
29,50 EUR

Zbirka dostopnih, sočnih in navdihujočih premišljevanj 
prebuja iz duhovne utrujenosti, bogati molitev 

in navdihuje sredi vsakdanjega življenja.

JORGE MARIO BERGOGLIO

PAPEŽ FRANČIŠEK
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Papež Frančišek v osebni, globoko duhovni 
in pastoralni knjigi razlaga sporočilo evangelija 

vsem ljudem dobre volje. 
Vabi nas , da zares zaživimo kot bratje in sestre 

ter začutimo globok klic k veselju in zadovoljstvu 
pri skupnem oblikovanju doma in domovine. 

Vse to, pravi mož, ki je nenadejano postal papež 
in osvojil srca ljudi, naj bo izpolnjeno v duhu služenja: 

delati zaradi drugih in za druge.
resnična 

moč 
je služenje• •
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»BESEDE, KI SEM VAM JIH GOVORIL, 
SO DUH IN ŽIVLJENJE« 

Jn 6,63
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»SPREOBRNITE SE IN VERUJTE 
EVANGELIJU«

»Spreobrnite se in verujte evangeliju,« nam je prete-
klo sredo rekel duhovnik, ko nas je posul s pepelom. 

S to zahtevo začenjamo postni čas. Streti naše srce, 
odpreti ga, da bi verovalo resničnemu evangeliju, ne na-
slikanemu evangeliju, ne »light« evangeliju, ne destilira-
nemu evangeliju, ampak resničnemu evangeliju. In to 
danes prosimo vas kot katehete še na poseben način: 
»Spreobrnite se in verujte evangeliju.«

Poleg tega pa  prejemate v Cerkvi tudi poslanstvo: sto-
rite, da bodo tudi drugi verovali evangeliju. Ko bodo gle-
dali vas, kaj delate, kako se vedete, kaj govorite, kako 
čutite, kako ljubite – naj verujejo evangeliju.

Evangelij pravi, da je Duh odvedel Jezusa v puščavo 
in da je tam bival med zvermi, kakor da bi to ne bilo nič. 
To nas spominja na zgodbo z začetka: prvi človek in prva 
žena sta živela med zvermi in nič ni bilo narobe. V ti-
stem raju je bilo vse en sam mir, vse je bilo veselje. In bila 
sta skušana in tudi Jezus je bil skušan.

Jezus želi na začetku svojega življenja, po krstu, vzpo-
staviti nekaj podobnega, kot je bilo v prvih dneh stvar-
stva. Jezusova poteza mirnega sobivanja z vso naravo, v 
rodovitni samoti srca in v skušnjavi, nam nakazuje, kaj 
je prišel storit: prišel je obnovit, prišel je prenovit. V eni 
od mašnih molitev med letom izgovarjamo nekaj zelo le-
pega: »Bog, ki si vse tako čudovito ustvaril in še čudovi-
teje prenovil.«

Jezus je prišel prenovit stvari – v lepoti svoje poklica-
nosti k poslušnosti –, prišel je, da bi podaril vsemu skla-
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dnost celo sredi skušnjave. Ali nam je jasno? Prav postni 
čas je ta pot. V postu moramo narediti v našem srcu pro-
stor, da bo Jezus v njem – z močjo svojega Duha, istega, 
ki ga je odvedel v puščavo – ponovno vzpostavil harmo-
nijo. In skladnost bo vzpostavil! Ne kakor nekateri s ču-
dnimi molitvami in cenenimi čustvovanji, ampak s po-
slanstvom, z apostolskim delovanjem, z vsakodnevno 
molitvijo, delom, močjo, pričevanjem. Dajte prostor Je-
zusu, kajti čas je kratek, nam govori evangelij. V posle-
dnjih časih smo, odkar je Jezus pred dva tisoč leti vzpo-
stavil čas tega obdobja, ki pomeni proces ponovne 
vzpostavitve harmonije.

