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Spremna beseda
V veliko veselje mi je, da sem smel med prvimi prebrati besedilo za rakovniško knjižico, ki jo imate v rokah. Ob
prebiranju sem mislil na vas, ki boste ob junaku Ninu prepoznavali sebe. Mnoge od vas sem že srečal na poteh vašega
zdravljenja v bolnišnici.
Sam sem se ob branju knjižice počutil, kot da obiskujem
bolnike v ljubljanskem kliničnem centru ali na onkološkem
inštitutu. Življenjska pot Nina Baglierija me je spomnila na
dogodek pred leti. Bilo je na praznik sv. Petra in Pavla. Ko
sem se vrnil s posvečenja novomašnikov v ljubljanski stolnici, sem na telefonskem aparatu opazil klic za obisk bolnice.
Klicali so me na najbolj intenzivni oddelek v kliničnem centru k ženi srednjih let, ki je padla s češnje in se težko poškodovala. Po prejemu zakramentov, ki jih je s težavo sprejela,
me je prosila, naj še pridem. Res sem bil naslednji dan ponovno pri njej. Zaupala mi je: »Nog ne čutim,« in nadaljevala: »Vse darujem za novomašnike in nove duhovne poklice.«
Tisti dan posvečeni duhovniki so gotovo že župniki. Ponesrečena žena, tako upam, sprejema svojo »poklicanost«.
Ob knjižici, ki jo boste, najbrž tako kot jaz, v hipu prebrali,
želim, da bi bilo veliko posnemovalcev junaka, ki ga boste
občudovali, če ste podobno preizkušeni. Naj bo ta zgodba
za pogum in upanje tistim, ki jih obiskujete, ali vam samim,
če se tudi na vas zgrne taka ali drugačna nesreča.
Zgodba, ki je pred vami, naj v letu duhovništva in priprave na evharistični kongres prebudi v vas in tistih, ki ste jim
blizu, pa trpijo, željo vsemu reči »da«, tako domačnosti do
evharistije kot bližini do trpečih.
Draga bralka in bralec, vzel sem ti že preveč časa za te
uvodne besede. Ta klepet sklenem z besedami mistika Nina,
ki jih boš v nadaljevanju znova prebral: »Gospod, tvoj sem!
Napravi iz mene, kar hočeš, saj je vse tvoje: tvoje je moje
življenje. Vse pripada tebi. Tvoj sem, uporabi me, kakor ti
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hočeš, kadar ti hočeš in kjer ti hočeš. Živim zate. Ne daj, da
se izgubim na pokvarjenih potih tega sveta. Pomagaj mi, da
postanem priča tvoje ljubezni. Daj, da te bom vedno ohranil v središču svojega življenja: vse naj kroži samo okoli tebe.
Daj, da bo moje srce povezano samo s teboj in ne z zemeljskimi stvarmi, moj pogled naj bo vedno uprt v nebesa, proti
tebi. Tvoja Beseda naj mi bo luč za mojo hojo na tem zemeljskem potovanju. Tvoja milost me podpira, da premagam vse težave, ki mi jih postavi življenje. Tvoja ljubezen mi
daje gotovost, da lahko živim pravo življenje. Jezus, skrivaš
se v mali hostiji, da s seboj hraniš mojo dušo. S teboj v srcu
se čutim živega, čutim, kako me razganja moje veselje. Ti si
moja moč, moje veselje, moj mir, moje vse. Daj, da bom mogel živeti zate, s teboj in tebi … Tu sem, Gospod, tu sem, da
izpolnim tvojo voljo.«
Miro Šlibar, bolniški župnik
V Ljubljani, 11. februarja, ob godu Lurške
Matere Božje in svetovnem dnevu bolnikov
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Uvod
Ko sem prišel v našo škoﬁjo, v Noto, je bil Nino Baglieri
(izg. Baljeri) že nekaj mesecev mrtev, vendar je njegova navzočnost bila živa v besedah in občutkih mnogih ljudi. Moralo je preteči še nekaj mesecev, tja do prve obletnice smrti,
da sem mogel natančneje spoznati njegovo podobo. Spisi,
pričevanja, zlasti pa video posnetek enega njegovih prispevkov na nekem kongresu so mi polagoma dajali jasnejši uvid
v pomembnost njegove osebe in njegove navzočnosti tako v
Modici kakor daleč preko meja naše škoﬁje.
