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Spremna beseda

Stanovitno izpričujemo zvestobo in ljubezen

S tem pomenljivim geslom je vodil g. nadškof 
msgr. dr. Franc Kramberger že pred šestimi in pe-
timi leti duhovne vaje za duhovnike v Kat. domu 
prosvete v Tinjah.

Že takrat so me duhovniki nagovorili, da bi 
prosil voditelja duhovnih vaj za knjižno izdajo teh 
bogatih in pričevanjskih misli.

Stanovitnost in nadležnost, ki sta mi mogoče 
prirojeni, sta obrodili svoj sad. Tako poklanja g. 
nadškof Franc Kramberger ob svoji 60 letni du-
hovniški službi in ob 40. letnici škofovske odgo-
vornosti svoje meditacije, o katerih prav gotovo 
velja, da so duhovne misli le takrat rodovitne, če 
so se rojevale iz lastne meditacije, iz molčečega 
poslušanja Božje besede, iz osebne molitve, pred-
vsem pa iz prijateljskega odnosa do Kristusa.

Ko sem se že pred desetletji udeležil v Rimu 
pastoralnega tečaja „O boljšem svetu“ nam je 
p. Lombardi DJ govoril o Jezusu – prijatelju s 
takšno nežnostjo in spoštljivostjo, kakor more le 
govoriti najzvestejši prijatelj o svojem najdražjem 
prijatelju.
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Zahvala

Na prošnjo in željo udeležencev duhovnih vaj, 
posebej na večkratno spodbudo rektorja Katoli-
škega doma prosvete Sodalitas, g. Jožeta Kopeini-
ga, sem pripravil želeno knjigo meditacij. Vsem se 
opravičujem za tolikšno odlašanje. Duhovne vaje 
sem vodil za duhovnike vseh slovenskih škofij v 
Tinjah (Tainach) septembra 2015 in aprila 2016.

Iskreno se zahvaljujem g. rektorju Katoliškega 
doma Jožetu Kopeinigu za njegovo gostoljubje, za 
vso skrb glede tiska, vsem sodelavcem pri izdaji 
pričujoče knjižice in vsem udeležencem duhovnih 
vaj za njihovo navzočnost na srečanjih, posebej 
pri obhajanju svete evharistije. Naj jih Sveti Duh 
razsvetli, da bodo koristno pridružili še svoje 
misli pričujočim meditacijam.

Nadškof dr. Franc Kramberger
Sv. Lenart v Slov. goricah, 

na god Lurške Matere Božje 2021

V takem vzdušju razgrinja tudi nadškof Franc 
Kramberger svoje tako osebne in globoko premiš-
ljene ter premoljene misli ter jih zaupa delovanju 
Svetega Duha, ki naj podarja rast bogato poseja-
nim semenom Božje besede.

Hvala Bogu in zahvala voditelju duhovnih vaj 
za tako dragocene spodbude nam duhovnikom 
in drugim, da bomo lažje „rinili na globoko“, tja, 
kjer nas čaka ON, ki nas najbolj ljubi.

Jože Kopeinig
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„Stanovitno izpričujemo 
zvestobo in ljubezen“

Iz hvalospeva med krizmeno mašo:

„Svojega edinorojenega Sina si s Svetim Duhom 
mazilil

za velikega duhovnika nove in večne zaveze
in v neizrekljivem načrtu določil,
da se njegovo edino duhovništvo ohranja v 

Cerkvi.

S skupnim duhovništvom je Kristus odlikoval
vse svoje pridobljeno ljudstvo,
v svoji bratovski dobroti pa posebej izbira ljudi,
ki postanejo po polaganju rok deležni
njegove svete duhovniške službe.

Duhovniki naj v njegovem imenu obnavljamo 
daritev,

s katero je odrešil človeštvo,
in pripravljamo Božjim otrokom sveto velikonoč-

no gostijo.
V ljubezni naj služimo tvojemu svetemu ljudstvu,
ga z besedo hranimo in poživljamo z zakramenti.

