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»Silva, kaj praviš, če bi šla po svetu, od skupnosti do skupnosti, od 
misijona do misijona, povsod tja, kjer se dobri ljudje trudijo delati za 
najbolj uboge med nami?«

Ja, tudi midva sva podlegla naglici najinega sveta. Premotila naju je 
in dolgo časa usmerjala pozornost le na to, kako živeti lagodno, varno, 
udobno in brez skrbi.

»To je odlično, in v vsaki skupnosti, kjer bi se ustavila, lahko darujeva 
nekaj tega, kar znava, pomagava, če je potrebno, predvsem pa o tem 
piševa na blogu in ljudem sporočava, da Bog še ni obupal, da je živo 
navzoč in da še vedno dela v naših življenjih, kjer koli in kadar koli, a 
še posebej tam, kjer je veliko trpljenja in malo upanja.«

Silva in Nace Volčič sta zakonca, ki sta 
se leta 2016 odločila za aktivno karitativ-
no delo v tujini, kjerkoli se bosta pač zna-
šla in ju bodo potrebovali. Ustanovila sta 
društvo Operando in spletni blog z istim 
imenom, kjer objavljata svoja doživetja 

in zgodbe ljudi iz različnih okolij. V njunem prvem knjižnem popotnem 
dnevniku predstavljata svoje postaje po Evropi: Rim, Torino, Pariz, Ki-
jev, Odesso in Vilno. Predgovor je pripravil dr. Zvone Štrubelj.

Ime Operando izhaja iz latinske besede 
opera, ki pomeni »stvaritev« (ustvarjalno 
delo). Označuje dogajanje v sedanjem 

času in jo na najlepši način uporabimo v stavku: Dio sta operando ali Bog 
deluje (v tem trenutku).  Ideja za naziv društva se je rodila prav iz te resni-
ce: Bog dela – zdravi, rešuje, podarja, se daruje, ustvarja – ta trenutek!
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Predgovor 
Ljubeči utrip Božjega srca v Evropi

Evangelist Janez je o Jezusu zapisal, da je Pot, Resnica 
in Življenje. Namenoma sem za tri ključne besede, ki po-
vzemajo Jezusovo življenjsko pot, uporabil velike začetni-
ce. Jezusova pot je pot iz Očetovega naročja do človekove-
ga srca. Je pot Božje ljubezni. Gre za Pot vseh poti. Jezusovo 
življenje je kakor vdih in izdih Božje zaveze s človekom in 
človeštvom. Božja solidarnost in Božje usmiljenje sta ma-
vrica človeštva, pot k resnici življenja, navdihujeta vero, 
podžigata upanje, dajeta pogum. Zanj, za Boga smo ustvar-
jeni in nemirno je naše srce, kot pravi sveti Avguštin, do-
kler se ne spočije v Bogu.

Še tri besede bom zapisal z velikimi začetnicami: Pot, 
Pričevanje, Darovanje. To so trije izviri, ki žuborijo v ti-
stem kraljestvu, ki ni od tega sveta, v Jezusovem Božjem 
kraljestvu. Nace in Silva Volčič sta jih izbrala za vodilo nju-
ne poti k ljudem, ki so ubogi, odrinjeni, v težavah, na robu 
družbe in na robu našega srca. Zapisani so v vsakem kora-
ku njune misijonske poti. So tudi vodilo dobrodelnega dru-
štva Operando.

Začetek njune misijonske poti je bila Evropa, naša stara 
celina. Obljublja se vam nadvse zanimiv in prijeten duhov-
ni potopis, ki vas bo vodil od Rima, Torina, do Pariza in 
Španije pa vse do Ukrajine in Litve. V svojih zapisih ostaja-
ta stvarna, neposredna, iskalca tistih zrn človeške in Božje 
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BOG DELA ZDAJ! Po Evropi

modrosti, ki popestrijo in požlahtnijo naše vsakdanje ži-
vljenje in ki nam dajo misliti. Predvsem pa nam utrjujejo 
vero, da je Bog tu, da deluje in da je vedno vsaj dva koraka 
pred nami.