Ko sem prebral to knjižico, se je v meni obudil spomin na
občutke, ki sem jih doživljal med svojim kratkim bivanjem
v tem mestu. Občutil sem močan dih svetosti, navadne in
izredne hkrati. Navadne zaradi življenjskih, družinskih in
delovnih razmer, v katerih je rasel Nino Baglieri, izredne pa
po tistem, kar je postal v postelji, v kateri je preležal – v očeh
tujcev – neskončna leta.
Zgodovina krščanske svetosti nas preseneča, ker jo zasledimo iz pričevanja v najrazličnejših življenjskih razmerah
in zgodbah. Zgled Nina Baglierija uresničuje in odkriva posebno pomembnost za naš čas, hkrati pa bi lahko rekli, da
ima splošno veljavo. Nesreče pri delu so se gotovo dogajale v
vseh časih, vendar danes poznamo posebno dramatične primere, ki presegajo vse najbolj nenavadne kronike. To je ena
najbolj travmatičnih oblik, nesrečna vhodna vrata, skozi
katera kdo vstopi v stanje invalidnosti, bolezni in trpljenja.
Tak je pogled bolj ali manj raztresenega opazovalca, ki se v
najboljšem primeru sočutno ustavi ob žrtvah raznih nesreč
v mučni zavesti, da je zanje življenje na neki način končano.
To nadvse žalostno, recimo rajši obupno pričakovanje,
vidimo korenito pretreseno, ali bolje, popolnoma prevrnjeno v življenju, ki ga je preživljal Nino Baglieri. Kajti v njem
se je telo, ki je zaradi ovir in nesreče ostalo neozdravljivo paralizirano, spremenilo v novo priložnost in novo življenje. V
5
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njem se je presunljivo izkazala moč milosti in vere ter protislovna razvidnost, da človeka uvede v stvarnost, saj nam
je pokazala stvarnost pod novim, nepredstavljivim in presenetljivim vidikom. Največje presenečenje pa je v tem, da
smo lahko zdravi, a nesrečni, in nasprotno paralizirani, pa
vendar polni veselja in ljubezni. Nino nam kot pravi učenec
Križanega pokaže, da je nesreča v tem, če se oddaljimo od
Boga, če nam manjka vere, upanja in ljubezni. Če pa vse to
imamo, lahko vsakršne človeške razmere ne le prenašamo,
marveč celo načrtno živimo v polnosti, ki je ne merimo z
merili telesnega, psihološkega in družbenega udobja, saj jih
neskončno presega.
V življenju Nina Baglierija obstaja pričevanje neprecenljive vrednosti, predvsem na človeškem področju, ker je dokazal, da človeško najbolj prizadete razmere lahko preživlja
aktivno in v vsej polnosti. Pričuje pa, da je tak nepredstavljiv
rezultat sad ne samovzgoje ali krepke volje, marveč sad povezanosti vere z milostjo, ki se je dotaknila srca in življenja.
Deset dolgih – zares dolgih – let, ki jih je preživel v jezi,
v upornosti in obupu, je bilo kot kalvarija očiščevanja in
priprave na notranje odmrtje, iz katerega je lahko prodrlo
veselje vstajenja, odkritje Božje ljubezni, ki presega vsako
znanje, daje pa modrost, modrost križa, ki pa ga ne more
sprejeti tisti, ki išče samo čudeže in težko razumljive razlage. S to modrostjo je bil izredno obogaten Nino Baglieri.
Če bomo preučevali njegovo svetost, upamo, da bomo vsaj
malo obogateni tudi mi.
