih podobah te 

gledajo  človeške oči po častitljivih evropskih svetiščih. Vsako bogoslužno srečanje čuti tvojo 

navzočnost, te slavi z petjem in s srcem. Ponavzočujejo te v našem času. Stojiš ob strani slehernemu 

od nas in vsem skupaj. Po tebi  pa stoji sredi med nami tvoj Sin, naš Gospod. 

3.) O ponižna in obenem mogočna Dekla! Od začetka sveta zgodovine se udeležuješ boja z očetom 

laži, ki vara ves svet. Po tvojem brezmadežnem spočetju nam je dano znamenje in upanje na zmago. 

Ponovno se zatekamo pod tvoje varstvo proti koncu tega leta, proti koncu našega stoletja in 2. 

tisočletja. Učlovečena Beseda naj vedno živi v tvoji Cerkvi, in naj razširja svojo odrešujočo moč do 

konca sveta. 

Prenovi naj misli, dajanja in srca vseh ljudi. Kristus naj bo naša bodočnost, »Ereignis« (polnost) vseh 

časov, luč in moč vseh rodov. 

O naša Gospa, naša Varuhinja in naša Srednica, o brezmadežna božja Mati in naša najslajša Mati! 

Amen! 

(govorjeno v Rimu, na Španskem trgu, pred kipom….) 

 

Rokopis: 

Čas žetve in setve – september 2001 

 

Vinogradi  in sadovnjaki so oživeli. Sladki grozdi in dišeča jabolka vabijo pridne roke, da jih oberejo 

in spravijo za zimo. V duhovnem življenju še glasneje zveni  klic po zajemanju iz preteklosti. Šolsko 

leto se je začelo z godom sv. Gregorja Velikega, papeža in cerkvenega učitelja. So tudi naši učenci 

poklicali na pomoč Svetega Duha? So se na praznik Marijinega rojstva obrnili na pomoč k Materi 

Božji? Jim je praznik povišanja Sv. Križa poslal luči božje ljubezni, ki daje vedno nove darove? Nam 

slika Žalostne božje Matere vliva duhovno moč? Nam pride na misel, kakšno zlo so naši grehi? 

Poprosimo Sina in Mater, da nam posredujeta milosti odpuščanja? K temu nas kliče tudi kvaterni 

teden, ki nam poleg tega tudi govori, kako zelo je treba današnjemu človeku novih duhovniških 

poklicev. Z oktobrom se bo začelo novo študijsko leto na bogoslovju. Nam ne kliče Gospod, »Hodi za 

menoj!«, kot je zaklical Mateju in ga, kot cestninarja, spremenil v apostola in evangelista? Njegov god 

21. septembra nas vabi kako zelo velik blagoslov so novi blagovestniki! kažejo pot z zemlje do Boga, 
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do nebes. Sv. Vincencij Pavelski nam 27. tega meseca kaže, kakšno nepogrešljivo vlogo rešujejo 

duhovniki v duhovnem in tudi gmotnem, socialnem oziru. Sredi 21. stoletja je prav ta novi red v 

Franciji pozitivno zaoral novo duhovno obdobje. Domač človek. Vera nam je luč, domača beseda – 

moč. Z iskreno vdanostjo se lahko zatekamo k njemu. Končujemo pa mesec z godom treh nadangelov: 

sv. Mihaela, sv. Rafaela in sv. Gabrijela. Prvi nas bo podpiral v boju z zlom. Drugi  nas bo, uboge 

zemeljske popotnike, varoval na poti skozi življenje in nam posredoval zdravje. Tretji nam bo sporočal 

božja razodetja. 

Hvaljen Bog po svojih angelih in svetnikih! 

 

Rokopis: 

Novomašniku 

 

Poklical si me sveti Bog 

prisluhnil sem in se odzval, 

na pot za tabo se podal, 

dajala tvoja milost mi je moč. 

 

Služiti sklenil sem do konca dni 

ti sveti in neskončni Bog, 

ki mojo blagoslavljaš pot, 

da polno že sadov zori. 

 

Rodi mi milosti sadove 

življenje, delo – tebi v čast, 

v ljubezni posvečujem čas, 

naklanjaš mi Duha darove. 

 

Odpiraš nova mi obzorja, 

beseda tvoja in modrost 

do njih, ne vodita kot most, 

da zemske premagujem morja. 

 

Zato nenehno poje ti srce 

zvenijo hvalnice ti dan in noč 

Odrešenik in Kralj Gospod, 

prelivajo se v večnosti morje! Aleluja! 

 

 

Rokopis: 

Assumptis 1 

 

Končana zate zemeljska je pot, 

o Mati božja in devic Gospa 

nič več ne veže Te na dol sirot 

kot ptica dvigaš se do vrh neba. 

 

Tako pred Tabo je odšel Gospod, 

naravo našo rešil je gorja, 

izgnanstva, kazni Evinih otrok, 

povzdignil jo do gledanja Boga. 

 

Kako naj Tebe pustil bi trohnobi, 

ki dala si življenje Mu nekoč, 

dovolil, da Te krije zemlje noč?! 

 

K nebeški je povzdignil Te svetlobi, 

na Tebi prvi spričal silno moč, 

ki daje prerojenje jo duha. 

 

Rokopis: 

Assumptis 2 

 

Po Tebi, ki Te angeli slavijo 

največja ljudstva tvojega sladkost, 

vesoljnega človeštva Ti radost – 

sovražniki nesmrtnih duš bežijo. 

 

Rodovi vsi hvaležno Te častijo, 

saj strla si strahotno greha ost, 

trpeča si premagala bridkost! 

otroci Tvoji – vdano ti sledijo. 

 

Kot Veliko nam znamenje blestiš, 

obdaja sonce, zvezde venčajo 

pred stolom najsvetejše Te Trojice. 

 

Ljubezni večne zdaj se veseliš – 

po Tebi duše vse jo uživajo, 

S Teboj vesele zmage so pravice. 

 

 

 

 

Rokopis: 

Assumptis 3 

 

Veselje Ti polnilo je srce, 

ki blagrovala Te le ena žena 

je nad prihodom Tvojim vzradoščena: 

zdaj vsa nebesa, Te – Gospa – slave. 

 

Vse angelov častijo te vrste, 

kraljica sveta in blagoslovljena, 

si večna po Luči ožarjena: 

v dolini solz vsi pred Teboj kleče. 

 

Vesela na družino se oziraš, 

ki zbrala se je kakor venec rož 

Ti polna upanja okrog prestola. 

 

V veselje rajsko vrata nam odpiraš, 
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nikdar nas pozabila Ti ne boš – 

iz solznega boš dvignila nas dola! 

 

Rokopis: 

Assumptis 4 

 

Srebrna, mehka se izlije reka 

v globoki in brezmejni ocean: 

tu nje bogastvo našlo je pristan, 

tu konec nje je zemeljskega teka. 

 

Vendar se ni ločila od človeka: 

meglica dvigne v zrak se – in nek dan 

kot rahel dež spusti se prek poljan – 

ves svet zato zahvalo ji izreka. 

 

V nebo se Mati božja je vrnila: 

v ljubezni venča Jo Njen dragi Sin, 

vsi angeli, svetniki Jo slave. 

 

Kljub temu ni na zemljo pozabila: 

dež milosti rosi nam iz višin, 

poživlja z njim duha, krepi srce. 

 

 

Rokopis: 

Assumptis 5 

 

Prelil se ogenj sonca v mirno luč, 

ki bela kot megla puhti v nebo, 

premagal duh je težo in telo: 

ljubezen je v nebo postala ključ. 

 

Prelil se v zarjo dan je utrujajoč, 

ki, večno sveža, rabi nas sladko, 

da bi odvzela breme nam težko 

in v tih pokoj nam spremenila noč. 

 

Kraljica Luči – k Tebi dvigamo 

nemirna srca, žalostne oči: 

miru in sreče iz raja upamo. 

 

Smehljaj naj Tvoj napolni naše dni, 

ki trudni preko kamnov romamo, 

z nebes, Kraljica, se na nas ozri! 

 

 

Rokopis: 

Assumptis 6 

 

Besedi večni dala si meso, 

deviška mati, skrbno Jo hranila, 

ves čas skoz svet jo spremljala, premila – 

z vsem bitjem si služila Ji zvesto. 

 

Prišel je čas, da dvigne se v nebo 

Tvoj vstali Sin – Z očmi si Mu sledila: 

kako bi od Edinca se ločila?! 

In že Tvoj duh zapuščal je zemljo! 

 

Pa kot v življenju duši le pokorno  

telo deviško je bilo vsak hip, 

sledilo ji v nebo je tudi zdaj. 

 

Začrtalo je slehernemu pot: 

Telo naj sveto Rešnje vodi v raj 

ne duš samo, telesa prav tako! 

 

Rokopis: 

Assumptis 7 

 

Zlato je dragoceno umaknilo  

se v bele hrame z naših žitnih polj – 

z bogastvom naše upe prekosilo, 

vse bo kruha nudilo dovolj. 

 

Tako se žitje Tvoje preselilo 

je z zemlje v raj, Devica, da še bolj 

z uslišanji bi prošnje bogatilo, 

ki k tebi jih pošilja solzni dol. 

 

Bogastvo tvoje – naša je pomoč, 

zagotovilo mirnih, srečnih dni, 

saj kjer si Ti, Gospod je sam navzoč! 

 

In v vsakem kraju svet se hram beli, 

kjer Mana rajska premaguje noč – 

Prinesla si nam na zemljo jo – Ti! 

 

Rokopis: 

Assumptis 8 

 

Pod tiho rušo širi se nemir –  

ki grehi rajnim spati ne puste? 

Krivico maščevat na svet hite? 

Razvnema še po smrti jih prepir? 

 

Odpira se jim blaženosti vir, 

v nebesa vzeta dviga jim srce, 

da bi za Njo prišli, srčno želi – 

pred Njenim bi prestolom našli mir. 

 

Usmili se jih o dobrotna Mati, 

Iz svetlih jim nebes, roko podaj 

pokaži pot k Očetu jim v nebo! 

 

Dovoli jim, pred Najsvetejšim stati 

in hvalnice prepevati glasno, 

s svetniki jim in angeli lepo! 
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Rokopis: 

Assumptis 9 

 

Premagana pred Tabo je zbežala smrt, 

Kraljica angelov, radost nebes! 

ti si dokončno strla njeno ost, 

izpričala vstajenje si teles. 

 

Spremenil se pri Tebi grob v cvetoč je vrt, 

kar sin obljubil, je postalo res, 

življenje večno dalo Ti sladkost 

neukušeno je, čudo vseh čudes. 

 

Po Tebi sladka misel je na smrt, 

ljubezen se ločitve ne boji: 

kar ljubi, ve, da vekomaj živi! 

 

Ti si razveselila duh potrt, 

odprla do Boga si nam poti, 

približala kraljestvu nas Luči. 

 

 

Rokopis: 

Assumptis11 

 

Žareč utrinek iz nebeških zvezd  

v davnini sivi je na svet stopila 

Devica čista, Mati božja mila – 

kot drobna iskra sredi temnih cest. 

 

Boga užalil človek je nezvest 

in bolj in bolj se krivda je množila 

v temo globoko našo pot vodila. 

Gospod – boš li ostal obljubi zvest? 

 

Odveč vprašanje in odveč je dvom! 

Razrasla iskrica se v silen kres, 

objela je Judejo, celi svet – 

 

Do zvezd in preko njih je na Svoj dom 

na prestol dvignila se vrh nebes 

Kraljica Luči in Skrivnostni cvet. 

 

Rokopis: 

Assumptis13 

 

Čim višji vrh je, ki se nanj pospneš, 

tem bliže sonca ti žari zlato, 

tem lepše vidiš pred seboj zemljo, 

jasneje vse skrivnosti nje uzreš. 

 

V nebesa vzeta, Ti vpogled odpreš 

v najgloblje nam zamisli božjih duš, 

Zmagalka plemenita nad snovjo 

solze izgnancem zemeljskim otreš. 

 

Če v daljo se izgublja naš korak, 

vrh razsvetljeni kaže pravo pot 

saj ves žari, ko svet pokriva mrak. 

 

Obvaruj, Mati milosti, nas zmot, 

Ti sama večnosti izbrani Prag – 

prinesti moreš tja, kjer je Gospod. 

 

Rokopis: 

Nativitas B.M.V. 

 

Kraljevi rod Mladiko je pognal, 

kot ni na njem nikoli še brstela, 

čakal so jo tisočletja cela, 

Najvišji Jo je sam imenoval. 

 

Edini Bog je blagoslov poznal, 

ki ga bo svetu Deva razodela, 

ki niti sence greha ni imela, 

saj jo je Sveti Duh obvaroval. 

 

Neznatna, tiha je na svet stopila, 

v zavetje skromnega se doma skrila. 

Gospa, ki je človeštvo prenovila. 

 

Iztrgala je grešnim ga vezem 

približala Gospodovim potem 

napravila je konec vsem skrbem. 

 

Rokopis: Ponižno deklo imenuje se Gospa  

 

Ponižno deklo imenuje se Gospa, 

ki sklonjen angel Jo nebes pozdravlja 

kot Mater jo Najvišjega proslavlja 

prevzela ni ošabnost Ji srca. 

 

Objokanim je nova Zvezda vzšla, 

ki srca bo h Gospodu obrnila 

ugajati Očetu nas učila, 

z mogočno roko varovala zla. 

 

Odvzela težko breme bo gorja, 

ljubezni polna – z nami ga nosila, 

dobrotna – naše rane bo hladila 

nas varno pripeljala do neba. 

 

V nevarnih je viharjih sladki mir, 

ki ga ne da nobena druga stvar, 

obilni milosti je božji vir, 

v težavah ljubezniva si pomoč. 
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Rokopis: 

Srce Marijino - avgust 

 

Tako Srce je Tvoje čisto, o Marija, 

da Najsvetejši se iz njega je rodil. 