Čas nas priganja. Nimamo pravice ustavljati se pri ne-
žnem božanju duše ali ostajati zaprti v našo majčkeno 
stvarco …  Nimamo pravice biti mirni in imeti radi sami 
sebe. Kako se imam rad! Ne, nimamo pravice. Moramo se 
odpraviti na pot in pripovedovati, da je pred dva tisoč leti 
živel človek, ki je želel znova vzpostaviti zemeljski raj in je 
za to prišel. Da bi znova vzpostavil skladnost stvari. In to 
moramo povedati »gospe Rozi«, ki smo jo videli na balko-
nu, povedati moramo otrokom, povedati moramo tistim, 
ki izgubljajo upanje, in tistim, za katere je vse »brez zveze«, 
tistim, ki jim je glasba tanga vse in ki jim je obleka vse. Po-
vedati moramo fini debeli gospe, ki misli, da si bo zaslužila 
večno življenje z raztezanjem kože. Povedati moramo 
vsem tistim mladim, ki nam  očitajo, da jih hočemo vse str-
pati v isti kalup, kakor nam je rekel tisti, ki smo ga videli 
na balkonu – ni sicer izrekel besed iz besedila tanga, a bi 
jih lahko:  »Pusti, naj gre svojo pot, saj je vseeno.«

Iti moramo ven in o tem pripovedovati ljudem iz me-
sta, ki smo jih videli po balkonih. Iti moramo iz svoje lu-
pine in jim povedati, da Jezus živi in da Jezus živi zanj, 
zanjo – in povedati to z veseljem … čeprav bi se včasih 
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zato zdeli malce nori. Sporočilo evangelija je norost, pra-
vi sv. Pavel. Ne bo prišel čas življenja k nam, da bi se iz-
ročili in oznanjali, da Jezus obnavlja življenje. Mi mora-
mo iti sejat upanje, iti moramo ven na ulico. Iti moramo 
ven iskat.

Koliko starčkov, kakor tista gospa Roza, preživlja 
dolgčas v življenju in koliko jih je, ki včasih nimajo niti 
toliko sredstev, da bi si kupili zdravila. Koliko otrokom 
trpajo v glavo ideje, ki smo jih mi sprejeli kot veliko no-
vost, medtem ko so jih že pred desetimi leti v Evropi in 
ZDA vrgli na smetišče – mi pa jih imamo za velik vzgojni 
napredek.

Koliko mladih zapravlja življenje z mamili in hrupom, 
ker nimajo nobenega smisla, saj jim nihče ni povedal, da 
obstaja nekaj velikega. Koliko nostalgikov, tudi danes v 
našem mestu, ki potrebujejo »šank«, kjer okušajo žganje 
za žganjem in tako počasi pozabljajo.

Koliko dobrih ljudi, a praznih, ki živijo iz ničevosti 
zunanje podobe in so v nevarnosti, da padejo v prevze-
tnost in napuh.

In  mi bomo ostali doma? Bomo ostali v župniji, zapr-
ti? Bomo ostali zaprti v besedičenje, opravljanje znotraj 
župnije, šole, znotraj cerkvenih razdeljenosti? Medtem 
ko vsi ti ljudje čakajo na nas?! Ljudje našega mesta! Me-
sta, ki ima skrite verske in kulturne zaloge, čudovito me-
sto, ki pa ga zelo skuša satan. Ne moremo ostajati sami, 
ne moremo ostajati v župniji in šoli. Katehet – na ulico! 
Iti katehizirat, iskat, trkat na vrata. Trkat na srca.

Ko je Ona (devica Marija) prejela veselo novico v svo-
je naročje, je najprej šla ven in tekla ponudit pomoč, slu-
ženje. Pojdimo torej ven in hitimo ponudit pomoč, hiti-
mo služit tako, da drugim prinesemo veselo novico, v 



12 Resnična moč je služenje

katero verujemo. Naj bo to naše spreobrnjenje: Kristuso-
va vesela novica, zdaj in vselej. Tako bodi.

Homilija katehetom, 
Nadškofijsko katehetsko srečanje, marec 2000

PUSTITI SE NAJTI IN TAKO 
POMAGATI K SREČANJU

Vsako drugo soboto v marcu imamo nadškofijsko kate-
hetsko srečanje, na katerem skupaj pregledamo letni krog 
kateheze in se osredotočimo na tisto gibalo, ki nas bo vo-
dilo skozi vse leto. To je močan trenutek srečanja, prazno-
vanja, občestva, ki ga visoko cenim in sem prepričan, da 
ga cenite tudi vi.

Zdaj, ko se približuje god sv. Pija X., zavetnika katehe-
tov, bi se rad s tem pismom obrnil na vsakega izmed vas. 
Ko med našim delovanjem začenjamo čutiti utrujenost, 
vas želim kot oče in brat spodbuditi, opogumiti in povabi-
ti, da se za hip ustavimo in premislimo o določenem vidi-
ku pastoralne kateheze.