Silvo in Naceta sem srečal v Bruslju, na koncu njune 
poti po Evropi in na začetku nove etape, njune misijonske 
poti po Aziji. V nekaj dneh smo bili, jaz sam in moje sloven-
ske skupnosti v Bruslju, Haagu in Luksemburgu, deležni 
bogastva njune misijonske poti. Srečali smo se na poti, na 
pomembnem križišču, in si zaželeli srečno pot in obilo 
Božjega blagoslova.

Draga bralka in dragi bralec, tudi vama želim, da se z 
Nacetom in Silvo odpravita na pot po Evropi, kjer ne neha 
utripati ljubeče Božje srce. Na začetku pišeta o nočnem 
razodetju, ki je bilo odločilno, da sta sledila Jezusovemu 
klicu: »Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu 
stvarstvu.« Evropa trenutno doživlja duhovno noč vre-
dnot, ki so v srcu evangelija. Tudi ona potrebuje razsvetlje-
nja. Ponovno mora spoznati, da ji Jezus prinaša luč in ži-
vljenje, da jo vabi na pot vseh poti, na pot Božje ljubezni, 
dobrote in usmiljenja. Pot, pričevanje in darovanje, to so 
tri popotne palice Silve in Naceta, dobrodelnega društva 
Operando, vsakega kristjana, ki zares želi biti Jezusov uče-
nec.

 
Srečno pot torej, Bog deluje!

Dr. Zvone Štrubelj
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 Uvod

Da sva lahko sprejela odločitev za to misijonsko potova-
nje, si nadela nahrbtnika in se odpravila na pot, ni zgolj 
najina zasluga. Brez Boga in podpore ljudi, ki naju imajo 
radi in so nama blizu, ne bi priromala niti do prve železni-
ške postaje, če lahko malce pretiravam.  

Zahvaljujeva se svojim staršem, ki so v tem letu potova-
nja ostali z nama v tesnem stiku in iz Slovenije urejali stva-
ri, ki jih midva iz tujine nisva mogla. Hvala za skrb, zaupa-
nje in molitve.

Hvala tudi vsem prijateljem in sodelavcem društva Ope-
rando. Najprej Barbari in Denisu, ki sta najino namero 
sprejela tako srčno, prijateljsko in odprto; ves čas potova-
nja sta nama stala ob strani, pomagala, prispevala, naju 
spodbujala in podpirala v molitvi. Hvala Gregu za prevo-
de, Janji za oblikovanje celostne podobe, Tinkari za pomoč 
pri webinarju in vsem drugim, ki so se odzvali takrat, ko 
sva jih najbolj potrebovala.

Hvala podpornikom in donatorjem. Zaradi njihove po-
moči sva se od skupnosti lahko poslovila tudi s finančnim 
darom in tako vedno polno zaokrožila poslanstvo Operan-
da. Hvala gospodu Franciju Petriču, založbi Družina in nji-
hovi celotni uredniški ekipi. Po njihovi zaslugi je knjiga 
končno tudi v vaših rokah.
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Posebna zahvala gre dobrodelnim organizacijam in sku-
pnostim, ki so nama v tem letu odprle svoja vrata in naju 
gostoljubno sprejele. Omogočile so nama, da sva pokukala 
v njihovo življenje in izkusila, kaj pomeni žrtvovati čas, 
energijo, delo in darove za ljudi v potrebah. Hvala prosto-
voljcem, asistentom in humanitarnim delavcem za zgled, 
pouk, uvajanje in zaupanje.

Ta knjiga ne bi nikoli nastala brez tistih, zaradi katerih 
sva sploh stopila na to pot. Ne le zato, ker jim želiva poma-
gati, ampak tudi zato, ker midva potrebujeva njihovo po-
moč. To knjigo posvečava prav tistim, ki so se v življenju 
znašli v stiski, na robu, ki se čutijo odrinjene, neljubljene, 
zavržene, prezrte in neslišane. Odprli so nama svoje srce, 
bili najini veliki učitelji in most, preko katerega sva se lah-
ko srečevala z Bogom – živim Bogom.