Tako Srce je Tvoje usmiljeno, Marija, 

da ga sedmero mečev je presunilo za nas. 

In toliko modrosti v njem počiva, 

da v stiskah vseh pomagati nam zna. 

Tako Srce, Marija, Tvoje je mogočno, 

da reši grešnika iz stranpoti. 

Tako globoke vere polno je in vneto, 

da neha se pred njim najtežji dvom. 

Skrbi dobrotne, materinske prekipeva 

in z njo zgubljence vodi do pokore. 

V ljubezni božji je tako goreče, 

da z njo še naših src raztaja led. 

Lepote je nebeške živa slika, 

da tudi nas razvname za nebo. 

Ponižnost poosebljena stoji pred nami, 

saj se le Deklo skromno imenuje. 

Kot večna luč pred tabernakljem sije, 

navzočnosti gospodove zgovoren znak. 

Obdano s soncem je, ki ne ugasne,  

saj milosti je polno kakor ocean. 

Kdor vanj pogrezne se, še čuti žejo, 

saj slutnja je neba in samega Boga. 

 

Brezmadežni - julij 84 

(po geslu č. g. Št. Št.) 

 

Obsij me, kadar stopam pred oltar, 

da kot svetilnik bom v temi sijal 

in blagovesti luč oznanjal, 

ljubezni božje v dušah zbudil žar. 

 

S Teboj premagam naj strahotni mrak, 

ki prede ga krog sebe knez teme, 

da bi zagrnil nam v nebo pogled 

in zmedel prožni, trdni nam korak. 

 

Ti z milostjo mi dušo vso napolni, 

veselja vino v čašo mi nalij, 

da z njo ozdravim tiste, ki so bolni. 

 

Vesel potem Ti pel bom večno hvalo, 

veselja luč v dolino solz sejal, 

ki od Brezmadežne rešitve čaka. 

 

 

Brinjeva 

(Ilirska naselbina) 

 

V stoletjih davnih se je sem zatekal 

preprosti, boja ne želeči rod: 

odmaknjen od sveta se je zavedal, 

da bo življenje rešil in prostost. 

 

Sovražnik duš nesmrtnih ni odnehal 

zgrabil rad bi naš bogati plod – 

na gosto svoje zanke, glej, razpreda: 

cvetočo poteptal bi rad mladost. 

 

Zaman! Otroke vdane kdo prešteje, 

ki k Materi so svoji prihiteli 

in v varstvo Ji najdražje izročili? 

 

Dobroti Njeni ne poznamo meje, 

po Njenih rokah bomo vse prejeli, 

kar vdano smo, zaupno jo prosili. 

 

 

Teharje – 14. 10.1990 

 

Kosti! Same kosti. Vsepovsod – kosti. 

Počivajo spokojno, pod zeleno travo. 

Železniški se čeznje vije tir. 

Ramena mrtva nosijo nas svet. 

Oči, Globoke, votle oči gledajo v nas. 

Spremljajo naša pričakovanja. 

Prisluškujejo našim razočaranjem. 

Gledajo v bodočnost in govorijo o njej. 

 

Solze! Nešteto solza se je utrnilo in zbralo  

v bledo, sivo – modro vodno gladino. 

V njeni grozljivosti onemi beseda: 

solze mrtvih nas v duši peko. 

 

Operite solze težak, zastaran dolg, 

izmijte z bratov bratomorni greh; 

zemljo steptano nam zrahljajte, napojite, 

da novo bo pognala, zdravo rast! 

 

 

Na Okrešlju 

po Njem hodili pot zveličanja 

 

In spet je bela ptica priletela, 

gradišče nekajkrat je obkrožila 

za njo je zbrana srenja še strmela, 

ko ptica je glasno spregovorila. 

 

Naj blagoslov na kraju tem ostane, 

naj čistosti bo jamstvo in miru. 

rasti naj svete znamenje postane 

in upanje bodočega rodu! 

 

Hvaležno so ozirali se zbrani 

za čudežno poslanko iz nebes: 

ostali sporočilu vselej vdani – 
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svetlo je v dušah gorel vere kres! 

 

Minila leta so in desetletja, 

rodili so se, umirali rodovi, 

sadovi zreli rasli so iz cvetja, 

umikala se stara žetev novi. 

 

Spomin na belo golobico vodil 

dejanje njihovega vse gradišča, 

v navdihu njenem rod snoval je, hodil: 

užival srečo mirnega ognjišča. 

 

Že davno pridne so roke zgradile 

svetišče novo – Beli Golobici. 

Deviški Materi ga posvetile, 

izvoljeni vseh angelov Kraljici – 

 

Njen zlati plašč kot sonce je sijal 

in zbiral uro sleherno otroke, 

z nebeškim varstvom vselej jih obdal, 

ko zanj so sklenjene prosile roke. 

 

In raslo je naselje se množilo 

in novi so se zbirali domovi 

kot deca okrog matere premile: 

za Golobico ljudstvo je hodilo. 

 

V resnici jim je Znamenje poslala, 

Marijin dvor so se imenovali, 

na grbu kakor stolp je kraljevala, 

sovražni zadali ob Njej so vali. 

 

Glasnik pokore in Predhodnik sveti 

v izbranem je veselil se sožitju 

kot nekdaj v gorah pri Elizabeti 

ob Matere pozdravu in odkritju. 

 

Skrivnosti svete skozi vek živijo, 

povezane so z večnosti vezmi 

svetniški liki eno le skrbijo: 

da rod človeški bi zveličan bil! 

 

Kako v družini blaženih oseb 

Rednik bi zvesti mogel izostati – 

še sam usmilil naših se potreb 

in vstopil v hram kot je nebeška Mati. 

 

Preprost in skromen bil življenje vse, 

očak zamišljen, le za duše vnet, 

naselil se na drug je reke breg, 

kot v Betlehemu majhnem razodet. 

 

Prihajali so k njemu obteženi, 

zaupali bremena mu skrbi, 

in – grehe, ki so z njimi obloženi, 

rešitve si iskali v lepše dni! 

 

In Mati sveta se je veselila, 

ko ljud je romal v mali Betlehem, 

kjer se ljubezen v Sina je množila 

in ost odbita je bila strastem. 

 

Pogosto Varuhu priporočila 

je duše ogrožene, množice, 

da ne bi zmota zlobna preslepila, 

razjedla vere že storjene. 

 

Glasnik ob njem je o nekdanjih dneh  

spomin obujal, želel jih nazaj, 

da spet po palestinskih bi poteh, 

na Jagnje kazal in oznanjal – raj – 

 

Še ena priča se je pridružila 

družini prvih blagovesti dni – 

ljubezni pelin ves in  - med je pila, 

ko v hiši Simona zjokala je oči. 

 

Spokornica velika, Magdalena, 

krotko v samoto se je naselila, 

da bi izkustva svoja dragocena 

rodovom naše zemlje izročila. 

 

Slabotna proti volji je narava, 

lahko ujame v zanke se pekla 

in, ko obupana, potrta tava, 

spreobrnjenka ji v pomoč hiti. 

 

Hvaležna Bogu, spet pripoveduje, 

kako jo moč ljubezni je prevzela, 

kako Gospod se sam za nas raduje, 

da duša naša bi Ga spet objela! 

 

Njena je beseda prepričevalna,  

še zdaj solze ji iz oči teko, 

ko grehov se spominja in zaveda, 

kaj brez Usmiljenja bilo bi z njo. 

 

Lahko verjeti ji je in slediti, 

z Brezmadeža spočeto se solzi, 

ko duše vidi padati, bloditi, 

kot sama je – igrača zlih strasti – 

 

Neslišno tekla ura je peščena, 

mineval starim je in mladim čas – 

in mnoga lica zrla so slemena, 

ki samim je spreminjal se obraz – 

 

Nikoli več valovi povrnili 

se niso v temnih naročaj gora, 

za vedno so v daljavi se zgubili, 
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v neskončnost prerodili se moraja. 

 

Apostoli prihajali so novi, 

ostali zvesti starim izročilom: 

bili so blagovestnika sinovi, 

sledili njega vdanim posvetilom. 

 

Molitev je očeta jih krepila, 

ki iz daljave – ribič! – je priplul, 

pred božji prestol njih skrbi nosila – 

dobrotni Oče vselej jih je čul! 

 

Prišla so leta dušnega gladu: 

otroci hirali so in veneli, 

podlegali so, oslabeli, zlu – 

rešitve so prosili in želeli. 

 

Podobno kakor Judje po puščavi 

deželo so obljubljeno slutili, 

a kaj, ko pesek suhi žge jih, davi – 

le kje bi kruha drobec živega dobili? 

 

Ni mogel Bog se dalje zadržati, 

premagalo Ga spet je usmiljenje – 

začel je znova Mano deževati, 

da gladnim dušam rešil bi življenje. 

 

Določil hišo jim je Kruha sveto, 

Večerje zadnje blažena dvorana 

začela zbirati je ljudstvo vneto 

in spet je v duše deževala - Mana! 

 

Resnica množice je osvojila, 

da kdor Gospodovo Telo uživa, 

ne bo mu duše senca zamorila, 

ki z groba težo nam telo pokriva. 

 

In Hiša kruhov novo je ognjišče, 

življenje nadnaravno ga krasi, 

postala vere, čednosti žarišče 

zadoščenja, nove je rasti! 

 

Dobrotna Mati delo blagoslavlja, 

ki v novem času stari išče cilj, 

mejnike rodu milosti postavlja: 

z družino vdano Njen obraz je mil. 

 

Rednik se more skrbni radovati, 

ko vidi, da je živeža dovolj, 

da neprestano ga razdeljevati 

je dano in ljubiti vedno bolj. 

 

In blagor njim, ki čistega srca, 

že tukaj smejo gledati Boga, 

ljubezen prav posebna jim velja: 

obljuba trdna, večna blaženstva! 

 

Mladenič, ki za večnost je živel 

vse bolj v telesu, kot za vidni svet, 

svetniški je nadzemski prihitel, 

da v dar prinese lilije nam cvet. 

 

Prozorna, bela so njegova lica, 

kot le deviške je Gospe pozdrav, 

kot krila so blestela Golobice, 

kot je Glasnika prapor plapolal. 

 

Za večjo božjo čast je žrtvoval 

mladosti zgodaj zreli, dragi svet – 

po zasluženju je enak postal 

svetnikom sivolasim, poznih let. 

 

Mladina nedotaknjena vzljubila 

apostola nesmrtne je mladosti, 

v zanosu vedrem, sončnem mu sledila 

in veselila se izvoljenih sladkosti. 

 

Ob njem napredovala je v modrosti, 

ki pravo ceno daje vsem stvarem, 

neustrašeno borila se s slabostmi, 

ljubezen skazovala je ljudem. 

 

Tako Krstnik in Mati usmiljenja, 

Rednik predobri in Spreobrnjenka, 

Mladenič čisti, Sveti Kruh življenja 

bila so rodu našemu znamenja – 

 

Šestero vitkih vzpenja se stebrov v nebo, 

in prosi, moli za nas neprestano, 

in priporoča kralju vso zemljo, 

oživlja rod v puščavi s Sveto Mano. 

 

 

Rokopis: Začetek šol leta  

DOM. XIII 9.9.1962 

 

Odprimo duše na stežaj,  

da prid zlato sonce v nas! 

Ne pustimo, da še naprej 

bi trkalo na okna le. 

 

Odprimo duše radosti, 

ki nam pripravlja jo nebo – 

Zakaj sedimo v žalosti 

in gledamo na svet samo? 

 

Odprimo vendar že oko, 

h Gospodu ga povzdignimo – 

ljubezen vso zajemimo, 

ki nas od vekov išče z njo! 
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Odprimo strnjene dlani, 

ki se – izgube le boje. 

Bogastvo vanje naj rosi, 

ki večje je kot vse želje. 

 

Odprimo v topel jih objem, 

ki bratje hrepene po njem – 

Zaupal – Bog se je ljudem: 

nas – sosed toži zagrenjen. 

 

Odprimo v setev brez skrbi 

roko, za – delo ustvarjeno: 

radujmo se, prepričani, 

da žetev da obilno – Bog! 

 

 

Rokopis: Nativitas BMV LXII SAB 

 

Stopila si danes prvič na svet 

Mati božja in Ljuba Gospa – 

pozdravlja angelov zbor Te zavzet, 

veselo pozdravlja zemlja Te vsa. 

 

Od vekov zajemal je božji načrt  

Devica, ki strla bo kači glavo, 

prinesla življenje v grešnosti smrt: 

po sinu nam svojem odprla nebo. 

 

Vrstil se za rodom človeškim je rod, 

očetov, sinov in vnukov – kot mi – 

pripravljal Sinu Marije je pot – 

iskal iz noči je kraljestva luči. 

 

Edina, ki ni zasenčil Te greh, 

edina, ki ni ti škodilo zlo, 

edina Vsa čista v božjih očeh 

si Ti nam Zgodnja Danica, v temo. 

 

Iz Tebe – Sonce pravice je vzšlo, 

ki smo zaman hrepeneli po njem 

človeštvo ga je iskalo samo, 

Jezusa si prinesla ljudem! 

 

Kdor Tvoje čiste drži se poti, 

k Očetu je našel pravo stezo – 

da zmotil bi se, se bati mu – ni, 

zveličanje nam bo podelil Gospod! 

 

Rokopis: DXIII 

 

Ne mogli videti bi Svetega Duha, 

ker je nevidna Luč in Moč! 

in vendar je povsod navzoč – 

začenja vsa dejanja naša in ravna. 

 

Ljubezen sama – vžiga našega duha, 

slabotnim – nam deli pomoč, 

preganja zmede v svetu noč, 

ohranja v živi nas navzočnosti Boga! 

 

Za notranjost je našo – božji Mir sladak, 

na zunaj ne pozna miru, 

razgiblje sleherno najmanjših naših sil. 

 

Ustavljati se, je napor čez vse grenak 

in – sužnost jalova peklu, 

truditi z Njim se – pesem in počitek mil. 