Svoje življenje naj posvečujemo tebi in rešitvi ljudi,
si prizadevamo postati podobni Kristusu
in ti stanovitno izpričujemo zvestobo in  

ljubezen.“
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Uvodna meditacija

Leta 1929 je papež Pij XII. izdal okrožnico o 
duhovnih vajah. Čeprav je od tega minilo skoraj 
sto let, veljajo še danes v polni meri besede iz uvo-
da k tej okrožnici: „Veliko zlo naše dobe je, da ne 
pozna več evangeljske samote, zbranosti, tišine, 
meditacije ... Duhovne vaje pa vodijo človeka k 
notranjemu delu, k delu duha, k premišljevanju in 
spraševanju samega sebe; so čudovita šola duhov-
nih sposobnosti. Duh se uči razglabljati, premiš-
ljevati; volja se krepi; človek zagospoduje svojemu 
teženju; dejavnost dobiva pravo smer; duša se dvi-
ga do tiste plemenitosti, ob kateri najde svoj mir 
in se vnema z duhom apostolata.“

Sobratje! Zato smo prišli na samoten kraj, da 
odrinemo v meditaciji na globoko, da se vpraša-
mo: Kdo in kaj sem, kaj pravijo ljudje, naša mladi-
na, kaj pravi Bog, kaj pravijo moji sobratje? Prišli 
smo, da okrepimo svojo voljo, da zagospodujemo 
svojemu teženju, da naši dejavnosti damo pravo 
smer; in če je potrebno, da postavimo nove kaži-
pote, s pomočjo katerih bomo našli svoj mir, pre-
žet z duhom apostolata. Tako bomo postavili sebi 
in svoji dejavnosti nov mejnik.
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Pri tem je zelo pomembno, da se na začetku 
duhovnih vaj opomnimo na skrivnostno navzoč-
nost Kristusa med nami, o kateri sam pravi: Kjer 
sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz 
sredi med njimi. Nismo sami. On je z nami. On naj 
vodi te duhovne vaje. On naj ima glavno besedo, ne 
toliko voditelj, tudi ne mi sami. Čim starejši smo, 
čim več apostolata je za nami, tem bolj iskreno 
ugotavljamo, da je bolje pustiti vodstvo Njemu, kot 
pa ga pridržati sebi; tem bolj čutimo potrebo, da se 
posvetujemo z Njim. To je navzočnost Učitelja med 
učenci; navzočnost Svetega Duha, ki smo ga pokli-
cali, navzočnost njegovega razsvetljenja, razodetja.

Zato bo najbolje, da se v duhu postavimo v 
skupino dvanajsterih učencev okrog Učitelja, da 
prisluhnemo njihovim razgovorom, se poglobimo 
v njihovo znanje, pobožnost, v njihovo izkustvo o 
Jezusu, v tisto predanost njemu, čeprav ga še niso 
popolnoma poznali.

Naše znanje o Jezusu je drugačno od njihove-
ga; morda ga poznamo bolje od njih, morda vemo 
več kakor oni, saj posedujemo 2000-letno izku-
stvo Cerkve in cerkvenega učiteljstva, Sveto pismo 
Nove zaveze, izoblikovan katoliški nauk o vsem ... 
Vendar imeli so nekaj več, kakor imamo mi. Bili 
so z njim v življenjskem stiku, z Jezusom, gledali 
so ga, tipali, se ga dotikali, ga poslušali, doživeli 
njega samega kot Boga in človeka, njegovo smrt 
in vstajenje; bili so priče vsega tega. In da bi ga 
tudi mi doživeli, se srečali z njim, smo prišli na 
duhovne vaje.

