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Spremna beseda

Blaženi papež Pavel VI. je izrekel pomenljivo misel, ko 
je govoril zbranim duhovnikom: Ne potrebujemo predvsem 
organizatorjev pastoralnih struktur in programov, ne zale-
tavih aktivistov in tudi ne vpijočih oznanjevalcev; potrebu-
jemo prepričljive pričevalce, kako se Božje kraljestvo tudi 
danes zakoreninja v srcih ljudi – kljub viharnemu nasproto-
vanju ali odvračajoči brezbrižnosti presitih sodobnikov!

Ko je Marija spočela in rodila Božjega Sina, je premišlje-
vala v svojem srcu o vsem, česar še ni mogla razumeti. Njeno 
zveličavno poslanstvo se začenja torej z meditacijo, ne z akti-
vizmom. 

Duhovne vaje so zaželena in dobrodošla priložnost za 
zavesten umik iz vsakdanjega vrveža dela, dolžnosti in pri-
čakovanj ljudi v tisto tišino in samoto, v kateri more Bog 
ponižnemu poslušalcu odpirati srce za slutenje, čudenje in 
hvaležnost „za okus križane in zmagovalne ljubezni“ (sv. 
Janez od Križa).

Župnik Maks Ipavec, voditelj ali spremljevalec duhovnih 
vaj za duhovnike v Tinjah septembra 2017, nam je pogrnil 
bogato mizo meditacij o očetih in pričevalcih vere že v prvi 
zavezi, nato pa predstavil sv. Pavla in sedanjega papeža Fran-
čiška, župnika človeštva.

Ti govori, objavljeni zdaj v tej knjigi, ne posredujejo 
najnovejše teologije prečitanih knjig, temveč so izpovedi 
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duhovnika, ki črpa iz neusahljivih studencev svetopisemskih 
osebnosti in iz pričevanj današnjih duhovnih sopotnikov, že 
svetnikov ali sredi očarljivega svetniškega sija.

Teh besedil ne moreš brati kakor roman z mnogobe-
sednim opisovanjem junakov, temveč le kot premišljevanja, 
ki želijo tudi nas pritegniti v umik, tišino in prošnjo pred 
Go spoda: „Tudi jaz želim služiti z radostjo Bogu in z vese-
ljem ljudem!“

Jože Kopeinig
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Uvod: 
Bodimo pogumni mornarji

„Luč je samo ena, ena/ in več kot enega življenja vredna/ 
in več kot ene, več kot ene smrti …// Glej, menil sem, da 
mogel bi živeti/ brez tebe kdaj, brez svojega Boga;/ a naj li 
rastejo vonljivi cveti// brez sonca sredi jasnega neba?/ Zato 
prešini me, o Bog, zaneti/ mi večni, žarki ogenj v dnu srca!“

Tako se je pri 22-ih letih, 8 mesecev pred smrtjo, izpove-
dal eden najbolj duhovnih pesnikov našega naroda, Drago-
tin Kette. Vsi, ki smo prišli na duhovne vaje v ta tinjski raj 
pod Alpami, smo se odločili za to čudovito Luč, ki je zasija-
la v Betlehemu v sveti božični noči. Ta luč nas spremlja na 
vseh poteh našega duhovniškega ali redovniškega življenja. Z 
nami je v veselih in žalostnih trenutkih, na cvetno nedeljo, 
na veliki petek in tudi na veliko noč. Tudi mi ne moremo 
živeti brez te Luči, brez Boga, saj je On Sonce našega življe-
nja.