 

Rokopis: OKT. LXII 

 

V zemljo obrnil človek je obraz, 

zakopal svoje svetlo lice v prst, 

iztrgal sem se iz nebeških vrst, 

izvolil sam izgnanstva grenki čas – 

 

Da bi ljubezni nam podal dokaz, 

se za človekom v sence je in smrt, 

z višav nebeških spustil Bog – ves strt 

kraljestva božjega nam vrnil čast. 

 

Ponavlja zgodba se vsak dan, vsak – hip – 

obrača človek se kot prej v zemljo: 

da reši ga, za njim se spušča: Bog – 

 

Stopinje bodi vseh minulih dni: 

rodi se in umira – gre v nebo – 

molitev spremlja Ga pobožnih rok. 

 

Rokopis: Pro mundi vita 1960 sv. Mat. 25, 

1-13 

 

Svetilke prazne našega življenja 

ugasle, mrtve čakajo, stojijo: 

kako, da spet gorele bi, želijo, 

da pot z lučjo bi našle iz trpljenja. 

 

Ne mine bolečina prej, ne jenja, 

dokler svetilke olja ne dobijo, 

dokler se z milostjo ne orosijo, 

ki v njej življenje novo se začenja. 

 

Usmili se, Gospod, svetilk ugaslih, 

navzočnost Svojo – olje! – v nas nalij, 

z ljubezni čudežem nas spet prižgi! 

 

V Luči valovih bomo spet naraslih 

nesmrtnosti se veselili dni, 

saj v nas sijal boš, gorel, svetil – Ti! 
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Rokopis: Salve Sancta Parens (Sab. i 

Assumpt. XVIII-VIII, LXII Cel. – Steph. 

Monte Juniperi Magna Pluvia. Deo Ggratias) 

 

Pozdravljena, sveta Mati Boga, 

pozdravljena nam iz vsega srca, 

pozdravljena, vsa ljubezen duha, 

pozdravljena, o Kraljica sveta! 

 

Od vekov, Devica izbrana, živiš – 

od vekov milosti se veseliš – 

na veke milosti ljudstvu deliš – 

z nami raduješ se, z nami trpiš. 

 

Blagoslovljena izmed vseh si žena: 

prinašaš v svet – Vladarja sveta, 

Devica si – nedotaknjena vsa – 

rodila Odrešenika, Boga. 

 

Na Sionu svetem utrjena si – 

na gori Gospodovi šotor blešči, 

ki Tvoje v njem srce hrepeni, 

da solze obriše z naših oči. 

 

Blagoslovljeno Tvoje čisto telo, 

ki Jezusa je zavetje bilo, 

polno ljubezni, vdano, toplo, 

Besedo je živo hranilo, zvesto! 

 

Nakloni, Ljuba Gospa, tudi nam, 

da svet vesoljni Besedi bo vdan, 

poslušal in živel jo sleherni dan, 

da klic Gospodov ne bil bi zaman! 

 

Rokopis: Assumptio LXII 

 

Nekje v vesolju se zvezda zdrobi – 

v nešteto isker se razprši: 

njih svetla sled vse bolj bledi 

in, preden pride do nas, se zgubi. 

Vse drugačna, Kraljica, si – ti! 

Ko konec bilo je zemske poti, 

se slava Tvoja šele – rodi 

iz veka v veke silneje žari! 

 

Odpira se tudi našim očem, 

v duše prodira grešnim ljudem – 

milost prižiga našim potem – 

 

Če zvesti ostanemo Njenim sledem, 

dano tudi našim bo dnem, 

da v njem nekoč zlijo se objem. 

 

Rokopis: Mons juniperi (a la Kosovel) 

 

Tiho smreke rasto, 

rasto pod nebo 

Bratje bori 

delajo kratek jim čas. 

(Prijetno poslušati njihov je glas – 

polni so moške moči: 

samozavestno 

in krepko rasto: 

brez strahu 

razprostirajo veje v nebo). 

Nežno, dekliške roke 

povešajo smreke, 

kot da jih samih sebe je sram 

kot bi lastno jim breme 

bilo pretežko. 

Čebela išče jim cvet, 

roj veveric – sad. 

Prepredle so korenine zemljo, 

z njo se spojile tesno – 

prepletle se med seboj: 

srkajo roso 

in čuvajo jo. 

In vse naokrog – pokoj. Pokoj. – 

 

 

Rokopis: B – I – 96/97 

1. dec. 1996 – 1. adventna nedelja 1996/7 – B 

začetek jubilejnega tridnevja za leto 2000 

 

Kristus  Prihaja. Že dvatisoč let prihaja po svoji mogočnosti, svoji ljubezni, svoji odrešitveni volji, da 

reši človeka. Da iztrga vsakega posameznika in vse človeštvo iz grozljive teme greha in nas osvobodi 

vseh težkih spon, v katere nas uklepa zlo. Zlo v mislih, zlo v srcih, zlo v dejanjih. 

Prihaja danes prihajal je včeraj, prihajal bo jutri. Vedno. so naša srca odprta? Odgovarja naša ljubezen 

na Kristusovo ljubezen? Jo sprejema? Jo jemlje dovolj resno? jo objema z vso močjo, kakršno nam 

daje Kristusova odrešitvena volja? Kristus prihaja. K nam. Prav k meni, bi hoteli še več?! – Bogu 

hvala! 

2. dec.1996 

Ponedeljek 1. adventnega tedna: 



338 

S. K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 6. Meditacije. 

Gospod, ti nas kličeš k sebi na goro. Iz mračnih, zadušljivih nižin zla v neskaljeno, blagoslovljeno 

svežino svojih zakonov. Želiš, da nas rešiš zla vojn in slehernega sovraštva. Tvoja volja je, da utihne 

žvenket orožja in da meče prekujemo v pluge, s katerimi bomo pridelali čist kruh – snov za tvoje Sv. 

Rešnje Telo. 

Iz daljave naših posvetnosti smo zaslišali o tvoji moči. V stiski smo se odločili stopiti k tebi. Polni smo 

upanja, polni smo zaupanja vate. Tako nam je hudo. Najdražje, kar imamo, je težko bolno. Reši, reši 

življenje! Saj se ti niti ni treba truditi do nas. Naše zaupanje vate je tako močno, da se zanese že samo 

na eno tvojo besedo. Naša veza je močna. Premaguje tudi občutek naše manjvrednosti – naše malo – 

vrednosti pred teboj. 

Tvoj čudež potrjuje, da se – ne motimo! Bogu hvala! 

 

3. dec.1996 

Torek 1. adv. tedna: 

Srečne oči, ki vidijo, kako se dviga mladika iz Jesejeve korenike! Gospodov duh počiva na njenem 

poganjku. Po pravici sodi narode. Ubogim deli pravičnost. V miru poteka naše življenje. Nikomur 

nihče ne stori nič žalega. Srečne so oči, ki vidijo Odrešenika. Prikriva se modrim in razumnim in 

razodeva malim. Oče tako deli, zato ga slavi naše srce. Hvali ga vse naše bitje. Zahvaljuje se mu z vso 

vdanostjo našega življenja. Hitimo k njemu in ga molimo. Njegovo prebivališče je dom sreče. Kako 

mogočen je Duh, ki razsvetljuje, poživlja, združuje, vodi! Kdo nam še toliko da?! Njegovih darov ni 

konca. V nas in med nami odseva edinost med Očetom in Sinom. Odpirajo se nam neslutene 

razsežnosti. Kralji tega sveta ne vidijo tega bogastva, ne slutijo božjih skrivnosti. Nam pa so dane brez 

našega zasluženja – samo iz neskončne božje ljubezni. 

 

4. dec.1996 

Sreda 1. adventnega tedna: 

Gospod, ti veš in vidiš, kako smo nebogljeni. Polni bolezni. Zato prihajamo kar v velikih množicah k 

tebi, da nas ozdraviš. V tvoji moči je naše zdravje, ti nam daješ življenje in se v preobilju vsega, kar 

nam življenje ohranja. Ni ti odveč, da se znova in znova obračamo k tebi – še sam nas kličeš, da bi 

prišli! Obljubljaš nam, da boš odgrnil temo in težo, ki nas zagrinjata. Pri sebi, v svoji neskončni luči, 

pri svoji neizčrpni ljubezni nam pripravljaš pojedino. Izbrana jedila in žlahtno vino. Kaj pa je bolj 

enkratnega, kot ti sam – tvoje sveto Rešnje Telo?! 

Kaj je bolj zdravilno in istočasno bolj opojno, kot tvoja sveta Rešnja Kri?! Ne moremo doumeti tega 

bogastva, prihajamo pa vedno znova in z vedno rastočo blaženostjo – uživat tvoj Dar! 

 

5. dec.1996 

Četrtek 1. adventnega tedna: 

Kakšno pesem bomo zapeli? Pesem žalosti in tesnobe in malodušnosti? Nikakor ne. Ni za to razloga. 

Kaj potem? Bomo glasno klicali Gospoda in ga prosili, naj se nas usmili? Razloga bi bilo dovolj, toda 

to bi bilo enostransko. Bog sam ve, kaj potrebujemo! Postavil nam je trdno mesto, dal nam je v njem 

varno zavetje. Na nas je, da mu zaupamo. Popolnoma in do kraja zaupamo! Zato nam Najvišji 

naklanja svoj mir. Svoj božji mir. Postavlja nas na skalo, ki je ne omaje noben naliv. Zaman se 

zaganjajo viharji, da bi omajali in celo podrli našo trdno zasidranost v Gospodu. Pravičnemu in 

zvestemu narodu se ni česa bati. Je naše mišljenje dovolj utrjeno? Spolnjujemo voljo našega Očeta v 

nebesih? Jo spolnjujemo v vsem? 

 

6. dec.1996 

Petek 1. adventnega tedna: 

slepi smo in po mraku hodimo in v temi. Vemo pa za besede našega Gospoda boga, ki nam obljublja, 

da bomo – njegovi otroci videli dela njegovih rok. Vemo, da bodo oči slepih videle. Kako bi bili 

osramočeni?! Ko pa Gospoda dejansko vidimo v naši sredi, je naš klic po usmiljenju še glasnejši, naša 

molitev še bolj polna zaupanja, naše pričakovanje toliko bolj živo in polno in veselo. Sin Davidov, 

usmili se nas!« Priznavamo, da je Gospod v naši sredi resnični Bog, ki je usmiljen bolj kot vse naše 

pričakovanje in mogočnejši  kot vsi naši pojmi in naša merila. In če bi se zdelo, in če bi se zgodilo, da 

naša prošnja ne bi bila takoj uslišana, prosimo še bolj zaupno, s še bolj trdno vero: » Usmili se nas!« - 

In kako bi se Gospod ustavljal, kako ne bi prihitel na pomoč, kako nas ne bi uslišal?! 
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Zgodi se po našem zaupanju. 

 

7. dec.1996 

Sobota 1. adventnega tedna: 

Izmučene in razkropljene ovce smo. Vsemogočni je dal, da se hranimo s kruhom stiske in pijemo vodo 

nadloge. Kako ne bi jokali? Kako ne bi glasno klicali po usmiljenju? Globoko v svojih dušah slišimo 

obljubo Vsemogočnega, da nem bo prihitel na pomoč. v duhu že vidimo, da bo dež božjega usmiljenja 

namočil naša izsušena polja, ki da bodo zato znova rodila. Mrak se nam bo spremenil v polno 

svetlobo. Rane bodo zaceljene. Že slišimo, kako božji poslanci oznanjajo blagovest božjega kraljestva. 

tu je! Med nami! Odrešenik! Vse živ in ves resničen. Glasno kliče na svoje delo vedno nove 

blagovestnike. Izrecno jim naroča naj pohitijo k vsem izgubljenim ovcam, ozdravijo bolnike celo 

mrtve naj obujajo! Nesrečne gobavce, ki niso vredni, da bi še ostali v družbi, naj očistijo. Dana jim je 

moč, da izganjajo hude duhove, začetnike vsega zla. Zares je blizu božje kraljestvo! 

 

8.dec. 1996 

Brezmadežno spočetje Device Marije 

Kdaj bomo nehali dovolj hvaliti našega Boga, Očeta našega Gospoda?! Že pred stvarjenjem nas je v 

njem izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. Premotil pa nas je sovražnik zli, da smo sami 

zavrgli, poteptali svojo čast in se usužnjili strupenemu kot kača zlu. Gospod pa se nikoli ne kesa 

darov. Izbere, obdari in blagoslovi Ženo in pošlje jo na svet. Med nas, da spet nam, Polna milosti, 

pomaga pridobiti izgubljeno čast. Tako jo odlikuje, kot lahko stori le Vsemogočni - Devico, ki jo 

angel sam pozdravlja. Načrt ji razodene Svetega Duha in vso njegovo moč. Kako Devica, čista vsa in 

nedotaknjena, odgovori? Prizna, da je le dekla, le služabnica. Kako bi mi v podobnem položaju izbrali 

pravi odgovor? Če stvar se težka zdi, postane lahka v misli, da je vsak  izbran, blagoslovljen v zamisli, 

vsemogočnosti Boga! 

 

8. dec. 1996 

2. adventna nedelja: 

Kje si, človek? Kaj se skrivaš? Prisluhni glasu, ki te kliče! Tvoja tlaka bo kmalu končana. Res te 

bremeni krivda, toda prejel si že dvojno kazen za svoje grehe. Zdaj je čas, da se dvigneš, podaš na 

novo pot. Sam si jo boš zgradil. dana ti bo moč. Zravnal boš griče, dvignil doline. Ponižal griče 

napuha, dvignil nižine svoje malodušnosti in premajhnega zaupanja v Gospoda. Glej vendar, da sam 

prihaja! Prihaja tebi naproti – vso čredo bo pasel kot pastir, najboljši Pastir. Samo prisluhni glasu, ki 

kliče – njegov Glasnik te kliče. naznanja ti njegov prihod. Samo poglej vedno večje množice, ki 

prihajajo in priznavajo svoje grehe. Odlagajo težko breme, ki jih duši v notranjosti. Začenjajo novo 

življenje. Stopajo v nov čas, ko se vse staro in trhlo použiva v ognju božje ljubezni. Kaj bi hoteli še 

več?! 

