
Evharistija in računalnik, češčenje Najsvetejšega in šolske 
knjige, rožni venec  in Facebook …

Sloves tega italijanskega najstnika se spontano širi po svetu 
z osupljivo hitrostjo. Na stotine poročil o uslišanjih na nje-
govo priprošnjo prihaja z vseh koncev sveta. Pravzaprav to 
ne preseneča, saj so se številni mladi s tem sodobnim misi-
jonarjem in nadarjenim računalničarjem srečali na spletu.

Carlo Acutis (1991–2016) je pri 15. letih umrl zaradi lev-
kemije, svoje trpljenje pa je daroval za papeža in Cerkev. 
Bil je nadarjen za računalniško delo, hkrati pa je bil izredno 
ljubezniv in pobožen mladenič – vsak dan je bil pri maši, 
redno je molil rožni venec, vsak teden je bil pri spovedi …  
V postopku razglasitve za blaženega Cerkev prepoznava 
njegove kreposti, zaradi katerih je lahko zgled in priprošnjik 
za odraščajočo mladino po vsem svetu. Od potrditve papeža 
Frančiška poleta 2018 se ga Cerkev spominja kot častitljive-
ga Božjega služabnika.

Nicola Gori
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Spremna beseda

Francoski pisatelj Léon Bloy je v zadnjih trenutkih svojega življe
nja dejal: »Edina prava žalost v našem življenju je, da nismo sveti.« 
Te besede odmevajo tudi v povabilu papeža Frančiška: »Ne izgu
bimo upanja na svetost, ampak vsi hodimo za njo! Želite biti 
sveti? Gospod nas vse čaka z odprtimi rokami, da bi nas 
spremljal po tej poti svetosti. Veselo živimo svojo vero in se 
pustimo ljubiti Gospodu!« (Splošna avdienca, 2. oktobra 2013)

Knjiga, ki jo držimo v rokah, je prisrčno povabilo, naj iščemo 
svetost na stezah tega sveta, brez bežanja pred vsakdanjostjo, am
pak s sprejemanjem njenih svetlih in temnih plati.

Carlo Acutis je lepoto svetosti prepoznal in objel v globini svo
je duše, kjer nas Božji glas vabi, naj se prepustimo vodstvu Svete
ga Duha, ki daje modrost za prepoznavanje pravih poti – tudi v 
labirintih digitalnega sveta. 

Kot »čarodej« računalništva in informacijske tehnologije je 
spoznal, da svetniki niso kipi, postavljeni v cerkvenih nišah, temveč 
ljudje iz krvi in mesa, ki niso podlegli skušnjavi, da bi svoje krščan
stvo živeli kot neko dolgočasno rutino, in so našli srečo v vsako
dnevnem darovanju samega sebe. Carlo se ni zadovoljil s povpreč
nostjo. V središče svojega življenja je postavil to, kar je najpomemb
nejše: Božjo besedo in Kruh življenja. 

Evharistija in računalnik, češčenje Najsvetejšega in šolske knjige, 
rožni venec in Facebook … Zato si tega petnajstletnika zlahka pred
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stavljam kot zavetnika vseh spletnih kibernavtov. Kakor vrstniki je bil 
tudi on navezan na internet, v katerem je videl sredstvo za evange
lizacijo in katehezo. Na spletu še vedno najdemo Carlovo virtualno 
razstavo, ki jo je programiral pri štirinajstih. Zdaj kroži po svetu in 
pričuje o tem, da je bila zanj evharistija »avtocesta v nebesa«.

Njegovih petnajst kristalno čistih let, prežetih z neizčrpno slo po 
življenju in nalezljivim veseljem, izprašuje tudi vest in vero nam od
raslim.

