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Začela se je zatekati tudi v cerkev, oče mu je 
povedal, da hoče iti zdaj tja vsak večer. 

»Kako pa pride do tja?« se je začudil Ignac.
»Kako!? Jaz jo moram peljati, potem pa poča-

kati, da je maša končana, in jo odpeljati domov,« 
je jezno odvrnil. Tistikrat je Ignacu ušel glasen 
smeh, predstavljal si je, kako se prepirata ob ve-
čerih. Mama je hotela v cerkev, oče pa si je želel 
prižgati televizijo in se odpočiti po napornem 
delu. Spomnil se je, kako so včasih ob nedeljah 
skupaj hodili k maši, a to je bilo še takrat, ko je 
bil on še otrok. Kasneje so to opustili, navado je 
obudila Irena, ko se je preselila k njim. Sprva sta 
v cerkev hodila oba, tudi on je šel z njo, kasneje 
je Ignac odnehal. Ni bil proti Cerkvi, a delo na 
zemlji je nenehno klicalo. 

Minil je prvi teden rehabilitacije, ko se je 
odločil, da bo poklical Ano in jo prosil, naj pre-
nese njegovo sporočilo Ireni. Pogovor z Ano je 
bil kratek, prosil jo je le, naj sporoči Ireni, da je 
na rehabilitaciji v Ljubljani, če utegne, jo pro-
si, naj ga obišče. Ko je odložil slušalko, je vedel, 
da mora zdaj le čakati in upati, da se bo Irena 
odzvala njegovi prošnji. Povsem prepričan pa 
v to ni bil. 

* * *

Sprva je Irena hotela njegovo prošnjo zavrni-
ti. Odkar je vzpostavila stik z Lovrom, ni imela 
razloga, da bi ga še srečala. Vedela je tudi, da 
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KLOŠARKA NA MIKLOŠIČEVI
Lovru nihče ne bi mogel več preprečiti, če bi 
želel ohraniti stik z njo ali z Lučko. Če bi se to 
vseeno zgodilo, pa temu ne bi nasprotovala, 
fant bo kmalu polnoleten in ima svojo voljo.

Vseeno je bila tu še Lučka, za katero pa Ignac 
do sedaj ni pokazal prav nobenega zanimanja. 
Jo zdaj vabi k sebi zaradi nje? Bi rad srečal svojo 
hčer? Irena ni mogla sprejeti dokončne odloči-
tve, danes je pretehtalo to stališče, jutri drugo. 
Naposled se je nekega dne le odločila, da ga bo 
obiskala. Če jo želi srečati, da bi stopil v stik z 
Lučko, potem to mora storiti, čeprav ni vedela, 
ali bi ga tudi Lučka želela srečati. A to ni več nje-
na stvar, o tem bo odločala Lučka sama. Seveda, 
če je sploh to v ozadju tega povabila. 

Našla ga je v bifeju zavoda, sedel je na inva-
lidskem vozičku, v rokah je držal časopis, pred 
njim pa je bila skodelica kave. Bil je presenečen, 
ko jo je zagledal.

»Irena, ti?« se je nasmehnil in ji ponudil 
roko v pozdrav. Prikimala je, stisnila ponujeno 
roko in prisedla. Ni videti dobro, je opazila, bil 
je bled in shujšan, hlačnica na eni nogi je bila 
odrezana visoko zgoraj.

»Ni tako hudo, kot je videti,« je tiho dejal, 
ko je spremljal njen pogled. Ponudil ji je kavo, 
pa je odklonila. Pogovor je hitro stekel, pripo-
vedoval ji je o dnevnih obveznostih, ki so bile 
razporejene čez ves dan. Ko je končal, je vedel, 
da mora priti z besedo na dan. 

»Verjetno se sprašuješ, zakaj sem te prosil, 
da me obiščeš?« jo je pogledal. 

»Res me zanima,« je odvrnila. Videla je, da 
je v zadregi, nekako ni mogel z besedo na dan. 

»Zadnja leta mi niso prizanašala. Pravzaprav 
mi življenje ni prizanašalo vse od takrat, ko ste 
vi odšli s kmetije.«

»Kaj? Mi smo odšli!? Sami od sebe? Svetujem 
ti, da začneš govoriti resnico, potem se bova 
lahko še naprej pogovarjala, sicer bom takoj 
zdaj odšla. Dovolj mi je tvojih laži,« je vzkipela 
ob slišanem. Močno se je vznemirila, postalo ji 
je vroče, zato si je odpela jakno in jo odložila na 
sosednji stol. Tudi Ignac je postal rdeč v obraz.

»Oprosti, prav imaš, nisem te hotel užaliti 
niti lagati. A kot kaže, mi laž zdrsne z ust prej 
kot opravičilo.« Mar govori o opravičilu, se je 
vprašala Irena. Doslej ga iz njegovih ust še ni 
slišala. 

