
»Zahvaljujem se Danielu, ker pričevanja, 
kot je njegovo, dvigujejo svinčen pokrov, 
ki pokriva škandale in trpljenja ter 
osvetljujejo strašne sence v življenju 
Cerkve. Takšna pričevanja odpirajo pot 
pravični popravi in milosti sprave.«  

Papež Frančišek v predgovoru

Leta 1968 je devetletnega Daniela Pitteta pater Joël Allaz povabil, naj mu 
sledi do njegovega samostana v Fribourgu v Švici. Tako se je pričelo štiri-
letno trpljenje zaupljivega in ranjenega dečka. 

Pot do okrevanja je bila dolga, vendar so mu opora njegove družine, varno 
zavetje samostana, v katerega se je umaknil, in osebna vera pomagalI,  
da se je rešil. 

Daniel Pittet je poročen, ima šest otrok in opravlja poklic knjižničarja.  
Po dvajsetih letih se je Daniel s pomočjo psihoterapevtov pričel soočati z 
zlorabo, na prelomu tisočletja pa je o tem prvič javno spregovoril. Cerkev je 
priznala njegovo trpljenje.

Pretresljivo pričevanje Švicarja Daniela Pitteta priča o neverjetni življenjski moči 
za premagovanje posledic grozodejstev in za odpuščanje svojemu mučitelju. 

Pričujoča knjiga bralce ozavešča o teži, ki jo nosijo žrtve pedofilije, in kliče 
po resnicoljubnem in iskrenem pogovoru o tem zločinu v Cerkvi in družbi 
nasploh. 

Odpustil sem vam
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» Žrtev pedofilije težko spregovori.  
Zato je pričevanje Daniela Pitteta potrebno, 
dragoceno in pogumno.«  
 
Papež Frančišek v predgovoru

Resnična zgodba o ranjenem otroštvu

Daniel Pittet
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pRedgovoR

Žrtev pedofilije težko spregovori in pove, kaj je prestala. 
Težko opiše travme, ki še po toliko letih ostajajo. Zato je pri-
čevanje Daniela Pitteta potrebno, dragoceno in pogumno. 

Daniela sem spoznal leta 2015 v Vatikanu v sklopu do-
godkov, povezanih z letom posvečenega življenja. Daniel je 
iskal pomoč pri širjenju knjige Ljubiti pomeni dati vse, v ka-
teri so zbrana pričevanja redovnikov in redovnic, duhovni-
kov in posvečenih. Takrat si nisem mogel predstavljati, da 
bi tega moža, prežetega z zanosom in navdušenjem za Kri-
stusa, lahko zlorabil duhovnik. Vendar mi je povedal prav 
to, in njegovo trpljenje se me je zelo dotaknilo. Ob tem sem 
znova videl strahotno škodo, ki jo povzročijo spolne zlorabe, 
in dolgo bolečo pot, ki jo morajo prehoditi žrtve. 

Vesel sem, da zdaj lahko tudi drugi slišijo njegovo pri-
čevanje in vidijo, kako daleč se lahko zlo prikrade v srce 
cerkvenega služabnika. 

Kako lahko duhovnik, ki je imenovan v služenje Kristu-
su in njegovi Cerkvi, povzroči toliko nesreče? Kako lahko 
nekdo, ki je posvečen za to, da bi otroka pripeljal k Bogu, 
tega otroka pogoltne v »hudičevem žrtvovanju«, kot sem to 
imenoval, in uničuje tako žrtev kot življenje Cerkve? Neka-
tere žrtve so šle tako daleč, da so si vzele življenje. Ti mrtvi 
mi ležijo na duši in vesti, ležijo na vesti vse Cerkve. Z njiho-
vimi družinami bi rad podelil občutke ljubezni in bolečine 
ter jih ponižno prosil odpuščanja. 

