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TAKO TOREJ!
Moje besede, moje pripovedi, moji spomini,
ubesedeni v dnevniških zapisih – so moje
solze veselja in bolečine. Temu bi lahko rekel,
da so to moji soneti v prozi. A prav ti so tisti,
ki opredeljujejo mojo človečnost, ki sem jo
podedoval od staršev in ljudi na prekmurskih
ravnicah. Če bi pisal sonete, bi se ti mokrili od
mojih solza. Najraje bi s tem končal ter sonete naslovil z nepalsko
himno »Stotine cvetov«, v srčiki katerih je geslo: »Mati in domovina sta
dragocenejša celo od nebes.« Esejistični zapisi, ki se vrste v »Romanju
k podoranim brazdam«, so na zunaj podoba »triperesne deteljice«.
I. Najprej doživetja, napori, bolečine prekmurskega dekleta s.
Milene Zadravec, misijonarke v nekaterih osrednjih mestih Bližnjega
vzhoda (Beirut, Kahhale, Kairo, Jeruzalem, Betlehem, Aman), njeno
življenje in delo v deželah, kjer se dnevno vrste bombardiranja, pokoli,
umiranja, smrti, a tudi njena sočutja nad nedolžnimi ljudmi, predvsem
otroki, v kolesju sovraštev odraslih, otrocih tako »lepih, prisrčnih,
željnih mirnega življenja in človeške topline«, kot jih je dandanašnji
le malo na svetu. Zame, ki sem občasno le v drobcih po e-pošti
spoznaval njeno odisejado med otroki in mladino v deželah Bližnjega
vzhoda, je bilo to spremljanje dokaj mukotrpno. Neštetokrat se mi je
vrinil v zavest ta večni »zakaj«, ko pa Milene nikoli ni povsem zapustilo
domotožje po rodnih prekmurskih ravnicah, kot tudi ne spomini
na Edenski vrt doma pri starših, bratih in sestrah, po prijateljicah,
domači cerkvi, po gajih, njivah, senožetih, potoku Črncu z mlinom,
po vsakem sakralnem znamenju, ki jih v Odrancih ni tako malo, po
šoli in božji njivi, po Sloparci, Gredicah, Ristarci, Črncu, pomladnih
zvončkih, poletni pšenični pozlati, koruznih razkošnih listih. Vse to in
še marsikaj!
II. Drugi del pripovedi obsega moje popotovanje z desetnijami
prijateljev in prijateljic. A to je le majhen vršiček iz pogorja, ki se
razprostira od Srebrnega brega na Goričkem do Triglava in Gorjancev.
Tu se vrste drobci spoznavanja osrednje »Slovenije, dežele mojih
10
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sanj«, njenih znamenitostih in posebnostih: o pohorskem pevcu
Juriju Vodovniku, njegovi bukovniški poeziji, njegovi »Skomarski
hiši«, davnih časih in njihovih ljudeh, običajih, šegah, praznovanjih,
o socialnorealističnem pesniku Ivanu Minattiju iz Slovenskih Konjic,
predvsem o njegovi zadnji pesniški zbirki sončni »Onkraj«, v kateri
navzočnost smrti preobrača v ljubezen in veselje do življenja, z
izpovednimi akordi »Zahvaljen Dobri in Nedoumljivi«.
O prostem, a kar se da stvarnem, razmišljanju o Celjskih grofih in
njihovi »vladarski odisejadi«, o popotnici okoli sveta Celjanki Almi Karlinovi, in o, za nekatere »nesrečnim«, a vendar globokem pesniku Antonu Aškercu ter njegovih spominskih ostalinah na kmetiji »Aškerc«,
kmečkih znamenitostih »da te kap«, ter njegovih za umno gospodarjenje vnetih naslednikov.
Kamorkoli sem stopil med sedanjimi ostalinami Žičke kartuzije,
povsod sem se poetično predajal korakom tihotnih kartuzijanov, nekdanjih menihov, kakor da sem sam del njihove zgodovine, obujal sem
spomine, ki so mi ostali ob branju del o Bistri in Jurkloštru ter o srečanjih ter pogovorih z živimi Brunovimi menih našega časa v Pleterjah.
Zaznaval sem njihov molitveni vzdih, predvsem mojega rojaka p. Cirila
Zvera, ki mi je za časa svojega življenja zelo pogosto ponavljal: »Moja
molitev, moj poslednji molitveni vzdih namenjam moji deželi Sloveniji,
da bi bila vsa, v celoti, zveličana, za to sem tukaj, zato se žrtvujem,
zato molim, zato se postim, za to živim, trpim in umiram … Drag,
neskončno drag mi je slovenski narod! Zanj molim, zanj se žrtvujem,
zanj želim tudi umreti.«
To mi je potrdil tudi njegov veliki prijatelj v neposredni soseščini
mag. Boštjan Petauer: »Kartuzijan p. Ciril Zver je eden najboljših ljudi, kar sem jih kdajkoli poznal in v dosedanjem življenju srečal.« Mag.
Petauer je Cirila obveščal, kaj se dogaja doma in po svetu, kajti njega
je vse zanimalo, on pa mu je razlagal razne verske resnice. Tako sta si
oba širila duhovna obzorja. Petauerjeva žena Jožica ga je ohranjala v
dragocenem spominu kot družinskega prijatelja in najbližjega soseda,
pobožnega, svetega, praktičnega in človekoljubnega.
III. Kaj pa so »nedeljske praznične vinjete«, ki sklepajo »triperesno
pripoved«? Teologiziranja niso, tudi filozofiranja ne, še manj so
»brezdušno razpravljanje« in »pusto ideologiziranje«, temveč odčitavanje
11
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življenja v vsakdanjih stoterih različicah, v katerem se odzrcaljajo
radostne vzmeti Božje misli. Ali ne doživljamo Jezusovo popotovanje
v Emavs vsak dan? Na mnogotere načine! Ali si ne zapiramo oči vsak
dan samo zato, da bi nam stvari bile videti lepše, da ne bi videli ta
naš »narobe svet«, da bi potonili pred zavestjo, da bo naš svet tak,
kakršnega si bomo sami ustvarili, da smo lahko vsak dan drug
drugemu misijonarji, da je kultura predvsem »veroizpoved duše«, da
»praznične vinjete« oblikuje sveta »skrinja« stoterih radosti, a tudi
stoterih drobnih bolečin, ta prijazna ropotarnica spominov.
Trideset »nedeljskih prazničnih vinjet«, ki se vrste v sklepnem delu
trilogije, je ena sama radost odrešenja, en sam vzklik po deželi veličastja, kjer nam bo manj sile, eno samo spoznanje, kot ga je o človeškem
srcu poetično ubesedil naš Goriški slavček: »Če vse je gorje pretrpelo
sveta, zanj preveč en žarek, en hip je neba!« Ena zadnjih vinjet ima
naslov »Gloria in excelsis Deo«. Besedilno obsežno sklepa vzklik: »Človek, pusti, naj te vodi zvezda, zvezda, ki naznanja rojstvo Odrešenika!«
Sklepa jo misel, ki jo je ubesedil akademik Taras Kermauner: »Brez
Boga smo izgubljeni … Le v Bogu smo otroci, nedolžni, trdni, vedri,
spojeni z nebom. V srcih lepota in smisel, ki ne mine.«
Kdo naj izmeri vso žlahtnost osebnosti in vso pestrost delovanja po
svetu razseljenih Odrančanov oziroma Odrančank? Kdo naj premeri, koliko dobrega in plemenitega so razsejali po vsem svetu? Kdo bo
pretehtal vse napore naših prednikov, ki so svoje žulje prenesli v duhovni in materialni blagor ljudstev, svoja izmučena telesa pa darovali
zemlji? Kam drugam kot v zakladnico vere in kulture mnogih narodov
so se prenesla žrtvovanja naših misijonark, naših odranskih redovnih
sester in duhovnikov, naših doktorjev znanosti, naših vzgojiteljev, profesorjev, učiteljev in vse vrste delavcev? Kdo bo izmeril, kako daleč je
segel raztros žuljev naših prednikov, ambasadorjev odranske vere in
kulture, kako daleč je odmeval glas prekmurskega slovenstva doma
in po svetu!
Viktor Antolin, odranski Odisej, doktor filozofske znanosti,
oče trinajstih otrok, svetovljan, ugleden mislec v ZDA, kartuzijan
Štefan Ciril Zver, skoraj šestdeset let vesten in gospodarsko uspešen
oskrbnik kartuzije Pleterje pod Gorjanci, doktorica medicinske
znanosti in prodekanka na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani,
raziskovalka, gostujoča predavateljica na več univerzah po svetu prof.
12
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dr. Irena Raščan Mlinarič, muzikolog in etnolog, zbiratelj ljudskega
pevskega izročila in zborovodja dr. Štefan Ferenčak, neugasljivi
svetilnik na ozarah prekmurskih ravnic, pisatelj in pesnik, sedaj Božji
služabnik, mons. Lojze Kozar, priznan in slaven zborovodja mnogih
pevskih zborov v Ljubljani in okolici, operni pevec Venčeslav Zadravec
… in še plejada Bogu in dobrim delom zvestih odranskih rojakov.
To so ljudje, neprekosljivi v delu za duhovni blagor bližnjega, ne
glede na raso ali narodno pripadnost. Dajali so čast odranskemu ljudstvu! Iz njegove duhovne zakladnice so zajemali in jo spet deseterno
polnili z mnogimi rodovitnimi darovi.