Gospod je hodil v samoto, v puščavo in od tem 
k ljudem. Učence je vodil na samoten kraj, od tam 
pa jih pošiljal v svet. V tej potezi moramo uzre-
ti nekaj bistvenega za naše osebno življenje in za 
naš apostolat. Umik ni beg od sveta, marveč nov, 
vzvišen prihod k svetu. Ljudje so Jezusa želeli in 
iskali, a on se je kljub temu umaknil v samoto, 
prekinil zunanji stik z ljudmi. Tako tudi mi! Pre-
kinimo obveznosti pastoralnega dela. Za nekaj 
dni smo z Jezusom in njegovim spremstvom tam, 
„kjer tišina šepeta“, kakor da slišimo zapoved so-
botnega počitka: Ne opravljaj nobenega druge-
ga dela, ampak Bogu posveti čas. Duhovne vaje 
so svojevrstna posvetitev časa Bogu. To je danes 
bolj potrebno kot kadar koli poprej. Vemo, da čas 
mineva z dvojno hitrostjo, da ga preprosto nima-
mo. Na sto načinov znamo obdariti človeka in ga 
odpraviti, a najbolj ga obdarimo in obogatimo, če 
mu posvetimo čas, takrat mu damo največ, same-
ga sebe.

Prišli smo v samoto, ker čutimo resnično pot-
rebo biti na poseben način v občestvu z Bogom, 
potrebo po osebnem izkustvu ali doživetju Boga 
v veri, v spoznavanju svojega duhovništva. – Brez 
dvoma so vsi dnevi leta, dnevi naše ljubezni do 
Boga in dnevi našega pričevanja za Boga. Toda 
zgodi se nam lahko kakor preroku Eliju, ki je pri-
šel do meje svojih moči, potem pa je klonil, se ču-
til zlomljenega, pregorelega, ker so zavrgli njegovo 
pridigo. To ga je spravilo tako daleč, da je izjavil: 
Nisem več vreden, kakor moji očetje! ... Ko je kra-
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lju Ahabu povedal svoje, in zvedel, da se bo kraljica 
Jezabela maščevala nad njim, je rekel: „Dovolj mi 
je zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, ker nisem 
boljši kot moji očetje.“ (1 Kr 19,1–9a; 11–21) Šel je 
v puščavo, brez hrane, se ulegel pod grm in pro-
sil Boga, „da ga vzame“. Ali mu nismo podobni, 
vsaj včasih? Smo na koncu poguma, na meji luči in 
moči, najraje bi prosili Boga, „da nas vzame“. – Bog 
mu je poslal hrano, v moči katere je potoval štiri-
deset dni do Božje gore Horeb. Kaj mislite, da nam 
Bog ne more dati take hrane in tolike moči? Najbrž 
nimamo take vere, da bi bilo to mogoče. Toda Bog 
je Gospodar tudi nemogočega.

Prišli smo na duhovne vaje, ker nas žene ljube-
zen, da bi bili z njim, ki ga ljubimo. Potrebno je, da 
znova pregledamo in si prikličemo v zavest, koga 
pravzaprav ljubimo. Potrebno je, da mu rečemo 
in dokažemo, da ga ljubimo in da tudi slišimo, da 
smo ljubljeni. Prenovljena in osveščena ljubezen 
bo vir prenovljenega in osveščenega apostolata.

Ko je Mojzes šel z gore Sinaj, je tako žarel nje-
gov obraz, da ga ljudje niso mogli gledati. Zato si 
je moral dati ogrinjalo prek obraza. Govoril in bil 
je namreč z Bogom. In ko se je vrnil, mu ni bilo 
treba ne govoriti ne dajati znamenja. Bil je tako 
prežet s prisotnostjo Njega, ki ga je gledal na gori, 
da mu je obraz bolj govoril kakor besede, ki bi jih 
izrekel. – Tu je naš recept. Iz bližine z Bogom v 
bližino z ljudmi. Biti najprej z Njim, biti najprej 
njegov! To je naš kairos, trenutek milosti. K temu 
nas kliče Cerkev, naš svet, naš apostolat in sam 

Bog! – „Da bi bili z Njim“ je naslov Trstenjakovih 
duhovnih vaj, ki jih je imel pred leti v tem domu. 
– V 3 Mz 20,26 pa je rečeno: „Bodite mi torej sve-
ti, kajti jaz, Gospod, sem svet in odločil sem vas 
izmed drugih narodov, da bi bili moji!“ Učimo se 
biti z Njim, pa bomo znali biti z njimi – z ljudmi. 
Učimo se biti Njegovi, pa bomo znali biti njihovi. 
Da, zato smo prišli na duhovne vaje, da bi se učili 
biti z Njim in biti njegovi.