Ta knjiga je le prva od tistih, ki jih bova pripravila s svo-
jih potovanj. Z njo želiva pokazati, kako dejaven in navzoč 
je Bog na svetu, ne glede na prostor in okoliščine. Pokazati 
želiva, da je aktiven in ni pozabil na nas, tudi če tako pogo-
sto živimo mimo Njega in preziramo darove, ki nam jih po-
šilja v življenje.

Na pot nama je pošiljal ljudi, ki so tako močno zakore-
ninjeni v Njem, da bi se človek neprestano sončil v njihovi 
družbi, pa tudi takšne, ki ga ne poznajo ali ga ne želijo po-
znati in zato čutijo praznino, celo obup. O vsem tem boste 
lahko brali na naslednjih straneh.

Marsikdaj nama je poslal navdih v obliki molitve, zlasti 
v tistih posebnih trenutkih potovanja, ko sva bila bodisi 
nemočna, šibka, zaskrbljena ali zmedena bodisi v milosti, 
ko je bila čaša »prepolna«, da bi jih ohranjala zase. Silva je 
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Uvod

pogosto prisluhnila tem Božjim šepetom in nekaj njenih 
molitev boste lahko tudi sami prebrali.

Naj ta knjiga ne bo zgolj še eno potopisno branje dveh 
navdušenih popotnikov, temveč naj vam služi kot dokaz, 
da je svet zares poln lepih, pozitivnih in navdihujočih tre-
nutkov. Nikomur, prav zares nikomur ni treba, da je pri-
krajšan zanje, pa čeprav morda na manj razgibani in raz-
burljivi poti.

Silva in Nace Volčič 
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Najprej je bila Beseda

Če bi se vprašali, kaj je tisto, kar bi radi videli, ko bi se 
pri svojih sedemdesetih, osemdesetih ozrli nazaj na svoje 
življenje, kakšen bi bil vaš odgovor?

 
To je tisto, kar sva se s Silvo dolgo časa spraševala. In 

resnici na ljubo dolgo časa ni bilo nobenega pravega odgo-
vora, čeprav sva globoko v sebi vedela, da želiva biti na to 
ponosna in gledati nazaj z zavedanjem, da najino življenje 
ni bilo zaman.

 Ja, pride trenutek, ko se mora človek iskreno vprašati 
nekaj takšnega, preden ga čas, ki tako neusmiljeno in hitro 
drvi skozi njegovo življenje, ne pusti praznih rok, sključe-
nega, nemočnega, obupanega in žalostnega ob dejstvu, da 
so za njim le puščava in polno neuresničenih sanj.

 
Pri naju je odgovor prišel neke noči, v decembru 2015, 

ko sva bedela vsak na svoj i strani postelje in se pogovarjala 
o svojem življenju. Skupaj pet let, poročena tri leta, oba še 
vedno dovolj mlada, da sprejmeva eno od pomembnih ži-
vljenjskih odločitev in se ji popolnoma predava.

 
Otroci za zdaj očitno niso opcija, le Bog ve, zakaj, torej 

lahko še vedno razmišljava izven običajnih okvirjev in sle-
diva drugim sanjam, položenim v najini srci. Tuji kraji, tuje 
dežele in tuji ljudje, to je nekaj, o čemer sva pogosto sanja-
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la. Mogoče Azija, mogoče kakšna druga eksotična dežela, 
mogoče nekje, kjer je življenje bolj umirjeno in dovolj ne-
omadeževano s pohlepom po denarju, materialnem boga-
stvu in vsem, kar tako pogosto premoti naše zaznavanje in 
vse tisto, kar je v resnici pomembno.

 
Tiste noči je odgovor prišel nepričakovano in za razliko 

od tolikokrat prej se je dejansko zdel vreden, smiseln in 
tudi praktično izvedljiv. 