Aman, cerkev Oznanjenja, praznovanje sv. Janeza Boska 2018, sestre HMP: Milena (Slovenka), Roudajna
(Sirijka), Samija (Libanonka), Jacinta (Indijka), Vartouhi (Armenka)
13
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Romanje
RAZTEPLO NAS JE PO SVETU

k podoranim
brazdam

»Rosno

mlada sem bila zaljubljena v življenje. Bila sem poetična,
muzikalična, vzljubila sem gledališke igre, ples, šport, razne manifestacije. Vse me je pritegovalo, napolnjevalo z veseljem, a za
vsem tem sem čutila, da me vabi
neka notranja sila po nečem, kar
je globlje in resničnejše. Mojo sestro Ciliko so navdihovale podobne misli, zato sem ji svetovala:
Pojdi v samostan, kajti tam boš
našla resnično veselje, tam boš
spoznala, kaj je prava mladost,
kaj pravo veselje, kaj najgloblja
in resnična življenjska sreča. Bila
sem zaljubljena v življenje.«

»Od

kod neki to znamenje na mo- Jeruzalem, »Pesem naj nas združi v vesoljno
jem vratu,« se je sestrica Milika občestvo miru«
neštetokrat spraševala in si otipala rez na vratu. Po vztrajnem poizvedovanju je dobila odgovor – po telefonski daljavi Toronto-Jeruzalem. Povedala ji je svakinja Julie, žena pokojnega brata Štefana,
ki ji je o tem dogodku večkrat pripovedoval. Zgodilo se je, ko še dve
leti ni bila stara. Po štirih se je na dvorišču prikobacala do korita,
iz katerega so srkali »mleko« novorojeni prašički; »mati svinja« jih je
sedem povrgla. V bližini korita je kot na mrtvi straži bedela njihova
stroga »mati« - pujsa. Ko se je rosno otroška deklica približala mladičem, jo je s svojim šiljastim gobcem krčevito zagrabila za vrat, to pa
tako močno, da še pisniti ni mogla. K sreči je bil nedaleč vstran njen
starejši brat Štefan in dojel, v kakšno nevarnost se je spustila mala;
bliskovito je pritekel in sestrico rešil iz krvoločnega gobca, ki bi jo
lahko v trenutku zmlel.
Danes, v letu 2018, se ta deklica približuje sedemdesetemu letu življenja; od svojega 18. leta se žrtvuje za duhovni blagor otrok in mladine, zadnjih 32 let na Bližnjem vzhodu – v Sveti deželi, Jeruzalemu,
16
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Doživetja, napori, bolečine prekmurskega dekleta
Razteplo nas je po svetu

Betlehemu, Bejrutu, Egiptu, od leta 2017 pa v Amanu – za otroke
beguncev iz Sirije, Palestine, Iraka, Libanona, Egipta, Turčije, Armenije, Kalcedonije in Jordanije.
»Na

jeruzalemski ulici sem srečala skupino mladih Židov. Lepo sem
jih pozdravila. Eden izmed njih se je naglo obrnil in pljunil v križ na
mojih prsih. Pograbil me je velik srd spričo tolikšnega ponižanja Kristusa, ki je svetinja mojega življenja. Šele takrat sem se ovedla, da
mi Kristus pomeni vse!«

Bilo

je grenkemu pelinu podobnih dni in dogodkov v času mojega
otroštva. Tudi drobni izseki dajejo čutiti celoto. Denimo iz osnovnošolskih let: kako zelo sva se z učiteljico razumeli vse do trenutka, ko
sem pri vaškem kulturnem domu pred njenimi očmi pokleknila v snežno brozgo, ko sem opazila, da je župnik Kozar z Najsvetejšim hitel
k umirajočemu. To je bilo zanjo nekaj nezaslišano nazadnjaškega.
Naslednje jutro sem za »neprimerno vedenje na cesti« za kazen morala v razredu dolgo klečati z obrazom obrnjenim v steno. Poslej mi
nikoli ni več naklonila prijaznega nasmeha.