 

9. dec. 1996 

Ponedeljek 2. adventnega tedna: 

V naši veliki nemoči smo se znašli pred Gospodom. Nebogljeni po telesu, obremenjeni po duši. Slišali 

smo, da Gospod pomaga, da dela čudeže – ozdravlja bolezni. slišali smo napoved, da bo pustinja 

pognala kakor narcisa, da se bo vzradovala in zavriskala. Davna obljuba ne bi mogla napovedovati 

tolikih stvari brez stvarne osnove. Naše zaupanje se zbuja, naše zaupanje raste. Gospodu je mogoče 

vse – nanj se zanesemo. podzavestno čutim in priznavamo, da se lahko zgodi tudi to, kar je v bistvu 

najvažnejše – da se nam odpustijo naši grehi. Neradi jih priznavamo, glas v duši pa nam govori, da 

smo prav odpuščanja najbolj  potrebni. Odpuščanja storjenega zla in odločilne, vztrajne poti na bolje! 

Kako bi bilo to nemogoče storiti in nam podariti po Njem, ki je prav zato prišel med nas?! 

 

10. dec. 1996 

Torek 2. adventnega tedna 

Vemo in čutimo, da smo kot trava na polju. Vsak dih nas posuši. Na kaj se naj torej sploh še 

zanašamo? Gospod nas pozna in tudi našo nemoč dobro pozna. vidi, da smo kot izgubljene ovce, ki 

jim je življenje resno ogroženo. Zato hiti, On sam hiti, kliče nas in išče in rešuje. Če je treba, gre celo 

skozi trnje, da reši eno samo izgubljeno bitje. Slabotne jemlje na svoje dobre, vedno odprte, vedno za 
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pomoč pripravljene roke. Ničesar ne očita, saj vidi, da je ob njem v nas zadihalo novo življenje. 

Začutimo radost, ki je prej nismo poznali. Veselje, da smo rešeni, da smo prišli v dobre, v božje roke! 

In Pastir? Naš rešitelj? Veseli se tudi sam. Njegovo srce je ljubezen sama – ljubezen pa je pogoj za 

življenje – naše in Gospodovo. Kako varni smo ob Rešeniku! Nobena stvar nem ne bi jamčila in dajala 

toliko kot Gospod! 

 

11. dec. 1996 

Sreda 2. adventnega tedna: 

Kdo pomaga, ko smo težko obteženi? Ni bitja, kine bi nosilo svojega bremena. kdo nas poživi, ko smo 

tako utrujeni, da nam pohajajo zadnje moči? In kdo nam utemelji in pojasni življenje? pogled dvigamo 

k zvezdam. Svetle in lepe sijejo in krožijo visoko nad nami. Kdo jih je prižgal? Kdo jim določa tek? 

kdo jih naravnava v red, ki bi ga lahko in ki bi ga morali zavidati, ko srečujemo vrtoglavo 

neuravnanost okoli sebe? Na delu je bil Nekdo, ki je modrost in moč sama. In ne samo to. Stvarnik je 

tudi bližina – večja in toplejša bližina, kot je vsak samemu sebi. Dobro vidi, dobro pozna – kar vse, 

katere breme pritiska k tlom. Čuti z nami. Zato nas kliče, ponovno kliče k sebi, da bi nam pomagal. 

Našo težo bo naložil nase, spremenil nam jo bo v svojo. In začutili bomo, kako je naš jarem – sladak 

in kako je naše breme – lahko! 

 

12. dec.1996 

Četrtek 2. adventnega tedna: 

Ko gledamo v življenje, nas kaj lahko obide strah, kako mu bomo kos in kaj nam bo prinesla še 

prihodnost. Priznamo mirno, da nas je res lahko strah. In vendar so tu meje in tudi čisto drugačna 

obzorja. Strah nas je lahko samih sebe, svoje nebogljenosti, svojih spodrsljajev. Pri tem pa nikakor ne 

kaže obstati. Gospod nas izrecno bodri. Ne boj se, jaz ti pomagam! Če imamo iz tolikšnega vira in 

tako jasno ter določno zagotovilo, se lahko mirno zanesemo nanje. Gospod vidi našo silno duhovno 

žejo, pa nam bo sam odprl studence, spremenil puščavo v jezero voda! Videli bomo in razumeli. Samo 

– kateri glas nam to govori? Gospod je daleč. Prav zato pošilja glasnika, da nam spregovori, da nam 

odpre posluh in srce. Ga priznamo? Ga sprejmemo? Ga nemara preziramo, češ da so te obljube le 

človeško delo? Kako bi mu s tem delali krivico, kako škodovali sami sebi! Krstnik je največji izmed 

rojenih od žena. Silna je njegova moč – zato, ker tudi božje kraljestvo trpi silo in ga le silni otemajo. 

 

13. dec. 1996 

Petek 2. adventnega tedna 

Kdo nas v življenju pouči, kaj naj storimo, da bo prav? marsikaj se nam zdi, da bi bilo prijetno storiti, 

toda bilo bi narobe. slišijo se razni nauki, razni nasveti. Včasih so že kar vsi …. in že nekako vnaprej 

začutimo, da ne mislijo iskreno. Mnenja ljudi okoli nas so tako različna, da nas spravljajo še bolj v 

zadrego. Po njih še manj vemo, kaj bi bilo bolje. Ljudje, ki bi nas hoteli usmerjati, so si v nasprotju. 

Resnica pa v globini vemo, da je lahko samo ena. Kako naj torej ravnamo? Kako bi našli mir? Katero 

pot naj uberemo, da pridemo do njega? Gospod, naš Bog, nas ne bo prevaral, ker nas ne more. Edino 

na njegove zapovedi bomo pazili. Naša pravičnost bo po njih rasla kakor morski valovi. Naš zarod se 

bo namnožil – zarod božjih otrok! Ime, katero nam daje Oče v nebesih, ne bo zamrlo, ker – ne more 

zamreti! 

 

14. dec. 1996 

Sobota 2. adventnega tedna 

Prerok, poln ognja, prihaja z živo besedo, s plameni svojega duha. Prihaja, da razsvetli temo, posije v 

sleherno srce in ga razvname. Ne s seboj, z lastno močjo, tudi ne zase, ampak z močjo Gospoda, ki ga 

pošilja. Razsvetli in osvoji z Gospodovo besedo. Kdo naj se ustavlja? Prihaja zato, da spet nagne srca 

očetov k sinovom, premosti prepade. Prihaja, da vzpostavi ogrožene človeške rodove, ki jih razjeda 

zlo greha. Ali ga sprejemamo? Tako zelo si namreč želimo rešitve, tako zelo nestrpno jo pričakujemo. 

Naj bi zamudili ugoden trenutek? Preslišali klic Gospodovih poslancev? In če se zgodi, da poteptamo 

preroka? Kdo nam potem posreduje Gospodov klic? Kdo nas vodi? Na koga drugega naj bi se potem 

zanesli? Ne bi li sami sebe izročali propadu? Kakšni so izgledi za naš obstoj? Sin človekov je prišel 

med nas in še prihaja. Kako ga sprejemamo? Prihaja namreč za nas in zaradi nas! 
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16. dec. 1996 

Ponedeljek 3. adventnega tedna 

Zgrudili smo se v človeški nebogljenosti in omejenosti. Gospod pa se nas je usmilil in nam odprl oči. 

Ozrli smo se okoli sebe. Zagledali smo zvezdo, ki vzhaja. Zvezda božjega veličastva, božjega 

usmiljenja božje bližine. Spoznali smo, da je pred nami kraljestvo, vzvišeno nad vsa človeška merila 

in nad vse človeške pojme. Razprostira se kakor vrt. Obilje voda valovi po njem. ob božji milosti 

nihče ne trpi žeje! Prerajamo se v njej v nove ljudi, v rod, ki ne trpi laži in ne prenaša hinavščine. 

Resnica se mu razodeva in kraljeva pravičnost ga hrani. Ni nam več treba vpraševati – živo je navzoče, 

kar smo iskali in po čemer smo hrepeneli! Vsi preroki, vsa preroštva, vsa oblast – vse izhaja iz 

Gospoda, ki ne pozna meje časov. Tukaj je in sedaj. Lahko ga molimo -  lahko ga oznanjamo. 

 

17. dec. 1996 

rodovi prihajajo in odhajajo, življenje pa teče in teče. Različna je usoda, v obdobjih časa pa se 

usklajuje in vodi k ciljem, katerih sodobniki niso niti zaslutili, ali vsaj ne v njihovi stvarni jasnosti. 

Vse vodi in usklajuje en Gospod, naravnava k cilju, katerega je določil. Prav v tej, široko razrasli 

smotrnosti je obstoj. Pot in cilj. Izgnanstva in kraljevanja, hrepenenja in uživanja sadov. Očetje 

izročajo sinovom življenjsko vodilo. K E…. samemu je vse usmerjeno. V Njem dosega svoj vrh. 

Izmed bratov prihaja, v bratih živi, in vendar je njih kralj. Nihče mu ne more usporavati oblasti, nihče 

in nič mu je ne more vzeti. Narodi mu bodo pokorni, kdo naj bi jim sicer vladal, kdo drug naj bi jih 

vodil?! Kljub svoji enkratni in izjemni odličnosti je brat med brati. njihov je, toda kako naj se mu 

drugače približajo, kot da ga molijo? V njem je odrešenje vseh. Molijo ga in gredo z njim. 

 

18. dec. 1996 

Modrosti, pravice in pravičnosti si želimo. Nujno pričakujemo, saj brez teh medčloveških lastnosti ni 

življenja, vsaj zdravega življenja ne. Naše želje so z dneva v dan večje, bolj globoke in bolj splošne. 

Pričakovanje že skoraj prehaja v nestrpnost. Nebogljena bitja smo. Ogrožena ne samo od zunaj, prav 

tako – če ne še bolj v svoji notranjosti od naše podedovane slabotnosti. Kdo nam pomaga? Kdo 

pospeši našo rešitev? Nemara – kdo sam postane naša rešitev? Prav nič nam ni treba vpraševati! 

Rešitev prihaja! Več, kot rešitev. Rešenik sam! Obljubljeni Gospod. Spočet od Svetega Duha od boga, 

ki je – ljubezen. Od Boga, ki je – svetost. In prav zato lahko samo on odreši ljudstvo njegovih grehov. 

Krivica bo izbrisana, nespamet človekove nezvestobe poravnana. Izpolnile se bodo vse prerokbe, ki 

pravijo, da bo obljubljeni Gospod – Bog z nami! Bog pa je večen – ne more nas zapustiti, ne more se 

sam sebi izneveriti! 

 

19. dec. 1996 

Globoke so naše želje, iskrene so naše prošnje tudi naše zaupanje v boga je živo, kljub temu, da včasih 

vse polno zunanjih stvari govori proti temu. Takrat nam je v duši še težje – kaj, če se naše želje ne 

bodo izpolnile? Če bodo naše prošnje, kakor so iskrene, izzvenele v prazno? Slabotna bitja smo. Kako 

bi postala močnejša? Kako je z našo vero, z našim zaupanjem v Gospoda? Je vera dovolj globoka, 

naše zaupanje dovolj trdno? Nam morajo vse to dati zares šele vidna znamenja? Nekakšna jamstva, da 

nas bog ni zapustil, da je vedno z nami? Čisto  novo življenje bi vzvalovilo okoli nas, če bi bili bolj 

zavzeti za bistvo – za božjo moč in pomoč, kakor za postranske, zunanje stvari, ki se porodijo kar 

nekako same po sebi. Jalovi smo, postarani. Življenje pa je tako prožno in večno mlado! Kar samo, 

čisto nepričakovano, se nam vsiplje z neba. In takrat naša usta zapojo hvalnico, kakor so prej dolgo 

bila – nema. 

 

20. dec. 1996 

Kako ravnamo v življenju? Na eni strani si želimo znamenj, katera bi nam dala globlji vpogled v stvari 

in pravo smer, na drugi jih odklanjamo. Tako, kakor da se lahko zares do kraja zanesemo sami nase. 

Zgodovina pa pozna en sam mejnik: znamenje in dejstvo obenem. Zajema življenje Device in temu 

življenju da smer, katere ni več mogoče zabrisati, kaj šele osporavati ali se ji zoperstavjati. Zdrava, 

Milosti polna, Gospod je s teboj! Beseda in dejstvo. Tako močna, da se uresniči v preprostem in 

pomožnem odgovoru. Glej, dekla sem gospodova! – Učlovečenje boga. Začetek večnosti v času. 

Zmaga Luči nad temo. Sad Sv. Duha. Čudovit Sad. Utelešena ljubezen. In še: Emanuel. bog je z nami. 
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Vedno. Povsod. Brezpogojno. Lahko bi to tesno povezanost pretrgala nezvestoba človeku, tod s to 

nezvestobo bi razbil sebe. 

 

21. dec. 1996 

Prihaja! Prihaja Gospod, ki ga ljubi naša duša. Zima našega pričakovanja se preveša v pomlad božje 

navzočnosti. Kako ne bi pela naša duša, kako ne bi že v naprej pozdravljala Gospoda, ki je močnejši 

od vseh naših sovražnikov. Prihaja kot kralj svojega ljudstva, česa naj bi se še bali?! Močnejši je od 

slehernega zla. Pozdravlja ga naše srce. Čuti ga v vsej globini. Naš iskreni in zavzeti pozdrav čuti 

božji blagoslov. Kar verjeti ne moremo, da je božja navzočnost tako blizu. Da je tako silna in tako 

topla. Čutimo in spoznavamo, da naša vera, kakor bi včasih bila plaha, ni bila zaman. Po njej 

doživljamo njen blagor. Njeno silno moč. Prinaša in vzbuja v nas tako veselje, da ga vzhičeno 

pozdravljamo. Sama pesem je v nas. Pesem hvaležnosti in zahvale in zaupanja. Dete neskončnosti se v 

človeškem dojemanju poraja v nas. Bi hoteli še več?! 