Gre za nekaj popolnoma pošastnega, za strahoten greh, 
ki je v skrajnem nasprotju z vsem Kristusovim naukom. Je-
zus je glede tistih, ki otrokom storijo kaj žalega, izrekel zelo 
stroge besede: »Kdor pohujša enega od teh malih, ki veruje-
jo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na 
vrat in se potopi v globino morja« (Mt 18,6). 

Naša Cerkev, kot sem jo opisal v apostolskem pismu z 
dne 4. junija 2016 z naslovom Kakor ljubeča mati, naj po-
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sebno ljubeče skrbi in varuje najšibkejše in nezaščitene. Po-
vedali smo, da moramo kar najstrože ravnati z duhovniki, 
ki izdajo svoje poslanstvo, ter njihovimi nadrejenimi škofi 
in kardinali, ki bi jih ščitili, čemur smo bili priče v preteklo-
sti.

V tej nesreči je Danielu Pittetu vseeno uspelo spoznati 
drugo plat Cerkve, kar mu je omogočilo, da ni obupal nad 
ljudmi in Bogom. Govori nam tudi o moči molitve, ki je ni 
nikdar opustil in ki ga je podpirala v najtemnejših trenut-
kih. 

Odločil se je, da se po štiriinštiridesetih letih sreča s svo-
jim krvnikom, da pogleda v oči človeku, ki ga je prizadel v 
globino njegove biti, in mu ponudi roko. Ranjen otrok je 
zdaj pokončen človek, šibek, a pokončen. Zelo so me ganile 
njegove besede: »Marsikdo ne razume, da ga ne sovražim. 
Odpustil sem mu in na tem odpuščanju zgradil svoje življe-
nje.«

Zahvaljujem se Danielu, ker pričevanja, kot je njegovo, 
dvigujejo svinčen pokrov, ki prekriva škandale in trpljenja, 
ter osvetljujejo strašne sence v življenju Cerkve. Takšna pri-
čevanja odpirajo pot pravični popravi krivic in milosti spra-
ve, pedofilom pa pomagajo, da se zavedo strahotnih posle-
dic svojih dejanj. 

Molim za Daniela in za vse, ki so bili kakor on ranjeni 
v svoji nedolžnosti. Naj jih Bog dvigne in ozdravi, naj nam 
vsem podeli svoje odpuščanje in usmiljenje. 

Papež Frančišek 
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10. junija 1959 je oče poskusil ubiti mojo mamo. Z velikim 
nožem ji je zarezal v vrat. v blaznem strahu ga je mama ro-
tila, naj neha. starejša sestra je vse to z grozo v očeh opazo-
vala. Zaman. oče je izpustil nož in vzel britvico. v trebuh 
svoje žene je zarisal andrejev križ. v tem trebuhu sem ta-
krat živel in se premikal jaz. mama je bila v osmem mesecu 
nosečnosti. njen trebuh sem jaz. napad me je zaznamoval 
za vse življenje. 

Rodil sem se 10. julija 1959 in lahko rečemo, da sem 
slabo začel. Že takrat sem bil rešenec. 
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neuRejeno otRoštvo

moja starša nista ravno usklajen par. oče je silak, zidar in 
težki delavec. o njegovi družini ne vem ničesar. mama je 
bolj intelektualka, fina in dobro vzgojena. njena mati ali-
ce je po rodu iz Francije, iz družine izobraženih velepose-
stnikov. vojna jih je osiromašila, zato je babica morala za-
pustiti Francijo in se nastaniti v Ženevi. tu se je počutila 
deklasirano, ker so pradedka zaposlili kot preprostega po-
ljedelca. 

družina je od svojih prednikov vseeno ohranila lepe 
navade in pravila lepega vedenja. moja babica je bila ve-
dno urejena in imenitnega videza. vzgajala nas je strogo 
in hkrati prefinjeno, hrano nam je stregla v izbranih poso-
dah ter uporabljala srebrn pribor, katerega izvor nam je bil 
vedno uganka. pri mizi smo sedeli vzravnano, s pravilno 
postavljenimi rokami. 

