
SVETE MAŠE V BAZILIKI 

med tednom: 
7.00, 8.30, 10.00, 19.00 

ob sobotah: 
7.00, 8.30 , 10.00, 16.00 , 19 .00 

ob nedeljah in zapovedanih praznikih: 
7.00, 8 .30, 10 .00 , 11.30, 16.oo, 19.00 
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z Brez ij, potem ko se je kot »begun ka« vrnila s Tr
sata (in se do 15. junija 1947 zadržala v ljubljan
ski stolnici). Poročeval ec Anton Ča d ež omenja, 
da se je v procesiji iz mesta na rakovn iški stadi 
on zvrst ilo 25 .000 vernikov. To je bila priprava 
na osebno in župnijsko posvetitev Mariji , ki jo 
je škof Gregorij Rožman - po Marijin em n a ro č ilu 

pastirčkom v Fatimi leta 1917- napovedal za 30. 
maj 1943. Namen tistih slovesnosti je bila »pro
šnja k Mariji pomočni c i za mir in za uspeh posve
titve« (Salezijanski vestnik, maj-junij 1943,60) . 

Na Rakovniku vsa ko leto na zadnjo nedeljo v 
maju praz nujemo zun anjo sloves nost Marij e po
močni ce. Na predveče r je začete k praznovanja z 
mašo v naravni katedrali pri lurški votlini, nato 
procesijo z lu čka mi sklenemo v sve ti šču Marij e 
Pomočni ce (ki jo je letošnje muhasto vreme pre
prečilo). Somaševanje je vodil rektor ljubljanske
ga sem e ni šča Peter Kokotec in romarj e povabil 
v dvorano sodobn e Kane ter k veri v Marijino po
moč : »Storite, kar vam Jezus p o reče« in ko boste 
napolnili šest svojih praz nih vrčev, boste po Ma
rijini priprošnji videli, kaj so č ud ež i! Pater Jan ez 
Frlež je s petj em poživil evh a ri sti čno bogoslužje. 
Potem je bilo slavlj enj e, ki so ga pripravili mladi 
iz župnije in sa lezij anske skupnost i: »Prisluh
nimo Božjemu klicu in od govorimo na njegovo 

ljubezen!« ln molitvena bedenje se je raztegni 
lo dolgo v no č ; najzvestej ši so vztrajali do jutra. 

Rakovni ški meša ni pevski zbor daje vse mu 
nadih slavnosti, množica vernih doživetj e pra
z ni č no s ti , salez ij anska družin a pa občutek do
mačno s ti . Že v nedeljo dopoldne, pa tudi popol
dne, ko se je procesiji z Marijo pomočnico proti 
lurški votlini pridružil prvi rom ar, ljubljanski nad
škof msgr. Stanislav Zore s somaševalci in skupi -
no ministrantov. Marij a nas spremlja v naš ih ra
dostih pa tudi v naš ih preizkušnjah, kakor v Kani 
ga lilejski , je dejal nadškof v nagovoru. Uči nas 
pozornosti do sti ske bli žnj ega in do Božje vo
lje in kako jo tudi izpolniti . Marij a nam pomaga 
ohranjati vero in zagotavlja, da nas praz novanje 
utrdi v veselju do življenja: v srcu, v družini in v 
naš ih skupnostih . 

Procesij a z Marijo nam pomaga doživeti, 
kako je on a z nami na naš ih življ enj skih po
t eh. Dotakniti se Marijin ega kipa ali Jez usove 
roke pomeni izpolnitev globokega pri ča kova nj a 

mnogih src: v življ enju nismo sa mi, veliko nas 
je skupaj in o s rč uj e na s Marijin a bli žina, zna
menje, da se apoka lipti č n e napovedi pri kristj a
nih vedno kon čuj ejo z Božjim sestopam v našo 
sredo, kar nam življ enj e napolnjuj e z neusa hlji 
vim upanj em. e 
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»PIETRE VIVE~~ 
v 

7JVI I<AMNI, 
EVANGELIZACIJA 

PREI< O 
UMETNOSTI 

Dr. Andreja 
Eržen Firšt 

»Če vas pogan vpraša, da mu pokažite vašo vero, 
ga peljite v cerkev, po kaži te mu ikone in razloži te 
nabožne slike okoli vas.« (sveti Janez Damaščan) 