Glavni namen duhovnih vaj je, da bi iz teme svoje gre-
šnosti prestopili v luč velikonočnega jutra in bi se v našem 
srcu naselil tisti mir, ki so ga bili deležni apostoli z Marijo po 
Jezusovem vstajenju. Sveti Avguštin, ki je dolgo taval v temi 
grehov, je iskreno izpovedal: „Brez Boga je človek brez vsega 
in tone v temo zla!“ Duhovne vaje so milostna srečevanja z 
Bogom, ki se v Jezusu sklanja k nam, ki smo ranjeni z izvir-
nim grehom in svojimi osebnimi grehi in človeškimi padci.
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Na teh duhovnih vajah bom skupaj z vami razmišljal 
o duhovnih velikanih, ki so se zelo intenzivno srečevali 
z Bogom, ki jim je dal moč, da so z radostjo in veseljem 
služili Bogu in ljudem. V Abrahamu bomo spoznali očeta 
izraelskega naroda, ki je upal proti upanju. V izraelskem 
voditelju Mojzesu bomo šli iz sužnosti greha v svobodo 
obljubljene dežele. Kralj David nam bo v svojih psalmih 
razodel, da je milost močnejša od greha. V spreobrnjenem 
Pavlu bomo spoznali, da premoremo vse samo v Jezusu, ki 
nam daje moč! Večno živa beseda cerkvenega učitelja Jane-
za Krizostoma nas bo peljala na širne pašnike Božje besede, 
kjer se bo odžejalo in nahranilo naše nemirno srce. Papež 
Frančišek, ki je vztrajen oznanjevalec Božjega usmiljenja, 
nam bo pomagal, da bomo tudi mi vedno oznanjali Jezu-
sov evangelij z usmiljenjem in prizanašanjem do ljudi, ki 
so nam zaupani. Pri 17-ih letih, na god svetega apostola 
Mateja, je namreč šel k spovedi in tam je v zakramentu 
doživel Jezusov usmiljeni pogled, ki ga je privabil v duhov-
niški poklic.

Sam sem bil v veliki zadregi, ko me je po telefonu pokli-
cal rektor Jože Kopeinig, ki z veliko ljubeznijo, delavnostjo 
in gostoljubnostjo že skoraj 50 let neutrudno dela v tem 
katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah. Povabil me je, 
da bi imel duhovne vaje za duhovnike. Nisem se mu mogel 
upirati, ker sem dobro poznal njegovo neutrudno in vztraj-
no delo, ko že toliko časa pripravlja raznovrstna duhovna in 
kulturna srečanja za laike, diakone, duhovnike, sploh za tako 
raznolike ljudi, ki dobro v srcu mislijo in hrepenijo po do b-
roti, ljubezni, resnici, pravici in lepoti – skratka po Bogu, ki 
je najčudovitejša Ljubezen, Resnica in Lepota.

Takoj me je pritegnil, ko je predlagal za duhovne vaje 
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temo: Z radostjo služimo Bogu in z veseljem ljudem. Hitro 
sem se spomnil maminega brata, strica škofa Jožeta Kvasa, 
ki si je ob imenovanju za ljubljanskega pomožnega škofa 
izbral geslo, ki je vsebinsko zelo blizu naslovu teh duhovnih 
vaj: SLUŽITI Z VESELJEM. Škof Kvas je že kot kaplan v 
Bovcu in Semiču, potem kot župnik v Stopičah, nato kot 
kanonik v Novem mestu in nazadnje kot škof v Ljubljani 
z radostjo služil Bogu in z veseljem, dobroto ter ljubeznijo 
vsem ljudem. Vsi, ki so se z njim srečevali, so ga spoštova-
li predvsem zaradi njegove preprostosti, ponižnosti, iskrene 
prijaznosti in velike ljubezni do Jezusove Cerkve, za kate-
ro se je popolnoma daroval. Bogoslovci so ga imenovali kar 
Sancta Simplicitas (sveta preprostost).

Škof Kvas je bil zelo povezan s Koroško in jo je vedno 
nosil v svojem plemenitem srcu. Na koncu 2. svetovne voj-
ne, 5. junija 1945, je bil v kapeli majhnega uršulinskega 
samostana v Zagradu pri Gospe Sveti posvečen v duhovnika. 