Babica alice se je po poroki izselila iz Ženeve. preselila 
se je v mestece Romont v kantonu Fribourg. moj dedek eli-
ja, alicein mož, je bil kmečki sin. Kot mnogi v tistem času 
je bil tudi on iz številne družine z desetimi otroki. njegova 
starša sta umrla mlada, ko so bili njuni otroci še mladole-
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tni. takoj, ko je bil dovolj star, je dedek elija postal voznik 
v stričevem podjetju. prevažal je vse vrste ljudi in rad je 
pripovedoval anekdote, ki jih je napaberkoval pri delu. de-
dek je – podobno kot njegova starša – umrl mlad in pustil 
babico sámo s tremi otroki brez gmotne podpore. neki so-
rodnik ji je predlagal, naj odpre trgovino, in obljubil, da ji 
bo za zagon posodil potrebni denar. Babica je upoštevala 
nasvet in odprla papirnico, s katero je lahko preživela sebe 
in družino. Že zelo zgodaj so bili člani družine po materini 
strani med seboj solidarni. 

dedek elija je imel sestro redovnico, ki je vstopila v 
kongregacijo sester svetega pavla, ki ji navadno rečemo 
pavlovo delo. to je v mojem poznejšem življenju imelo po-
membno vlogo. pavlovo delo izvaja apostolat prek medijev 
v tesnem sodelovanju z laiki. Zato se skupnosti drži sloves 
velike duhovne odprtosti in izkušenosti življenja v svetu. 
moja mama je hotela biti redovnica, tako kot teta. vstopila 
je v samostan in eno leto preživela s sestrami svetega pavla. 
v tem času je spoznala mojega očeta in se vanj zaljubila. o 
tem je govorila s svojo materjo, ki se je o mladeniču poza-
nimala pri domačem župniku. takrat je bilo zelo običajno, 
da se je župnika povprašalo o tem in onem. Župnik ni ve-
del povedati nič posebnega, razen da je bil mladenič dober 
ministrant, kar je bilo v očeh zelo pobožne babice zelo do-
bro znamenje. mami je dovolila, da izstopi iz samostana in 
se poroči. tik pred poroko so mojo mamo obhajali resni 
dvomi, ki jih je zaupala svoji sestri. vendar takrat nihče ni 
vedel, da je moj oče duševni bolnik. par se je poročil in na 
svet sta prijokala moja sestra in brat. nekaj let pozneje sta 
se starša preselila v Ženevo.

10. junija 1959 je moj oče napadel mamo v osmem me-
secu nosečnosti. prihiteli so reševalci in jo rešili, očeta pa 
odpeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer je ostal nekaj me-
secev. Rekli so, da trpi za paranojo. mama je bila pretrese-
na. v šoku se je odločila, da zapusti Ženevo in se preseli k 
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materi v Romont. po izhodu iz psihiatrične bolnišnice je 
oče na veliko babičino žalost prišel živet k nam. Zaposlil 
se je v bližnji klesarski delavnici. mami je naredil še dva 
otroka in nekoliko pozneje našel službo v lozani. 

tega obdobja se zelo bledo spominjam, ker sem bil še 
premajhen. spominjam se, da je imel oče nad delovnim 
mestom sobico ter da se je ob nedeljah popoldne vračal 
domov in zvečer spet odhajal nazaj v lozano. veseli smo 
ga bili. Z njim nismo veliko počeli, vendar nas je pogosto 
peljal v Romont na sirup in nazaj. Cenil sem te redke tre-
nutke z očetom, ker sem ga imel zelo rad. 

to pa ni veljalo za mojo babico, ki si je želela, da bi iz-
ginil iz našega življenja. Ko smo se vrnili s sprehoda, smo 
dolgo odgovarjali na njena vprašanja. Hotela je vedeti, kaj 
smo delali in kaj je oče govoril. naše odgovore je pospremi-
la s kritičnimi pripombami. ti trenutki so mi bili zelo ne-
prijetni, saj kot otrok nisem doumel, da je oče duševni bol-
nik. imel sem ga rad preprosto zato, ker je bil moj oče. še 
zdaj se spominjam zgodb, o katerih se je govorilo le skrivaj.

