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Duhovnik, ki kuha

Vsi, ki se sprašujete, kaj bi skuhali, si pripravili za 
večerjo ali zajtrk, s čim bi se posladkali, spletna 
stran www.gracebeforemeals.com je prav za vas. 
Glavni junak – kuhar spletne strani je duhovnik 
Leo Patalinghug, ki si je za svojo pastoralno meto-
do izbral kuhanje. Po njegovem mnenju kuhanje 
omogoča skupno delo za skupen cilj in krepi 
odnose. Njegov končni cilj je ustvariti močnejše in 
bolj povezane družine. Raziskave, ki jih navaja, ka-
žejo, da se lahko ob pogostih družinskih večerjah  
zmanjša dovzetnost najstnikov za tvegano spolno 
vedenje, kajenje, uživanje mamil in depresijo. 

Duhovnik Leo, po rodu Filipinec, ki živi v Baltimo-
ru v ZDA, pravi, da se je moči kuhinje zavedel kot 
deček. Kot študent v Rimu  je ugotovil, da je kuhi-
nja idealen kraj za preseganje jezikovnih ovir. Kot 

duhovnik pa je uvidel, da lahko pogosto tu spozna 
resnične potrebe ljudi. Tako je nekega dne brez 
predhodnega opozorila družini, ki ga je povabila 
na večerjo, povedal, da bi rad sam zanje skuhal. To 
je bil začetek, danes pa o tem izdaja knjige, piše 
blog in snema televizijske serije.

Leo prisega na preproste recepte, imel se je mo-
žnost pomeriti z drugimi kuharskimi mojstri in 
je nekajkrat celo zmagal. Na njegovem blogu si 
lahko preberete kaj več o družinah, ki jih obišče, 
in o jedeh, ki jih pripravlja zanje. Naročite se lahko 
na elektronske novice. Za podrobnejše ustvarjanje 
kuharskih poslastic si lahko pod zavihkom mediji 
ogledate praktične in zabavne videe. Na spletni 
strani ponuja teme za pogovor ob jedi. Na voljo je 
tudi nekaj receptov iz njegove knjige (Bog pože-
gnaj!). Na eni od podstrani najdemo molitve pred 
jedjo. Spremljate lahko dogodke, ki jih bo pripravil, 
Američani pa ga lahko povabijo tudi na kakšen 
župnijski dogodek. No, morda se mu pa pridružite 
na vodenem kulinaričnem izletu po Italiji ... 

 Katja Tootill

Mistikinja o Očetovem obličju
Adrienne von Speyr: 
Očetovo obličje, 
Založba Družina, 
6 evrov

Adrienne von Speyr (1902–
1967) je bila švicarska 
zdravnica, poročena žena 
in mistikinja. Sicer vzgoje-
na kot protestantka se je 
pod duhovnim vodstvom 

jezuitskega teologa Hansa  Ursa von Balthasarja 
leta 1940 na praznik vseh svetih spreobrnila v 
katolištvo. Po spreobrnjenju je bila deležna mno-
gih mističnih izkustev ter videnj Svete Trojice in 
svetnikov. V stanju mistične molitve je von Baltha-
sarju narekovala skoraj 70 knjig – komentarje k 
Svetemu pismu in knjige o različnih teoloških 
temah.

Pri nas je postala znana po knjigi Gospodova 
dekla (1988), kasneje pa so v slovenskem jeziku 
izšle še knjige Človek pred Bogom (1997), Spo-
ved (1999) in Očetovo obličje, ki vam jo danes 
predstavljamo. Knjiga sicer spada med njene 
krajše spise, vendar kljub temu razkriva izjemno 
globino, ki izhaja iz globokih mističnih izkustev 
von Speyrjeve. Očetovo obličje nam razodeva 

v različnih razsežnostih: pred stvarjenjem, pri 
stvarjenju, v stari zavezi, med preroki, vrhunec 
Očetovega razodetja v učlovečenju in vstajenju 
njegovega Sina, končno pa spoznavamo Očeta v 
Cerkvi, zakramentih in – takrat pa zares končno 
– v večnem življenju.

Knjiga ni znanstvena razprava o Očetu kot prvi 
Božji osebi – zato bomo v njej tudi zaman iskali 
znanstveni aparat in morebitne napotke za 
nadaljnje branje – ampak izhaja iz konkretnega 
mističnega izkustva Adrienne von Speyr. Da je 
mistično izkustvo temelj knjige, odseva iz samega 
besedila, obenem pa je knjiga povsem konkretna. 
Ne ostaja na ravni opisovanja mističnih izkustev, 
ki jih je tako ali tako težko opisati, ampak hoče 
onkraj le-teh zreti in govoriti o Resnici, ki kaže 
skoznje. Branje torej ni čisto preprosto; zahteva 
zbranost, natančnost, najbolj pa odprtega duha. 
Zato je predvsem primerna za premišljevanje in 
poglabljanje v skrivnost presvete Trojice, ki je, 
kot pravi Katekizem Katoliške Cerkve, »središčna 
skrivnost krščanske vere in krščanskega življenja. 
Poznavanje te skrivnosti pa nam more dati samo 
Bog, ko se razodeva kot Oče, Sin in Sveti Duh.« 

 Leon Jagodic
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