»Rada

se vračam na posvečene kraje mojega otroštva in mladosti.
Vsaka moja vrnitev ima svojo barvo, vesela sem v krogu svojih domačih, skupaj z njimi takrat obujamo spomine, ki se spreminjajo v
spomenike v čast Božji previdnosti. Bila sem otrok z večnim ‚zakaj‘.
Oče je imel ‚vero z glavo‘, mama je imela ‚vero s srcem‘, vsa družina
pa ‚vero z molitvijo‘ in garaškim delom. Tako je bilo moje življenje kot
‚barčica, ki plava po vodi‘, poganjal pa jo je ‚veter Svetega Duha‘.«
Benjaminka, od devetih otrok v enajstčlanski družini, je bila Milika
(r. marca 1948), zadnja, ki se je iz plodnih ravnic ob Muri podala
na križišča sveta, ne da bi natančno vedela, kam vodijo ta pota in
kakšne avanture jo na njej čakajo. Pred njo je od doma odšla njena
sestra Cilika (r. 1945), na domačiji staršev Štefana in Ane, rojene
Mujdrica, pa se je s svojo družino, ki jo je ustvarila z Janezom Lobnikom, doma na avstrijski Koroški, udomila tretja sestra, Ančka
(r. 1943). Po mnogih letih sta obe, Cilika in Milika (in z njima vsi
drugi, ki smo se raztepli po svetu), ko sta se občasno vračale v rojstno vas, ugotavljale: »Doma nismo več doma, tam, kjer sva sedaj,
pa ni vse tako, kot bi moralo biti, le sanje, ki sva jih nekoč sanjale,
ko sva se oklenili nevidne skrivnostne Božje roke, da naju popelje
17
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v neznano, so se v dobrem samo podeseterile. Bog bodi vekomaj
zahvaljen za to!«
Slovenska okroglina ali Prekmurje ali Terra transmurana je dežela med Muro in Rabo, Odranci pa, ena največjih vasi na slovenskih tleh, so rojstni kraj treh sester: Ančke, Cilike in Milike.
Poleg staršev in bratov (Vanč, Štefan, Franc, Jože, Venci) se vsem
trem sestram na njihovi življenjski kilometrini sveti lik dolgoletnega domačega župnika Lojzeta Kozarja (1910-1999), sedaj božjega
služabnika. Rad je videl ter z molitvijo podpiral odranska dekleta
in fante, ki so se odločali za duhovniški ali redovniški poklic. Ferenčakova Julka je odšla k Vincencijevim sestram usmiljenkam in
si pri zaobljubah privzela redovniško ime Felicita, dve Kociprovi
dekleti, Marija in Agica ter Cecilija Hozjan, po zgledu Milike, Cilike
ter Marte Zadravec k sestram družbe Hčera Marije Pomočnice. Od
teh sta Milika in Agica odšle v misijone: prva v Sveto deželo, druga
v Brazilijo. Tako se je podaljšala dolga vrsta odranskih redovnih
sester, ki skupno šteje 32 sester. Če k temu prištejemo še sedem
duhovnikov (p. Ciril Zver, Alojz Antolin, Štefan Ferenčak, Štefan
Antolin, Franc Kavaš, Jože Hozjan in Jože Zadravec) ter enega stalnega diakona (Imre Jerebic) je to plodna duhovna oraníca, ki se od
Odrancev razteza po širnem svetu. Ta brazda bi bila veliko daljša,
saj se je še veliko fantov podalo na isto življenjsko pot, a jih je Božja
milost, zanje zgovornejša in prepričljivejša privabila na drugo, nič
manj potrebno obliko služenja narodu in Cerkvi.
Nadgrajevale so krstno milost, ki jim jo je podarila Cerkev. Vse je
milost, vse je dar, to človek spoznava šele v zrelih letih.

»Že po nekaj dnevih po rojstvu so me nesli h krstu, ker pač nihče
ni verjel, da bo to ‹nebogljeno detece› za trdno prestopilo prag življenja.
Vsi so živeli v slutnji moje ‹prezgodnje› smrti, jaz pa sem se ‹zdrava in
okrepčana› z zakramentom krsta prerodila v novo življenje, zares v
prenovo v ‹milosti polno življenje›. Ko v Sveti deželi, ob reki Jordanu,
obiščem kraj, kjer je sv. Janez krstil Jezusa, se vidim »potopljeno v
smrt« in postavljeno v strugo nove reke, v novo Kristusovo življenje,
potrjeno z Njegovim vstajenjskim pečatom. Ta nov prehod resnično
doživljam tudi pri Svetem grobu, ki se nahaja v bližini hiše moje redovne skupnosti v Jeruzalemu, v dvorani zadnje večerje in binkoštnega
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dogodka pa obnovim birmansko
moč in molim za duhovnike v Cerkvi na Slovenskem.«
»Težko je dan na dan, teden za
tednom gledati na stotine lačnih
ust, ki se zgrinjajo v našo hišo,« je
sporočila Milika pred božičem 2017.
»V begunskih centrih ljudi kar mrgoli, od nebogljenih otrok, ki so šele
začeli spoznavati ta svet, do starčkov, ki so že preživeli vse hudo tega
sveta.«
Moja draga in nepozabna Julie,
žena mojega brata Štefana, dobra
Odranci, 1955, prvoobhajanki, župnik Lojze Kozar, levo gospa avstrijskega rodu, mi je po
Milika, desno Regina Marinič
telefonu že večkrat pripovedovala
ganljivo zgodbo, ki ji je neštetokrat ponovil Štefan. Rešil da me je gotove smrti, ko še nisem bila stara niti dve leti. Zgovorna je tudi druga
zgodba, ki sta mi jo nekoč pripovedovala ajtek in mama. Tivadarjevi so
le za lučaj kamna oddaljeni od našega doma. Pri hiši so imeli hudega
psa. Vsi so se ga strašansko bali. Le kaj me je nekoč prijelo, da sem
se mu – otrok – približala. Igrala sva se, on pa mi ni nič hudega storil.
Ko so sosedje zagledali najino igro, so kar ostrmeli, nekateri so se na
smrt prestrašili, češ kaj bo, kaj bo. Da sem imela posebno ljubezen do
živali, pove še druga zgodba.
Naša Šeka je »rodila« telička. Bil je moj idol. Ni bilo dneva, da ga
ne bi vsaj petkrat prišla v hlev pogledat. Tako rada sem ga imela. Ko
so nekega dne prišli tisti »črni možje« s traktorjem in prikolico ter
ga odpeljali, sem se od žalosti metala po tleh in hlipala od bolečine;
jokala sem do onemoglosti. Nič ni pomagalo, teliček je šel v prodajo,
kajti za ajteka in mamo je bilo pomembnejše, da preživita svoje otroke
in da nahranita naša lačna usta. Dolgo je trajalo, da sem se z usodo
sprijaznila. Podobnih dogodkov je pri nas doma na vasi bilo na škafe.
Naj omenim vsaj še enega. Štefan si je nekoč priboril majhnega
kužka. Tako se je bil nanj navezal, da je pri njem moral celo spati.
Neki dan pa je prišlo do prave katastrofe. Šeka se je pasla na dvorišču,
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kužek pa se je igral prav v njeni bližini; sosedov pes je zalajal, Šeka
se je ustrašila, kužek pa tudi; stopila je nanj s svojo kravjo nogo in
pesek je izkrvavel. Štefan je jokal in jokal, pomoči pa ni bilo; pokopal
ga je kleče na istem mestu, kjer ga je čakala smrt. Dneve in dneve je
potem otožno samotaril kot kakšen puščavnik. Šel je zdaj sem zdaj
tja, a žalosti ni mogel pregnati. Čas je sicer zacelil rane, a spomin je
ostal – grenak.