· ako lahko širimo Božjo besedo ti-

l( \ stim, ki so d a l e č od Boga? Kje naj

·~··· demo n a jvečj e število n eve rujo č ih, 
· ki bi bili pripravlj eni poslušati raz la-

go Božje besede? Presenetljivo , odgovor je pov
sem preprost: v cerkvi, v naš ih sa kralnih objek
tih. Če mislimo, da moramo iskati raz li čne nači 
ne evangelizac ij e, se nam ti dejansko ponujajo 
-sa mi. Ti sti, ki so 'd a leč od Boga ', sa mi prid ejo v 
Božjo hišo, a nas takrat velikokrat ni ta m. 

V Evropi in v velikem delu Za hodnega sveta 
se vera s rečuj e s čudnim paradoksom: bolj kot 
je družba sekulari zirana, ve čj e je za nimanje za 
sa kraln e objekte, ki so bili zgrajeni skozi stole
tj a. Obiski sa mostanov, katedral, ce rkva krš ča n

ske tradicije vzt rajno n a raščajo, verski turi zem je 
eden redkih segmentov, ki ga ekonom ska kri za 
ni pri zadela. Bolj ·poredko nekdo gre v Cerkev, 
toliko bolj pogosto obiskuje sa kraln e objekte v 
čas u svojih potovanj. 

To je globok paradoks, ki ni sa mo verske 
narave; mod erni č love k v sa kraln em obj ektu 
i šče svojo id entiteto, svoje om ejitve, sa mega 
se be. Je kot otrok v t emni sobi, gleda, ampak 
ne vidi se be. Že li se dotakniti, doživeti. Če na
kij u čn e mu obi skovalcu ce rkve nekdo spregovo
ri skozi Božjo besedo le-ta nenadno deluje kot 
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PIETRE vrVE 

svetloba. Fres ke postanejo vidn e, moza iki raz
krivajo lepoto življ enja, vsa ka oblika, vsa k ka
men stavbe kaže obseg č love ka , njegove ome
ji tve, njegovo id ent ite to. Zato je sveti Janez Da
mašča n za pi sa l: »Če poga n prid e k vam in reče 
'Pokaž i mi tvojo vero!', ga odp elji v cerkev in 
pokaž i mu ikon e in poj as ni nabožne podob e, 
ki ga obd ajajo. « 

Kamni sa kralnih stavb so skupaj z Besedo 
najbolj ši možni po srednik naše vere, skupaj 
imata skorajda za kramenta Ino vlogo. Ko vernik 
s re ča nevern ega znotraj zidov sa kraln ega spo
menika in ko mu pojasni ter raz loži nj egovo vse
bino in s poro č ilo , potem kamni postanejo osno
va spoznanj in s rečeva nj . 

Pomen skupin, ki se im enujejo Živi kamni 
Pietre Vive je olajšati s re čeva nje nevernih s sa
kralnim prostorom. Imajo korenin e v skupini, ki 
je v Fribourgu v Švici leta 1991 v cerkvi svetega 
Mihae la obiskovalcem raz laga la pom en prosto
ra. Bili so tudi turi stični vodniki v številnih dru
gih evropskih sa kralnih prostorih, ki so posebej 
poud arj ali kršča n s ke korenin e kulturnih spom e
nikov. 

Živi kamni sledijo dvema namenom a: z vese
lj em oznanjati vero ti stim, ki so daleč od Boga , 
in to delati kot kri stjani, katerih delo temelji na 
molitvi. Niso enostavno le turi s ti č ni vodniki, ki 
obiskovalcu predstavijo letnice nastanka in av
torje del, preko njih spregovori simbolika Božje 
besed e, udejanj ena v umetnosti . 
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Leta 2 003 je bilo poimenovanje Živi kamni 
prvi č uporabljeno za skupino prostovoljcev, ki 
so delova li v frankfurtski katedrali . Po nekajle
tnem premoru so se Živi kamni ponovno poja
vili leta 2 008, z bolj trdnimi okviri delovanja. 
Najprej v cerkvi sa n Ge sli v Rimu , na 15 dn ev
nem mednarodn em kampu, kas neje na rednih 
s reča njih v Bologni (Santa Stefano). Danes po 
svetu deluje 34 skupnosti Živi kamni, med dru 
gim tudi v Ljublj ani. Č l a ni se s reč uj ejo vsa ko 
leto na letnih s reča njih, ob enem pa sami po
nujajo vod enj a po sa kralnih obj ektih, kot npr. 
v ljubljanski stolni ci. 