Pri tem se zavedam, da sem kot škof poklican k temu, 
da sem prvi katehet v škofiji … Predvsem pa bi rad na ta 
način vsaj delno premagal anonimnost, lastno velikemu 
mestu, ki velikokrat onemogoča osebno srečanje, ki ga za-
gotovo vsi iščemo. Poleg tega je osebno srečanje lahko še 
eno sredstvo več pri vzpostavljanju skupnih potez nad-
škofijske pastoralne kateheze. Le-te naj bi omogočale te-
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meljno enotnost znotraj razumljive in zdrave pluralnosti, 
ki je značilna za tako veliko in kompleksno mesto, kot  je 
Buenos Aires.

V tem pismu sem se odločil, da se bom v prvi vrsti usta-
vljal pri osebi kateheta, ne pa pri določenem vidiku kate-
hetske prakse.

Številni dokumenti nas spominjajo, da je vsako krščan-
sko občestvo odgovorno za katehezo. To je razumljivo, saj 
je kateheza eden od vidikov evangelizacije. In vsa Cerkev 
je tista, ki evangelizira; zato v tem obdobju poučevanja in 
poglabljanja v skrivnost Kristusove osebe ne morejo sode-
lovati »samo kateheti ali duhovniki, ampak vsa skupnost 
vernih …« (Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o katehe-
zi, 16). Kateheza bi bila v hudi nevarnosti, če bi bila ome-
jena na osamljeno in samotno delovanje katehetov. Zato 
ne bo nikoli preveč naporov, ki jih vlagamo v zavedanje te 
resnice.  Pot, ki smo jo pred leti začeli v prizadevanju za 
bolj povezano in skladno pastoralo, je vidno pripomogla k 
večji zavzetosti vse krščanske skupnosti pri odgovornosti 
vpeljevanja v krščanstvo in vzgajanja k zrelosti vere. V 
ozračju te soodgovornosti krščanske skupnosti pri prena-
šanju vere ne moremo mimo poudarka na osebi kateheta.

Cerkev v katehetu prepoznava obliko službe, ki je skozi 
zgodovino omogočala, da je poznavanje Jezusa šlo naprej 
iz generacije v generacijo. Ne na izključujoč, ampak na 
privilegiran način prepoznava Cerkev v Božjem ljudstvu 
to verigo prič, o kateri nam govori Katekizem katoliške 
Cerkve: »Verujoči je prejel vero od drugega … je torej ka-
kor člen v verigi verujočih. Ne morem verovati, ne da bi 
me nosila vera drugih, in s svojo vero prispevam k noše-
nju vere drugih« (KKC 166).

Ko se spominjamo našega osebnega procesa rasti v 
veri, vsi odkrivamo obraze preprostih katehetov, ki so 
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nam s svojim življenjskim zgledom in velikodušno preda-
nostjo pomagali spoznati Kristusa in se vanj zaljubiti. Z 
ljubeznijo in hvaležnostjo se spominjam s. Dolores iz 
šole »Misericordia« v mestni četrti Flores – ona je bila ti-
sta, ki me je pripravila za prvo sveto obhajilo in birmo. 
Do pred nekaj meseci je še živela druga od mojih katehi-
stinj: obiskovati in sprejemati jo ali jo klicati po telefonu 
mi je vedno dobro délo in koristilo. Tudi danes je še veli-
ko mladih in odraslih, ki so tiho Gospodovo orodje pri 
graditvi skupnosti ter s ponižnostjo in iz preprostosti 
omogočajo prisotnost Kraljestva.

Zato  danes razmišljam o vsakem posameznem kate-
hetu in poudarjam enega od vidikov, za katerega se mi 
zdi, da ima v sedanjih okoliščinah, ki jih živimo, najve-
čjo težo in je najbolj nujen: katehetov osebni odnos z Go-
spodom.

Z vso jasnovidnostjo nam je Janez Pavel II. zapisal v 
Novo Millenio Ineunte: »Naš čas je čas neprestane dejav-
nosti, ki često vodi v nemir in zlahka tudi v tveganje, da 
nekaj »delamo, zato da delamo.« Tej skušnjavi se mora-
mo upreti s prizadevanjem po »biti« prej kot po »delati«. 
S tem v zvezi se spomnimo Jezusovega očitka Marti: 
'Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno' 
(Lk 10,41–42)« (Janez Pavel II., Apostolsko pismo ob za-
četku novega tisočletja – ZNT 15).