Ančka – težko pričakovana deklica
Le kdo je bil bolj pričakovan kot Ančka – najstarejša med sestrami?
Za leseno kmečko mizo so posedali sami fantje: Vanč, Štefan, Franc,
Jože, Venci. Pred Francem je na svet prišel Jožek, a je po nekaj meseci, kar se je rodil, umrl. Naj že enkrat z nebeških ravan štorklja prinese deklico! Zgodilo se je tako. Leta 1943 se je rodila Ančka. Mama in
ajtek sta rekla, da bo to najlepša deklica na svetu. Vsa sta žarela od
sreče. Mamine sanje so se uresničile. Kdaj je že vse to bilo! Vse tri smo
sedaj že v letih, za seboj imamo dolgo življenjsko kilometrino, toda
mamin zanos še vedno sije na naših obrazih, njen duh veje iz naših
dejanj in naših nasmehov. Po mnogih letih popotovanja sem si spet

Blejsko jezero: Milena, sestra Ančka s hčerko Marjetko
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zaželela videti vse vas, posebno tebe, Ančka. Vsako jutro si pripravila
zajtrk, opoldne kosilo, zvečer večerjo. Kramljale smo ob mizi, obujale
spomine. Tako lepo sem se počutila in obudila nekdanjo domačnost.
Ko sem odhajala, si mi na pot še pripravila potico, v pest pa si mi še
stisnila nekaj od svojih prihrankov. Struno naše ljubezni sem začutila
tako močno, da je nisem mogla zgrešiti. Vesela sem bila, da se doslej
ni nobena pretrgala. Hvala za vse! Veliko mi pomeniš. Nadomeščaš mi
našo mamo. Lepo praznuj svoj rojstni dan. Čutim tvojo bližino, jaz pa
sem v molitvi združena s teboj in z vsemi, ki so ti dragi!
Spomin mi je oživil tisto jutro, ko sem si za rojstni dan zaželela samo
šopek zvončkov. Vanč, najstarejši brat, je v hipu prebral moje želje, me
vzel na novo kolo, ki ga je hotel preizkusiti – in že sva drvela skozi vas,
zatem pa po prašni poti v smeri melinčkih murv. Na tistih pašnikih blizu
murv se je v nedogled belilo od zvončkov. Cekrček, ki sem ga vzela s
seboj, se je hitro napolnil – in sva odpeketala proti domu: jaz srečna, ker
sem si natrgala lep šopek zvončkov, Vanč pa, ker je ugotovil, da je novo
kolo vredno svojega imena. Cekrček z zvončki je Vanč obesil na volan,
mene pa dal na »štango«, čutila sem se srečno kot princesa, toda živa
kot srebro. V nekem trenutku je brat ustavil kolo ter mi »ukazal«, naj se
vsedem zadaj, da bo lažje vozil. Jaz, živo srebro, sem se nečesa domislila: majhen cukrček se je postavil na noge, se od zadaj oklenil kolesarjevega vratu – in tako sva spet drvela skozi našo dolgo vas; on je cingljal
z zvončkom na volanu, jaz pa sem mahala ter zvonila s pravimi zvončki,
zdaj na levo, zdaj na desno, da so se mimoidoči ustavljali in strmeli za
nama. Zmagoslavno sva zapeljala na dvorišče, kjer naju je na pragu že
čakala mama, ki ni mogla verjeti, da sva se tako hitro vrnila domov. Z
bratovega obraza je žarelo zadovoljstvo, da se poslej lahko kosa s fantovskimi vaškimi veljaki. A kdo naj premeri srečo, ki sem jo doživela jaz?
Slovo od doma je bilo ganljivo –
sedemnajstletna sem težko zapuščala dom, nanj me je vezalo »morje ljubezni«; bila sem »srček« družine, vsi, prav vsi, so me ljubili in tudi
jaz sem bila navezana na vsakega in na vse. Močne in globoke so bile
te vezi – do danes se niso zrahljale. Čeprav nimam več doma, ker ni
več ne očeta in ne matere, duhovno sta se preselila v moje srce in moj
spomin, svoji utrujeni in od dela izmučeni telesi pa sta položila v zemljo odranske božje njive ob cerkvi Svete Trojice. Kolikokrat sem že za
njima potočila solze, bodisi v Betlehemu, Nazaretu, Jeruzalemu, bodisi na Kalvariji, v dvorani zadnje večerje, bodisi na postajah križevega
21
ZADRAVEC_Podorane brazde_2018-3-1.indd 21

3/2/2018 7:29:23 PM

Romanje

k podoranim
brazdam

pota. Kolikokrat sem s ponosom Slovenke sklepala roke na teh svetih
krajih: za domovino, za moje rojake, brate in sestre, sovaščane, škof
in duhovnike, Cerkev na Slovenskem, za otroke vsega sveta, posebno
tistih dežel, ki jih pestita lakota in revščina.
Rim, 13. julija 1980.
Cilika, draga sestrica, za vse, kar si storila za ajteka v smrtnih
mukah, naj ti Bog povrne. Zaprla si mu oči. Tiste sive oči, ki so nas
spremljale vse življenje, srečne in smejoče se, ko smo prihajali domov,
solzne, ko smo spet odhajali. Tiste sive oči, ki so znale videti dobro
tudi tam, kjer se je godila krivica. Ko bi ajtekov smeh v nas nikoli
ne ugasnil! Posebno milost in dar ti je Bog dal, da si mu v roke dala
gorečo svečo – kot zadnji pozdrav. V roke, ki so ugašale, v roke nekoč
tako močne, blagoslovljene, zgarane, žuljave, vselej delavne od jutra
do večera, ki so se sklepale k molitvi, znale so biti tudi nežne. Sklenila
si mu te blažene roke ter jih ovenčala z rožnim vencem. Ajtekovo srce
je znalo ljubiti. Ko sva se nazadnje poslavljala, me je odrinil, češ saj
se bova kmalu spet videla, srečala. Kaj pa, če je zadnjikrat, pomislim.
Z vso silo sem ajteka zagrabila za vrat, pritisnila k sebi, ga poljubila,
potem pa sva oba jokala.

