
ANTONIA SALZANO ACUTIS 
in PAOLO RODARI

SKRIVNOST 
MOJEGA SINA

Zakaj Carlo Acutis  
velja za svetnika

  

Družina
2022

SKRIVNOST MOJEGA SINA_prelom_2.3.2022 .indd   3 15/07/2022   13:21



7

1

»OD TOD NE BOM PRIŠEL ŽIV, PRIPRAVI SE!«

September 2006. Po nekaj tednih v ligurijski Santi Marghe-
riti in Assisiju, kjer smo vsako leto preživeli več mesecev, 
je prišel konec naših počitnic. Moj sin Carlo je pred odho-
dom, tako kot vsako leto, odšel h grobu svetega Frančiška, 
da bi ga prosil za varstvo v novem šolskem letu, a ga zara-
di predčasnega zaprtja bazilike niso spustili noter. Zato je 
molil pred njo. V Milanu nas je pričakal običajni vrvež. 
Ulice so bile polne ljudi, ki so hiteli po raznih opravkih. Po 
avgustovskem predahu se je spet začelo vsakodnevno delo. 
Petnajstletni Carlo je prve septembrske dni preživljal brez 
pretiranega žalovanja za odhajajočim poletjem. Veselil se 
je začetka pouka in komaj čakal, da zopet sreča prijatelje, 
sošolce in učitelje. Bil je poln pričakovanj, kot nekdo, ki 
zna ceniti vsak trenutek. 

Po prihodu v stanovanje smo med kupom pošte našli 
tudi knjigo o mladih svetnikih, ki nam jo je poslala neka 
založba. Carlo jo je takoj vzel v roke in navdušeno napove- 
dal, da bo o teh svetnikih pripravil spletno predstavitev. 
Predstavitve so bile njegova strast in jih je pripravil že kar 
nekaj; ena izmed njih, o evharističnih čudežih, je naletela 
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na velik odmev po vsem svetu. Pripravil jih je na računal-
niku in objavil na spletu, da so jih lahko videli tudi tisti 
daleč od Milana. Na ta način je uresničeval svojo veliko že-
ljo, da bi vsem oznanil »veselo novico«, jim razkril zaklade 
krščanske vere in jih spodbudil k prizadevanju za dobro v 
vseh življenjskih okoliščinah. Tako naj bi ostali zvesti edin-
stvenemu in neponovljivemu načrtu, ki ga je Bog pred vse-
mi veki naredil za vsakega od nas. Ni naključje, da se eden 
od Carlovih najbolj znanih rekov glasi: »Vsi se rodimo kot 
izvirniki, mnogi pa umrejo kot fotokopije.« 

Omenjena knjiga z zgodbami o junaškem pričevanju 
svetnikov, ki so v cvetu mladosti darovali življenje za Kri-
stusa, se je Carla še posebej dotaknila. Čeprav je bilo nji-
hovo življenje polno preizkušenj, preganjanja in trpljenja, 
so v srcih ohranili zaupanje in mir. Občudoval je njihovo 
neomajno vero v dobrega Boga, ki nas v svoji neskončni 
ljubezni nikoli ne zapusti.

To sporočilo je Carla očaralo. V njem je našel samega 
sebe. Prav v tistih dneh je želel biti blizu eni od svojih so-
šolk, ki je nenadoma zbolela. Njeni starši so bili zelo zaskr-
bljeni, ker sprva niso vedeli, kaj je z njo narobe. Bali so se, 
da gre za levkemijo. Carlo jo je poleti pogosto poklical in 
spodbujal, naj se zaupno izroči Gospodu. Ko se je izkaza-
lo, da gre le za mononukleozo, ji je hudomušno rekel med 
telefonskim pogovorom: »Očitno te Gospod še potrebuje 
tukaj!«

A tudi Carlovo počutje se je v tistih tednih poslabšalo. 
V kosteh je začutil rahle bolečine, na nogah pa se mu je 
pojavilo nekaj modric – nič takega, kar bi vzbujalo sum 
na resnejšo bolezen. To smo pripisali športu, s katerim se 
je veliko ukvarjal. Ker se tudi sam ni pritoževal, se nismo 
vznemirjali. 