+ Mariano Crociata
11. februarja 2009, na dan bolnikov
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Predgovor avtorja
Jožef Ruta, založnik, je poskrbel za čudovito zbirko spisov Nina Baglierija in ji je dal naslov Na krilih križa.1
Ko mi je podaril en izvod, me je prijazno spodbujal, naj bi
kaj napisal o tem izrednem laiškem duhovnem očetu.
Sveti Duh je iz invalida ustvaril podobo, podobno Jezusu
Kristusu. Njegov križ cvete kot mandljevo drevo spomladi
in širi prijeten in blag vonj.
Ker zbirka obsega 315 strani, sem iz nje napravil kratek
povzetek, da bi bralec v kratki urici lahko dobro spoznal
tega izrednega pričevalca, ki ga je kardinal Angel Comastri
poimenoval »Sonce Sicilije«.
Ta prikupna knjižica je posvečena Ninovi mami, ki jo je
29. novembra 2008 Gospod poklical, da se pridruži svojemu
sinu.
duh. Adolfo L'Arco
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Družina Baglieri (1966). Nino drugi z leve.
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Molitev
Tukaj sem, Gospod,
moje zemeljsko poslanstvo je končano.
Tebi izročam svojega duha.
Telo, utrujeno od dolgega trpljenja,
bo našlo mir v materi zemlji.
Moja duša se vrača k tebi, svojemu Stvarniku,
pripravljena, da jo sodiš.
Ti si mi dal čisto dušo,
jaz pa ti jo vračam vso umazano,
polno grehov in napak.
Prosim te, Oče, bodi mi milostljiv,
odpusti vse moje grehe in moje krivde.
Odpusti mi, če tolikokrat nisem znal
odgovoriti na tvoj klic,
če sem te tolikokrat žalil, te razočaral.
Sprejmi, Gospod, moje življenje, moj križ,
daj, da bom mogel večno uživati luč tvojega obličja,
te zreti in te hvaliti,
kakor cvetka krasiti tvoj sveti oltar.
Gospod, od tega življenja nisem nikoli imel ničesar
razen trpljenja.
Križ mi je bil tovariš,
s teboj ob sebi sem ga nosil dostojanstveno
in sem srečen, da sem ti služil poln veselja in ljubezni,
da sem bil koristen mnogim bratom.
Vedno sem imel pred svojimi očmi
tebe, križanega Jezusa.
Ti si bil moj učitelj v trpljenju,
varen voditelj in moja moč.
Umil sem svojo dušo v trpljenju.
Na krilih križa pa sem poletel proti nebesom
do tebe, moj Bog, in sedaj pričakujem nagrado,
krono slave, da bom živel na vekomaj.
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Vem, da po smrti pride vstajenje,
mojo dušo žeja po tebi in se želi spočiti v tebi.
Nebeška Mati me spremlja
na tej poti in me vodi k tebi.
Sedaj sem tu, pred teboj.
Daj, da bom iz nebes lahko nadaljeval svoje poslanstvo
za vse tiste, ki se mi priporočajo v molitev,
da bodo v srcu imeli
tvoj mir, tvoje veselje in tvojo ljubezen.
Hvala ti, Gospod, ker si mi pokazal pot.
Ti si pot, resnica in življenje,
jaz pa sem imel srečo, da sem prehodil to pot,
da sem spoznal resnico, ki si ti,
in živel pravo življenje za večnost.
Eno samo stvar sem si vedno želel,
da bi vse dni svojega življenja prebival v Gospodovi hiši
in videl nebeški Jeruzalem.
Ti, Gospod, si uslišal vse moje želje,
kakor otroka si me prijel za roko
in me vodil ter podpiral, ne da bi jaz za to vedel.
Če pa si kaj dopustil glede mene,
si to vedno storil v moje dobro,
ker si mi vedno dal kaj več, tvojo ljubezen.
Iz mene si napravil pričevalca,
da sem s slabostjo osramotil močne.
Moja duša vriska v Gospodu,
moje srce pa kliče k tebi.
Jezus, ljubim te, aleluja!
Hvala ti, Gospod! Amen!
Nino Baglieri, ZDB
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