Dokumentarec iz spomina
»Spominjam se misijonarke s. Marije Žitek, doma iz Kroga pri Murski Soboti; domači so ji rekli Marika. Njeno srečanje s sestrično Anico
v Krogu je tudi obrodilo dobre sadove. Preden je odšla v Sveto deželo,
je obiskala domače v Krogu. Sestrična Anica ji je rekla, da bi tudi ona,
ko odraste, želela postati redovnica. Marika ji je v spomin podarila
svetinjico Marije Pomočnice. »Vzemi jo. Prosi Marijo, naj ti pomaga, da
si boš izbrala pravi poklic.« Svetinjico je vselej nosila s seboj. Pozneje
je tudi Anica postala sestra družbe Hčera Marije Pomočnice, a je po
nekaj letih redovniškega življenja v sluhu svetosti umrla.
Med letoma 1935 in 1966 je Marika bila misijonarka v Sveti deželi.
Bilo je na Reki spomladi leta 1966, leto bratove nove maše. Poseben
vtis je name naredilo njeno srečanje s sosestrami. Mene same dosti
niti ni ganilo. Ko pa se je poslavljala, so nekatere sestre celo jokale.
Mene je sestra prednica določila, da sem jo spremljala na železniško
postajo. Ko sem v kupeju odložila njen kovček in sem naredila že prvi
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korak k izhodu, je s. Marija stopila pred mene ter mi rekla: ‚Milika‘
(domači so me tako klicali), ti me boš zamenjala v mojem misijonu v
Sveti deželi, ko bom onemogla.‘ Te njene besede me takrat niso kaj
dosti ganile; sčasoma sem na to tudi pozabila.
Ko se mi danes oko ozira nazaj, ugotavljam, da so tiste besede
vendarle tlele v moji podzavesti. Mnogo pozneje sem zvedela kaj več o
njenem delu in njenem življenju v Jeruzalemu.«
Po mnogih letih njena zgodba še vedno živi v njenem spominu. Življenje in delo v Sveti deželi je bila izpolnitev prerokbe s. Marije Žitek. »Joj,
kolikokrat sem obiskala njen grob v Gamilielu, svetišču, kjer je pokopan
tudi prvi mučenec Cerkve – sv. Štefan.«
»V mojem srcu je življenjska zgodba s. Žitkove kot pravi televizijski dokumentarec. Takrat, spomladi leta 1966, je po štiridesetih letih
prvič prišla v svojo domovino. Ko je sprejela misijonski poklic, se je
hkrati zavezala: Naj bo moje življenje poslej Bogu prijetna daritev za
domovino! Ko se je po skoraj pol stoletju prvič vrnila v Slovenijo, se je
vdala prošnji predstojnic, naj vendarle obišče tudi svojce, ki so preživeli morijo druge svetovne vojne in preganjanja po njej. Storila je, a le

Turin, 2. oktober 1977, v cerkvi Marije Pomočnice
vrhovni predstojnik salezijanske družbe med letoma
1965 in 1977 don Alojzij Ricceri s. Mileni izročil
misijonski križ

Odranci, Milika, Ančka, Cilika
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za kratek čas, kakor so jo rotile njene sosestre redovnice. Vrnila se je
na svojo misijonsko postajo v Sveto deželo, v Jeruzalem, a je kmalu
zatem umrla.«
Kalvarijska drama s. Žitkove je ob njeni smrti doživela svoj epilog:
politične oblasti niso dovolile, da bi bil njen grob v Betlehemu, kjer je
skupna grobnica sester družbe Hčera Marije Pomočnice, ki so delovale
na Bližnjem vzhodu. Tudi v Jeruzalemu so oblasti preprečile, da bi bila
tam pokopana, po mnogih težavnih zapletih so zanjo dovolili pokop v
Bejt Jemajelu, kraju, kjer je domnevno tudi grob prvega mučenca sv.
Štefana in kraj Gamálielove shodnice. To je tisti Gamáliel, o katerem
piše v Apostolskih delih: »Toda v zboru je vstal farizej z imenom Gamaliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled.« (Apd
5,34). In še: »Ob Gamálielovih nogah sem se natančno poučil o postavi
naših očetov« (Apd 22,3).
»Podoba in delo s. Marije Žitkove še vedno živi pri starejših kristjanih v Jeruzalemu. Kar nekaj jih je še, ki se je spominjajo: kot družabno, prijazno, dobrosrčno, velikodušno, dobrohotno, prijateljsko, odprto za vsakogar, znala je ustvarjati ‹mostove› med Hebrejci in Arabci,
kristjani in muslimani, preživelimi Judi iz Auschwitza, najbolj pa med
revnimi in brezdomci. V šestnajstih letih, kar kot misijonarka bivam
v Sveti deželi, predvsem v Jeruzalemu, sem se tudi sama duhovno
obogatila z njeno življenjsko zgodbo, ki so mi jo pripovedovale bivše
gojenke ter sosestre, s katerimi je delila čas vojne in nasilja.«
Na Milikini življenjski poti je s.
Žitkova tako rekoč zvezda vodnica.
Ob njenem grobu se večkrat pomudi ter zmoli očenašek ali dva, prižge svečko, v vazo ob križu postavi
sveže rože, zatem pa se preda meditaciji, v kateri jo misel ponese na
prekmurske ravnice, v vasico Krog
pri Murski Soboti. Njena podoba se
je pridružila podobi njene matere –
obe sta ji postali neprecenljivi svetinji, ki jo spremljata na vseh poteh
sveta.
Bejt Jemajel, grob s. Marije Žitek, doma iz Kroga pri
Murski Soboti, misijonarka HMP v Sveti deželi
24
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Nobeno svetišče ni lepše kot je lastna mati
V mojem srcu živi moja mama, plemenita po srcu, čudovito lepe
postave, prodornih oči. Moja mama, četudi je že dolgo na odranski
Božji njivi, se je preselila v moje srce; kamor grem po svetu, ona potuje z mano. Moja mama je še pri osemdesetih letih imela ‚srce dvajsetletnice‘. Moja mama je bila družabna, vesela, potrpežljiva, delavna,
nadvse skrbna za svojo družino in dom. Moja mama je bila prava
umetnica na vseh področjih, ki jih morajo obvladovati prave matere: v
šiviljski obrti, pri vrtnarstvu, na polju, v kulinariki, v domačih obrtih,
v petju starih domačijskih pesmi, v praznovanjih od novega leta do
naslednjega silvestrovega večera.
Mama je bila zelo skrbna. Hotela se je na lastne oči prepričati, kje
je ta Rim, kjer biva njen otrok Milika, kakšna je ta družba, v kateri
živi. S Ciliko se je z vlakom peljala
v to daljno deželo; vožnja je trajala
celih dvanajst ur. Mama ni mogla
verjeti, kakšne daljave so to. Vse
sestre so jo v Rimu pred generalno
hišo pričakale. Ko se je prepričala,
kako radi jo imajo, se je umirila.
Celo do papeža sv. Janeza Pavla
II. je lahko prišla na Trgu sv. Petra
– zanjo višek sreče. »Siroče, siroče,«
je vzdihnila ob odhodu iz Rima.
»Zdaj vidim, da si srečna! Zdaj sem
mirna.«
Ko je med vojno bil oče v interRim, na Trgu sv. Petra
naciji na Madžarskem, ga je šla
večkrat obiskat ter mu prinesla več dobrot domače hiše. »Da bo preživel
in se bo vrnil med svoje, saj dolgo ta vojna ne more trajati!« Ko sta Franc
in Štefan iz domačega gnezda odletela v Kanado, je morala spoznati to
daljno deželo. Spremljal sem jo tja. Dobre tri mesce je preživela pri sinovih v Torontu in Hamiltonu. Umirila se je, ko je videla, da tudi njima ni
sile, da živita v zmernem izobilju. Hotela je videti Bled in Zagreb, kjer se
je nahajala Cilika. Celo leto si je varčevala denar, da si je sama plačala
pot. Hotela je videti Novo Štifto, kjer sem se v nekih počitniških mescih
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pripravljal na izpite na Filozofski fakulteti. Hotela je videti Šentrupert,
kjer je Venci opravljal svojevrstno tlako. Razteplo nas je po svetu – in
mati je hotela vedeti, kakšen je ta svet, kjer njeni otroci živijo in delajo.