Evangelizacija preko umetnosti je osnovno na
če lo dela Živih kamnov; razlaga sa kralnih prosto
rov ne le kot kulturnih znamenitosti, ampak tudi 
preko Božje besede. V času , ko se s reč uj emo z 
vedno večjim obiskom turi stov, je naša vloga, da 
jim na najbolj ši možni n ačin predstavimo sa kral 
ni objekt, v katerega so vstop ili, njegov nastanek 
in pom en. ln kako bi to lahko bolje storili kot pre
ko podob, ki krasijo naše sakralne spom enike. e 
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M_OLITEV 
»SLAVA TI, 

BREZJANSI<A 
M_ATI<< 

.. M······ ·· ... arij a je prav v s redi šč u vsa ke kršča n-
i \ ske duh ovnosti . V odrešenju ne sto-
\ / ji ob strani , ampak dejavno sod elu-

· .... / je pri delu odreše nj a. Od vsega za-
četka je poslu šna Bogu in se mu v vsem i z roča . 

To je temelj marij anske duhovnosti. Pred Mari 
jo Pom aga j se je skozi zgodovino izoblikovala 
ogromno izrazov vere. Najpristn ejše so gotove 
prošnje in za hvale, ki nastanejo hipno iz navdi
ha. Oblikovale pa so se tudi mo litve, ki so lahko 
dragocen za klad vere. 

V odpevu Psa lma 96 beremo: »Oznanjaj te Go
spodova čudovita dela .« Res č udov i ta so Gospo
dova dela, vsa k dan znova na s navdajajo z upa
nj em, vese lj em ter prese n e ča jo s svojo ve l ičino . 

V zad njih mesec ih smo se avtorji revij e Marij a 
s reča li z raz li č nimi p r i čeva nji , povezanimi z mo
li tvijo »Slava ti, Brezjanska Mati«. 

Romarji po Rožnovenski poti k Mariji Pomaga j 
so jo sprejeli in za pi sa li na svoji spletni strani 
kot osrednjo moli tev, nanjo nas je opozorila go
spa Minka Kolman, ki jo je pred več kot 30 leti 
prebra la na podobici Marij e Pomagaj. 

Da molitev obj av imo nas je spo dbudila ži
v ljenjska zgodba pokojn e gospe Helence Roz
man. Za upali so nam jo njeni potom ci, ki jim je 
bila ve li k vzo r in spod bud a. Ob slovesu od gospe 
Rozman je nj ena vnuki nja prebrala ganlji v govor, 
v katerem med drugim za pi še: 

»Verjetno nihče od nas ne ve, kdaj točno so 
nastali zametki tvoj e močne in iskrene vere. 
Vemo pa, da te j e vsaka p reizkušnja, ki te j e v 
življenju doletela, le še bolj navezala na Mari
jo in Boga. O tem si nam, vnukom, neutrudna 
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govorila. Listali smo Sveto Pismo v slikah in sča 

soma na pamet poznali zgodbe, ki si nam jih tako 
živo opisovala. Naučila si nas toliko cerkvenih 
pesmi, da nam jih ure in ure ni zmanjkalo. Ži
vljenja svetnikov smo že kot otroci poznali bolje 
kot marsikateri učeni teolog i. Učila si nas moliti. 
Vsak vnuk je od tebe dobil najbogatejšo duhovno 
doto, s katero si j e lahko bogato postavil steber 
svoje lastne duhovnosti.« 

»Vsak človek se ob koncu življenja rad po
hvali s kakšnim dosežkom. Prepričana sem, da 
so bile tvoj dosežek tvoje prešteviln e molitve, ki 
si jih zmo/ila za druge. Je sploh mogoče prešteti, 
koliko Zdravamanj si v svojem življenju zmo/ila? 
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