Svetost je bila odpev njegove hvalnice življenju in njegov cilj, 
zaradi katerega se je obnašal drugače od drugih v šolski klopi, pi
ceriji ali na nogometnem igrišču. Svojega »recepta za svetniško 
življenje« ni ljubosumno skrival pred drugimi, ampak ga je veliko
dušno delil. Vsem je tudi razlagal sestavine tega recepta: veliko že
ljo po svetosti, vsakodnevno mašo, obhajilo, rožni venec, branje 
Svetega pisma, evharistično češčenje, tedensko spoved in kakšno 
žrtev iz ljubezni do drugih. Ker je tako hrepenel po svetosti, ni bilo 
nič nenavadnega, da je iskal prijatelje tudi v nebesih. Njegova sple
tna stran je imela zavihek z naslovom: »Spoznaj moje nebeške pri
jatelje!« Med njimi so bili mladi svetniki, ki so dosegli svetost v »re
kordnem« času. Tudi sam je bil prepričan, da ne bo doživel starosti, 
in je večkrat rekel, da bo umrl mlad. Morda je prav zato svoje dneve 
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natrpal z raznimi dejavnostmi. V župniji je pomagal pri poučevanju 
verouka in razdeljevanju pomoči v Karitas ter sodeloval kot anima
tor na oratorijih. 

Seveda je ob vsem tem našel čas za svoje najljubše konjičke – 
izdelovanje računalniških programov in snemanje filmčkov z do
mačimi psi in mačkami –, pa tudi za igranje nogometa, saksofona 
in video igric, gledanje priljubljenih detektivk … in celo za študij na 
milanski Gimnaziji Leona Xiii. Umrl je 12. oktobra 2006. Pokopan je 
v asiški zemlji, po kateri je nekoč hodil njegov najljubši svetnik, 
Frančišek, in kjer si je najraje polnil svoje duhovne »baterije«.

Ko bralcem izročam Carlov življenjepis, mi v mislih odzvanjajo 
besede papeža Frančiška o svetnikih vseh starosti in časov, ki jih je 
izrekel med opoldansko molitvijo 1. novembra 2013: »Bili so ljud
je kakor vsak od nas. Preden so dosegli nebeško poveličanje, 
so živeli običajno življenje z radostmi in bolečinami, stiskami 
in upi ... A ob tem so na obrazih svojih najmanjših in prezira
nih bratov in sester prepoznavali Božje obličje, ki ga zdaj gle
dajo iz oči v oči v vsej njegovi veličastni lepoti.«

Msgr. Dario Edoardo Viganò
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Pravijo, da se vse, kar nekaj velja, rodi iz tišine. Toda kaj je ti
šina? Ni je mogoče opisati z besedami. Da bi razumeli njen po
men, jo moramo doživeti.

Kadar je duša obdana s tišino, ta prodre vanjo in jo navda z 
občutkom – ne praznine ali odsotnosti – temveč polnosti in 
navzočnosti. Kdo od nas ni kdaj tega občutil zunaj v naravi, na 
vrhu gore, ob sončnem zahodu ali pod zvezdnatim nebom, kjer 
vse tiho prepeva v vesoljnem sozvočju? V tišini narave na nek 
način doživljamo Božjo navzočnost. 

še močneje pa jo doživimo, kadar vstopimo v prazno cerkev 
in se zazremo v tabernakelj, zraven katerega sveti večna luč kot 
znamenje jezusove navzočnosti. V tej tišini se lahko pogovarja
mo z večnim Ti, resnično navzočim v neskončni ljubezni, ki nam 
seže do dna srca in ga napolni s hvaležnostjo in blaženim vese
ljem.

Nekaj podobnega je moral občutiti mladi Carlo Acutis, ki je 
od prvega obhajila naprej v središče svojega življenja postavljal 
evharistijo, pri kateri se je vsakodnevno združeval z živim jezu
som. Ta je bil v hostiji zanj enako resnično navzoč – s telesom in 
krvjo –, kot je bil za apostole, ki so ga spremljali po jeruzalemskih 
ulicah.

