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Spremna beseda

Bralke in bralci,

v nenehnem in dokaj velikem pomanjkanju 
časa si le privoščite vsaj kratko srkanje modrosti 
iz te knjižice. Gre zares za pravi osvežilni poži-
rek. 

Ko mi je sobrat salezijanec Tone Ciglar izro-
čil tole izjemno besedilo – in to prav na Rakov-
niku ob praznovanju Marije Pomočnice kristja-
nov in hkrati desetletnici mojega škofovskega 
posvečenja – sem se takoj duhovno okrepil. 

»Leto duhovnikov« se namreč tako hitro iz-
teka in v vsakem hitenju se izgublja pozornost 
na najpomembnejše in najgloblje. Ohranimo se-
veda pozornost na »tehnično izvedbo«; želimo 
si kajpada, da bi se vse – vsaj na zunaj – dobro 
izteklo. Lahko pa pozabimo na duha, na to, kar 
zares daje pravo življenje. 

In v tejle knjižici je na zelo prijeten in pri-
sten način predstavljen duh sv. Janeza M. 
Vianneya. Tukaj zaradi gozda ne bomo spre-
gledali drevesa. Sicer v našem življenju stopa 
pred oči toliko prvin in dogodkov iz življenja 
duhovnikov in duhovništva kot takega, da nam 
zmanjkuje odločnosti osredinjenja na glavno 
korenino vsega. 

Sv. Janez Vianney pa blešči tu pred nami, 
da bi nam pokazal, kot sam pravi, da je Bog 
»in Gospod in mama«! Da je on naš popolni 
in absolutni Gospodar, pa vendarle zdaleč bolj 
razumevajoč kot katera koli mati, bolj kot prav 
»moja mama«. 

 Feliciano Innocente, Sveti Janez Marija Vianney, arški župnik
Zbirka Knjižice, št. 186
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Duhovniki smo povabljeni, da bi v tem 
letu odkrili, da smo mi prava, prva in edina 
»mama« za vsakega vernika, za vsakega is-
kalca, za vsakega zemljana. Pripravljeni torej 
podnevi in ponoči storiti vse za zdravje svojega 
»edinega« otroka. Zakrament spovedi je najbolj 
emblematičen zakrament »bližine, globine, širi-
ne in višine« Božje ljubezni. V tem zakramentu 
se na najbolj vzvišen, najbolj nežen in najbolj 
tehten način odkriva modrost Božjega vodstva 
za vsakega posameznika. 

Dejal bi: če bomo duhovniki po tem »letu 
duhovnikov« ponovno odlični spovedniki in 
odlični duhovni voditelji, bo to izjemna milost 
za vse nas. 

A ta veliki in neprecenljivi dar se prejme, če 
»vsa Cerkev moli in se posti«.

Storimo ta korak korenite prenove. 
+ Stanislav Hočevar
beograjski nadškof

Beograd, na praznik  
sv. Rešnjega telesa in krvi (3. junija 2010)

Kronologija
1786	8. maja je v Daredillyju rojen in krščen Janez 

Marija Vianney
1799 v privatni hiši v Ecullyju prejme prvo obhajilo
1806	 začne s študijem v semenišču duhovnika 

Balleyja
1807	 roma v svetišče v Lalouvescu, da bi razmislil 

o svojem duhovnem poklicu in prosil Jezusa 
za pomoč

1810	 je vpoklican v vojaško službo
1813	 v Lyonu vstopi v bogoslovje
1815	 13. avgusta je v Grenoblu posvečen v 

duhovnika
1818	 13. februarja Janez Marija Vianney pride v 

Ars
1820–1837	obnavlja cerkev v Arsu
1824	 odpre vzgojni zavod »Božja Previdnost«
1859	 4. avgusta okrog dveh zjutraj Janez Marija 

Vianney umre v Arsu
1925	 31. maja papež Pij XI. razglasi Janeza Marijo 

Vianneya za svetnika
1929	 sveti duhovnik iz Arsa postane zavetnik 

vseh rimskih duhovnikov in duhovnikov 
vsega sveta

1959	 papež Janez XXIII. napiše ob 100-letnici 
njegove smrti apostolsko pismo Sacerdotii 
nostri primordia – Začetki našega 
duhovništva

1986	 papež Janez Pavel II. posveti arškemu 
župniku svoje pismo duhovnikom na veliki 
četrtek; 16. avgusta papež poroma v Ars

2009	 papež Benedikt XVI. okliče leto 
duhovništva v spomin na 150-letnico smrti 
sv. Janeza Marije Vianneya.

knj 186 Janez Vianney.indd   4 17.6.2010   15:08:19



5

Duhovniki smo povabljeni, da bi v tem 
letu odkrili, da smo mi prava, prva in edina 
»mama« za vsakega vernika, za vsakega is-
kalca, za vsakega zemljana. Pripravljeni torej 
podnevi in ponoči storiti vse za zdravje svojega 
»edinega« otroka. Zakrament spovedi je najbolj 
emblematičen zakrament »bližine, globine, širi-
ne in višine« Božje ljubezni. V tem zakramentu 
se na najbolj vzvišen, najbolj nežen in najbolj 
tehten način odkriva modrost Božjega vodstva 
za vsakega posameznika. 