 

4. adventna nedelja: 

Razodetja segajo živo v našo zavest. Začutimo navzočnost Gospoda samega. Vsi smo prevzeti, radi bi 

ga sprejeli. Zgradili bi mu bivališče po svojih zamislih, toda kako naj te vzdržijo pred božjimi merili, 

načrti in dejstvi?! Gospod sam si gradi domovanje. Sredi nas. V človeku. Po svojem načrtu, v svojem 

lastnem, nedoumljivem in neskončno svetem Duhu. Gradi si ga v edinstvenem svetišču Device, 

skrivnostno izbrane in določene pred vsemi vekovi. Tako enkratno je to dejstvo, tako vzvišeno to 

svetišče, da ga božji angel sam pozdravlja in strmi nad njim, ko ga oznanja. Presega in izpolnjuje vse 

prerokbe. Izpričuje, da verovanja v božje obljube niso bila zaman. Kar je pa največ, prihaja On, ki bo 

rešil svoje ljudstvo njegovih grehov. tako mogočnega kralja ni bilo in ga ne bo, kakor je Sin Marije 

Device. Nihče nas kakor On ne more reševati greha, ki je naše največje in najbolj nevarno zlo. In 

Beseda se je učlovečila! 

 

22. december: 

Gospod naklanja človeku čudovite stvari. Takšne, o katerih so sicer govorile obljube, ni pa bilo 

mogoče pričakovati, da se bodo tako neposredno uresničile  prav na bitju, ki je o tem samo 

razmišljalo, po tem samo hrepenelo. Za vse čase in za ves človeški rod pomeni Marijin hvalospev 

pesem enkratne hvaležnosti, radosti in vere, ki sicer raste iz človeka, pa daleč presega vse človeško. 

Prisrčno in neposredno, globoko pa prav od stvariteljskih globin in segajoče preko vsega, kar je v 

svetu, prav do večnega. Naravnost do edino Svetega, do edinega Večnega. Pomeni pa kipeča beseda 

deviške Matere tudi zahvalo vsega človeškega rodu, priznanje silni moči Svetega Duha, obenem pa 

tako pristno priznanje človekove odvisnosti, njegove predanosti volji Gospodovi, da jo moremo in 

moremo samo posnemati, samo – živeti! 

 

23. december: 

Pošlji, Gospod, svojega angela, svojega glasnika! Pošlji ga v svetišče – kakor ogenj, da nas očisti. Srca 

izbuljenih sinov se bodo spet približala veri očetov, približala se bodo Očetu. Približal pa se bo tudi 

Oče sinovom. Ni mu vseeno, kako je z njimi njihovo življenje bo prenovil. Pošilja jim preroke. 

Rojstvo Glasnika je začetek nove dobe in novega življenja. Kar težko je verjeti, da postaran in jalov 

rod požene tako bojno, enkratno mladiko. Prej nema usta se razvežejo in spregovorijo in hvalijo Boga 

za velike reči, ki jih vidijo. Rojstvo novega življenja je hvalnica Bogu za njegova čudovita dela. In 

hvalnica Bogu postane vse naše življenje. Postaja hvalnica vedno znova, če bi bila kdaj prej umolknila 

v premajhni veri in v premajhnem zaupanju. Srce vprašuje. Kaj neki bo iz novega življenja? Vera pa 

odgovarja  Gospodova roka je z nami – kaj bi dvomili, kaj bi se bali?! 

 

24. december: 

V svojih načrtih gradimo marsikaj. Čutimo, da smo dolžni ustvariti nekaj velikega. Pogosto kar 

izjemne stvari. iz kakšnega nagiba, ni vedno jasno. Nemara zares iz želje, spolniti nekaj, kar smo 

dolžni Bogu. Lahko pa se v naše odločanje vtihotapi tudi želja, uveljaviti sebe pred ljudmi in si 

pridobiti ugodno sodbo v čisto človeških merilih. Gospod ve vse to in stori, da pogosto č isto mimo 

naših načrtovanj zraste nekaj posebnega, enkratnega. rodijo se sinovi,katere smo poznali sicer iz 

obljub in prerokb in zaveze,nismo pa sami sodelovali pri spolnitvi, kakor da smo le sprejemali božja 
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dela. In kako ob takih dogodkih ne bi zapela v na iskrena, vzvišena hvalnica: Hvaljen Gospod, Bog 

Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo! 

 

Nativitas B.M. V.  

 

Rešenja zdaj se bliža čas: 

Gospa stola je med nas, 

pošilja nam Jo večni Bog, 

raduje naj se zemlje krog: 

nedolžna, polna milosti 

prinesla nam bo srečne dni 

 

Očeta večni si načrt, 

premagala boš našo smrt: 

postala Mati si Sinu, 

ki nas iztrgal je peklu – 

Nevesta čista si Duha, 

ljubezni polna do seta. 

 

Kraljevega si Hči rodu, 

Kraljica sveta si miru – 

Najvišji Te je sam izbral, 

z darovi vsemi Te obdal, 

še nas po Tebi posvetil,  

za raj človeštvo prerodil. 

 

Kar bog želi, spolnila si: 

usmilila si se ljudi, 

dobrotnik Tvojih luč oči 

je zarja sončne večnosti – 

hvaležna ljudstva Te časte, 

kot ti – živeti si žele. 

 

Okusila si bolečin 

za celo morje globočin – 

Ti veš,kaj je trpel Tvoj Sin, 

da nas iztrga iz temin: 

kako naj znova ranimo 

Te z grehom, grdo mislijo?! 

 

V naročju Tvojem kot otrok 

počiva varno zemlje krog – 

zavetje sveto naših dni 

smo v Srcu Tvojem – glej! – našli: 

mogočna – varuješ nas zla, 

poživljaš, čista, nam duha. 

 

Če z grehom je težak naš boj, 

premagamo ga le s Teboj, 

ki čista si kot rosa vsa, 

ljubezni polna do Boga – 

telesa tvojega je Sad 

spolnitev sveta naših nad. 

 

Kar v svetu kdaj živi rodov, 

nešteto kliče Ti glasov: 

zahvaljena, češčena Ti,  

velike storil je reči, 

ki vsemogočen je in svet, 

najlepša Ti Njegov si cvet! 

 

Nekoč si v milosti duha 

spočela večnega Boga: 

prinesla svetu božjo Luč, 

izgnancem v raj prinesla ključ – 

Devica še ostala si, 

v kraljevi si nedolžnosti. 

 

Imm. Cor B. M. V. 

 

Zaupno k Materi hiti 

otroško vdani rod ljudi – 

Ozri se, Mati milosti, 

in pošlji dušam pomoči! 

Brezmadežnega žar Srca 

še nas naj vneme za Boga! 

 

Ljubezni lepe sveti cvet 

s sladkostjo napolnjuješ svet – 

Kdor Tebi se voditi da, 

bo srečno ognil se gorja – 

Zato si slavna vseh rodov, 

veselje njih in – blagoslov. 

 

Objemala nekoč s skrbjo 

si Sina božjega ljubo – 

zdaj nas sprejela na Srce, 

sinove s krajev vseh zemlje: 

si zarod objela z mislijo toplo 

si našo pot tja gor – v nebo. 

 

Dom II. Ang. 

enajsti osmi 

 

Dežela, ki v njej vedno sonce sije, 

kjer sta megla in mrak povsem neznana, 

kjer vsaka pot z lučjo je posejana: 

kraljestvo Ljube je Gospe – Marije. 

 

Kot žarkov slap iz rok Nje milost lije, 

življenju duše naše sladka hrana 

v sveta puščavi nam nebeška mana. 

Srce brezmadežno – za nas ji bije. 

 

Ko trudni romamo in obteženi, 

že misel Nanjo spet nas posveži – 

veseli gremo dalje, okrepljeni. 
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Po Njej so dnevi naši posvečeni, 

kar prosi Ona, vse se nam zgodi – 

saj ljubi Sin nas Nje blagoslovljeni. 

 

 

 Assumpta. B. M. V. 

 

Veliko znamenje neba, 

v nebesa vzeta si Gospa – 

obdaja sonce Te zlato, 

Ti zvezde venčajo glavo – 

Da bi stremeli tudi mi 

v nebesa, kjer kraljuješ ti! 

 

Vsi zbori angelski pojo, 

častijo, hvalijo Gospo, 

hvaležna zemlja Jo slavi, 

po Njej je strt sovražnik zli, 

ki duše je zelezoval: 

po Ženi uničen v prah je pal. 

 

Blagoslovljena vseh žena, 

pozdravljena iz dna srca – 

spolnjuje se, kar davne dni 

Gospod je napovedal Ti: 

Rešiteljica naša si, 

Boga si Mati in  - ljudi! 

 

Oktober 15 – Zlata lestev 

 

Očak je davni gledal v lepem snu 

da zlata lestev pne se do neba, 

kot svetel most do samega boga, 

vesel postal je svetega sledu. 

 

Glasnike raja gleda brez strahu,  

da blagoslov prinašajo, spozna, 

začuti novo, polno moč duha, 

že vidi seme novega rodu. 

 

Kot zlati sen si, milostna Gospa, 

stopila v naše težke, mračne dni, 

da bi pomoč prinesla od boga! 

 

Zvezala spet z nebesi si ljudi, 

rodila nam Gospoda Jezusa, 

življenje božje vodi nam poti. 

 

Odloži, mati Cerkev  

 

Odloži, mati Cerkev, jok! 

Vesela rešenih otrok 

hvaležno pesem zdaj zapoj, 

Gospodov mir naj bo s teboj – 

Radosti polna Jezusa 

ponižno moli in Boga! 

 

Ti si življenje večna moč, 

človeški bedi si pomoč – 

pri božji mizi dan na dan 

s krvjo oživljaš lastnih Ran, 

kar smrtni je zamoril greh, 

ki plazi nizko se pri tleh. 

 

Vstanite! se z neba glasi, 

po duhu človek le živi, 

po duhu naj vsakdo ravna, 

in nosi breme bližnjega: 

nekoč bo sad ljubezni želi, 

svoj delež s Kristusom imel. 

 

Ko si dotaknil se lesa 

na Križu zveličavnega, 

je mrtvi človek zaživel, 

v življenje stopil je vesel, 

ki Rešnje ga Telo deli 

ki iz Presvete vre krvi! 

 

Neskončni Bog in Kralj vekov  

 

Neskončni Bog in Kralj vekov, 

poslušaj vdanih spev glasov: 

slavimo, hvalimo srčno 

Te vsi in ljubimo zvesto, 

ker si Gospo poslal na svet, 

devištva, materinstva – Cvet. 

 

Med nebom si in zemljo most, 

življenja božjega skrivnost: 

navzočnost živega boga 

in vsega upanja sveta – 

prinašaš zaželeni mir, 

nebeške Mane sladki vir. 

 

Neskončno blaženo telo, 

ki je prineslo na zemljo, 

kar ne obseže vse nebo: 

Gospoda samega lepo – 

privedi, sveta nas Gospa 

v kraljestvu Sina ljubega! 

 

 

Ps 44 

 

Privrela pesem iz srca 

mi zate je, najvišji Kralj –  

najlepši me sinovi si, 

kar naša zemlja jih rodi. 
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Na veke blagoslovil Bog 

je tvojo pot, o moj Gospod – 

za vero in pravičnost vnet 

osvajaš si in vladaš svet. 

 

Mogočen, silen si junak 

in srečen si na vsak korak, 

desnica tvoja, tvoja moč, 

je vlila strah sovražnikom. 

Tvoj prestol vekomaj stoji, 

nobena moč ga ne zdrobi: 

krivico sleherno mrziš, 

zato se zmage veseliš. 

 

Tvoj plašč, zavit v prijeten vonj, 

navdaja z radostjo zemljo, 

iz slonove kosti tvoj dom 

pa slavospevi polnijo. 

 

Ps /29 

 

Iz globočine kličem te, 

iz vsega svojega srca – 

poslušaj sliši me, gospod, 

poslušaj prošnje moje glas. 

 

Če gledal boš samo na greh, 

Gospod, Gospod – kdo bo obstal – 

a ti si poln usmiljenja 

in rad nam grehe odpustiš. 

 

Zaupam v tebe, hrepenim 

po tebi, jutranji moj svit – 

ko me teman obdaja mrak, 

ti moja luč si iz neba. 

 

Le vate upam, moj Gospod, 

ti moje si usmiljenje – 

obilno odrešenje si 

za rod, ki mnogo je grešil. 

 

Iz globočine kličem te, 

poslušaj in usliši me – 

ti naše si usmiljenje, 

odpusti nam, odpusti greh! 

 

Ps 22 

 

Gospod je dobri moj pastir, 

ničesar ne pogrešan več 

me njegove vode pojo, 

na srčne vodi me trate. 

 

Poživlja mojega duha 

in varuje me hudega, 

četudi hodil bi v temi, 

njegova milost me krepi. 

 

Pogrinja mizo mi vsak dan 

in zvrhan kelih daje v dlan, 

mazili z oljem mi glavo, 

ne bom se bal nasprotnikov. 

 

V njegovi hiši bom živel, 

njegovih bom dobrot vesel, 

ko ves se bo iztekel čas, 

Gospodu še dajal bom čast. 

 

Ps 71 

 

Ti, o Bog, si Kralj vesoljstva, 

ti najvišji si sodnik, 

po pravici vladaš ljudstvu 

in ponižnim mir deliš, 

ti boš zdrobil zatiralca, 

ti ubožce okrepiš. 

 

Dolgo boš živel kot sonce, 

kakor dež na svet rosil, 

vse objel boš zemlje konce 

in sovraštvo ukrotil, 

kralji iz dežel ti daljnih  

dragih prineso daril. 