Tišina:
prostor za molitev
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Carlo je v svojem življenju med neštetimi šolskimi in prosto
časnimi dejavnostmi vedno dajal prednost evharistiji. Vsakdanja 
maša s češčenjem Najsvetejšega je bila zanj na prvem mestu. 
Redno obhajanje z Božjim jagnjetom ga je notranje preobrazilo 
v »krotko jagnje«. Ne da bi to sam opazil, se je navzel notranjega 
miru, ki mu je omogočil, da je Božjo voljo vedno sprejemal brez 
upiranja ali zahtevanja pojasnil in nanjo odgovarjal z »da«. 

V zvezi s tem je pomenljivo, da je za prvo darilo od mame 
dobil volnenega jagenjčka, na katerega se je zelo navezal, in da 
je na dan svojega prvega obhajila na ulici srečal živo jagnje. Ka
kor da bi šlo za napoved tega, kar je kasneje sam postal – tiha 
evharistična daritev.

Med vsakodnevnim in težko pričakovanim premišljevanjem 
pred Najsvetejšim se je njegovo srce zedinjalo z jezusovim v 
vzajemnem darovanju. V tej tišini mističnega zedinjenja z Bo
gom je poslušal govorico Njegove ljubezni.
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iz teh tihih in prisrčnih srečanj z Gospodom je Carlo, ki je bil 
zelo družaben, črpal veselje, ljubeznivost in dobroto, ki jih je iz
kazoval drugim. Lahko bi rekli, da sta bila njegova notranja lepo
ta in sočutje do bližnjih sad dolgih pogovorov z jezusom v ti
hem in ljubečem premišljevanju.

Vsi svetniki, pa tudi mnogi veliki znanstveniki in umetniki, so 
se kalili v »šoli tišine«, kjer so se naučili poslušati in premišljevati 
v ponižnem iskanju resnice.

Kdor pa je vedno glasen, poln hrupa in nepremišljenega go
vorjenja, ne more doseči zrelosti in modrosti. Starodavni rek pra
vi: »Modrec pove veliko z nekaj premišljenimi besedami, klepe
tač pa brezglavo tava po svetu.«

Seveda obstaja tudi molčečnost, ki ni izraz modrosti, ampak 
nevednosti ali užaljenosti, zaradi katere nočemo govoriti z dru
gimi. Taka sebična in nekrščanska drža nas razdvaja od drugih in 
je v nasprotju z jezusovim naročilom, naj ljubimo vse, vključno s 
sovražniki.

Naučiti se moramo sprejemati tudi žalitve. Glede tega nam je 
lahko za zgled Carlo, ki je voljno prenašal zbadljivke sošolcev, ki 
so se mu posmehovali zaradi njegovega rednega udeleževanja 
maše in »nemodernega« načina oblačenja. To je vedno prenašal 
kot krotak in zvest jezusov učenec, ki mu vse pripomore k do
bremu. Zaradi tihega neupiranja hudemu in prizanesljivosti si je 
kljub svoji »drugačnosti« pridobil spoštovanje mnogih sošolcev 
in odraslih. čeprav je veselo novico najraje oznanjal s krščanski
mi dejanji, se ni sramoval besed, ki jih je posredoval tudi prek 
sodobnih spletnih omrežij. 

jezus, učlovečena Božja Beseda, ki je vsem želel prinesti Božjo 
dobroto in mir, je v svoji darovanjski ljubezni znal živeti v ponižnem 
molku in potrpežljivosti. Veliko noči je prebedel na gori v tihi molit
vi in globoki povezanosti z Očetom. Od Njega je črpal vse, kar je 
nato posredoval apostolom, ti pa kasneje Cerkvi in vsem narodom.
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Najlepša zgleda človeške ponižnosti in tihe kontemplacije 
sta jezusova mati Marija in sveti jožef, ki ga je Bog izbral za skrb
nika svojega Sina in njegove matere.