leta 1965 sem v polšestem letu starosti hudo zbolel. 
mama je vsak dan po službi peš prišla na obisk v bolnišni-
co. Začele so mi odpovedovati ledvice in redno sem dobi-
val transfuzije. Bil sem slaboten in zelo šibak otrok in vsi 
so govorili, da se ne bom popravil. nekega dne sem po na-
ključju slišal pogovor med mamo in zdravnikom. govorila 
sta o meni in dojel sem, da bom umrl. ne spominjam se, da 
bi me ta novica pretresla. prej sem si predstavljal nebesa z 
angelčki. poleg tega sem se v bolnišnici zelo dobro počutil, 
ker so bili vsi z menoj zelo prijazni. Zdravniku sem prirasel 
k srcu in bolniško osebje je bilo zelo pozorno. nekega dne 
sem ozdravel in sem lahko šel domov. 

Z dr. langom, ki me je zdravil te dolge mesece, sem 
ostal v stiku. v vsem tem času sva spletla vezi. ta dobrosrč-
ni človek se je navezal name in še vedno sem obiskoval nje-
govo družino. vsako sredo sem hodil k njemu domov, kjer 
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sem po televiziji lahko pogledal otroško oddajo. to so bili 
zame sijajni trenutki, saj v tistem času doma še nismo imeli 
televizije. privoščile so si jih lahko le premožnejše druži-
ne. moj dobrotnik mi je v žep pogosto stisnil pet frankov. 
ta človek mi je – ne da bi se tega zavedal – pomenil zelo 
veliko, ker mi je pokazal, da jaz njemu nekaj pomenim. Ro-
mont smo nato zapustili v precej dramatičnih okoliščinah 
in mislil sem, da ga nikoli več ne bom videl. 

vendar sem neko nedeljo trideset let pozneje šel k maši v 
cistercijansko opatijo la Fille-dieu v Romontu in se usedel 
zraven starejšega gospoda. Ko sem odhajal iz cerkve, sem 
mu zaželel lepo nedeljo, on pa je z nasmehom odgovoril: 
»tudi vam. danes je moj rojstni dan!« presenečen sem ga 
pozorneje pogledal in mu rekel: »Kakšno naključje. danes 
je tudi moj rojstni dan! Kako vam je ime?« »sem doktor 
lang iz Romonta.« »doktor lang? jaz sem daniel pittet!« 
Z njegovega obraza sem razbral presenečenje: »daniel pit-
tet? mali daniel? saj bi moral biti mrtev, a si tukaj, never-
jetno!« objela sva se. Zame je bila to priložnost, da se mu 
zahvalim za vso pozornost, ki mi jo je namenil. Zdelo se 
mi je, da ima sto let, a jih je imel takrat le petinsedemdeset! 
ponovno srečanje v cerkveni klopi je bilo čudovito. potem 
ga nisem več videl. dve leti pozneje sem izvedel, da je umrl. 

malo po rojstvu moje najmlajše sestre se je oče začel 
zelo nenavadno vesti. Začel je širiti neverjetne govorice. 
po nekaj kozarčkih v baru je začel razlagati, da njegovi 
otroci v resnici niso njegovi, da je vsak od nekega drugega 
ugledneža v mestu. mojo sestro je pripisal duhovniku, mo-
jega brata odvetniku, mene zdravniku. moj mali bratec da 
je sin lastnika babičine hiše in moja sestra prefektova hči. 
ugledne osebnosti v kraju je označeval za ljubimce moje 
matere in hkrati za očete njenih otrok! moj oče je bil upor-
nik, a bolan upornik. 