Šola se je začela sredi septembra. Tisti dnevi so mi ostali 
v svetlem spominu. V Milanu je še vedno vladalo poletje, o 
jeseni pa ne duha ne sluha. Ob toplih večerih sva se s Car-
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lom sprehajala po parku Sempione. Šolsko leto sva začela 
brez zaskrbljenosti. Navdajala sta me veselje in spokojnost. 
Prav nič ni kazalo, da se pripravlja nevihta, ki bo kot strela 
z jasnega preplavila naše življenje. 

Carlo je obiskoval klasično gimnazijo v Zavodu Leona 
XIII., ki so ga vodili jezuiti. Ko je tisto sobotno jutro, 30. 
septembra, prvič odšel k pouku, mi še na kraj pameti ni 
padlo, da bo to njegov zadnji šolski dan. Domov se je vrnil 
povsem izmučen. Povedal mi je, da so morali na priganja-
nje telovadnega učitelja preteči več krogov okoli nogome-
tnega igrišča. Zato sem utrujenost pripisala temu. Kljub 
njej je popoldne našel toliko moči, da je skupaj z mano od-
peljal naše štiri psičke, Briciolo, Stellino, Chiaro in Poldo, 
v park na sprehod. 

Naslednje jutro smo šli Carlo, jaz, moj mož in moja 
mama jest ven. Izbrali smo restavracijo v bližini mesteca Ve-
negono, kjer študirajo bodoči duhovniki milanske nadškofi-
je. Tam sem med zajtrkom na beločnici Carlovega desnega 
očesa opazila rdečo liso. Pomislila sem, da gre le za vnetje 
zaradi prepiha, zato si tega nisem gnala k srcu. 

Tisti dan smo pred odhodom v Venegono odšli k maši. 
Po njej je Carlo želel skupaj z nami moliti k Pompejski Ma-
teri Božji, ki ji je bil zelo vdan. Carlo je že od malih nog 
gojil globoko marijansko pobožnost, o kateri nama je pogo-
sto pripovedoval. K molitvi je vabil tudi mene in moža, ki 
sva mu rada ugodila. Po njegovi zaslugi sva se kasneje tudi 
midva približala Bogu in poglobila vero. Pred tem sem bila 
v življenju pri maši samo trikrat: pri krstu, prvem obhajilu 
in poroki. Tudi mož je k maši hodil zelo redko, čeprav so 
bili njegovi starši bolj verni od mojih. Do vere nisva ime-
la zadržkov, ampak sva se preprosto navadila shajati brez 
nje, tako kot večina najinih prijateljev. Svoje dneve sva za-
polnjevala z neštetimi dejavnostmi in se nisva spraševala 
o globljem pomenu življenja. Antični rimski filozof Sene-
ka je tako držo lepo povzel z besedami: »V življenju veliko 
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časa zapravimo s slabimi dejanji, še več z brezdeljem, naj-
več pa s početjem vsega razen tega, kar bi morali« (iz Pisma 
Luciliju, I, 1, 1). 

Carlov prihod v najino življenje je bil preroško povabilo, 
naj se ozreva »navzgor«, se spreobrneva in poglobiva vero. 

Po maši smo v avto naložili svoje psičke in se odpeljali 
v Venegono. Po kosilu na prostem smo se podali v bližnji 
gozd, kjer so sončni žarki, ki so prodirali skozi krošnje dre-
ves, pričarali skoraj pravljično vzdušje. Nabrali smo polno 
košaro kostanja. Briciolo, Stellino, Chiaro in Poldo smo 
spustili s povodca, da so razposajeno tekale med grmičev-
jem in praprotjo. Carlo jim je metal vejice in se prešerno 
smejal, ko so mu jih prinašale nazaj. Bil je srečen. Tisti dan 
mi je ostal v najlepšem spominu zaradi prečudovite svetlo-
be in veselja, ki sta nas navdajala. Toda Carlo je zvečer po 
vrnitvi domov dobil vročino, ki je dosegla 38 stopinj. Dala 
sem mu analgetik za zbijanje temperature in mu svetovala, 
naj naslednji dan ne hodi v šolo. 

V ponedeljek, 2. oktobra, sem poklicala njegovo pediatri-
njo in jo prosila, naj pride Carla pogledat. Takoj je prišla, a je 
ugotovila le rahlo otečeno grlo. Predpisala mu je antibiotik 
in se poslovila. Še vedno me ni skrbelo, zlasti po sporočilu 
iz šole, da je skoraj polovica njegovega razreda ostala doma 
zaradi gripe. Mislila sem, da jo je staknil tudi moj sin.