 
»Silva, kaj praviš, če bi šla po svetu, od skupnosti do sku-

pnosti, od misijona do misijona, povsod tam, kjer se dobri 
ljudje trudijo delati za najbolj uboge med nami?«

 
Zdelo se nama je, kot da je ta misel že dolgo časa bivala 

nekje v naju, a nekako ni našla poti ven. Ja, tudi midva sva 
podlegla naglici najinega sveta. Premotila naju je in dolgo 
časa usmerjala pozornost le na to, kako živeti lagodno, var-
no, udobno in brez skrbi.

In bolj kot sva se pogovarjala o tej možnosti, bolj navdu-
šena sva postajala. 

 
»To je odlično, in v vsaki skupnosti, kjer bi se ustavila, 

lahko darujeva nekaj tega, kar znava, pomagava, če je po-
trebno, predvsem pa o tem piševa na blogu in ljudem sporo-
čava, da Bog še ni obupal, da je živo navzoč in da še vedno 
dela v naših življenjih, kjer koli in kadar koli, a še posebej 
tam, kjer je veliko trpljenja in malo upanja.«

 
Glede na to, kako zelo nas mediji bombardirajo z negativ-

nimi novicami, kako zelo vplivajo na našo percepcijo sveta 
in nas prepričujejo, da so vojne, razdori, nesreče in tragedije 
vse, kar obstaja, je takšna vsebina toliko pomembnejša, kaj-
ne?

 
Prav res, zakaj ne bi pisala o tem, kaj dobrega se vsak 

dan zgodi okrog nas? Zakaj ne bi pisala o ljudeh, ki poma-
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Najprej je bila Beseda

gajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, in zakaj ne bi pi-
sala o tistih, ki imajo v življenju bistveno manj sreče kot 
midva in kot tista peščica drugih, ki na svojem oblačku 
varnosti pogosto ne vidijo dlje od lastnega vrtička?

 
»In kaj, če bi s pomočjo takšnega bloga ljudi spodbujala, 

da pomagajo tem dobrodelnim skupnostim z denarnimi pri-
spevki, kar bi jim še dodatno pomagalo pri njihovem po-
slanstvu in razvoju različnih projektov?«

 
Tista noč je minila brez spanca, a polna upanja, želje in 

pričakovanja. Rodila se je ideja, spregovorila Beseda in iz 
nje konkreten program, ki se danes imenuje Operando.
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Dio sta operando − Bog dela zdaj!

Zdi se, da je danes težje kot kadar koli prej videti in začu-
titi Božjo navzočnost v našem življenju. Pa to ne zato, ker bi 
bil Bog manj dejaven ali celo odmaknjen od nas, ampak ker 
je naša pozornost usmerjena drugam. In družba, mediji, kul-
tura, politika žal ne pomagajo dosti, da bi bilo kaj drugače.

 
Zakaj je tako, se mi na tem mestu ne zdi smiselno raz-

pravljati. Po mojem se je bolj smiselno vprašati, kaj lahko 
naredimo mi sami, da svoje življenje spet napolnimo z upa-
njem in ustvarjalno strastjo.

 
Ko sva s Silvo predstavila svojo idejo prijateljem, je hi-

tro postalo jasno, da še zdaleč nisva sama v želji po pozitiv-
ni spremembi. Pogovarjali smo se o načinih, kako lahko 
najino pot umestimo v trden program, ki bo imel svoje ja-
sno poslanstvo in bo hkrati omogočal, da mu sledijo tudi 
drugi, ki se čutijo nagovorjene.

 
Ideja o dobrodelnem društvu je v najinem premišljeva-

nju večkrat prišla na plan tudi prej. Če bova hodila od sku-
pnosti do skupnosti, pisala o tem, kar Bog dela prek teh 
ljudi, na kakšen način pomaga, ozdravlja, rešuje, varuje in 
tolaži, in če bova hkrati spodbujala bralce, da tudi sami da-
rujejo nekaj malega za njihovo uspešno delo, potem je ne-
mara res smiselno, da tudi formalno ustanovimo društvo, 
prek katerega bomo lahko izvajali poslanstvo in program.
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11. februarja smo torej formalno ustanovili društvo Ope-
rando. Beseda opera v latinščini pomeni stvaritev, ustvarje-
no delo, Operando pa označuje glagol v aktivnem, seda-
njem času in ga radi uporabljamo v italijanskem stavku: 
Dio sta operando ali Bog dela (prav zdaj, prav ta trenutek).