te nore izjave so imele za našo družino katastrofalne 
posledice. od nas so zahtevali, da zapustimo Romont, ker 
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so bile govorice prehude. »gospa, vi niste nič krivi, ampak 
morate iz Romonta. tu ne morete več živeti.« to so bile 
prefektove besede. oditi? Kakšen šok! mama in babica sta 
vedno živeli v Romontu. Kam naj bi šli? s čim? Babica je 
toliko let živela od svoje papirnice, svojih strank ni mogla 
odpeljati s seboj. od česa bo živela? vsa ta vprašanja so ji 
rojila po glavi in bila je čisto obupana. naj odide s hčer-
ko in njenimi otroki? Bili smo pregnani, odrinjeni na rob 
družbe, da bi utišali nesmiselne govorice. Bilo je nepred-
stavljivo, da so nas tako izključili iz našega kraja! ne ver-
jamem, da so bile take izkušnje pogoste. ti trenutki so bili 
zelo boleči in zelo težko smo jih sprejeli. Za babico je bil to 
neznanski šok. Bila je trgovka, poznala je vse krajane in vsi 
so jo spoštovali. Čeprav je s tem izgubila vse, se je odločila, 
da gre z nami. 

v istem obdobju je oče izginil iz našega življenja. Z 
mamo sta pred prefektom podpisala ločitev od mize in 
postelje. nekaj časa smo morali sorojenci redno hoditi v 
lozano k psihoterapevtu, da bi ocenil posledice teh never-
jetnih dogodkov. nazadnje je bila izrečena sodba: »otroci 
ne smejo imeti več stika z očetom, ker to škodi njihovemu 
zdravju.« Babica in mama sta nam pojasnili, da očeta ne 
bomo več videli. Bilo mi je osem let. odslej smo govorili, 
da je oče umrl. Bilo je preprosteje, kot da bi morali razla-
gati svojo absurdno zgodbo. na začetku sem še vedel, da je 
živ. počasi sem z nenehnim ponavljanjem začel verjeti, da 
je mrtev. 

najbolj presenetljivo v tem nezaslišanem položaju je 
bilo, da so nas po eni strani izključili, po drugi pa zaščitili. 
najprej so govorili, da nas bodo poslali v Bern. Bern je na 
koncu sveta! v resnici moja družina ni imela prevoznega 
sredstva. oditi v Bern bi pomenilo dokončno zapustiti ro-
mansko švico in živeti v popolnoma tujem okolju. Bern 
je prestolnica švice in nemško govoreče mesto. ljudje go-
vorijo švicarsko nemščino in nihče v naši ožji okolici ne 
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zna tega jezika! na srečo je bila tu stara teta redovnica, ki 
nam je priskočila na pomoč. Kot nekdanja mati prednica 
kongregacije svetega pavla je imela določen vpliv v okolju, 
v katerem sta bili politika in vera popolnoma prepleteni. 
Bilo je leto 1967. po zvezah ji je uspelo, da nas je pripelja-
la v Fribourg, dvojezično prestolnico kantona. Zamisel je 
bila vsem všeč, ker je bilo mesto dovolj veliko in ker nas 
ni nihče poznal. Zato nas ni nihče opazil. našli so nam 
poceni stanovanje. še zdaj ne vem natančno, kdo nam je v 
resnici omogočil pot, kdo je poskrbel za papirje in finance. 
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od dRuŽine do dRuŽine

vsem pričakovanjem navkljub smo bili v Fribourgu dobro 
nastanjeni. Živeli smo na ulici morat, v hiši, kjer je imel se-
dež osrednji pogrebni zavod. ulica morat je stara ulica v 
zgornjem delu mesta, posejana s samostani, na koncu nje 
pa stoji stolnica. Živeli smo manj kot sto metrov od kapu-
cinskega samostana. Zapustili smo staro stanovanje v Ro-
montu in se preselili v hišo za družine v pomanjkanju, kjer 
pa je bilo vse novo: štiriinpolsobno stanovanje, lepa kuhi-
nja, prostorne sobe; svojo sem delil z bratoma. pika na i za 
našo babico je bila, da je z balkona lahko videla stolnico. 
Krasno! družili smo se s preprostimi ljudmi, s katerimi 
smo se dobro razumeli, še posebno s hišniki. šola je bila 
blizu in zlahka smo se vključili. mama je dobila delo pri 
policiji, v pisarni urada za tujce. potem ko smo se v drama-
tičnih okoliščinah nastanili v Fribourgu, sta si babica in 
mama pridobili nekaj družbenega položaja, ki sta ga bili 
izgubili. 