V bitju in poklicanosti vsakega kristjana je osebno 
srečanje z Gospodom. Iskati Boga je iskati njegovo obli-
čje, je vstopati v njegovo najglobljo notranjost. Vsaka po-
klicanost, še veliko bolj pa poklicanost katehista, pred-
postavlja vprašanje: »Učitelj, kje prebivaš? Pridi in poglej 
…« Iz kakovosti odgovora in iz globine srečanja bo izvi-
rala kakovost našega delovanja kot kateheti. Cerkev se 
vzpostavlja na tem »Pridi in poglej …« Osebno srečanje 
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in globok ter zaupen odnos z Učiteljem, ki utemeljujeta 
prave učence in zagotavljata katehezi njen izviren okus 
ter čuvata pred vedno sodobnim oprezovanjem raciona-
lizma in ideologizacije, ki jemljeta živost veseli novici 
evangelija in jo napravljata sterilno.

Kateheza potrebuje svetih katehetov, ki »okužijo« že 
samo s svojo prisotnostjo, ki s svojim življenjskim priče-
vanjem pomagajo preseči civilizacijo individualizma, ki 
jo obvladuje »minimalistična etika in površinska religio-
znost« (ZNT 31). Danes je bolj kot kdajkoli potrebno pu-
stiti se najti Ljubezni, ki ima vedno pobudo na svoji stra-
ni, da bi pomagali ljudem doživeti veselo novico srečanja.

Danes lahko bolj kot kdajkoli za tolikimi potrebami 
naših ljudi odkrijemo iskanje Absolutnega, ki včasih pre-
vzame obliko bolečega krika ranjenega človeštva: »Radi 
bi videli Jezusa« (Jn 12,21). Veliko je obrazov, ki prosijo 
– s tišino, ki je bolj zgovorna kot tisoč besed. Dobro jih 
poznamo: sredi med nami so, so del tega zvestega ljud-
stva, ki nam ga Bog v zaupanju izroča. Obrazi otrok, 
mladih, odraslih … Nekateri od njih imajo čist pogled 
»ljubljenega učenca«, drugi pa povešen pogled izgublje-
nega sina. Ne manjka obrazov, zaznamovanih z bolečino 
in obupom.

A vsi upajo, čakajo, iščejo, želijo videti Jezusa. Zato 
potrebujejo vernike, posebno katehiste, ki ne bodo »le 
'govorili' o Jezusu Kristusu, ampak jim ga bodo v določe-
nem smislu 'pokazali', dali videti /…/ Naše pričevanje bi 
bilo vsekakor nezaslišano ubogo, če se najprej mi sami 
ne bi zazrli in poglabljali v Njegovo obličje« (ZNT 16).

Danes bolj kot kdajkoli sedanje težave primorajo ti-
ste, ki jih Bog kliče, da tolažijo svoje ljudstvo, da požene-
jo korenine v molitvi, da bi nam tako lahko približali 
skrivnost »Jezusove izkušnje na križu v paradoksalnem 
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navzkrižju blaženosti in bolečine« (ZNT 27). Samo iz 
osebnega srečanja z Gospodom bomo opravljali diakoni-
jo z nežnostjo, ne da bi se zlomili ali se pustili utruditi 
zaradi prisotnosti bolečine in trpljenja.

Danes je bolj kot kdajkoli potrebno, da ima vse pribli-
ževanje bratom in ima vse cerkveno služenje predpostav-
ko in temelj v bližini in domačnosti z Gospodom. Kakor 
lahko obisk Marije pri Elizabeti, ki je bil poln dejanj slu-
ženja in poln veselja, razumemo in se uresničuje samo iz 
globoke izkušnje srečanja in poslušanja tega, kar se je 
dogodilo v tišini Nazareta.

Naš narod je utrujen od besed: ne potrebuje toliko 
učiteljev, ampak pričevalcev …

In pričevalec postaja v notranjosti trden ob srečeva-
nju z Jezusom Kristusom. Vsak kristjan, a še veliko bolj 
katehet, mora biti neprestano učenec Učitelja v umetno-
sti molitve. »Moliti se je treba naučiti. Tako rekoč vedno 
znova se je potrebno učiti te umetnosti z ustnic Božjega 
Učitelja samega, kakor nekdaj prvi učenci: 'Gospod, na-
uči nas moliti!' (Lk 11,1). V molitvi se razvije tisti zaupni 
pogovor s Kristusom, v katerem nam bo odkril svoje naj-
globlje misli: 'Ostanite v meni, kakor jaz ostajam v vas' 
(Jn 15,14)« (ZNT 32).