»Irena, najprej bi ti rad povedal, da je bilo vse 
od takrat, ko sem vas pognal od hiše, moje ži-
vljenje eno samo trpljenje. Helena je bila muha 
enodnevnica, a tako lepljiva, da se do danes še 
ni odlepila od mene, kot kaže, bo tako tudi osta-
lo. Po tistem, ko sem ti odpeljal Lovra, se je zgo-
dilo mnogo hudega. Lovro ni maral Helene, pa 
mene tudi ne. K sebi sta ga vzela mama in oče, 
sprva sem bil na njiju jezen, potem sem postal 
hvaležen, da je bilo tako. Verjetno si opazila, v 
kako čudovitega fanta je zrasel.«

»Sem,« je prikimala Irena.
»Sam sem po tistem začel vedno več piti, 

potem je prišla še nesreča. Takrat nisem bil 
vinjen, kriv je bil razmočen teren, ki se je ugre-
znil pod traktorjem, vseeno pa sem dobil veliko 
lekcijo, ostal sem brez noge pod kolenom,« je 

počasi pripovedoval in pogledoval k Ireni, ali 
mu sledi. Pogledala ga je in mu prikimala, če-
prav ni vedela, zakaj se ji izpoveduje. 

»Najhujše v minulih letih pa je bilo zaveda-
nje, da sem ti odpeljal Lovra z veliko prevaro. 
Vedel sem, da si bila najboljša mama. Bila si 
skrbna, dobra, nenehno si gledala na otroka, 
se z njima igrala in ju tudi vzgajala. Ampak 
potem, ko mi je Helena povedala, da ne more 
imeti otrok, in mi je predlagala, naj pripeljem 
Lovra, se mi je zdela to edina možna rešitev za 
naju, pa tudi za kmetijo.« 

»Kaj!? Sem prav slišala? Lovra si mi vzel, ker 
Helena ne more imeti svojih otrok?« Irena je 
osupnila ob slišanem in začela se je potiti. Tako 
jezno ga je pogledala, da je ob njenem pogle-
du sklonil glavo. V tistem trenutku bi najraje 
stopila k njemu in mu zlila kozarec vode, ki 
je stal poleg njegove kave, na glavo. Ignac je 
skrušeno prikimal, zavedal se je, da jo mora 
to, o čemer zdaj posluša, neizmerno boleti. A 
tako se je odločil in to bo speljal. Upal je le, da 
se Irena ne bo zlomila in odšla prej, preden bi 
ji uspel povedati vse. 

»Sama dobro veš, da sva se oba borila za 
Lovra, ti na svoji strani in jaz na svoji. Izrekel 
sem mnogo neresnic, za katere sem vedel, da 
bi ti lahko škodile in v tem primeru bi bil Lo-
vro dodeljen meni. Ko sta prišla na pomoč še 
mama in oče s svojo izpovedjo, sem vedel, da 
mi bo uspelo.«

»Kako sta mogla govoriti take laži? Da sem 
slaba mama, povsem nesposobna skrbeti za oba 
otroka in gospodinjstvo? In poleg tega še to, da 
je tvoja mama skrbela za njiju, dokler smo ži-
veli skupaj?« 

Omenjene knjige 
lahko naročite po 
tel.: 01/36-02-
828. Več infor-
macij najdete 
na spletni strani 
www.druzina.si

Prepoznamo glas našega pastirja?
Za kristjane papež ni politik, temveč modri učitelj in ljubeči oče, ki mu je vredno prisluhniti
Februarja je minilo pet let od od-

stopa papeža Benedikta XVI. s 
Petrovega sedeža. Spomnimo se, ka-
kšne viharje je povzročila ta napoved, 
saj je šlo za prvi odstop papeža po več 
kot 700 letih!

Odstopil je zadnji dan meseca fe-
bruarja in dva tedna kasneje je bil v 
konklavu izvoljen njegov naslednik, 
266. papež, Argentinec Jorge Mario 
Bergoglio, ki si je nadel ime Frančišek. 
Po petih letih smo nekako že navajeni 
sobivanja dveh papežev v Vatikanu in 
zgledna je že odsotnost vsakršne lju-
bosumnosti. Drug drugega dopolnju-
jeta in poudarjata različne vidike pe-
trinske službe v Cerkvi. Eden krmari 
cerkveno barko med valovi vsakda-
njega življenja, drugi v samostanu 
Matere Cerkve zanjo skrit pred očmi 
javnosti daruje molitve, ostarelost in 
bolezen ter prosi za vodstvo Svetega 
Duha. Eden je bil odličen profesor 
in vodja pomembnega cerkvenega 
»ministrstva« (Kongregacije za nauk 
vere), drugi pastir krajevne Cerkve na 
drugi strani sveta, daleč od evropske 
pozornosti. Eden je pronicljiv pisa-
telj, ki poudarja potrebnost in jasnost 
cerkvenega nauka, drugi je sočuten 
govornik, ki spominja, da je taisti 
nauk treba vedno razumevati v luči 
(Božje) ljubezni in usmiljenja. Zelo 
sta si različna, a med njima ni naspro-
tja – v njunem oznanjevanju moramo 
iskati stik med tradicijo in navdihom, 
med zakonom in usmiljenjem.