Ob biserni sveti maši je odgovorni urednik Družine 
Franci Petrič presunljivo zapisal v Družini: „Kot begunec na 
Koroškem je škof Kvas dočakal svoj najlepši dan – mašniško 
posvečenje –, ki se je takoj spremenil tudi v enega najtežjih, 
ko je izvedel za mučeniško smrt tistih prijateljev in znancev, s 
katerimi se je še nekaj dni prej srečeval na vetrinjskem polju.“

Kot biseromašnik se je tega dogodka spomnil ob kon-
cu biseromašne slovesnosti, ko je dejal: „Ob sklepu biserne 
maše ne morem pozabiti, kako je bilo ob koncu vojne na 
Koroškem tisto jutro, ko sem bil posvečen. Trije smo bili 
skupaj posvečeni za duhovnike. Takoj po posvečenju so nam 
povedali, da so v tistih dneh, ko smo bili mi trije na duhov-
nih vajah, več kot deset tisoč fantov in mož iz Koroške pre-
peljali v Slovenijo in vse pobili ...“
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Franci Petrič ga je tedaj kot osebnost tedna orisal z bese-
dami: „Za vsemi naštetimi življenjskimi postajami in služ-
bami se skriva izjemno bogato delo škofa, ki ga upravičeno 
imenujemo živi leksikon ljubljanske nadškofije za polpre-
teklo dobo ...“ Vsi, ki škofa dobro poznamo, vemo, da je 
bil res dobri kvas in sol za Cerkev na Slovenskem. Poznal 
je skoraj vse duhovnike in redovnike, ki se ga niso bali kot 
pastirja, ampak so vedno radi prihajali k njemu po nasve-
te, tolažbo in pomoč. Nobenega ni odslovil z grobo besedo 
ali trdosrčnim nastopom, temveč je bil do slehernega duš-
nega pastirja pozoren, prizanesljiv in usmiljen. Vedno je 
znal obvezati s človeško in razumevajočo besedo izmuče-
no obličje duhovnika, ki je prenašal težo dneva in vroči-
no v Gospodovem vinogradu. Kot župniku in pozneje kot 
pomožnemu škofu mu je pastoralno delo in služenje Bogu 
in ljudem vedno prinašalo veselje. 

Sam se je pri biserni maši iskreno izpovedal: „Niso bili vsi 
dnevi veseli, bili pa so srečni, ker sem bil srečen kot duhov-
nik tudi v dnevih preizkušenj ... V življenju ni vse biserno. 
Vsi dnevi življenja, zlasti v času duhovništva, pa so biserni, 
ker je usmiljeni Bog dajal blagoslov, Marija svojo pomoč, 
dobri ljudje pa tudi veselje“ (prim. Družina, 19. junij 
2005). Ali nimamo mi pri dušnopastirskem delu v župnijah 
podobne izkušnje? Brez Božjega blagoslova je naše delo nero-
dovitno, brez Marijine priprošnje smo v veliki zadregi kot 
npr. mladoporočenca v Kani Galilejski, brez dobrih faranov 
pa bi bili osamljeni in žalostni v Gospodovem vinogradu.

Zakaj sem v uvodu v duhovne vaje nekaj več spregovoril 
o škofu, ki se ni izneveril pastirski službi tudi v najtežjih tre-
nutkih življenja? Zato, ker tudi dnevi našega duhovniškega 
ali redovniškega življenja niso vedno veseli, ampak večkrat 
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tudi žalostni, boleči, nerazumljivi. Toda tedaj nismo sami, z 
nami je naš brat, naš prijatelj Jezus, ki nam zagotavlja: „Ne 
bojte se! Jaz sem z vami vse dni do konca sveta!“ Četudi v 
našem življenju ni vse srebrno, zlato ali biserno, pa so lah-
ko vsa leta našega duhovništva srebrna, zlata ali biserna, ker 
smo v preizkušnjah dobivali moč iz višave. Z nami je bil in 
je Bog, ki nam je dajal in nam še vedno daje svojo milost in 
blagoslov, da ne vržemo vesla iz rok.

Ali kakor je nepozabno zapel v svoji nesmrtni pesmi 
„Zgodnja Danica“ moj rojak iz Cerkelj dr. Franc Kimovec, 
ki je v času študija vseskozi denarno podpiral mojega stri-
ca Kvasa: „Zgodnja Danica, tvoji mornarji daleč na drugi 
jadramo breg; z nami valovi, z nami viharji spuščajo v sil-
ni boj se in beg. Mi smo pogumni tvoji mornarji, zdrava, 
Marija, zvezda neba; ti nas očuvaj, ti nas obvarji, ti nas 
popelji preko morja.

Zvezda vodnica, tvoji mornarji vrgli ne bomo vesla iz 
rok, dokler ne bomo v tvoji se zarji zbrali ob tebi v radosten 
krog.