Jezusovo povabilo, naj odrinemo na globoko, moramo 
torej razumeti tudi kot klic k pogumu, da se mu izroči-
mo v globini molitve, ki bo zmogla preprečiti, da bi trnje 
zadušilo seme. Včasih je naš ribolov brez sadu, ker ga ne 
opravljamo v njegovem imenu; ker smo preveč zaskrblje-
ni za naše mreže … in pozabljamo delati vse z Njim in 
zaradi Njega.

Sedanji časi niso lahki, niso časi za prehodno navdu-
šenje, za vznemirjene, sentimentalne in gnostične du-
hovnosti. Katekizem katoliške Cerkve ima bogato du-
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hovno tradicijo s številnimi in raznovrstnimi učitelji, ki 
lahko vodijo in hranijo resnično duhovnost, ki bo danes 
omogočala diakonijo poslušanja in pastoralo srečanja. 
Pri pozornem branju tretjega poglavja papeževega pisma 
Novo Millenio Ineunte boste našli izvir navdihov mno-
gih stvari, ki sem jih želel podeliti z vami – sprejmite be-
sede tega poglavja. Za zaključek pa se vas, preprosto, 
upam prositi, da utrdite tri temeljne vidike za duhovno 
življenje vsakega kristjana in še toliko bolj kateheta.

Oseben in živ odnos prek molitvenega branja Božje 
besede

Zahvaljujem se Gospodu, da je njegova Beseda vedno 
bolj prisotna na srečanjih katehetov. Zavedam se tudi, 
da je veliko napredka pri svetopisemski vzgoji katehetov. 
A lahko nam preti nevarnost, da ostanemo pri hladni ek-
segezi ali uporabi besedila Svetega pisma, če bi umanjka-
lo osebno srečanje, nezamenljivo »premlevanje« Besede, 
ki ga mora opraviti vsak vernik in vsaka skupnost, da 
pride do srečanja, polnega življenja, »v starodavnem, pa 
še vedno veljavnem izročilu lectio divina: ta nas pripra-
vi, da v bibličnem besedilu najdemo živo besedo, ki nam 
ugovarja, nas usmerja, oblikuje naše življenje« (ZNT 39). 
Katehet bo tako našel navdihujoč izvir za vso svojo pe-
dagogiko, ki bo nujno zaznamovana z ljubeznijo, ki po-
staja bližina, daritev in občestvo.

Oseben in živ odnos prek evharistije

Vsi doživljamo radost – kot Cerkev – ob bližini priso-
tnosti vstalega Gospoda, vsak dan, vse dni do konca zgo-
dovine sveta. Središčna skrivnost naše vere, ki ustvarja 
občestvo in nas utrjuje v poslanstvu. Katekizem katoli-
ške Cerkve nas spominja, da najdemo v evharistiji vse 
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dobro Cerkve. V njej imamo gotovost, da je Bog zvest 
svoji obljubi, da je prišel in ostaja z nami do konca sveta 
(prim. Mt 28,20).

Pri obisku in adoraciji Najsvetejšega doživljamo bliži-
no dobrega pastirja, nežnost njegove ljubezni, prisotnost 
zvestega prijatelja. Vsi smo že izkusili veliko pomoč, ki jo 
prinaša vera, zaupen in oseben pogovor z Gospodom v 
zakramentu. In katehet ne more zavreči čudovite pokli-
canosti, da pripoveduje o tem, kar je kontempliral (prim. 
1 Jn 1 in s.). 

Ko slavimo lomljenje kruha, smo znova poklicani, da 
posnemamo njegovo izročitev in obnovimo skrito gesto 
pomnožitve dejanj solidarnosti. Ob evharističnem slavju 
Cerkev doživlja občestvo in je povabljena, da spravi v ži-
vljenje čudež »bližine«, po katerem je mogoče v tem glo-
baliziranem svetu dati prostor bratu in storiti, da se ubo-
gi počuti v vsaki skupnosti kakor doma (prim. ZNT 50). 
Katehet je poklican, da spremeni doktrino v sporočilo in 
sporočilo v življenje. Samo tako bomo lahko slavili izre-
čeno Besedo in se resnično utrjevali v zakramentu obha-
jila.