 

Vsi rodovi ti služili 

bodo vdano in zvesto, 

prav iskreno te molili, 

saj boš njihov blagoslov, 

polja bodo spet rodila 

in bogat šumel bo gozd. 

 

Vse naj tebi hvalo poje, 

vse, Gospod, naj te slavi 

veličastvo tvoje božje 

vse priznavajo stvari: 

dokler sonce bo sijalo, 

vsak naj jezik te časti. 

 

V spomin ST 28.7. 1981 

 

V poletni poldan sonce se ustavi,  

da odpočije si na dolgi poti, 

ne dih ne glas pokoja mu ne zmoti 

in mir razlije se po vsej naravi. 

 

V spokojnosti se blaženi in zdravi 

utrujene povesijo peruti, 

zavetja ptič poišče si v samoti, 

ki vir je vsaki sreči pravi. 

Visoki poldan tudi si odšel, 
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učitelj in prijatelj, si od nas, 

od preobilnega utrjen dela. 

 

Odšel si, da plačilo boš prejel, 

ki božji ti naklanja ga obraz: 

ljubezen te je Večnega objela. 

 

V spomin ST 28.7. 1981 

 

Prišel je žetve blagoslovljen čas, 

bogato klas pri klasu nam šepeče, 

prepoln je tihe, radodarne sreče, 

da smel se žrtvovati bo za nas. 

 

O človek, posvečeni dobri klas, 

življenje tvoje v poldan se leskeče, 

boječe pred neurjem ne trepeče, 

Gospodov sam te varuje obraz. 

 

Gospod se skloni, rahlo te objame, 

na svoje te pritegnil je Srce, 

da v svoje večne žitnice te spravi. 

 

Ne boš trohnel v pozabi črne jame, 

življenje novo se ti, klas, odpre, 

za dela nagradi te sončni slavi. 

 

V spomin ST 28.7. 1981 (po ljudski) 

 

Ne bom polagal cvetja ti na grob, 

ker cvetje vse prehitro nam ovene 

in take tudi rože ni nobene, 

ki vredna bi bila za tvoj pokop. 

 

Ne bom luči prižigal ti na grob, 

kaj  povedo naj leščerbe meglene, 

ki žar srca s sramoto jih odene 

in jih zasenči jame črni strop. 

 

Prinašal cvetje bom hvaležnosti 

za vse, kar bil si, storil in govoril, 

prinašal do poslednjega ti dne. 

 

Prižigal luč ti bom zavzetosti, 

da tvoje misli bom podeseteril, 

ki tebe vrednih del naj obrode. 

 

Za č.g. Antona Drofenika 6.4. 1941- 6.4.1981 

 

Duhovnik Veliki je, Kristus – Bog, 

zaupal delo svojih svetih rok 

vsem tistim, ki odločijo se zanj 

in duh je njihov čisto Boga vdan. 

 

Odločili ste zanj se tudi vi 

vse svoje posvetili mu moči, 

podarili duhovniško srce, 

da mogli k bogu bi voditi svet. 

 

Tega je zdaj že štirideset let, 

ko novomašnik ste, pobožen, vnet 

začeli delovati za Gospoda, 

nobenih žrtev ni bilo vam škoda. 

 

In prav takrat je prihrumel vihar, 

svetovne vojne se užgal požar, 

ki žal ni prizanesel niti vam, 

nasilje vas izgnalo je drugam. 

 

Premagali vso težo ste gorja, 

vrnili spet se na domača tla: 

vsa leta k Bogu vodite zvesto, 

vse žrtve blagoslavlja vam nebo. 

 

Ko zremo vaše delo posvečeno, 

ki za Boga in svet je dragoceno, 

zares se z vami veselimo vsi 

naj dobri Bog še dolgo vas živi! 

 

Semena zlata, ki ste jih vsejali, 

naj tudi v žetvi bi bogato brali, 

naj Bog vas blagoslavlja še naprej, 

to vsako naše vam želi srce! 

 

Hvaležnosti iskrene vdani dar 

polagamo vsi z vami na oltar, 

da dvignil bo s prijetno se vonjavo 

pred božji prestol, v blaženo višavo. 

 

Hvala, Gospa, Hvala Brezmadežna - 8.12. 

 

Krivda je naša dediščina, 

krivda je naše breme, 

krivda je naša usoda, 

bedni Adamov rod. 

In vendar slutimo, da smo več, 

in vendar slutimo, da smo otroci luči 

k Materi hrepenimo, k Materi živimo. 

O, luč – kje si in kakšna si? 

 

Se skrivaš v visokem molku polnočnih zvezd? 

se bližaš z rastočo zarjo? 

Posiješ v nas s prvimi sončnimi žarki? 

Nas spreminjaš v več z opoldansko polnostjo? 

Ti nepremagljiva moč  nedotaknjenega 

devištva? 

Vse to in mnogo več. 

In ta več je: Svoboda. 

Prostost od vsake krivde, 

prostost od vsakega bremena, 
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neskaljeno oko ljubljenega otroka, 

čista zamisel Najvišjega. 

Kličeš nas za seboj, izzivaš s svojo lepoto, 

privlačiš s svojo enkratno dragocenostjo. 

Dokaz, da ni pretežko, biti otrok, 

dokaz, da ni nemogoče biti čist – 

neoskrunjen od blata širokih, pogaženih cest. 

Če smo te pozabili, je to naša bolest. 

Če bi te tajili, je to naša obsodba. 

Če te ljubimo, te hočemo ljubiti še bolj. 

Če te iščemo je to naša sreča. 

Če te prosimo posredovanja pomoči, je to naša 

moč. 

 

Brez naslova (razni listi) 

 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Brezmadežna se znak na njem blesti 

V belini snežni vije se čez plan, 

bel cvet Marije zliva se Ime. 

 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Kdor s svetim Znamenjem se tem bori 

ne bo zajelo umazano morje 

nikoli njega čistega srca. 

 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Z Gospo, ki kači strla je glavo, 

zmagovalec tudi nas bo vsak postal: 

ovenčala ga bo nebeška luč. 

 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Naj zla nesrečnike osvobodi, 

ki sužnji greha, lastnih so strasti, 

ki so nedolžnost poteptali v prah. 

 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Kdor Materi deviški zvest bo ostal, 

na Srcu Sinu bo nekoč slonel, 

ki Čistost je devic in sončni Kralj. 

Naprej! Naš prapor zmage naj vihra! 

Prisluhne pesmi naj njegovi celi svet, 

saj je močnejša kakor kletev, jok – 

saj angelcev se v njo izliva zbor. 

xxxxxxxx 

 

XIII p. Pent 

Pozabilo gobavcev je devetero, 

kdo je On, ki jim je zdravje dal. 

Veseli v svet nazaj so odhiteli 

smehljaj uživat kratkih zemskih dni. 

 

Le eden s h gospodu je povrnil – 

tako prevzet je božje bil dobrote, 

da je pozabil nase in na svet, 

Gospoda le želel je in iskal. 

 

Hvaležnosti je poln Mu pal k nogam, 

bolj s srcem kakor z usti je govoril, 

otroško vdano se zahvaljeval. 

 

Več našel je, kot bi mu nudil svet 

vesel Gospod je vere bil njegove, 

za pot v življenje dal mu blagoslov. 

 

xxxxxxxxxxx 

 

Odprla se usmiljena je Roka 

Gospoda, ki nad zvezdami živi – 

Dar čudežen je naklonila svetu, 

kot ga sicer vso dolgo večnost ni. 

 

Na nebu svetlo zarjo je prižgala, 

znanilko vsem objokanim očem, 

da kmalu, kmalu sonce nam bo vzšlo, 

vesel prineslo našim dušam dan. 

 

Prišla na svet je čudežna Devica, 

čeprav iz Adamovega rodu, 

svobodna, prosta greha vseh verig. 

 

Za kaj prostost bo Svojo pozabila? 

K Očetu pohitela bo, prosila, 

verig naj greha reši tudi nas! 

 

xxxxxx 

 

Če žalostna bi duša zajokala, 

ker drago se svetilka je zabila, 

krivico in napako bi storila, 

svetilka zopet bo med nami vstala. 

 

V podobi novi se bo prikazala, 

ne bo lepote svoje izgubila: 

zdaj večno bo, kar je bilo iz ila, 

v gospodu se bo slave radovala. 

 

družino drago bo kot prej družila  

pod zmoto na razpotjih varovala, 

o luči ji vernosti govorila. 

 

Med svojimi do konca bo ostala. 

Z zaupanjem še večjim jih polnila, 

v težavah jim viharjih pomagala. 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Oznanil angel je nekoč življenje 

Besede večne, ko prišla je v svet 

zdaj vidijo oči ga smrtne spet 
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Gospoda oznanja nam: Vstajenje. 

 

Za vedno je premagano trpljenje, 

odprl se grob je kot v pomladi cvet – 

načrt rešenja zdaj je razodet: 

presega daleč naše hrepenenje. 

 

Prevzela vest o Vstalem je žene: 

na krilih angelskih so pohitele, 

da vest veselo celi svet izve. 

 

Še zdaj besede njihove žive, 

do konca dni ne bodo izzvenele: 

nasprotja vsa pred njimi oneme! 

 

xxxxxxxx 

 

Ko naš Gospod se pri blagoslovu dvignil je v 

nebo, 

svetal in bel oblak Ga je zakril, 

navzočnosti je vidni čas minil, 

odmaknilo se božje je telo. 

 

Ko Sonce evharistično je vzšlo, 

kadila Ga oblak je počastil, 

navzoče v vonj je posvečen zavil, 

spet združil z Bogom s sveto nas vezjo. 

 

Kar je minljivo, se je spremenilo, 

vsa teža je spuhtela v bel oblak, 

v dišavo drago – revščina prešla. 

Srce je božje se do nas nagnilo, 

berača dvignilo čez rajski prag, 

združilo s Svojim – našega duha. 

 

xxxxxxxxx 

 

Nebo in zemlja Tvoja sta, Gospod! 

Vesoljstvo Ti si temelje položil, 

zato po vsej pravici ti ime 

je dano sveto; Jezus – Rešenik. 

 

Pravica moč je Tvojega prestola, 

ki Večni sam te Sina imenuje. 

Začetnik Ti si svetega življenja, 

zapeli vsi Ti bomo novo pesem. 

 

Gospa mogočna in devic Devica, 

Po Tebi smo prejeli Rešenika:  

še zdaj prinesi v naše Ga življenje! 

 

Saj ti, Brezmadežna poznaš življenje, 

zaupanje poznaš Ti naših src: 

nihče zaman se ni Ti še izročil. 

 

(Prišel si angel velikega sklepa, 

da grehov rešil bi vesoljni svet.) 

 

xxxxxxx 

 

blešči se rosa kot morje solza, 

ko temna noč na zemlji še leži, 

ko bledo jutro komaj se rodi, 

ki brazdno vidi našega gorja. 

 

Ko sonce se pojavi vrh neba, 

solza se rosa bolj in bolj suši 

in v topli luči dneva se gubi – 

v veselju duša naša že igra. 

 

Kot mračna noč življenje bo prešlo, 

kot bledo jutro se bo izgubilo, 

utonilo v sončni večnosti nebes. 

 

Takrat na Sonce božje bo izpilo, 

največje se zgodilo vseh čudes: 

združilo z Bogom naše se telo. 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

Zdaj zadnja je skrivnost se razodela, 

ne moremo o Tebi več dvomiti, 

prisrčno le Te moramo ljubiti, 

neskončni Bog, in Tvoja sveta dela. 

 

Sint lumbi vestri praeoinoti 

ev. 31.12. 

 

V hrup razbitih čaš, razbitih lic 

in potnih teles 

neslišno kane čas 

nam novo leto. 

Kaplja 

se iz večnosti prelije v večnost. 

Kaj za nami je? 

In kaj pred nami? 

Življenje. 

Samo življenje – v tem revnem svetu. 

In kaj je nad nami? 

Nedoumljiva in vsevedna 

pota Previdnosti. 

Nezmotljiva bolj 

kot svetli krogi sonc in zvezd. 

In človek, pedenj možiček, 

prah v vrtincu vetra, 

si umišlja, da je gospodar 

in da si sam bo kazal pot. 

Sočutno kane čas, 

iz večnosti prelije se v večnost. 

Dotaken tiho se srca: 
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Quonsqne Laudem? 

Kdaj tudi ti 

se v večnost boš prelil? 

 

xxxxxx 

 

Hvaljen, Jezus! Obsodili 

so Te krivo: naložili 

križ nedolžnim so ramam. 

Daj, o Jezus, tudi nam, 

da se nikdar pregrešili 

ne bi z zlobno, krivo sodbo! 

 

Hvaljen, Jezus! Križ objel si, 

ves pokoren v smrt odšel, 

dasi krivde ni na Tebi. 

Daj, o Jezus, nam sprejeti 

vse težave tu na sveti, 

vdano in za Te trpeti! 

 

Hvaljen, Jezus! Križ utrudil 

Te je že, da si se zgrudil 

prvikrat pod njim na tla. 

Daj, o Jezus, nam spoznanja, 

daj obilnih solz kesanja 

že ob prvem padcu v greh! 

 

Hvaljen, Jezus! Srečala 

Te je Mati žalostna,  

Sina – v smrt hitečega. 

Daj, o Jezus, da z Marijo 

Te pod križem iščemo, 

najdemo in spremljamo! 

 

Hvaljen, Jezus! Simon sprejme  

Tvojo breme in ga nese 

po stopinjah Tvojih svetih. 

Naj se, Jezus, hvalimo 

s Tvojim križem, nad katerim 

pohujšuje se brezbožni svet! 

 

Hvaljen, Jezus! Usmiljena  

briše ti obraz Veronika, 

ves krvav in opljuvan. 

Naj, o Jezus, iz srca 

zadostimo za žalitve 

ljudstva, časa divjega! 