Kdor je odkril lepoto tišine, je našel ključ do vseh kreposti. 
Tišina nam pomaga, da vsako življenjsko situacijo sprejme

mo v preprostosti in miru.
Poznamo tišino, ki je izraz premišljevanja, globokega veselja 

in ponižnosti, pa tudi tišino preizkušnje, v kateri se krepi naša 
vera, da lahko sprejmemo telesno in duševno trpljenje brez upi
ranja in negodovanja. Sveto pismo nas spodbuja, naj bomo 
»mirni pred Gospodom in se mu zaupamo« (prim. Ps 37,7). 
hebrejski izvirnik uporablja enak glagol – »biti v tišini« – kot 
Psalm 131, ki govori o umirjenem otroku v materinem naročju. 
Taka notranja umirjenost človeku ni prirojena. Ne moremo je 
doseči z lastnim prizadevanjem, ampak je dar Svetega Duha. 
Carlo jo je v polnosti pokazal ob nenadnem izbruhu bolezni, ki 
jo je sprejel kot krotko jagnje in Gospodu dopustil, da je v njem 
dovršil svoj načrt. Medicinska sestra, ki mu je stregla, je poveda
la, da še ni videla tako potrpežljivega bolnika. čeprav je imel 
noge in roke vse nabrekle, ni tožil zaradi bolečin. Ko ga je še 
zadnjič vprašala, kako se počuti, je z običajno umirjenostjo od
govoril: »Dobro, kot vedno!« Pol ure zatem je padel v komo.

O Carlu Acutisu so govorili, da je odletel v nebesa na »orlov
skih perutih«. Tako visoko pa je lahko poletel zato, ker se je tudi 
sredi svojega najhujšega trpljenja resnično počutil »dobro« – v 
najglobljem pomenu besede. Kdor je namreč v Božji volji, se 
vedno počuti dobro. Toda od kod je Carlo prejemal moč, da je 
lahko svoje počutje opisoval kot dobro? iz bogozrenja, ki je 
»omamljalo« njegovo dušo in mu očiščevalo čute. Oči njegove
ga srca so zrle v nebeško modrino in poslušale tiho sozvočje 
Božje navzočnosti. Vsak od nas lahko in mora postati kraj »svete 
tišine«, ki jo doživljamo med obhajanjem bogoslužja.
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Anna Maria Canopi OSB,

prednica benediktinske opatije Mater Ecclesiæ,
isola San Giulio – Orta (Novara)

Papež Pavel Vi. je leta 1964 v Nazaretu, med svojim roma
njem po Sveti deželi, ganjeno rekel: »Od svete družine se lah
ko naučimo predvsem tišine. Ko bi le sredi oglušujočega 
hrupa, odmevajočih glasov in divjega življenjskega tempa 
znova začeli občudovati tišino kot nepogrešljivo stanje 
duha. O nazareška tišina, nauči nas, da bomo vztrajali v 
dobrih mislih, usmerjeni k notranjemu življenju in priprav
ljeni pozorno prisluhniti skrivnim Božjim navdihom ter 
spodbudam pravih učiteljev. Nauči nas ceniti notranje živ
ljenje tihega premišljevanja in molitve ...«

Vsega tega smo še bolj potrebni v našem času, ko je tišina 
skoraj nemogoča zaradi hrupnih množičnih medijev in vedno 
bolj pozunanjenega, površnega in odtujenega družbenega in 
družinskega življenja.

Pravijo, da so besede srebrne, molk pa zlat; človekova krepo
stnost je sorazmerna z njegovo zmožnostjo ohranjanja tišine.

Prava tišina namreč odpira prostor delovanju Božje milosti in 
blagemu, a močnemu vodstvu Svetega Duha, ki je Duh resnice, 
ljubezni, edinosti, miru, svetosti in veselja.
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»Najdi Boga 
in našel boš

smisel 
svojega 

življenja.
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