Program smo strnili v tri osnovna načela, ki jim želimo 
slediti, pravzaprav tista načela, ki bi morala biti osnova 
vsakega dobrega kristjana: Pot, Pričevanje in Darovanje. 
Verjamemo, da nas Bog kliče k tem nalogam, a vsakega na 
svoj način. 

Če se nameravava midva odpraviti na pot po svetu, od 
skupnosti do skupnosti med najbolj uboge, lahko pot za ne-
koga drugega preprosto pomeni pot ven iz samega sebe k 
drugemu človeku, še posebej tistemu, ki je v težavah.

Če nameravava midva o svoji poti pričevati s pisanjem 
prispevkov o tem, kako Bog dela v različnih dobrodelnih 
iniciativah, za drugega človeka pomeni, da se odpre svetu 
in spregovori, kako Bog deluje v njegovem življenju in v ži-
vljenju drugih ljudi, s katerimi je v odnosu ali jim pomaga.

In končno, če želiva midva darovati svoj čas v posame-
znih skupnostih in spodbujati ljudi k donacijam zanje, za 
drugega lahko darovanje pomeni uporabo svojih talentov, 
časa in vsega drugega, kar mu je dano od zgoraj, za dobro-
bit sočloveka.

Operando torej ni vezan le na najino potovanje, ampak 
je širše in globlje. Ta tri načela so univerzalna in zadevajo 
vsakega kristjana, pravzaprav kar vsakega človeka.

Naše poslanstvo je torej oznanjati in pričevati o tem, 
kaj Bog dela v svetu, kaj Bog dela v našem življenju in kaj 
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Dio sta operando − Bog dela zdaj!

dela med najbolj ubogimi, zavrženimi, odrinjenimi in ne-
močnimi med nami. 

 
Na neki način želimo biti protiutež sodobnim populi-

stičnim medijem, ki vztrajno usmerjajo našo pozornost v 
stvari, ki bodisi niso pomembne ali pa so tako ozke in okr-
njene, da smo zavedeni in izgubimo upanje, da se na svetu 
dogajajo tudi dobre, pozitivne stvari.

 
Želimo biti budni opazovalci tega, kar Bog dela, in hkra-

ti prispevati svoj del, da se mu pri tem pridružimo.
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Uvod v Barko

Po treh mesecih priprav sva končno odrinila na pot. 
Ampak prej sva naredila še nekaj: obnovila sva poročno za-
obljubo, saj sva na tak način želela potrditi svojo zavezo 
drug pred drugim in seveda pred Bogom.

Veliko sva premišljevala, kje bi začela svojo pot. Načrto-
vala sva Medžugorje, a sva se na koncu premislila, saj bi bil 
stroškovno to kar velik zalogaj, če računava ceno poti, dva 
dni bivanja in ceno trajekta iz Splita do Ancone.

Tako sva se odločila za Assisi. Kraj, ki živi in diha s sve-
tim Frančiškom Asiškim. S Silvo sva kmalu ugotovila, da 
je Assisi zelo posrečen začetek poti. Mesto je cvetelo, po-
mlad je bila v polnem razmahu, narava prečudovita in 
sploh ni čudno, da je Frančišek tako opeval stvarstvo in 
hvalil njegovega Stvarnika.

Po Assisiju sva še cel mesec potovala po italijanskih me-
stih in vaseh; Perugia, Terni, Stroncone, vse do Rima, ki je 
bil najina končna postaja.

V Rimu sva vzpostavila stik s skupnostjo Barka, kjer v 
istem gospodinjstvu živijo osebe z motnjo v duševnem ra-
zvoju in njihovi asistenti. Predstavila sva jim Operando in 
z veseljem so naju sprejeli v skupnost. Vstopila sva torej na 
Barko in nekaj časa plula z osebami, ki so drugačne od nas, 
a tako zelo lepe, bogate in edinstvene. 
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Ciampino, 27. april 2016

Ko je Jean Vanier, takrat ugledni doktor filozofije in 
predavatelj na univerzi v Torontu, pred skoraj 53 leti obi-
skal ustanovo Saint–Jean–les–Deux–Jumeaux v južnem 
predelu Pariza, v kateri so živele osebe z motnjo v dušev-
nem razvoju, je bil globoko pretresen.