Od mame smo se poslovili. Pospremili smo jo najprej v cerkev k
daritvi svete maše – zadušnici. Na
ogrinjalo mamine postelje sem položila devet pšeničnih klasov, na
vsakem je bilo nalepljeno po eno
ime njenih otrok: Vanč, Štefan,
Jožek (+1935), Franc, Jože, Venci, Ančka, Cilika, Milika. Klasje z
imeni sem povezala z rdečim trakom, na vozlju pa je bilo ajtekovo
ime Štefan. Klasje sem položila na
ruto (roubec), ki jo je mama najraje imela na glavi. Pozneje sem
»nitke« zbrala v najlonsko vrečko,
ki sem jo dolgo časa imela pri sebi
kot relikvijo – spomin na našo zlato mamo. Prepričana sem, da me
je ta »relikvija« varovala na vseh
mojih težkih potih – vojn, granat,
Rim, mama Ana Zadravec s hčerkama Ciliko in Miliko bombardiranj, bolezni. Z mano
pred hišo vrhovnega vodstva družbe HMP, v sosedstvu
je delila suhe, grenke, trpke čase
papeške univerze UPS
preizkušenj. Na mizi pred posteljo
smo razgrnili svoja skromna darila, med katerimi so se kot biseri bleščali mamini šopki, ki jih je pripravljala za Jožetovo srebrno mašo naslednje leto, 17. julija 1991. Srebrnega mašniškega jubileja svojega sina
ni dočakala na domači grudi, zato pa, poveličana, v Božjem kraljestvu.
Moj oče – po domače ‚ajtek‘ – je bil človek z naravno kmečko pametjo in Salomonovo modrostjo. V mojih očeh in srcu je še dandanašnji
velikan in ‚knez na vasi‘ za mene ‚Benjaminko‘, najmlajšega otroka. Ob
nedeljah sva se po maši usedla v bogkovem kotu za družinsko krušno
mizo in se pogovarjala na ustaljeno vižo: o čem je govoril župnik Lojze
Kozar, kateri so bili poglavitni poudarki njegove pridige, kaj velja, da bi
se zapomnilo …? Saj nisem imela blage zveze o tem, kaj so verske resnice, človekove pravice, kaj krščanske vrednote, dogme in zakramenti.
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Bila sem predana prešernemu,
živahnemu otroškemu živ-žavu,
brezskrbnemu življenju v prelesti
narave, pšenični pozlati na njivah,
cvetočem pašniku. Moj oče je razumel mojo nežno otroško nagajivost
– in to ‚živo srebro‘. Bil je salomonsko moder mož. Z njegovimi ‚tezami‘ sem včasih nadaljevala tudi pri
verouku. Otroci so me v začetku še
poslušali, potem pa so se naveličali, župnik Kozar pa tudi ni imel
dovolj časa, da bi odgovarjal na vsa
moja mnogotera vprašanja.
Ko z zornega kota dosedanjih
doživetij, izkušenj, spoznanj motrim čas mojega otroštva, se kot
otroka vidim kot ‚hyper child‘, toOdranci, dedek Štefan Zadravec, vnukec Petrček Lobnik rej kot otroka s številnimi psihološkimi in socialnimi posegi ter neskončnimi zahtevami. Takrat je zadostovala družinska ljubezen, ki je v otroku pospeševala rast vsega
dobrega, plemenitega, pozitivnega. Iz osrčja družine se radost ljubezni
širi v brezmejna obzorja človeštva, obseva vso družbo; to je zorenje
otroka v plemenito in odgovorno osebnost.
Že po nekaj dnevih po rojstvu so Miliko nesli h krstu. Taka je bila
takrat navada, posebno če je bil otrok videti zelo »nebogljeno detece«. Pri
njej pa so še posebej vsi čutili, da ji je usojena »prezgodnja smrt«. Sosede, ki so si jo prihajale ogledat in pozdravit, so vse majale z glavo: »Joj,
siroče, kak je bougo!« Bog je z njo imel svoje načrte, zato ji je prisodil,
naj okusi ta svet.
Jaz pa sem se ‚zdrava in okrepčana‘ z zakramentom krsta prerodila
v novo življenje, zares v prenovo v milosti polno življenje.
Mlada dekleta kaj dosti ne razmišljajo o svoji prihodnosti. Na vse
strani so jim odprta vrata v življenje. Tega se dobro zavedajo. Le kako
se nekatera odločajo prav za redovniški poklic, drugih pa ta smer še
malo ne pritegne?
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Zase res ne vem, da bi se za to kdaj posebej odločala. Danes vem
le to, kako resnične so svetopisemske besede: »Niste vi mene izvolili,
ampak sem jaz vas izbral.« Res pa je tudi, da sem zvesto sledila dogodkom, ki so se vrstili; vsakemu od njih sem poskušala najti globlji,
poglavitni smisel, odkrivala sem skrivnostno Božjo roko, ki me je vodila. Saj sploh nisem vedela, kaj je, kdo je za vsem tem, ne zakaj, kam
me pelje moja pot. Zgodovinske in socialne okoliščine so zarisovale
moj življenjski program; v njem sem razkrivala Božji načrt, ki sem ga
odčitavala v srcu, glavi, rokah, korakih, odločitvah.«