Mi smo pogumni tvoji mornarji, zdrava Marija, zvezda 
neba; ti nas očuvaj, ti nas obvarji, ti nas popelji preko mor-
ja ...“

Marija je resnično zgodnja danica našega duhovniškega 
in redovniškega življenja. Marija, ki se je trem pastirčkom v 
Fatimi razodela kot Kraljica miru in Kraljica rožnega venca, 
bo vedno ostala naša Pomočnica, Kraljica duhovnikov, kot 
je pogosto poudarjal veliki Marijin častilec škof Kvas, ki je 
bil posvečen čisto blizu zibelke krščanstva Slovencev, blizu 
Slovencem tako ljube Marijine bazilike Gospe Svete. 

Ko sem se pripravljal na duhovne vaje, sem našel knji-
žico duhovnih vaj, ki jo je napisal naš blaženi škof Anton 
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Martin Slomšek in jo je leta 2009 natisnila Slomškova založ-
ba. Ob razmišljanju o koristnosti duhovnih vaj je Slomšek 
zelo praktično zapisal: „Veliko korist, ki jo dobimo z lepim 
opravljanjem duhovnih vaj, je spoznavanje svoje lastne 
domovine. Mislim na poznavanje svoje notranjosti, svoje 
duše, svojega lastnega jaza ...

Povejte, bratje, ali ni nespameten ta, ki se zanima za razna 
načela Angležev in Francozov in zna točno pojasniti filozofi-
jo Nemcev, obenem pa ne ve, kateri so njegovi glavni grehi, 
katerim strastnim nagnjenjem je podvržena duša ali pa jim 
še bo? Ali ni tak človek podoben astronomu, ki je po poti 
opazoval zvezde in padel v jarek?“

Slomšek v duhovnih vajah zelo poudarja vrednost samo-
te, ki nas obvaruje pred pozunanjenim in zgolj posvetnim 
razmišljanjem. V samoti in tišini smo polj pozorni na svo-
je duhovno stanje in nam je omogočen pogovor z Bogom 
in samim seboj. V samoti in tišini najdeš pot do sebe, do 
bližnjega in do Boga. To je dolga, zahtevna in večkrat muč-
na pot, ki te po romanjih številne mnoge pokrajine življenja 
pripelje najbližje k tebi, v samo kamrico tvojega srca. 

To resnico je čudovito izrazil v 12. Darovanjki indijski 
pesnik Tagore:

„Najdaljša je pot, ki te pripelje najbližje k sebi, in najtežja 
je vaja, ki rodi najpreprostejši napev. 

Potnik mora potrkati na vsaka tuja vrata,  
preden pride do svojih,

in preromati moraš vse zunanje svetove,
da prideš nazadnje do najgloblje kamrice ...“

(prim. R.Tagore, Darovanjke, CZ Ljubljana 1975, str. 22).
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Slomšek navaja sv. Bernarda, ki je svojemu učencu pape-
žu Evgenu III. pisal, naj si v veliki zmedi svojih opravkov 
vzame pravico tudi do samega sebe in ko mora zaradi svo-
jega pomembnega položaja živeti za druge, naj vendar ne 
pozabi živeti tudi zase. Ravno ta duhovni učitelj (Bernard) 
pravi, da mora biti duhovnik podoben školjki, ki najprej 
oskrbi sama sebe in s svojim presežkom obogati druge. Ne 
smemo biti podobni koritu, skozi katero vse teče, medtem 
ko samo ostane prazno ...

„Sveto pravilo starih duhovnikov, ki so ga dali svojim 
gojencem, pravi, da naj se pogosteje umaknejo v samoto in 
se s svetim molkom zberejo v duhu ... Da lahko slišimo jezik 
višjega sveta, moramo svojim čutom preprečiti naval fizi-
čnega sveta. Kdor to stori v dneh duhovnih vaj, bo koristil 
svoji duši“ (A. M. Slomšek, Duhovne vaje, Maribor 2009, 
str. 44–45).

Tako je zapisal blaženi Slomšek, ki je znal prodreti v dušo 
slovenskega človeka s svojo živo besedo in velikim poznava-
njem Svetega pisma in življenja svetnikov.