Praznično srečanje skupnosti v obhajanju nedelje

V nedeljski evharistiji se udejanja velika noč, prihod 
Gospoda, ki je želel vstopiti v zgodovino, da bi nas na-
pravil za udeležence njegovega večnega življenja. Vsako 
nedeljo nas zbira kot Božjo družino okrog oltarja, ki se 
hrani z živim kruhom in ki prinaša vse, kar se je zgodilo 
na poti in se tega veseli, da bi tako prenovila svoje moči 
in še naprej vzklikala, da On živi med nami. Pri vsaki 
nedeljski maši doživljamo našo prisrčno pripadnost 
temu Božjemu ljudstvu, ki smo mu bili pridruženi s kr-
stom in se tako »spominjamo prvega dne v tednu« (Mr 
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16,2.9). V sedanjem svetu, velikokrat bolnem od posve-
tnosti in potrošništva, se zdi, da se izgublja sposobnost 
proslavljanja in življenja skupaj, kot družina. Zato je ka-
tehet poklican, da svoje življenje zaveže boju, da nam ne 
ukradejo nedelje, in da pomaga, da se v človekovem srcu 
ne konča praznovanje in da njegovo romanje skozi teden 
spet pridobi smisel in polnost.

Sv. Terezija Deteta Jezusa je pisala eni od svojih sester 
– s tisto močjo sinteze, ki je lastna velikim in preprostim 
dušam – in povzela, v čem je bistvo krščanskega življe-
nja: »Ljubiti Jezusa in storiti, da bo ljubljen.« To je tudi 
smisel obstoja vsakega katehista. Samo če je srečanje s 
Kristusom osebno, je človek lahko orodje, da Kristusa 
srečajo tudi drugi.

Ko te pozdravljam na katehetski dan, se ti želim iz 
srca zahvaliti za vso tvojo predanost služenju zvestemu 
ljudstvu. In prositi presveto Devico Marijo, da ohrani v 
tvojem srcu živo žejo po Bogu, da se ne boš nikoli utru-
dil iskati njegovega obličja.

Ti pa ne prenehaj moliti zame, da bi bil dober katehet. 
Naj te Jezus blagoslovi in naj te varuje sveta Devica.

Homilija katehetom, 
Nadškofijsko katehetsko srečanje, marec 2001
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 »GOSPODA, SVOJEGA BOGA, MÔLI 
IN NJEMU SAMEMU SLUŽI«

»Ta naša hudo ranjena družba morda bolj kot kdajkoli 
v zgodovini pričakuje ponovni Gospodov prihod. Priča-
kuje ozdravljajoč in odpuščajoč ponovni vstop tistega, ki 
je pot, resnica in življenje. Imamo razloge za pričakova-
nje. Ne pozabljamo, da sta bila njegov prihod in njegova 
odrešujoča prisotnost stalnica v naši zgodovini. Odkriva-
mo čudovite sledi njegovega stvariteljskega dela v naravi, 
ki je polna neprimerljivega bogastva. Božja velikodušnost 
se je kazala tudi v življenjskem pričevanju, v izročitvi in 
žrtvi naših staršev in voditeljev, prav tako kakor v nešte-
tih ponižnih in verujočih obrazih, v naših bratih, brezi-
mnih osebah, ki so vodile delo in herojske boje, v tihem 
junaškem utelešenju Duha, ki vzpostavlja narode.

Brez dvoma živimo zelo daleč od hvaležnosti, ki bi si jo 
tako velik dar zaslužil. Kaj nam preprečuje videti ta Go-
spodov prihod? Kaj je krivo, da nam je nemogoče ‚okušati 
in spoznati, kako dober je Gospod‘ (Ps 34,9) pred tolikšno 
razkošnostjo na zemlji in v ljudeh? Kaj nas zadržuje, da bi 
mogli izkoristiti v našem narodu polnost srečanja med 
Gospodom, njegovimi darovi in nami? Kot v takratnem 
Jeruzalemu, ko je šel Jezus skozi mesto in ga tisti mož z 
imenom Zahej zaradi velike množice ni mogel videti, tako 
nam nekaj preprečuje videti in čutiti njegovo prisotnost.«

S temi besedami se začenja homilija Te Deum-a za-
dnjega 25. maja. In želim, da je tudi uvod v to pismo, ki 
ti ga pošiljam s hvaležnim čustvom sredi tvoje tihe, a po-
membne naloge – graditve Cerkve.

Mislim, da ne pretiravam, če trdim, da smo v času »du-
hovne slabovidnosti in moralnega uboštva«, kar omogo-
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ča, da nam poskušajo vsiliti »kulturo nizkega«, v kateri se 
zdi, da ni prostora za presežnost in upanje.