 

Hvaljen, Jezus! Križ težak 

Ti je ustavil spet korak: 

drugič padel si na tla. 

Daj, o Jezus, nam moči, 

grehov se ogibati 

odpuščenih v spovedi! 

 

Hvaljen, Jezus! Ženam tožnim 

rekel si jeruzalemskim, 

naj nad sabo jokajo. 

Daj nam, Jezus, milosti 

si prav resno sprašati 

z grehi obloženo vest! 

 

Hvaljen, Jezus! Tretjič že  

križ pretežek te podre, 

ki nedolžen nosiš ga. 

Naj, o Jezus, ne zgrešimo, 

trmasto se ne držimo 

vseh slabosti in razvad! 

 

Hvaljen, Jezus! Trgajo 

ti obleko … telo, 

Kis in žolč Ti dajejo. 

Da, o Jezus, da dostojni 

smo v obleki; zmerni, 

v jedi in pijači trezni! 

 

Hvaljen Jezus! Zdaj razpno 

Te na Križ in dvignejo 

kvišku k nebu od zemlje. 

Daj nam, Jezus s potrpljenjem, 

vse premagati v trpljenju, 

k Tebi priti v paradiž! 

 

Hvaljen, Jezus! Da izpolniš 

božjo voljo, Ti umiraš, 

in umreš, ves svet odrešiš. 

Daj nam, Jezus, v uri smrtni  

vere, upanja, ljubezni, 

da se rešimo pekla! 

 

Hvaljen Jezus! telo sveto, 

s križa sneto spet objema 

Mati Sedem žalosti. 

Naj, o Jezus, čutimo 

žalost s Tvojo Materjo, 

Te kot ona ljubimo! 

 

Hvaljen, Jezus! Spremljamo 

Tvoj svet pokop in molimo 

vdano Tvoj častiti grob. 

Daj nam, Jezus, prav pogosto 

in goreče še sprejeti 

v obhajilu s čistim srcem! 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Cordis Jesu – C – 83 

 

Kako pozabi božje naj Srce 

na ovce, po vsem svetu razkropljene, 
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vse bolne, ranjene in nebogljene, 

ki pozabili nanje so ljudje? 

 

Kako  njih stiske naj ga ne bole 

zapustil ni med njimi prav nobene, 

v očeh njegovih vse so dragocene! 

storiti hoče vse, da jih otme. 

 

Kako naj bo ljubezni ne mogoče, 

da šla bi skozi trnje in puščavo, 

ne poiskala žrtev bi teme?! 

 

Kako rešitev naj mu ne uspe, 

ki z njo bo povečal božjo slavo, 

saj eno božje sta Srce in – Oče. 

Ezek 39, 11-16 

Rimlj 5, 5-11/Lk 15, 3-7 

 

Slomškova nedelja  

30.9. 1984 

 

Služabnik Tvoj sem, božja bil Beseda, 

poklical si me že v začetku mojih dni, 

življenja si nakazal mi poti, 

da ne zmotila bi zavist me bleda. 

 

Ostal si jasnost mojega pogleda, 

po tebi razpoznaval sem ljudi, 

voditi mogel skoz nevarnosti, 

saj ti – življenje si, in ne le veda. 

 

Ti – večno olje mojega srca, 

dajal si hrano mi, da sem sijal, 

ko vse okrog ležala je tema. 

 

Ti k pravim ciljem si mi pot ravnal, 

prebudil duše spet sem za Boga, 

izrastke zmot in grehov sem portal. 

 

DOM. X. p. PENT 

 

Pri Tebi, ljuba smo mati, doma 

k Tebi nemir nas vodi srca 

k Tebi kliče iskanje duha, 

razočaranja grenka – k tebi! sveta – 

 

Milo razgrinjaš zlati svoj plašč, 

pod njim zavetje vsakemu daš: 

Kr smo dolžni – vse poravnaš, 

kar smo iskali – pripravljeno imaš! 

 

Stiskamo k Tebi kot roj se otrok – 

nepregleden je vrst naših krog – 

Tebi zaupamo se, kot je Bog 

sam poslužil – Tvojih se rok. 

 

Vere prižigaš svetlo nam luč, 

z jo za nebesa podajaš nam ključ: 

z njo – krepko se upiramo zlu, 

z njo do kraja smo vdani – Bogu! 

 

Upanje sveto vzbujaš, krepiš: 

ko nas do tal ponižal je križ, 

s tolažbo nas toplo spet poživiš, 

očem pokažeš – zlat paradiž. 

 

Ljubezen – največjo, najvišjo krepost 

prižigaš duši – vso njeno sladkost 

poslednjo modrost in najglobljo skrivnost: 

po njej iz prepadov postavljaš nam most. 

 

Vesela pred Sabo mladih si lic, 

milosti polna ponavljaš Svoj klic, 

poroštvo daješ, da konec krivic 

po Tebi se bliža – Devica devic! 

 

Mons juni peri XII – 23.VIII. 62 

 

Razmaknil strop se je zelenih katedral 

prodrla ga molitev je srca – 

in dvignila ga želja do Boga: 

pod sinjim svodom valovi koral. 

 

Besede sladke, kot jih govor misal, 

ponavlja zbrano gostih smrek tema, 

pretkana z žarki sončnega zlata – 

ki vsepovsod med veje koplje si kanal. 

 

Ves les in vsa trdota misli žalostnih, 

sproščena zemskih zakonov in teže, 

se poduhovila v stebre je zračne. 

 

Šepeče živa, kakor vetrca je dih, 

prepolna upanja, vedrine sveže 

preplavlja s pesmijo strani temačne. 

 

- Tunc exsultet omnis higna silvarum – 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

Z nebes poslan je angelski pozdrav, 

poslan, ko rosno jutro zažari, 

ko dan najvišji meri nam poti, 

ko mrak pokojno spušča se z višav. 

 

Oznanja, da Bog – človek je postal, 

o vdanosti Device govori, 

ki je molila, naj se vse zgodi, 

kar v blagor naš Gospod je zasnoval. 
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Mogočna reka lije na zemljo, 

prinaša milost Svetega Duha, 

zaklade večne nam deli nebo. 

 

Veselje, kakor svet ga ne pozna, 

zvon angelski prinaša na uho – 

k Očetu dviga našega duha. 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ass 6-3 

Kako izgnanec se razveseli, 

ko spet pogleda milo domačijo, 

glasovi znani dušo zazvenijo 

in vrsta dragih mu v objem hiti. 

 

Oko zdaj od veselja se solzi, 

ljubeča spet si srca govorijo, 

za srečo novo dihajo, živijo 

korak jih vodi v same sončne dni. 

 

Še bolj Gospa se ljuba vzradovala 

je ob vrnitvi v Svoj nebeški dom, 

da Oče Jo poviša, venča Sin. 

 

Med zbori angelskimi je ostala, 

da briše nam solze in zdravi dvom 

in k sebi vodi v srečo nas višin. 

 

xxxxxxxxx 

 

Dovolj o Bog bi storil, še preveč 

če le enkrat nebo bi zapustil, 

če le enkrat za nas bi se rodil: 

nihče ne prosil bi, ne čakal več. 

 

Dovolj, o Bog, bi storil – še preveč, 

če le enkrat za nas bi Kri prelil, 

za vse bi z njo Oče ti zadostil – 

Slavil bi vedno duh Te naš goreč. 

 

A ti v ljubezni mere ne poznaš, 

med nami vedno znova se rodiš, 

daruješ se, umiraš slednji čas. 

 

Skrivnostno na oltarju zaživiš, 

in že neštetim spet se v jed razdaš: 

mogočnost je, dobrota Tvoj obraz. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ustavimo, v življenje se ozremo: 

k mejniku od mejnika nam hiti, 

in kakor niz se biserov vrsti – 

kaj vse bo še preneslo nam, ne vemo. 

 

Do raznih pač mejnikov še dospemo, 

zaupno gledamo v bodoče dni, 

ko niz se naših del obogati: 

veseli dosedanjih biti smemo. 

 

In vendar je še več življenje naše: 

kot pesem se vesela nam preliva, 

z neba prihaja, do neba kipi. 

 

Navdih ji daje vino božje čaše, 

v nebeški Mani svojo moč uživa: 

v ljubezni božji – prosta je skrbi! 

 

xxxxxxxxxxx 

 

Pojedino pripravlja Gospodar 

in vabi nanjo svoje vse stvari 

obilne je pripravil nam dari 

zavreči, odkloniti jih – nikar! 

 

In vendar temu …. bolj so mar 

in oni ženitnino bolj cene, 

zaman krog Sebe Oče si želi 

otroke zbrati, dati jim Svoj dar – 

 

Negodnike bo, nebogljence zbral, 

usmiljeno za mizo nas posadil, 

ki tavali po cestah smo sveta. 

 

Bogastvo bo kraljevo nam razdal, 

ponižnost bo z ljubeznijo nagradil, 

ogrni z žarom Svojega Srca. 

 

xxxxxxxxxx 

 

Popotnik stopil je na sveta tla, 

kjer zbrani vitezi častijo Grala, 

skrivnost Gospodova jih je zvezala – 

On sam navzoč je, varuje jih zla. 

 

Popotnik stopil je na sveta tla – 

krepost je Ludovika tu veljala, 

posest je zemsko v  - božjo prekovala: 

Rešitev duš! mu zvezda je bila. 

 

Popotnik stopil je na sveta tla – 

Devica se je hrabro vojskovala, 

do zmage dvojne svoje pripeljala 

kot plamen čist se dviga do neba. 

 

Popotnik stopil je na sveta tla: 

tu roka Arška grehov odvezala, 

posula z rožami te Cvetka Mala – 

v imenu vse in s pomočjo Boga – 

 

Popotnik stopil je na sveta tla: 

tu se Brezmadežna je prikazala, 
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rešitve naše temelj je postala – 

molitev vsa in hvala Ji velja! 

 

Popotnik stopil jena sveta tla: 

stoletij vera ga je poživila, 

stoletij ga ljubezen napolnila, 

stoletij ga ljubezen napolnila, 

stoletij moč – užgala mu duha. 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

Ko nagne se večer, se nagne roža 

vsa trudna je in si želi pokoja- 

zganila je, odprla krila svoja – 

na rahlo veter vlažen jo poboža. 

 

S predrobnimi jo hlapi zdaj obkroža, 

kot njenega ne želel bi zastoja, 

kot zmage bi se veselil iz boja – 

in res se je zbudila – sveža roža! 

 

Ko se je Tebi, Mati nagnil dan, 

Te Duh iz večnosti je vso obdal 

in v rosi si Njegovi – oživela. 

 

Še lepše, kakor prej, si zacvetela, 

Tvoj beli cvet je, poln življenja, vstal – 

ljubezen, vera – ni bila zaman! 

 

S. JOSEPHI - 82 

 

Izpolnil Oče svoje je obljube, 

zaupal Sina našim je rokam, 

da svet bi ne ostajal prazen, sam, 

odrešen bil bi grehov in pogube. 

 

Zravnal je zemlji nezvestobe gube, 

pravičnost vrnil našim je stezam, 

odvzel človeškim breme je ramam, 

in uresničil sanje, najbolj ljube. 

 

N delu je ljubezen – moč Duha, 

presegla naše pojme je, spoznanje, 

nas pritegnila v zvest oskrbnike. 

 

Napravila nas Sinu je rednike, 

sodelavce za božje je snovanje: 

na zemlji že deležni smo – neba! 

 

Tako upiram 

 

Tako upiram 

nikdar utišene oči 

v beli lokvanj 

na temnozeleni gladini 

jezera… 

v lahno drhteči cvet, 

kakor srce 

strmi v nastajajoči dan 

prve ljubezni… 

 

In ko bo prišla noč 

in ugasnila belino lokvanja 

in zabrisala drhtenje gladine, 

bom še ostal, 

bom še strmel 

kakor slepec 

v tisti beli lokvanj. 

 

xxxxxxxxx 

 

Pozdravljen, novi naš občan! 

Pozdravljen sin iz naših korenin, 

ljubezni zrele sveži, zdravi sad – 

prisrčno dobrodošel v naši sredi. 

 

Pozdravljajo vsi naši te pogledi, 

prebudil v nas si polno smelih nad, 

zajemaj rast z prednikov globin, 

bogastvo njih naj ti ne bo zaman. 

 

Življenje je enkraten božji dar, 

zaklad, ki se nenehno obrestuje 

in sebe in vso družbo osrečuje, 

Neskončnega si umotvor  in stvar! 

 

Odvrača naj, kar ti bilo bi v kvar, 

z modrostjo naj te mojim napolnjuje, 

z bogastvom zanj te tvojim osrečuje, 

kot Oče blagoslavlja te – vsakdar. 

 

15. VIII – C – 1989 

 

Odprlo se nad nami je svetišče 

sončna luč je zemljo obsijala: 

Gospa, Kraljica je pred nami vstala, 

Najvišjega je čisto bivališče. 

 

Prihaja, da izgnance nas obišče, 

da z nami bi po veri potovala, 

s sijajem božjim – pravo pot kazala: 

zaupanja, ljubezni je žarišče. 

 

Blagrujejo vsi zemlje jo rodovi, 

ki je rodila nam Odrešenika, 

za nas njegovih prosi milosti. 

 

V družini Cerkve kakor luč žari, 

pred njo zmaj hudobije se umika, 

v nebesa vzeti njeni so sinovi. 
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Raz 11, 19a; 12,1-6a. 10ab 

1Kor 15, 20-26 

Lk 1, 39-56 

 

3.dan češčenja pri Sv. Danijelu 

5. XII. 1986, petek 1. adventnega tedna 

 

Usmili se, usmili se, Gospod, 

usmili naših slepih se oči – 

naj tvoje sonce v njih se prebudi: 

usmili se, usmili se, Gospod! 

 

Mi vemo in zaupamo trdno, 

da vse, kar hočeš, se lahko zgodi: 

puščava v vrt cvetoč se spremeni 

in vsi ubogi se vzradujejo. 