Prepričan sem, da je ta dom v Tinjah za vse nas velika 
priložnost, da sredi lepe Božje narave, ki nas obkroža, doži-
vimo zares osebno srečanje z Bogom Očetom, ki nas vedno 
sprejema kot oče izgubljenega sina. V vznožju Alp, jezer, rek, 
gorskih potokov in tiho zvenečih gozdov nam prihaja napro-
ti naš prijatelj Jezus, ki steguje k nam svojo odrešujočo roko 
in nam vzklika: „Ne bojte se!“

V tej čudoviti naravi, ki je (po Prešernu) „sled sence zarje 
onstranske glorije“, je navzoč Sveti Duh Tolažnik, ki prihaja 
v to tinjsko dvorano zadnje večerje, kot je prišel na binko-
štni dan nad apostole, nad Marijo in nad vse, ki so bili v 
molitvi zbrani in so pričakovali moč iz višave. Sveti Duh ne 



16

sme biti v našem oznanjevanju nikoli pozabljeni Bog! Sve-
ti Duh, ki izhaja iz Očeta in Sina, nas bo s svojimi večno 
živimi darovi razsvetlil, da bomo pogumne priče za Jezusa v 
najtežjih trenutkih življenja. Pripravljeni moramo biti tudi 
na mučeništvo, kot npr. Maksimilijan Kolbe, naš blaženi 
mučenec Alojz Grozde, drinske mučenke ali naš Božji slu-
žabnik škof Anton Vovk, ki je vedno povsem zaupal v Boga. 
Škof Vovk, ki je bil mož molitve in velik Marijin častilec, 
je imel v škofovskem grbu zapisano: „Zaupam v Go spo da!“ 
Živa in pristna vera ter ljubezen do Jezusa in Božje Matere 
Marije sta mu pomagali, da je mogel nesti težak križ ško-
fovske službe v času, ko ga je komunistična oblast strašno 
poniževala in mučila. Tedanji papež sv. Janez Dobri je vedel 
za trpljenje našega škofa. Ko sta se srečala v Rimu na konci-
lu, je hotel škof Vovk poklekniti pred njim, a ga je sv. papež 
Janez XXIII. takoj dvignil in brez oklevanja dejal: „Jaz bi 
moral poklekniti pred teboj in ne ti pred menoj!“ Srečala 
sta se svetnika: papež, ki je bil poln same dobrote, in naš 
ponižani in izmučeni škof, ki je bil pripravljen za Jezusovo 
Cerkev darovati svoje življenje.

Osem dni pred smrtjo (29. junija 1963) je Božji slu-
žabnik škof Anton Vovk v duhovni oporoki med drugim 
izjavil: „Moja mladost ni poznala in uživala sedanje-
ga načina življenja. Nisem smel niti misliti na kolo ne 
na izlete. Moje opravilo je bilo v počitnicah trdo kmeč-
ko delo. Pod Triglavom sem doma, pa nikdar nisem bil 
v njegovem kraljestvu. Moji edini izleti so bili v dijaških 
letih ob nedeljah zjutraj na Brezje, vedno peš in navadno 
s čevlji v rokah … Blagrujem Marijino kongregacijo, ki me 
je tako lepo varovala vso mladost in nadomeščala starše. 
Blažena jutra, ki so nas mlade dijake v Kranju vsak dan zbi-
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rala v farni cerkvi pri obhajilni mizi … Žrtve in Marijino 
varstvo so klesali po klic. Mariji čast in hvala!

Bog mi je priča, da na visoko škofovsko čast nikdar niti 
mislil nisem. Božja volja in izredne razmere so to prines-
le. Čutim se nevrednega in v marsičem tudi nezmožnega. 
Pomaga pa mi Bog. Predvsem tudi s tihim zatajevanjem in 
tudi trpljenjem … Zaupajmo v Gospoda! Molimo drug za 
drugega!“ Naj nam duhovna oporoka Božjega služabnika 
škofa Vovka pomaga, da tudi v najtežjih trenutkih duhov-
niškega ali redovniškega življenja ne bomo zagnali vesla iz 
rok, ampak se še močneje oklenili Jezusa in njegove Matere 
Marije Brezmadežne!