A ti dobro veš, ker si katehet in ker imaš tedensko stike 
z ljudmi, da v človeku še vedno utripa želja in potreba po 
Bogu. Danes je bolj kot kdajkoli nasproti napuhu in nasil-
ni prepotentnosti novih Goljatov, ki s pomočjo nekaterih 
sredstev javnega obveščanja in nič manjšega števila jav-
nih uradov ponovno oživljajo predsodke in avtistično ide-
ološkost, potrebno mirno zaupanje Davida, da na bojnem 
polju branimo dediščino. Zato želim vztrajati pri tistem, 
kar sem ti napisal pred letom dni: »Danes se lahko bolj 
kot kdajkoli odkriva za tolikimi potrebami naših ljudi is-
kanje Absolutnega, ki ima v tem trenutku obliko bolečega 
krika ranjenega človeštva: 'Radi bi videli Jezusa' (Jn 12,21). 
Veliko je obrazov, ki nam s tišino – bolj zgovorno kot tisoč 
besed – izražajo to prošnjo. Dobro jih poznamo: sredi 
med nami so, del tega zvestega ljudstva so, ki nam ga Bog 
v zaupanju izroča. Obrazi otrok, mladih, odraslih … neka-
teri izmed njih imajo čist pogled 'ljubljenega učenca', dru-
gi povešen pogled izgubljenega sina. Ne manjka obrazov, 
zaznamovanih z bolečino in brezupom. A vsi upajo, priča-
kujejo, iščejo, želijo videti Jezusa. Zato potrebujejo verni-
ke, posebno katehete, ki ne bodo le 'govorili' o Jezusu Kri-
stusu, ampak ga bodo v določenem smislu 'pokazali', dali 
videti /…/ Naše pričevanje bi bilo vsekakor nezaslišano 
ubogo, če se najprej mi sami ne bi zazrli in poglabljali v 
Njegovo obličje« (ZNT 16).

Zato bi ti rad predlagal, da se letos ustavimo pri po-
glabljanju tematike adoracije, češčenja.

Danes je bolj kot kdajkoli potrebno Boga »častiti v 
duhu in resnici« (Jn 4,24). To je nepogrešljiva naloga ka-
teheta, ki želi pognati korenine v Njem, ki ne želi pasti 
sredi tolikšne vznemirjenosti.
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Danes je bolj kot kdajkoli potrebna adoracija, češče-
nje, da bi zmogli »bližino«, ki jo zahtevajo naši časi krize. 
Samo v zrenju skrivnosti Ljubezni, ki premaguje razda-
lje in omogoča bližino, bomo našli moč, da ne bomo pa-
dli v skušnjavo in šli kar mimo ter se ne ustavili na poti.

Danes je bolj kot kdajkoli potrebno naše katehete uči-
ti adoracije, češčenja, da bo naša kateheza res vpeljeva-
nje v vero in ne samo poučevanje.

Danes je bolj kot kdajkoli potrebno češčenje, da se ne 
bomo zadušili z množico besed, ki včasih zakrivajo 
skrivnost, ampak da si bomo podarili tišino, polno obču-
dovanja, ki utihne pred Besedo, ki postaja prisotnost in 
bližina.

Danes je bolj kot kdajkoli potrebna adoracija!

Kajti častiti pomeni léči na tla pred Bogom, pomeni 
priznati iz ponižnosti neskončno veličino Boga. Samo 
resnična ponižnost more prepoznati resnično veličino,  
prepozna pa tudi majhnost, ki se želi predstaviti kot ne-
kaj velikega. Morda je ena od največjih perverznosti na-
šega časa to, da se nam ponuja v češčenje človeško in se 
potiska ob stran češčenje Božjega. Pred tolikšnimi po-
nudbami niča in praznine je »Samo Gospoda môli« velik 
izziv. Ne moliti ali častiti sodobnih malikov – z njihovi-
mi sirenskimi melodijami – je velik izziv naše sedanjosti; 
ne častiti, kar ni češčenja vredno, je veliko znamenje 
današnjih časov. Maliki, ki prinašajo smrt, niso vredni 
nobenega češčenja; samo Bog življenja je vreden »češče-
nja in slave« (prim. Pastoralni dokument Argentinske 
ŠK, 491).

Častiti pomeni z zaupanjem gledati tistega, ki prihaja 
kot zaupanja vreden, ker daje življenje, ker je orodje 
miru, ker ustvarja srečanje in solidarnost.
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Častiti pomeni stati pokončno pred vsem, kar ni vre-
dno češčenja, saj nam adoracija vrača svobodo. V njej 
smo spet osebe, polne življenja.