 

Prav zdaj in tukaj smo te srečali, 

ljubezni in dobrote polnega – 

Stojiš v svetišču božjem, čakaš nas. 

 

Usmiljen naj nas tvoj ozdravi glas, 

da vidimo v sijaju te boga: 

veselo bomo te oznanjali! 

 

Iz 29, 17-24 

Mt 9, 27-31 

 

xxxxxxxxx 

K cvetoči jablani se jablan sklanja 

razgrinja svoj bogati beli kras, 

šepeče nežno ji njen tihi glas, 

da čas Kraljice maja je, naznanja. 

 

O njej podnevi in ponoči sanja, 

v molitvi sanje iščejo izraz – 

Device vse proslavljajo obraz 

z nebes ji pesem angelov odzvanja. 

 

Lepota rož le eno vsa proslavlja, 

za Rožo se skrivnostno skrbno kiti, 

milino Njeno rada bi posnela. 

 

Nešteto ustnic vdano Jo pozdravlja, 

obljublja ji, do konca Jo ljubiti – 

deviška Mati ves je svet ogrela. 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Meglen in mračen dan, 

kot čakal bi na smrt – 

usahel trave šop 

šepeče sam s seboj – 

pred tedni že je mraz požgal 

zelenje vse in zadnji cvet. 

 

Vstanite bratje! Nov je čas. 

Poglej po njivah nežno kal! 

Viharjem zimskim bo na kljub 

veselo gnala v žetev novih dni. 

 

Poglej na vejah brst napet, 

le nekaj dni in bo cvetel 

in nov nam sad rodil. 

 

Povzdignite glave, 

rešenje bliža se. 

Posvetno vmir kot usahel list 

nebeško v dušah nam brsti. 

 

xxxxxxxxxx 

 

Ne bojim se Tebi, Mati, hvalnic peti, 

da rekel bi preveč, se ne bojim 

saj vem, da vse, kar v Tvojo čast storim, 

enako v slavo je Trojici Sveti. 

 

Ko s pesmijo ljubezen razodeti 

iskreno, vdano kot otrok želim, 

kot Mater Kristusovo Te častim, 

kot čudež morem Te Duha dojeti. 

 

Kdor ljub Tebe, našel je Očeta, 

ki Te edino v vetu je izbral, 

da bi pri Njem za nas posredovala. 

 

Brez slehernega madeža Spočeta 

kot rosno jutro čisto je srce 

si upanje človeka, ki je pal – 

kot Mati boš domov nas pripeljala. 

 

Assumptio 10 

 

Kot vse bile bi samo hude sanje, 

ki se razblinejo, ko dan je vstal, 

tako se je trpljenje čas končal 

in blaženosti čas prišel brezdanji. 

 

Kdor je v solzah sejal, v veselju žanje,  

in več prejema ta, kdor več je dal – 

Sin božji sam se je po tem ravnal, 

ko Mater vzel iz bede je sedanje. 

 

Obema – človek je pripravil križ, 

ob njem sta združena bila tesno – 

Po križu sta Oba prišla v nebo! 

 

Zdaj v slavi rajski se, Gospa, blestiš, 

Od vseh le eno še imaš željo: 

da k Bogu bi privedla vso zemljo! 
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Moliti v duhu (Jn) Sacam liturgiam, Konstitucija) 

 

BS I, 10: Verniki morajo svojega duha uskladiti z besedo. Verniki naj se bogoslužnih opravil 

udeležujejo zavestno, dejavno in z vso duh. koristjo. 

BS I, 12: Duh. življenje pa ni samo v sodelovanju pri sv. bogoslužju. Kristjan mora tudi v svoji sobi 

moliti le svojemu Očetu na skrivnem ter po apostolovem nauku celo neprenehoma moliti. 

BSII, 30: Ob svojem času je treba ohraniti tudi sveto tihoto. 

BS II, 33 – V bogoslužju bog govori svojemu ljudstvu. 

BSV, 48 – Da bi se verniki z božjo besedo duhovno oblikovali 

BS IV 90/4. pogl. Duh naj se sklada z besedami 

BS VI 112/ 6. pogl. Naloga c. glasbe je služiti bogoslužju (ne ga pa ovirati!) 

113 – naj s posvečenimi služabniki dejavno sodeluje tudi ljudstvo. 

Dei Verbum – O bož. razodetju (konstitucija) 

Uvod: da bi ves svet ob poslušanju zveličavnega oznanila veroval, po veri upa, po upanju ljubil. 

Bog nagovarja ljudi kot prijetelje (2 Mojz 33,11/ Jan 15,14-15) in z njimi občuje (Bar 3, 38) 

govoril nam je po Sinu (Hebr 1, 1-2) 

2.pogl. 8: Spoznanje raste, ko verniki izročilo premišljujejo v svojem srcu (Ik 1, 19 in 51), po 

notranjem spoznanju duhovnih stvari. 

Lumen gentium v, 39: To je namreč božja volja, vaše posvečenje. Bodite polni, kakor je p. vaš neb. 

Oče (Mt 5, 48) Bog je svojo ljubeznijo razlil v naša srca po Sv. Duhu, ki nam je bil dan . Vsak vernik 

mora rad poslušati b. besedo (V, 42) (Rim, 5,5) 

Marija: Jezus blagruje tiste, ki božjo besedo poslušajo in jo ohranijo (Lk 11, 17/28)  

Cerkev o njej pobožno premišljuje (pie….) in zre (contemplaus) v luči učlovečene božje Besede – se s 

tem bolj in bolj upodablja po svojem ženinu (III, 65) 

Gaudium et spes: 

Uvod 7: ostrejši, kritični čut zahteva od čl., da se vere oklepa bolj osebnostno. Vendar: neravnovesje 

med prakt. umovanjem in teoretičnim načinom mišljenja. Nasprotja med kolektivnim življenjem in 

težnjami po osebnostnem mišljenju ali celo po kontemplaciji. 

I.del, 11: prizadevamo si razločiti, katera so v dogodkih in težnjah prava znamenja božje navzočnosti 

ali božjih načrtov. 

I. del, 16. Vest – človekovo najbolj skrito jedro in svetišče, kjer je čisto sam z Bogom, čigar glas zveni 

v človekovi notranjosti. 

II. Opustili ste to, kar je v postavi važnejše: pravičnost in usmiljenje in zvestobo Mt 23,23 

Čujte z menoj (Mt 26,38) Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, ali meso je 

slabo. Mt 26, 41 Moj Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene; vendar ne, kakor jaz hočem, 

ampak kakor ti. Mt 26,39 

Usmili se me, gosod – Sin davidov! Mt 15,22 

tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njih gospodarjev Mt 15, 27 

Mr 11, 24 Karkoli v molitvi prosite, verujte, da boste prejeli, in vse se vam bo zgodilo – In kadar se 

stopite k molitvi, odpustite, če imate kaj zoper koga: da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše 

grehe. Ljubiti je več kakor vse žgalne in c. daritve Mr 12,33 Moja duša poveličuje Gospoda Lk 1, 46 

Hvaljen Gospod bog Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo Lk 1, 68 

Slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji Lk 2,14 

Besedo slišijo in ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrode sad v potrpljenju Lk 8,15 

Moja mati in moji bratje so ti, ki božjo besedo poslušajo in spolnjujejo Lk 8,21 
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(Pesmi nimajo naslova) 

 

Zahvaljen, Bog, da si poslal 

pastirja dobrega med nas 

iz ljudstva si ga sam izbral, 

v vinograd božji ga pozval. 

 

Tega sto petdeset je let, 

ko v naše mesto je prišel, 

nas v veri je utrjeval, 

v ljubezni vnemal do Boga. 

 

Ko se prebujal je naš rod, 

nas vodil je na pravo pot 

hvaležni mu zato sedaj  

odkrivamo njegov obraz 

 

xxxxxxxxxxx 

 

Prazničen danes, slovesen je dan: 

Slomšek, naš škof, poslan od Boga, 

stopa v umetniškem liku med nas, 

veseli, ponosni pozdravljamo ga. 

 

Trudil zvesto se je in žrtvoval, 

da v veri nas poglobi, utrdi, 

v pošten nas vzgoji in deloven rod, 

zato še do danes med nami živi. 

 

Največ mu zato bomo dali časti 

če bomo živeli, kot sam je učil: 

obilo zato bomo želi sadov, 

njegov bo živel na nas – blagoslov! 

 

Cvetna nedelja – A – 1996 

 

Od vseh strani se zgrinjamo, 

zelenje nosimo v rokah, 

da Kralja bi pozdravili, 

Odrešenika našega. 

 

Hosana, Davidov ti sin! 

Težko od vseh pričakovan, 

da rešil bi nas grehov zla, 

v življenje novo nas privel. 

 

Pozdravljen, slavljen in češčen! 

Beseda, ki nam kaže pot; 

resnica, luč vseh narodov, 

Očeta si nam razodel. 

 

Hosana! Svet! Blagoslovljeni!, 

zelenja les nam govori, 

da tvoj bo zmagal Križa les: 

njegova nas rešuje moč. 

 

Hosana, Davidov ti sin, 

ti rešil nas boš grehov zla, 

Očeta ti nam razodel: 

Pozdravljen, slavljen in češčen! 

 

Kraljica rož 3.10.1995 

 

Pozdravljena, pozdravljena – Gospa! 

Pozdravlja božji angel te z neba, 

pozdravljajo vsi narodi sveta – 

iz vseh izbrana, blagoslovljena! 

 

Življenje tvoje – polno je cvetov, 

ljubezni in trpljenja za zemljo 

pričakovanje, upanje sinov, 

da bi premagali temo – s teboj. 

 

Po tebi Večni stopa v naše dni, 

objel v družinsko srečo je ljudi, 

kot luč v svetiščih naših zažari, 

zgubljeno srečo – spet uzro oči. 

 

Kot nas, še tebe rani trnja ost, 

prevzame žalost ti srce, bridkost: 

ne stre ob mrtvem Sinu te slabost – 

saj konec časa je le – v večnost most! 

 

Vstajenja jutro – prva doživiš 

vzdržiš z učenci, moliš, jih krepiš, 

po Svetem Duhu – Cerkev razžariš: 

Vnebesavzeta nas poti učiš. 

 

Sodišče 22. 9. 1995 

 

Levo, desno – sama vrata 

in pološčen vmes hodnik 

kje je krivda, kje pravica, 

to določil bo – sodnik. 

 

Dolgo kamo po vrsti, 

kdaj se nam nasmehne čas: 

upanje je v naših srcih 

on obenem – tesen strah. 

 

Mnoga naša so vprašanja, 

kdo jih reši, razvozla, 

nova naša so spoznanja, 

človek res je – bedna stvar. 

 

Ko posegel tuj je človek  

v čisto naše nam stvari 

iščemo kdo nas ubrani 

in odnose uredi. 
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Vsem, ki tukaj so na delu, 

bi želeli iz srca, 

da uspehe bi imeli, 

v srečo delali sveta! 

 

Assumptio 15.8. 1995 

 

Vzeta tudi naša duša 

je v nebesa, kadar stopi 

pred Gospodov svet oltar: 

odpuščanja grehov prosi 

in doseže božjo slavo. 

 

Vzeta tudi naša duša  

je v nebesa, kadar stopi 

pred Gospodov svet oltar; 

z angeli in z nebeščani 

Slavo ti zapoje, Bog. 

 

vzeta tudi naša duša 

je v nebesa, kadar stopi 

pred Gospodov svet oltar: 

ko zasliši evangelij, 

doživi veselo vest! 

 

Vzeta tudi naša duša 

je v nebesa, kadar stopi  

pred Gospodov svet oltar: 

kar le more, v dar prinese, 

da se dvigne do neba. 

 

Vzeta tudi naša duša  

je v nebesa, kadar stopi 

pred Gospodov svet oltar: 

Kristus sam naš kruh spremenil 

v svoje božje je Telo. 

 

Vzeta tudi naša duša 

je v nebesa, kadar stopi 

pred Gospodov svet oltar 

z Jezusom se sme združiti 

v obhajilu prav zares! 

 

 

Velika noč 1995 

 

Zakaj dvomili bi in vpraševali, 

iskali bi dokazov, ki – drže, 

zakaj bi ne prisluhnilo srce: 

Vstajenja ne sprejeli bi, priznali?! 

 

Za vrati bi zaprtimi obstali, 

zatiskale bi naše jih roke – 

resnice naše misli se boje, 

zakaj bi lastno upanje izdali? 

 

Duhovniška 29. junij 1995 

 

Poklical si v globini me srca, 

pa nisem te, Gospod, takoj zaznal 

in mislil sem, da je le bežen sen, 

ki v jutru prvega bo dne prešel. 

 

Vse dalje pa zvenel je klic, glasneje, 

da bolj razumel sem in jasneje: 

kaj čakaš? Vstani, hodi za menoj, 

glej, jaz sem, živi bog in tvoj Gospod! 

 

Kot bi prebudil v novo se življenje, 

z veseljem sem odpravil se na pot, 

odkrival vedno nove sem zaklade. 

 

Moči posvetil sem ti sveže, mlade, 

ti padcev si obvaroval me, zmot, 

presegel vse si moje hrepenenje! 

 

 

Polje, kdo bo tebe ljubil (ljudska) 

 

Jeseni čaka njiva na semena. 

Pošteno treba prej jo je zorati, 

izbrati dobro seme, ga vsejati, 

da žetev nam bo zrasla zaželena. 

 

Kako je vsaka ura dragocena, 

ni moč je zanemariti, prespati: 

otrokom treba biti – oče, mati, 

iskati tudi bitja izgubljena. 

 

Stotero se upira v vas oči, 

ki ste poklicani jim za vodnike, 

prinašate bogastvo jim snovi. 

 

Naloge so zahtevne in velike, 

od njih življenje naše odvisi, 

in – kdor jih spolni – vreden je : odlike! 

 

 

 

 