Carlo je preostanek dneva preživel mirno. Skupaj sva 
zmolila rožni venec, kar me je pogosto prosil. Zaradi moli-
tve je vsak dan prekinil vse druge dejavnosti, kar se mu je 
zdelo samoumevno. Bil je v stalnem odnosu z Bogom. Vse 
je počel z mislijo na Gospoda in se pogosto skliceval nanj. 
Povedal mi je, da mu molitev daje moč in veselje za spolnje-
vanje vsakodnevnih dolžnosti. Tisti dan je najprej naredil 
domačo nalogo, nato pa na računalniku pripravljal svojo 
spletno predstavitev. Čeprav je še vedno imel vročino, je 
bil dejaven in živahen. 

SKRIVNOST MOJEGA SINA_prelom_2.3.2022 .indd   10 15/07/2022   13:21



126

8

JE MOJ SIN SVETNIK?

»Ali menite, da je vaš sin svetnik? Kako se počuti mati bla-
ženega?«

Ti vprašanji mi večkrat zastavijo na raznih srečanjih, 
kamor me vabijo govorit o Carlu. Mnogi mislijo, da je mati 
svetniškega otroka že s tem posvečena tudi sama, a žal ni 
tako. Carlo lahko zame in za druge posreduje pri Bogu, ne 
more pa nas posvetiti. Vsakdo ima svobodno voljo in se 
mora posvečevati sam. 

Moj sin je poudarjal, da je posvečenje duše predvsem 
delo Božje milosti, ki jo po lastni presoji podeljuje vsako-
mur. Kako pa jo uporabimo, je odvisno od naše svobodne 
volje. Lahko jo uporabimo dobro ali slabo, jo izkoristimo 
ali pa ne. Odgovornost za to leži predvsem na nas. Rekel 
je, da Bog vsem ljudem ponuja nešteto priložnosti za dobra 
dela. K našemu posvečenju prispevajo tudi življenjske pre-
izkušnje in radosti. In Bog nam bo dal še veliko več milosti, 
če jih bomo hvaležno sprejemali in velikodušno obrodili 
sadove. Naše večno življenje je v veliki meri odvisno od 
sodelovanja s temi notranjimi milostmi. 
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Da bi dobro odgovorili na Božje darove, je vedno po-
treben nek napor, kot so izpolnjevanje svojih stanovskih 
dolžnosti, redna molitev, zatajevanje samega sebe in žr-
tvovanje iz ljubezni do drugih. Nekateri nanje odgovarjajo 
velikodušno, drugi manj ali pa sploh ne. Sveta Terezija iz 
Lisieuxa je zapisala, da za odrešenje duše zadostuje, če z 
ljubeznijo pobere s tal iglo, in da se Jezus, bolj kot na ve-
ličino ali težavnost dejanj, ozira na ljubezen, s katero jih 
opravljamo.

Bolj ko so naša dejanja prežeta z močno in čisto ljube-
znijo, bolj so Bogu všeč. Carlo je vse delal v Jezusu, za Je-
zusa in z Jezusom. Njegovo »navadno« življenje je postalo 
»posebno«, ker je resno vzel povabilo sv. Janeza Pavla II., 
naj na široko odpre vrata srca Kristusu in se ne boji zanj 
česa tvegati. Jezus nas v priliki vabi, naj talente, ki nam 
jih je dal, pomnožimo, ne pa zakopljemo. Od tistega, ki je 
prejel več, se bo tudi več zahtevalo. Gotovo me to, da sem 
(bila) mati posebnemu otroku, zavezuje k vedno večjemu 
prizadevanju za dobro.