Častiti ne pomeni izprazniti se, ampak napolniti se, 
pomeni spoznati Ljubezen in vstopiti v občestvo z njo. 
Nihče ne časti nekoga, ki ga ne ljubi, nihče ne časti tiste-
ga, ki ga ne doživlja kot svojo ljubezen. Ljubljeni smo! 
Bog nas ima rad! Bog je ljubezen. Ta gotovost nas vodi v 
češčenje iz vsega srca – v češčenje tistega, »ki nas je prvi 
vzljubil«  (1 Jn 4,10).

Častiti pomeni odkriti njegovo nežnost, najti tolažbo 
in počitek v njegovi prisotnosti, pomeni možnost okuša-
nja besed iz Ps 23: »Tudi če bi hodil po globeli smrtne sen-
ce, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj /…/, tvoja dobrota 
in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja.«

Častiti pomeni biti vesele priče njegove zmage, pome-
ni ne pustiti, da bi nas premagala velika zaskrbljenost, 
ter vnaprej okušati praznik srečanja z Jagnjetom, ki je 
edini vreden češčenja, ki bo obrisal vse solze z naših oči 
in v katerem slavimo zmago življenja in ljubezni nad 
smrtjo in zapuščenostjo (prim. Raz 21–22).

Častiti pomeni približati se edinosti, odkriti nas same 
kot sinove, otroke istega Očeta, člane ene same družine, 
pomeni péti hvalnice skupaj z vsem stvarstvom in vsemi 
ljudmi, kakor je spoznal sv. Frančišek. Častiti pomeni 
ponovno vzpostaviti vezi, ki smo jih pretrgali z našo ze-
mljo, našimi brati, pomeni prepoznati Njega kot Gospo-
da vseh stvari, dobrega Očeta vsega stvarstva. 

Častiti pomeni reči »Bog« in reči »življenje«. Pomeni 
najti sebe v našem vsakdanjem življenju iz oči v oči z Bo-
gom življenja, pomeni častiti ga z življenjem in pričeva-
njem. Pomeni zavedati se, da imamo zvestega Boga, ki je 
ostal z nami in zaupa v nas.
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Častiti pomeni reči  AMEN!
Ko te pozdravljam ob katehetskem dnevu, se ti želim 

znova zahvaliti za vso predanost služenju temu zveste-
mu ljudstvu. In prositi presveto Devico Marijo, da v tvo-
jem srcu ohrani živo žejo po Bogu, da boš lahko kot Sa-
marijanka iz evangelija »častil v duhu in resnici« in 
omogočil, da se bodo mnogi približali Jezusu (prim. Jn 
4,39).

Ne prenehaj moliti zame, da bi bil dober katehet. Naj 
te Jezus blagoslavlja in naj te sveta Devica varuje.

 
Pismo katehetom, avgust 2002

ZAKLAD NAŠE GLINE

»Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta 
presežnost moči Božja in ne iz nas« (2 Kor 4,7).

Skozi vse leto poskušamo kot nadškofijska Cerkev bdeti 
nad »krhkostjo našega ljudstva«, kar postavljamo celo za 
tematiko in cilj nadškofijskega poslanstva.

V tem duhu bi želel, da bi bila »krhkost« prisotna tudi v 
pismu, ki vam ga leto za letom pišem ob prazniku sv. Pija 
X., zavetnika katehetov.

Leta 2002 sem vas povabil k premišljevanju o poklica-
nosti kateheta kot molivca, kot tistega, ki se zaveda, da sto-
ji pred veliko in čudovito skrivnostjo, ki ga tako zelo prese-
ga, da postane molitev in hvalnica. Danes si upam vztrajati 
in vam ponoviti ta vidik. V razdrobljenem svetu, pred sku-
šnjavo novih drobitvenih razcepov v naši deželi, pred bole-
čo izkušnjo naše lastne krhkosti je potrebno in nujno, 
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Zbirka dostopnih, sočnih in navdihujočih premišljevanj 
prebuja iz duhovne utrujenosti, bogati molitev 

in navdihuje sredi vsakdanjega življenja.
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Papež Frančišek v osebni, globoko duhovni 
in pastoralni knjigi razlaga sporočilo evangelija 

vsem ljudem dobre volje. 
Vabi nas , da zares zaživimo kot bratje in sestre 

ter začutimo globok klic k veselju in zadovoljstvu 
pri skupnem oblikovanju doma in domovine. 

Vse to, pravi mož, ki je nenadejano postal papež 
in osvojil srca ljudi, naj bo izpolnjeno v duhu služenja: 

delati zaradi drugih in za druge.
resnična 

moč 
je služenje• •
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