Blaženi Slomšek je v duhovnih vajah vse meditacije pove-
zal z Božjo besedo, ki je živa in učinkovita ter razsoja misli in 
namene srca (Heb 4,12). Na duhovnih vajah je spomnil na 
dogodek, ko so se apostoli po oznanjevanju zbrali pri Jezusu 
in mu povedali vse, kar so storili in učili. Tedaj jim je Jezus, 
poln človeškega razumevanja, rekel: „Pojdite sami zase na 
samoten kraj in se nekoliko odpočijte!“ (Mr 6,30.31)

Naš blaženi Pastir prihodnosti (kot ga imenuje pisatelj 
Alojz Rebula) ob tem dogodku razmišlja takole: „To je Go -
spod Jezus storil zato, da bi učencem pokazal, kot pravi sv. 
Bernard, kako potrebno se je duhovniku zbrati in z duhov-
nimi vajami popraviti škodo, ki mu jo povzroča prijatelje-
vanje s svetom.“

Ali se ni sam Božji sin v človeški podobi pogosto umak-
nil k molitvi in k svetim pogovorom s svojim nebeškim 
Očetom? Bi torej mi potrebovali manj takih kreposti kot 
sam Božji Sin, pri katerem se ni našel noben greh?

Tudi duhovnikova duhovna vnema se prej ali slej ohladi. 
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Tudi vsaka voda se sama od sebe ohladi, če je vedno zno-
va ne ogrejemo. Prav tako duhovnikovo duhovno življenje 
po trebuje poživitev, tako kot najmočnejši ogenj potrebuje 
gorivo, da žalostno ne ugasne. Ravno tako bo duhovnikovo 
čisto življenje postopoma izgubilo sijaj in zato mora biti v 
sveti tihoti prečiščeno kot zlato v ognju ...

Ganjen od duhovnih vaj v sveti samoti je sv. Avguštin 
zaklical: „O, blažena samota, o sama blaženost!“

„Če boste v duhovnih vajah slekli posvetnega človeka in 
oblekli novega, ki je preoblikovan po Bogu, potem boste v 
teh urah duhovnih vaj pridobili več kot z dolgoletnim štu-
dijem brez pobožnosti.“ 

(A. M. Slomšek, Duhovne vaje, str. 50–52)

Naj nam bodo duhovne vaje v pomoč, da se bomo ob 
premišljevanju Božje besede, v molitvi, pesmi, v zakramen-
tu Božjega usmiljenja in srečanju z Jezusom v sv. evharisti-
ji odprli za Božjo ljubezen in milost, ki lahko tudi velikega 
grešnika spreobrne v svetnika.

Kot starozavezna očaka Abraham in Mojzes, kralj David, 
apostol Pavel, Janez Zlatousti in sedanji papež Frančišek 
bomo tudi mi vse zmogli samo v Bogu, ki nam daje svojo 
milost in blagoslov. Začetnik reformacije, Martin Luther, ki 
je svoje oznanjevanje utemeljeval predvsem na Božji bese-
di, je iskreno priznal: „Brez usmiljenega Boga smo navadni 
reveži in ubogi berači!“
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I. premišljevanje:
Duhovna moč molitve za veselo služenje  

Bogu in ljudem (zgled očaka Abrahama)

1. Čas za Boga in človeka

Zelo poučna za naše življenje je znana basen, ki odkriva 
rakasto rano modernega življenja v dobi televizije in raču-
nalništva.

Takole pripoveduje: „Živali so se zbrale na zborovanju in 
se začele pritoževati, da jim ljudje vedno kaj jemljejo. Meni 
jemljejo mleko, je rekla krava. Meni jemljejo jajca, je koko-
dakala kokoš. Meni jemljejo meso za slanino, je rekla svinja. 
Mene lovijo zaradi mojega olja, je rekel kit. Nazadnje se je 
oglasil še polž in rekel: Jaz pa imam nekaj, kar bi ljudje imeli 
raje kot vse drugo. Nekaj, kar bi mi gotovo vzeli, če bi le 
mogli. Imam – kaj? – čas!“

Današnji človek se lahko pobaha z marsikatero dobrino, 
a vedno znova zdihuje, da nima časa za najbolj pomembne 
vrednote, med katerimi je tudi molitev. Nima časa ne za 
pogovor z Bogom, ne za srečanje z ljudmi in tako nima časa 
tudi za sebe, da bi se ustavil in razmislil, kje pluje njegov 
čolnič življenja.