Tehnika dela človeku mnogo skrbi. Čeprav mu 
omogoča, da dela več stvari hkrati, mu krade čas, 
jemlje razum, slabi voljo. Razen tega ga sili v spe-
cializacijo, absolutno specializacijo. Tako se danes 
dva zdravnika ne razumeta več, tudi dva inženirja 
ne, dva električarja ne ... Nekaj te čudne speciali-
zacije je opaziti tudi v teologiji, celo v pastoralnem 
delu, kakor da ima nekdo svojo pastoralo. Celo dva 
teologa ali dva biblicista se ne razumeta, enako dva 
pastoral ista. V tem je neka nevarnost. V se to zah-
teva modro presojo, modro orientacijo, da pravilno 
zajamemo tok časa, Božji in človeški svet. Pri tem 
mislim na duhovniško in duhovno orientacijo, da 
ne zaidemo v nevarnost enosmerne specializacije 
in lovimo male teološke in pastoralne oglase, da iš-
čemo novice, a pri tem hlastanju izgubimo bistvo, 
jedro, vsebino; nevarnost, da izgubimo nadzor nad 
seboj, merilo za pravilno vrednotenje našega dela. 
Zato prekinimo za nekaj dni z vsem, da iskreno 
premislimo o relativnosti našega delovanja, da si 
znova odkrito postavimo vprašanje: Ali služimo 
apostolatu Jezusa Kristusa?
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Prišli smo na duhovne vaje, da znova spozna-
mo Božji načrt z nami. Bog je vedno nov in du-
hovnik stoji vedno pred novimi nalogami, četudi 
obhaja 50- ali 60-letnico delovanja. Mislim na tis-
to, kar pogosto slišimo, da bi spoznali znamenja 
časa, sedanjega in novega, znamenja, po katerih 
nam govori Bog.

Prišli smo na duhovne vaje, da revidiramo 
svoje poglede na duhovništvo, da z našega du-
hovnega in duhovniškega življenja odstranimo 
omet, ki zakriva naš poklic, omet zidarja, grad-
benika, gospodarja, uradnika, ekonoma, pisatelja, 
znanstvenika in ne vem, kaj vse moramo biti med 
letom, da se bo v nas videl duhovnik, najprej du-
hovnik. – „Kaj pričakujete od duhovnika?“ je bilo 
pred leti na anketni poli med francoskimi izobra-
ženci. Odgovor je bil: Da bo duhovnik! Vemo, da 
moramo biti to in ono, toda najbolj potrebno in 
prvo je, da smo duhovniki. To je naš temelj in vo-
gelni kamen je Kristus.

Prišli smo na duhovne vaje zaradi notranje re-
nesanse, da bi se odpočili v Jezusu, prejeli njegovo 
polnost, našli svoj mir, mir duše in srca, ravno-
težje razuma in čustev, telesa in duha, mir, ki ga 
ni mogoče definirati. Nisem miren zaradi mirne 
vesti. Kdo izmed nas lahko ima mimo vest pred 
Bogom? Miren sem zaradi Božjega usmiljenja in 
ljubezni. Na duhovne vaje smo prišli zaradi zak-
ramenta sprave ali spovedi, ki nam daje Kristusov 
mir.

Na duhovne vaje smo prišli, da z Jezusom mo-
limo, vsi skupaj in vsak sam. Vemo, da vsak dan 
molimo, a te dni še posebej. Vsi so enodušno 
vztrajali v molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo 
materjo, in njegovimi brati in dočakali so binko-
štni praznik. Tudi mi molimo, da bodo duhovne 
vaje za nas nove binkošti!