V zvezi s tem se mi zdi potrebno razložiti, zakaj se je 
Cerkev odločila Carla »postaviti na oltar« kot zgled dru-
gim. Najprej je treba poudariti, da so vsi kristjani poklicani 
k svetosti. Bog nas v Levitiku spodbuja, naj bomo sveti, ker 
je On svet, Jezus pa nas v evangeliju vabi, naj bomo popol-
ni, kot je popoln naš nebeški Oče. Po ljudskem pojmova-
nju je svetnik nekdo, ki dela izjemne čudeže. Za Cerkev 
pa zgolj delanje čudežev še ni znamenje svetosti. Zanjo so 
čudeži sad »zastonjske Božje milosti« (Gratiae gratis date), 
ki jih dela Sveti Duh, zato svetniški kandidat zanje nima 
zaslug. Svetost ugotavljajo glede na to, ali je živel s pravim 
in stalnim namenom delati dobro oziroma junaško uresni-
čeval tri teološke kreposti (vero, upanje in ljubezen) in štiri 
glavne (razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost). Do-
minikanska šola opredeljuje še približno dvesto kreposti, 
ki izhajajo iz teh sedmih. 
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Junaške kreposti med drugim pomenijo tudi to, da več 
ne grešimo prostovoljno. Če se po svetniškem kandidatu 
zgodi čudež, ki je znanstveno in teološko nerazložljiv, ga 
Cerkev razglasi za blaženega, po naslednjem čudežu pa za 
svetnika. 

Kreposti nam ne more pridobiti nihče drug, ampak si 
jih mora vsakdo sam. Zato je Carlo poudarjal: »Kaj koristi 
človeku, če zmaga v tisoč bitkah, ne more pa premagati 
sebe in svojih pokvarjenih strasti?«

Velikokrat je ponavljal Jezusove besede iz sedmega po-
glavja Markovega evangelija: »Nič ni zunaj človeka, kar bi 
ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje 
to, kar pride iz človeka. Mar ne doumete, da človeka ne 
more omadeževati nič, kar pride vanj od zunaj, ker ne gre 
v njegovo srce, ampak v želodec in gre v greznico?« Švedski 
pisatelj August Strindberg pa je zapisal, da »ima srce dve 
kamrici: v prvi prebiva dobro, v drugi pa zlo, ali, drugače 
povedano, v eni prebiva angel, v drugi pa hudič. Kadar si 
prideta navzkriž – kar je zelo pogosto –, se v človeku začne 
boj, ki ga doživlja kot trganje srca.« 

Da bi pomagal duhovno napredovati otrokom, ki jih je 
učil verouk, je Carlo zanje pripravil »pripomočke za dose-
go svetništva«. Zapisal je: »Rad bi ti zaupal nekaj svojih 
posebnih skrivnosti, ki ti bodo pomagale hitro doseči cilj 
svetosti. Vedi, da lahko tudi ti postaneš svet! A to si moraš 
želeti z vsem srcem. Če te želje še ne občutiš, moraš zanjo 
vztrajno prositi Gospoda. 

1) Po možnosti pojdi vsak dan k maši in prejmi sveto 
obhajilo.

2) Če moreš, opravi nekaj minut češčenja pred taberna-
kljem, kjer je Jezus resnično navzoč, in boš videl, da se bo 
tvoja svetost povečala!

3) Ne pozabi vsak dan zmoliti svetega rožnega venca. 
4) Vsak dan preberi kak odlomek iz Svetega pisma. 

SKRIVNOST MOJEGA SINA_prelom_2.3.2022 .indd   128 15/07/2022   13:21



129

5) Če je mogoče, pojdi k spovedi vsak teden, tudi zaradi 
manjših grehov. 

6) Iz ljubezni do Jezusa in Marije pogosto naredi kakšno 
manjšo žrtev, da bi pomagal drugim. 

7) Priporočaj se svojemu angelu varuhu, ki je tvoj naj-
boljši prijatelj.«

Moj sin je bil globoko prepričan, da Bog duši, ki si ne-
nehno in velikodušno prizadeva, da bi ga ljubila, zvesto od-
govarja na njegove milosti, se mu brez zadržkov daruje in 
želi živeti po njegovi volji, naklanja neizrekljivi mir. Ta jo 
napolnjuje in odvezuje od posvetnih stvari.