 
Pogoji, v katerih so ti ljudje živeli, so bili daleč od dosto-

janstva, ki pripada vsakemu človeškemu bitju. A tisto, kar 
je Jeana najbolj pretreslo, je bilo spoznanje, kako močno so 
hrepeneli po človeški bližini, sestradani ljubezni, sprejema 
in potrditve.

 
Dve osebi v tej ustanovi sta še posebej pritegnili njegovo 

pozornost: Raphael Simi in Philippe Seux. Leta 1964 je 
sprejel odločitev, ki je kasneje spremenila življenja tisočih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju in vseh drugih, ki so se 
odločili za življenje skupaj z njimi.

 
V francoski vasi Trosly–Breuil je kupil majhno hišico in 

povabil k sebi Raphaela in Philippa, da bi skupaj zaživeli 
preprosto, vendar kakovostno in dostojno življenje. Svojo 
malo skupnost je poimenoval L’Arche (Barka) po zgledu 
svojega svetopisemskega predhodnika Noeta.

 
Kmalu po vselitvi so na obisk začeli prihajati mladi iz 

Francije in nekateri tudi sami odpirati gospodinjstva, v ka-

Bog dela - Po Evrop prelom.indd   21Bog dela - Po Evrop prelom.indd   21 19.10.2017   14:03:3519.10.2017   14:03:35



22

BOG DELA ZDAJ! Po Evropi

terih so živeli skupaj s prizadetimi osebami. Takšno ognji-
šče so še kako potrebovale in hrepenele po njem.

 
Najbrž Jean ni nikoli slutil, da bo nekoč iz tega nastala 

velika mednarodna mreža skupnosti, v katerih svoje življe-
nje delijo osebe z motnjo in njihovi asistenti. Danes je na-
mreč 147 takšnih skupnosti na petih različnih kontinen-
tih. Skupaj več kot 5000 članov!

 
Morda je največji doprinos Vanierjeve odločitve to, da 

so osebe dobile veliko priložnost postati enakovredne 
»normalnim« ljudem, saj so bile včasih (in resnici na ljubo 
so marsikje še danes) zelo zapostavljene in odrinjene na 
sam rob družbe. 

 
Celo več, Jean je vedno ponavljal, da so te osebe sredi-

šče vsake skupnosti in hkrati naše velike učiteljice.

Iz lastne izkušnje lahko povem, da je življenje na Barki 
velika šola, ki človeka lahko do temeljev prevetri, preobra-
zi njegov pogled na življenje, delo, odnose, duhovnost in na 
Boga. 

Ljudje, ki so običajno nagnjeni k popolnosti, se naučijo 
»izpustiti« stvari iz svojih rok. Spoznajo, da je življenje lah-
ko lepo, celo učinkovito in bogato tudi brez nadzora in var-
ne predvidljivosti.

 
Danes menim, da mora tako kot Barka, ki izhaja iz bo-

lečine in šibkosti, tudi naša Cerkev sestopiti in izhajati iz 
točke, kjer je človek le človek, največkrat nemočen, odvi-
sen, ranljiv, šibak in grešen. 

 
Novi kristjan je po mojem mnenju človek, ki spozna 

svojo šibkost in jo sprejme. Je nekdo, ki dojema svetost kot 
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pot nepopolnosti in ne nasprotno, čeprav nas svet želi pre-
pričati, da veljajo le moč, mladost in neodvisnost.

S Silvo torej plujeva na Barki. Za naju je to velika prilo-
žnost, da uživava Vanierjevo filozofijo in se učiva Barkine 
duhovnosti. Hkrati pa je to tudi izjemna priložnost, da pri-
čujeva o tem, kako Bog dela v tej skupnosti.
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