V to naglico in ta sodobni ritem življenja smo vpeti tudi 
dušni pastirji. Sam iz lastnih izkušenj lahko povem: kadar 
nisem imel časa za Boga, za molitev brevirja ali rožnega 
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venca, za premišljevanje, za branje, nisem imel dovolj časa 
za ljudi, ki so se želeli srečati z menoj, da bi se pogovarjali 
o raznih problemih življenja. In običajno tedaj tudi nisem 
imel časa za sebe. Tedaj nisem bil dober človek in ne dober 
duhovnik. Sleherni človek ali duhovnik, ki ne polni redno 
svojega duhovnega akumulatorja z molitvijo, začenja kmalu 
doživljati v sebi eksistencialni vakuum – duhovno praznino, 
v katero se hitro naseli hudič, ki zna spretno s seboj pripe-
ljati še legijo pomagačev. Verjetno bi večina duhovnikov ali 
redovnikov, ki so izstopili iz duhovniškega poklica, priznala, 
da so se duhovno izpraznili, ker niso molili in so jih začele 
mamiti bolj pozemeljske dobrine.

Pesnik Srečko Kosovel nam v pesmi Svetilka ob cesti 
močno izprašuje vest:

„Kaj bi bil človek, če ti je težko
biti človek? Postani obcestna

svetilka, ki tiho razseva
svoj sij na človeka …

Bodi svetilka, če ni ti 
mogoče biti človek,

ker težko je biti človek.
Človek ima samo dve roki,

pomagati pa bi moral tisočerim.
Bodi zato obcestna svetilka, 
ki sveti tisoč veselim v obraz, 

ki sveti samotnemu, blodečemu …“

Prižgimo svetilko, ki sveti s ponižno ljubeznijo izgublje-
nim sinovom in hčeram na samotni poti življenja. Vrnitev 
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izgubljenih je odvisna od naših svetilk, ki nesebično svetijo 
na širnih cestah življenja današnjih ljudi.

Svetilke svojega duhovniškega življenja pa moramo 
ne nehno zalivati z molitvijo. Molitev nam bo pomagala, da 
bomo imeli dovolj časa za Boga, za ljudi, ki nas potrebuje-
jo, in za samega sebe, ki bomo nemirni toliko časa, dokler 
se ne spočijemo v Bogu. 

To resnico je poleg sv. Avguština pri nas najlepše izrazil 
prezgodaj umrli pesnik Dragotin Kette v duhovno najsilovi-
tejši pesnitvi, ki ji je dal naslov „Moj Bog“: „O Bog svetlobe, 
Stvarnik harmonije,/ tvoj izgubljeni sin je zopet tu;/ o daj 
mu izgrešenega miru/ v bližini svoje svete domačije! ...// Prej 
bil podoben barki sem potrti,/ a zdaj le jadra, ladja, razvij!/ 
Ne boj se mi viharjev in peči!“

Za Boga, za našega prijatelja Jezusa, ki nam podarja veli-
konočni mir srca in duše, smo se kot duhovniki, redovni-
ki in diakoni odločili z vsem srcem, z dušo in vsem mišlje-
njem. Na morju življenja bomo lahko razpeli jadra in bomo 
kljubovali viharjem, če bomo vztrajno povezani v molitvi z 
Bogom.

V Katekizmu katoliške Cerkve je v poglavju o molitvi 
zelo pomenljivo zapisano: „Bog prvi hoče človeka. Naj člo-
vek tudi pozablja na svojega Stvarnika ali se skriva daleč proč 
od njegovega obličja, naj teka za svojimi maliki ali obtožuje 
božanstvo, da ga je zapustilo. Živi in resnični Bog ne utrud-
ljivo kliče vsakega človeka k skrivnostnemu srečanju v 
molitvi.“

Človek atomske dobe nerad sklepa roke k molitvi. Nje-
gove roke in pamet sta usmerjena k tehničnim izumom. 
Okupirani smo z računalniki, pametnimi telefoni, televizijo, 