vseeno smo bili revni, saj mamina plača ni bila viso-
ka. Za nas je skrbela sestra jeanne iz skupnosti pavlovega 
dela. vsak dan so sestre v kuhinji zbrale ostanke hrane in 
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jih zložile v posodo, ki sem jo šel iskat. Babica nam je to 
pogrela za obroke. tako ji ni bilo treba kupovati hrane in 
je denar lahko porabila za druge osnovne potrebščine. po 
posredovanju te redovnice je bila naša družina v stiku s 
premožnejšo fribourško družbo. premožnejše družine so v 
tistem času ponujale plačilo za preprostejša opravila. 

sam sem že zgodaj začel opravljati manjša dela: poma-
gal sem na vrtu, kosil travo, šel po nakupih, pomagal pri 
čiščenju. delal sem za več družin, kar mi je prinašalo nekaj 
zaslužka. v tem sem zelo užival. Z bratom sva na primer 
delala kot kurirja za družino deiss. Kar nekaj let pozneje je 
eden od sinov postal predsednik švicarske konfederacije. 
v družini so bili štirje otroci in vsi so bili približno deset 
let starejši od mene. v družini je vladalo prisrčno vzdušje, 
zelo hitro sem se pri njih dobro počutil in zelo lepo so me 
sprejeli. gospod deiss nama je z bratom mesečno izplače-
val določeno vsoto, ki jo je mama nakazovala na račun, 
ki ga je odprla posebej za naju. Ko sem bil dovolj star, da 
sem denar lahko dvignil, sem imel prihranjeno kar lepo 
vsotico. K družini deiss sem hodil dvakrat na teden. Zelo 
rad sem imel gospo deiss. Zdela se mi je lepa in pravična. 
Ko sem ji vračal denar, ga je vedno preštela vpričo mene in 
mi čestitala. s tem mi je dajala občutek vrednosti. gospod 
deiss je bil moj birmanski boter. pri njih sem občudoval 
okusne zajtrke s siri, svežim kruhom in maslom; ta hrana 
se mi je zdela razkošna. pili smo sinalco, gazirano pijačo 
z okusom pomaranče, ki je nisem poskusil nikjer drugje! 
starša deiss sta bila z menoj neskončno dobra. vse do go-
spejine smrti sem ju vsak teden obiskoval. 

Ker smo se družili s premožnejšimi družinami, je mama 
hotela, da bi šli študirat. večina otrok iz uglednih družin je 
hodila na gimnazijo saint-michel, ki si je sčasoma pridobi-
la velik sloves. na žalost je bil vpis v gimnazijo omogočen 
le določeni intelektualni eliti, kamor mi nismo spadali. po-
leg tega pa niti ne verjamem, da sem bil dovolj sposoben za 
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študij. vse otroštvo sem čutil, kako pomemben je družbeni 
položaj za našo družino. mislim, da je naš skromni položaj 
babico in mamo zelo obremenjeval. v nekem trenutku je 
mama želela celo, da bi naš priimek zamenjali za njenega 
dekliškega. Zdel se ji uglednejši kot pittet. Bilo mi je dva-
najst let in že takrat sem razumel, da sprememba imena ne 
bo spremenila našega življenja. Bili smo revni in to bomo 
ostali, ne glede na priimek. 

Kot otrok sem bil torej veliko na ulici. mesto Fribourg je 
bilo zgrajeno v različnih obdobjih. nižinski del starega me-
sta se je razlegal ob okljuku reke sarine. na hribu so novi 
del mesta zgradili okrog stolnice, ki obvladuje prostor. ve-
dno sem živel v bližini katedrale med zgornjim in spodnjim 
delom mesta. Kot kurir sem poznal vse trgovine v mestu in 
pozdravljal večino mimoidočih, ker sem bil kot otrok odprt 
in mi ni bilo težko govoriti z drugimi. 