Rosno mlada, prešerna, radovedna, mladostno razigrana Milika
Kot dijakinja v Ljubljani sem vprašala eno izmed sester: ‚Kdo ste pravzaprav? Kaj ste? Zakaj
se ne razburjate, ko vam nekdo prekriža vaše
načrte, ne spoštuje vaše napore, zakaj se ne jezite, ko vam kdo kaj zagode, od kod jemljete moči,
da vse preraščate?‘ Odgovor je bil preprost: ‚Me
smo posvečene osebe; nekateri nam pravijo gospodične, drugi dame, same pa se opredeljujemo
kot hčerke Marije pomočnice.‘ Prav. Ta in ona je
iz naprsnega dekliškega osončja pritegnila velik Rim, 1979, s. Milena, študentka
križ, na katerem je pod podobo Križanega bilo misiologije na Gregoriani
zapisano: FMA / Figlie di Maria Ausiliatrice / hčerke Marije pomočnice. Vsaka je križ približala svojim ustnicam in ga poljubila. Natančno
se spominjam, kako mi je v tistem trenutku v živo stopila podoba
mojega najstarejšega brata Vanča, ki je pred leti iz mavca izdeloval
lepe Križane Kristuse, da smo si iz prodaje teh ‚božjih kipcev‘ prislužili
nekaj denarja za preživetje. To so bili časi, ko nas je, v tistih povojnih
letih, revščina tepla od spred in od zad. Če smo kaj pridelali na polju
(ali prašiča zredili in zaklali) so se kaj kmalu pojavili rubežniki – možje
postave – ter odtrgali od lačnih ust številnih Zadravčevih otrok.«
Njena odločitev za poklic redovnice je bila za vse veliko presenečenje, vsi, ki so jo poznali – živahno in vihravo, prešerno mladostno in
nagajivo.
Ko je 31. januarja 1966 odšla na Reko k sestram Hčera Marije Pomočnice, jo je tri mesece dajalo tako strašno domotožje, da je imela kovček
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Poljska, Garbow, 11. julij 1994, občni zbor, vrhovna predstojnica mati Mariella Castagno, pred Marijinim kipom iz
cedrovine, uvodno besedo imela s. Milena

vselej pripravljen za odhod. Predstojnica jo je izredno modro potolažila,
ko je rekla: Milika, ti kar joči, izjoči se, lažje ti bo, saj lahko samo na razmočeni zemlji vzklije seme in požene globoke korenine. Večkrat je dobila
celo občutek, da jo nameravajo poslati domov, saj je tudi marsikaj ušpičila. V tistem začetnem obdobju je bila do vsega zelo kritična in včasih
je v tem duhu napisala tudi kakšno pesmico, zaradi katere je morala na
zagovor k predstojnici. Toda vedno se je vse lepo izravnalo.«

Libanon-Kahhale, s. Milena s prvoobhajanci
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Prtljaga njenih let je danes že dokaj težka. Mnogo let potem …
»Vsem mladim slovenskim dekletom
bi svetovala: Če hočete biti srečne, pojdite v samostan, ne obirajte se, če le začutite kakšen namig z neba, kajti molitev in
duhovna zbranost vas bo marsičesa osvobodila in osrečila bolj kot vse drugo. Tako
sem mislila že takrat, ko sem kot gimnazijka stanovala na Rakovniku v Ljubljani
ter doživljala srečo redovnih sester družbe
Hčera Marije pomočnice. Občudovala sem
predanost, zbranost, mirnost, veselje vseh
sester; nikoli nobenega prerekanja ali godrnjanja. Saj niso mogle vedeti, da je vsako
njihovo dejanje pod drobnogledom mojega
s. Cilika
očesa in mojega srca.«

Ko se je dokončno odločila, da gre po stopinjah, ki jih je hodila ustanoviteljica družbe Hčera Marije Pomočnice sv. Dominika Mazzarelo, se je začelo obdobje pripravništva, kar pomeni spoznavanje duhovnosti družbe …
Obdobje aspirantke, to je pripravništva, se je začelo 31. januarja
1966, to je na bogoslužni praznik sv. Janeza Boska. To je trajalo kar
nekaj let – ob koncu tega pripravništva na Bledu sem naredila prve

Odranci, ob bratovi novi maši, 17. julija 1966, spredaj Milika, Cilika, Ančka
30
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zaobljube. Zatem sem odšla v Turin – na
študij pedagogike in priprave na misijone.
Ni sem se spraševala, kam me bodo poslali,
kamor koli, da le v neznane kraje. Vodstvo
družbe me je poslalo v Rim – v pripravo na
delo v misijonih. V pripravah na misijone
nas je bilo osem sester, vse so dobile zeleno luč, le zame je obveljala rdeča. Morala
sem ostati v Rimu, v generalni hiši; poučevala sem katekizem v italijanskih državnih šolah. V meni pa je večno tlela želja po
misijonih.«
Toda kar je v Božjih načrtih, se prej ali Ljubljana Rakovnik, 22. nov. 2005, s.
Cilika, 60 let življenja
slej uresniči.
»Moja prijateljica, ki je že deset let delovala na Bližnjem vzhodu, je
na vrhovnem zboru naše družbe predlagala, naj mene pošlje v misijone v Sveto deželo. To se je tudi zgodilo. Poslali so me v Betlehem –
Kremizan, kjer sem preživela vsaj dve leti. Spoznavala sem dušo arabskega otroka, pomagala pri oratoriju, gradnji nove hiše, občudovala
Jezusov rojstni kraj, za nekaj mescev sem potem šla v Egipt, v Kairo,
v Sirijo in Libanon, Kahhale (predmestje Bejruta), kjer sem bila kar
trinajst let. To so bila leta neprekinjene vojne. Živela sem / živele smo
v metežu bombardiranja, pošastne morije, napadov in ubijanj.«
Moje ime je Cecilija, domači in prijateljice mi pravijo Cilka.