Dejal bi: če bomo duhovniki po tem »letu 
duhovnikov« ponovno odlični spovedniki in 
odlični duhovni voditelji, bo to izjemna milost 
za vse nas. 

A ta veliki in neprecenljivi dar se prejme, če 
»vsa Cerkev moli in se posti«.

Storimo ta korak korenite prenove. 
+ Stanislav Hočevar
beograjski nadškof

Beograd, na praznik  
sv. Rešnjega telesa in krvi (3. junija 2010)

Kronologija
1786	8. maja je v Daredillyju rojen in krščen Janez 

Marija Vianney
1799 v privatni hiši v Ecullyju prejme prvo obhajilo
1806	 začne s študijem v semenišču duhovnika 

Balleyja
1807	 roma v svetišče v Lalouvescu, da bi razmislil 

o svojem duhovnem poklicu in prosil Jezusa 
za pomoč

1810	 je vpoklican v vojaško službo
1813	 v Lyonu vstopi v bogoslovje
1815	 13. avgusta je v Grenoblu posvečen v 

duhovnika
1818	 13. februarja Janez Marija Vianney pride v 

Ars
1820–1837	obnavlja cerkev v Arsu
1824	 odpre vzgojni zavod »Božja Previdnost«
1859	 4. avgusta okrog dveh zjutraj Janez Marija 

Vianney umre v Arsu
1925	 31. maja papež Pij XI. razglasi Janeza Marijo 

Vianneya za svetnika
1929	 sveti duhovnik iz Arsa postane zavetnik 

vseh rimskih duhovnikov in duhovnikov 
vsega sveta

1959	 papež Janez XXIII. napiše ob 100-letnici 
njegove smrti apostolsko pismo Sacerdotii 
nostri primordia – Začetki našega 
duhovništva

1986	 papež Janez Pavel II. posveti arškemu 
župniku svoje pismo duhovnikom na veliki 
četrtek; 16. avgusta papež poroma v Ars

2009	 papež Benedikt XVI. okliče leto 
duhovništva v spomin na 150-letnico smrti 
sv. Janeza Marije Vianneya.

knj 186 Janez Vianney.indd   5 17.6.2010   15:08:21



48

Iz meditacije papeža  
Benedikta XVI. o letu duhovništva

To novo jubilejno leto nas vabi, da se ozre-
mo na ubogega kmečkega človeka, ki je 

postal skromen župnik, a je svoje življenje izži-
vel v pastoralnem delu v majhni vasici.

Sv. Janeza Marija Vianney je rad ponavljal: 
»Če bi imeli vero, bi videli Boga skritega v du-
hovniku, kot se luč skriva za steklom, kot se 
vino pomeša v vodi.«

Namen tega duhovniškega leta je, da naj-
prej ponudimo vsakemu duhovniku usmeri-
tev v duhovno popolnost, od katere je odvisna 
učinkovitost njegovega poslanstva, nato pa 
pomagamo, tako duhovnikom kot vsemu bož-
jemu ljudstvu, da odkrije in okrepi svoje spo-
znanje o čudovitem in nujnem daru milosti, 
kar redno duhovništvo pomeni za tistega, ki 
je dar prejel za celotno Cerkev in za svet, ker 
bi brez realne Kristusove navzočnosti vse bilo 
izgubljeno.

Sveti arški župnik je večkrat ponavljal s sol-
zami v očeh: »Kako je treba jokati ob duhov-
niku, ki opravlja mašo kot vsakdanjo zadevo! 
Kako nesrečen je duhovnik brez notranjega ži-
vljenja!«

Leto duhovništva naj bi vodilo vse duhov-
nike, da bi se popolnoma poistili s križanim 
in vstalim Kristusom, da bi sledili zgledu 
arškega župnika, da bi se stalno in globoko 
zavedali odgovornega poslanstva, ki je zna-
menje in navzočnost neskončnega Božjega 
usmiljenja.

Leto duhovništva in vse duhovnike na svetu 
zaupajmo Mariji, Materi Cerkve.

Iz meditacije 
papeža 
Benedikta 
XVI. ob 
sklicu leta 
duhovništva 
19. junija 
2009.
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