Z materjo sem imel malo stika, ker je delala s polnim 
delovnim časom. naša družina je bila posebna, saj je v šest-
desetih letih 20. stoletja za navadno družino veljalo, da jo 
sestavljajo oče, mama in otroci. mame so ostale doma, oče-
tje pa so hodili v službo. ne smemo pozabiti, da so v švici 
ženske dobile volilno pravico šele leta 1971! v prvih letih 
življenja sta me vzgajali dve ženski, odraščal sem v okolju 
brez moških. ti dve ženski sta bili zelo verni in pobožni. 
v tem pogledu sta se dobro vklapljali v fribourško družbo, 
ki je bila zelo katoliška. pod mestnim okriljem je delova-
lo veliko redovnih skupnosti in ves dan je bilo na ulicah 
mogoče videti duhovnike v talarju. v naši dnevni sobi so 
visele slike papeža janeza XXiii., generala guisana, vrhov-
nega poveljnika švicarske vojske v drugi svetovni vojni, in 
krajevnega škofa! Zagovarjali smo vrednote Cerkve in do-
movine. Blizu nam je bila večinska konservativna stranka. 
Za nas molitev ni bila nobena skrivnost. 

molili smo, da bi prosili za milost ali se zahvalili go-
spodu. Življenje je bilo trdo in ves čas smo se morali bori-
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ti. pri tem nam je bila molitev v zelo veliko pomoč. moja 
babica se je vedno zahvalila Bogu, da ji je dal moči za ži-
vljenje. vedno mu je zaupala naša življenja. Z verovanjem 
se je mešalo tudi pobožnjaštvo, še posebno strah pred hu-
dičem. molili smo vsak dan pred jedjo in pred spanjem. 
Zelo rad sem molil rožni venec. vsako nedeljo smo šli na 
enak sprehod, ki je postal obred. vsa družina je šla peš do 
kapele notre-dame de Bourgillon. ta prekrasna kapela se 
dviga nad starim mestom. njeno notranjost krasijo čudovi-
te barve in podobna je jami, prekriti s sajami. v njej se tre 
ljudi, saj je romarski kraj, ki privablja vernike iz švice in 
od drugod. tja pridejo iskat miru, tolažbe in ozdravljenja, 
pogosto pa se pridejo tudi zahvalit. še zdaj grem rad molit 
v Bourgillon. 

Babica je poznala veliko duhovnikov, ki jih je izjemno 
spoštovala. vsak teden je duhovnik prišel na dom in jo ob-
hajal. Z njim se je zaprla v sobo in s tem samo podžigala 
našo radovednost. Kako zelo smo si želeli slišati, o čem 
govorita za vrati! včasih smo k vratom prislonili uho, da 
bi skušali ujeti kakšno besedo, a zaman. Ko je odhajal, je 
gospod župnik rekel: »Babico morate pustiti pri miru.« to 
je samo še podžgalo našo radovednost. 

moja stara teta redovnica je bila prijateljica marthe Ro-
bin, ki je živela izredno duhovno življenje. ta velika fran-
coska mistikinja je vse življenje preživela zaprta v svoji 
sobi ob vse hujši bolezni, zaradi katere ni mogla več hoditi. 
Zelo mlada je dobila stigme. marthe Robin je imela sre-
čo, da je spoznala duhovnika, gospoda Fineta, ki je zanjo 
skrbel vse do smrti. ta žena, ki jo je moja družina občudo-
vala, je ustanovila Foyers de Charité (domove ljubezni), 
domove za duhovne vaje in premišljevanja. teta je mamo 
nekoč peljala k njej na obisk v Châteauneuf-de-galaure in 
mama si je potem z njo redno dopisovala. marthe Robin 
sicer sama ni mogla pisati. gospod Finet ji je pisma prebral 
in odpisal namesto nje. marthe Robin je vedno uporabljala 
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