Jeruzalem, 2005, ss.
Milika in Cilika
31
ZADRAVEC_Podorane brazde_2018-3-1.indd 31

3/2/2018 7:29:31 PM

Romanje

k podoranim
brazdam

Tako je bilo nekoč, tako je še
dandanašnji – v letu Gospodovem 2005. V družini nas je bilo
devet otrok: šest bratov in tri sestre. Eden, Joužek, je umrl le nekaj mescev po rojstvu, brat Štefan
je v Torontu, v Kanadi, umrl leta
2005. Moja družina v Odrancih
je bila moja najboljša, najljubša,
najlepša šola. Ajtek in mama sta
mi bila zgled vsega: za delo na polju, doma, v kuhinji, na dvorišču,
v sadovnjaku – za molitev zjutraj
in zvečer, za nedeljsko mašo, za
prijaznost s sosedi, drugimi sorodniki in sovaščani. Zato mi tudi
Bled, s. Cilika in najstarejši brat Vanč (1931)
v redovni družbi Hčera Marije Pomočnice ni nobeno delo pretežko: kuham, pomivam, perem, pospravljam, pometam, čistim – po potrebi pa tudi igram na orgle ali harmonij. Doma, pri ajteki in mami, sem se zelo srečno počutila; če mislim
z dosedanjimi izkušnjami, moram priznati, da v nebesih gotovo ne bo
lepše, kot je bilo doma pri starših.
Pripetilo se mi je nekaj zelo neljubega. Spomin mi dogodek večkrat
oživi.
Na Gredicah pri potoku Črnec v Odrancih sem nekega dne bila
pastirica. Ko se je žival napasla, sem jih, kot po navadi, prignala k
Črncu, da so se krave napile vode. Ko sem se z drugimi otroki pri potoku igrala, sem izgubila ključ od hišnih glavnih vrat. Vsa prestrašena
in objokana sem tekla domov in povedala ajteku. On je ostal povsem
miren, rekel je bratu Vanču: vzemi grablje in pojdi s Cilko k Črncu,
da ti pove, kje so se igrali. Brat je storil, kakor so mu ajtek naročili;
že s prvim zamahom z grabljami je ujel ključ. Oddahnila sem se od
zadovoljstva – in s kravami odšla domov. Zelo moder je bil moj oče in
– zelo potrpežljiv. Ko sem pozneje že bila v družbi Hčera Marije Pomočnice, sem se srečevala s prav tako svetniško sestro Alojzijo Domanjko;
osvojila me je njena dobrota in življenjska modrost. V raznih poznejših
preizkušnjah me je vodila evangeljska misel: »Vse premorem v Njem,
ki mi daje moč!«
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Bila sem 19-letno dekle, ko se je v meni oglašal skrivnostni klic.
»Pojdi v samostan, postani redovnica!« Večina otrok se je že raztresla po svetu: Štefan in Franc v Kanado, Jože in Venci na študij na
Reko, v Zadar in Ljubljano, Ančka na delo v opekarno v Črnuče pri
Ljubljani, Vanč kot zidarski mojster na sezonsko delo na Gorenjsko,
Milika v gimnazijo v Ljubljano. Ostala sem sama pri starših. Občasno
sem tudi sama odšla za zaslužkom: na državnih njivah sem okopavala
krompir, obirala koruzo, v Savinjski dolini obirala hmelj. Toliko sem
si prislužila, da sem si lahko s svojim denarjem kupila kolo. Pri vsem
tem pa je v meni tlela želja, da bi postala »nuna«. Zakaj pa ne? Odločitev je bila težka, a v nekem trenutku nepreklicna. Mama in ajtek sta
zmeraj načrtovala, da bom jaz ostala doma na kmetiji. Božja pota so
bila drugačna. Poslovila sem se – in odšla. Premagala sem vse pekoče
in proseče solze svojih staršev. Grozno mi je bilo pri srcu, ko sem pomislila, da bosta na koncu ostala sama – ob tolikih otrokih.
Novo okolje, v katerem sem se, 25. avgusta 1964, nenadoma znašla, je bilo prijazno in lepo, počutila sem se kot doma, med nami,
sestrami in mladimi pripravnicami, je zavela domačnost, prijateljsko
ozračje, druga z drugo smo potrpele, če je kdaj tako naneslo. »Hoja za
Kristusom« je bilo naše poglavitno vodilo.
V letu Gospodovem 2017 sem že
petdeset let redovna sestra družbe
Marije Pomočnice. Večne zaobljube sem naredila na praznik Marije
Snežne, 5. avgusta 1973, na Bledu.
Prehodila sem že mnoge postaje:
tri leta na Trsteniku (skrb za bolnike, krašenje cerkve, igranje na klavir in orgle), sedem let Ljubljana
Rakovnik (kuhanje, glasba), šest
let v Srednji verski šoli v Želimljem
(kuhinja, orgle), pet let na Knežiji
v Zagrebu (kuhinja, krašenje cerkve, končala štiriletno orglarsko
šolo), spet štiri leta v Želimljem,
zatem šest let na Bledu, nekaj let v
Radljah na Koroškem, zdaj pa sem
pristala na Gornjem trgu v Ljubljani. Povsod se delo prepleta z molitvijo in pesmijo (maša, jutranje in Bled, s. Cilika in brat Štefan iz Kanade (1933-2005)
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večerne molitve, duhovno branje, premišljevanje, rožni venec, razvedrilo …). Vesela sem, kadar lahko grem za kratek čas med domače, k bratovi in sestrini družini, na grob staršev, v domačo cerkev, med svojce.
Tistega seveda ni več, ko sta še živela mama in ajtek, tisti dom je bil še
pravi raj – sveta zemlja, blagoslovljena in posvečena hiša. Prepričana
sem, da starši že uživajo večno blaženost v nebesih.

Slovenske jaslice na koordinatah sveta, Betlehem, januar 2005
Vsako leto v božičnem
času je Betlehem znova
njen najljubši cilj. Iz Jeruzalema, svetega kraja v
Sveti deželi, je Betlehem v
božičnem času cilj njenega posebnega romanja. Ta
kraj je en sam spomin na
Jezusovo rojstvo, spomin
na tisto veličastno simfonijo angelskega petja Slava Bogu na višavah in na
Betlehem, Bejt Sahur – pastirsko polje »Gloria in excelsis Deo«
zemlji mir ljudem. O, mir!
»Srce le sanjaj ven in ven, a dej, uresničit se,« tako nekako je pel
Simon Gregorčič. Od Jezusovega rojstva v tej deželi ni miru, kvečjemu
le kot kratek presledek med dvema trajnejšima spopadoma. Mir je
premor med dvema vojnama. Mir je kot obleka, ki jo spredaj krpamo,
zadaj pa trgamo.
Kako si je vsak narod simbolično zasnoval betlehemsko pripoved
o Jezusovem rojstvu, nazorno spregovori svetovna razstava jaslic v
prostorih salezijanske srednje strokovne tehnične šole v Betlehemu.
Rada se ustavim ob vsaki izmed 250 oblik jaslic – iz 45 držav. Z zadržanostjo božjepotnice sem se letos 2004 ustavila pred jaslicami slovenske umetnice Ane Korenč. Pred njenimi jaslicami se mi šepet miru
in tišine spreminja v molitev in prošnjo: Ljubim te, Slovenija, ker ob
nedeljah in praznikih, za božič in veliko noč, ob majskih šmarnicah
in decembrskih adventih venčkih, ob velikem in malem šmarnu, za
binkošti in na petrovo poješ z blagovestjo zvonov 2326 cerkva, med
njimi 305 Marijinih. To je veličastna eksplozija odrešenja. Zato je tudi
Slovenija – sveta dežela!
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