S Carlom sva ugotavljala, da lahko današnjo družbo 
opredelimo kot »antikristovsko«, ker do skrajnosti povzdi-
guje človeški jaz. Znamenja »antikrista« oziroma Kristuso-
vega nasprotnika smo v zgodovini opažali pri diktatorjih, 
kot so bili Neron, Napoleon Bonaparte, Hitler in Stalin. V 
dvajsetem stoletju je, zlasti po »revoluciji« leta 1968, zače-
lo prevladovati popolno zanikanje Boga. Besede »Ne jaz, 
temveč Bog!«, ki jih je Carlo tako rad ponavljal, so obrnili 
v: »Ne Bog, temveč jaz!« 

Ob Carlovih globokih mislih ugotavljam, da je bil obdar-
jen z analitičnimi sposobnostmi univerzitetnega profesorja. 
Upala bi si ga celo označiti za preroka, ki se je znal iz svojega 
časa zazreti v prihodnost in napovedati spremembe, ki jih 
doživljamo v svojem sodobnem svetu. Lahko bi rekla, da nas 
je dohitel »njegov čas«, kot pravi filozof Ludwig Wittgenste-
in: »Kdor prehiteva svoj čas, ga bo ta dohitel.« 

Naši družbi narekujejo vrednote »družabna omrežja«, ki 
ljudi zasužnjujejo. Mnogi tekmujejo med seboj, kdo bo dobil 
več sledilcev. Njihova sreča je odvisna od števila všečkov. Če 
teh ni dovolj, padejo v depresijo. Vrnili smo se v čas antičnega 
Rima, ko so cesarji odločali o življenju in smrti ljudi z obrača-
njem palca navzgor ali navzdol. Pogreznili smo se v »kulturo« 
odmetavanja, ki slabotne preprosto zavrže in izbriše. 
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Takšen odnos do življenja ni daleč od tistega, ki ga opi-
suje Franz Kafka v svojem romanu Preobrazba. Njegov 
glavni junak Gregor Samsa, ki se počuti nekoristnega in 
od vseh zaničevanega, se nekega jutra prebudi iz morečih 
sanj in ugotovi, da se je spremenil v pošastno žuželko, in 
kot tak tudi umre; ko ga najde služkinja, ga pomete na sme-
tišnico in vrže v smeti. Mnogi danes naredijo samomor, ker 
se počutijo kakor Gregor Samsa, nekateri tudi zato, ker se 
počutijo ustrahovane ali nerazumljene na spletu in v svetu.

Lahko rečemo, da je bil Carlo zelo uspešen »Božji vpliv-
než«, ker je na spletu spodbujal duhovnost namesto posve-
tnosti. Naša družba se bolj ali manj zavestno opira na lažne 
bogove, s katerimi poskuša nadomestiti pravega Boga. Vsi 
smo pod močnim vplivom holivudske miselnosti, ki promo-
vira svoje »vrednote«. Razni vplivneži prek medijev in sple-
ta poveličujejo pevce, igralce, nogometaše in druge minlji-
ve, na prah obsojene stvari. Vsiljujejo nam svoje zgrešene 
poglede, ki so pogosto zelo oddaljeni od krščanskih. Vabijo 
nas k češčenju samooklicanih gurujev in avatarjev, ki se zdi-
jo toliko bolj privlačni, kolikor bolj so skrivnostni. Mnogi se 
o obstoju Boga več ne sprašujejo, drugi pa ga zanikajo ali pa 
se temu vprašanju izmikajo. Menijo, da lahko vse svoje te-
žave rešijo sami. Svojo prirojeno, v DNK zapisano potrebo 
po živem Bogu nadomestijo z mrtvimi maliki. Vsi – če si to 
priznamo ali ne – smo ustvarjeni za večno življenje, da bi 
Boga ljubili in mu služili. A namesto k svojemu Stvarniku in 
molitvi se številni zatekajo k horoskopu in vedeževalcem, v 
upanju, da bodo tam našli rešitev za svoje bivanjske stiske. 
Praznoverje vdira na vsa življenjska področja. Žalostno je 
gledati, koliko ljudi malikuje znanost, tehnologijo in kultu-
ro, ki pa ne morejo odpraviti njihove negotovosti. Sociolog 
Zygmunt Bauman, teoretik tako imenovane tekoče družbe, 
zato upravičeno trdi, da »se naš rod, ki je tehnološko bolje 
opremljen od vseh prejšnjih, počuti bolj negotovega in ne-
bogljenega kot vsi doslej«.
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Naklada: 600
Ljubljana 2022

Vse informacije o knjigah založbe Družina  
najdete na spletni strani: www.druzina.si
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