Čeprav je papež šef najmanjše 
države na svetu, se pri njem pomemb-
ni državniki kar vrstijo. Nekoliko 
tudi zaradi prestiža, predvsem pa, ker 
računajo na pošten pogovor brez po-

litikantskih preračunavanj. Zaupajo 
papeževim besedam, ki so sad globo-
kega premisleka in molitve.

Prav bi bilo, da bi vsi verniki 
spoznali značaj, učenje in življenje 
svetega očeta. Zato tokrat obujamo 
spomin na nekatere knjižne naslove 
obeh papežev, ki jih lahko najdete 
tudi v slovenskem prevodu.

PAPEŽEVE IZPOVEDI VERE
Joseph Ratzinger je vse življenje 

posvetil Jezusu – kot veren kristjan, 
kot duhovnik in profesor, kot škof 
in tudi kot najvišji varuh katoliške 
vere. Že pred izvolitvijo je začel pisati 
knjigo o Jezusu, ki se je kasneje razši-
rila v tri knjige z naslovom Jezus iz 
Nazareta. Na podlagi evangeljskih 
pričevanj nam predstavlja Jezusa na 
vabljiv način, ki ne bo odvrnil nobe-
nega bralca; prepričan je, da je ravno 
od zgodovinske resničnosti o tem, da 
je bil Jezus hkrati človek in Božji Sin, 
odvisen obstoj krščanske vere.

Več podrobnosti o Ratzingerje-
vem življenju, odraščanju, poklicu, 
duhovniški službi, o vprašanjih so-
dobne Cerkve, o žgočih vprašanjih 
cerkvene politike si lahko preberete 
v knjigi pogovorov Luč sveta in Za-
dnji pogovori. Na enkraten način 
pa ga lahko spoznamo v knjigi Moj 
brat, papež; nihče ga namreč ne po-
zna bolje od brata Georga, s katerim 
sta bila posvečena na isti dan, sta 
skupaj hodila na počitnice in se ni-
koli nista odrekla vsakodnevnemu 
telefonskemu pogovoru.

OČI, KI SO JIH OČISTILE SOLZE
Papež Frančišek rad govori o lju-

deh, njihovih osebnih zgodbah, 
preizkušnjah, veri in ljubezni. Na 
vprašanja trpljenja ne išče puhlih 
odgovorov, temveč pošteno prizna, 
da »nekatere reči v življenju lahko 
vidimo samo z očmi, ki so jih očistile 
solze«. Naučiti se moramo tudi joka-
ti, saj le tako postanemo občutljivi za 

stisko bližnjega. Zato vam utegneta 
v postnem času priti prav drobna 
knjižica Križev pot s papežem Fran-
čiškom ali pa najnovejša Očenaš, v 
kateri nas papež uči premišljevanja 
o besedah, ki jih izgovarjamo pri mo-
litvi očenaša. To je molitev, ob kateri 
lahko vnaprej okušamo nebesa.

Frančiškov odnos do družbenih in 
političnih vprašanj najdete v knjigi 
Narod, ki ga je treba zgraditi, v kate-
ri je še kot buenosaireški škof razmi-
šljal o pripadnosti narodu in državi. 
Če česa, bi se morali tudi Slovenci po 
25 letih samostojnosti najprej nauči-
ti pozornosti do posameznika, zave-
stne družbene odgovornosti in skrbi 
za skupno blaginjo. V podobno smer 
gre tudi njegova okrožnica Hvaljen, 
moj Gospod, v kateri jasno izpriča, 
da je tudi skrb za uboge »ekološko« 
vprašanje, saj enako kot skrb za oko-
lje kaže na edini način življenja, ki 
omogoča obstoj tudi prihodnjim 
generacijam. 

Teološke poudarke najdemo v pa-
peževih najbolj odmevnih objavah, 

v knjigah Božje ime je usmiljenje in 
Bog je mlad, katere izid pričakujemo 
v tem mesecu. Pravi cvetober Fran-
čiškovega papeževanja pa je knji-
ga o njegovih potovanjih Na poti; 
pripravil jo je italijanski novinar 
Andrea Tornielli, ki je spremljal pa-
peža Frančiška na dosedanjih apo-
stolskih potovanjih. Papež je romar 
miru, a tudi prerok, čigar besede 
ostro zarežejo v človeško vest. Izbi-
ra oddaljene kraje in vabi krajevne 
Cerkve, naj se približajo najbolj za-
postavljenim družbenim skupinam 
in posameznikom …

Morda svetega očeta nikoli ne 
bomo srečali iz oči v oči in verjetno 
nam bodo njegove besede, ki nam jih 
nekajkrat na leto prenese televizijski 
signal, premalo za resnično življenj-
sko spodbudo, zato postavimo na 
polico vsaj kakšno njegovo knjigo, 
ki nam bo prva pomoč v časih ma-
lodušja in pomanjkanja energije, 
verske gorečnosti, ljubezni do bli-
žnjega. Tudi zapisana beseda lahko 
vžiga naša srca!   D. A.


