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Lorenzo Russo: Dobrodošli vsi! Dobrodošli vsi na tokratno spletno povezavo!
Naj se najprej predstavim: sem Lorenzo Russo, prihajam z otoka Ischia v Sredozemlju, pred
Neapeljskim zalivom. Najprej bi rad toplo pozdravil vse, ki so danes tukaj v dvorani. Hvala, ker
ste prišli med nas! Skupaj bomo nekaj manj kot eno uro in bomo podoživeli nekaj posebnih
dogodkov, ki ste nam jih poslali, lepe življenjske izkušnje iz vsega sveta.
Kot sem povedal, prihajam z Ischie. Poročen sem z Marijo, ki je tu v dvorani. Tudi ona je z Ischie.
Marija dela na področju trajnostnega razvoja, jaz sem novinar in delam za TV-2000, televizijsko
mrežo italijanske škofovske konference.
Predvsem pa sva starša teh dveh otrok: Beatrice in Gabriele, ki sta tukaj z nami v dvorani.
(ploskanje)
Začnimo torej s to spletno povezavo! Če bi radi kaj povedali med neposrednim prenosom, lahko
to storite preko stikov, ki jih vidite izpisane na ekranu: elektronska pošta, whatsapp ali stran
facebook.
Elektronska pošta collegamentoch@focolare.org
whatsapp +39 320 419 7109 Facebook collegamentoch
Pričakujemo vaša sporočila!
1. CHIARA LUBICH: PRENOVITI SVET
Lorenzo: Našo spletno povezavo bomo tokrat začeli s Chiaro, in sicer s kratkim triminutnim
odgovorom nekaj mladim leta 1989 na vprašanje: Kaj naj storimo, da bomo imeli vedno Svetega
Duha? Poslušajmo odgovor!
Chiara Lubich1: […] Sveti Duh je tam, kjer ljubimo, on je vlil v naša srca ljubezen, to je vnesel v
nas: ljubezen. Če se poženeš, je on vedno prisoten; če se ustaviš in blokiraš, on utihne, ne govori
več. Še več, lahko se vtihotapi vate nekaj negativnega, ne samo slabega, ampak drugi duh, knez tega
sveta, kakor pravi Jezus, in da te hudič tudi preizkuša. Če pa si v ljubezni, si vedno v luči in vedno
pod vplivom Svetega Duha.
Da bi to ozračje ostalo, morate biti vedno v ljubezni. Seveda boste rekli: »Toda, Chiara, to ni tako
preprosto!« Seveda, za vse stvari je potrebna navada, navaditi se moramo. Toda potem prejmemo
posebne milosti, posebne spodbude Svetega Duha, Božje dotike duše, zaradi katerih napreduješ,
greš naprej. To boste izkusili v svojem življenju.
Ljubiti. Vedno ljubiti. Tedaj ste lahko gotovi: če ljubite ene in ljubite druge, je Jezus med vami in
Sveti Duh je med vami. Poznate našo tehniko ljubezni, krščanske ljubezni, ki se opira na štiri točke.
Dovolj bi bila ena, da bi se posvetili: ljubiti prvi, vedno zagnani, vedno v tej naravnanosti, vedno v
zagonu, vedno v dinamičnosti, vedno … Kajti Sveta Trojica je dinamično življenje ljubezni in mi se
moramo ogledovati v njej: njihova ljubezen ni mirujoča, je dinamična.
1

Castel Gandolfo, 24. decembra 1989. Iz odgovora na srečanju eksternih fokolarinov/in – zbirka o Svetem
Duhu 2390M3.
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Zato ljubiti prvi; ljubiti vse in tako imamo možnost, da imamo Svetega Duha, kajti čez dan se
srečuješ z mnogo ljudmi in ljubiti moraš vse, ne moreš reči: »Tega da, tega ne«. Gledati Jezusa v
vsakem, zato se vse poenostavi, in ljubiti kakor sebe, enako kot sebe, na isti način. […]
Ljubiti prvi, ljubiti vse, gledati Jezusa v drugem. Če bi delali samo to, bi bilo dovolj, da bi živeli ves
Ideal, da bi imeli Svetega Duha in osvojili pol sveta; dovolj bi bilo! [...]
Sčasoma bodo vedno bolj tudi vsak vaš gib, nasmeh, korak, dejanje učinek Svetega Duha v vas.
Zato pogum! Pojdimo naprej po tej poti in svet bomo napolnili s Svetim Duhom, ki dela vse novo in
zato tudi nov svet. (ploskanje)
2. NEPOSREDNA ZVEZA Z MESTECEM LIA, ARGENTINA
Lorenzo: Zdelo se nam je, da bi bil to lahko dober ključ za razumevanje te povezave. Tudi po vseh
teh letih so besede aktualne. Eden Duh, ki prenavlja vse in ki spreminja svet. Zdele so se nam
primerne besede za zgodbe in okoliščine, ki jih bomo zdaj spoznali.
Začnimo naš sprehod po svetu in pojdimo v Južno Ameriko, v Argentino, v mariapoli Lia. Te
dneve praznujejo poseben rojstni dan. Poglejmo najprej kratek video posnetek tega mesteca.
Spiker: Mariapoli Lia leži 250 km iz Buenos Airesa sredi argentinskega obširnega travnatega sveta.
Je eno od 25 mestec Gibanja fokolarov.
Mestece Lia je nastalo in še danes ga peljejo naprej razvijajo mladi, ki predstavljajo skoraj polovico
prebivalstva.
Stari so od 18 do 20 let, prihajajo z vsega sveta in ostanejo tu eno leto.
Namen? Naučiti se graditi zedinjen svet in ga potem prinašati v svoje kraje.
Lorenzo Russo: Zdaj se bomo neposredno povezali z njimi: Maria Paz in Damian, sta na liniji? Kdo
ima rojstni dan?
María Paz: Pozdrav vsem! Pozdravljamo vas iz mariapolija Lia! Sem Maria Paz, imam 19 let in
sem iz Asunciona v Paragvaju. Kot vidite za mano, prihaja sem veliko ljudi iz številnih krajev na
praznovanje 50. obletnice mesteca.
Damian: Živjo! Jaz sem Damian, tudi jaz imam 19 let in sem Argentinec iz Kordobe.
Zdaj nas je tukaj 80 mladih iz 22 narodov. Odločili smo se, da eno leto preživimo v tem kraju, da bi
utrdili našo izbiro, da hočemo živeti za zedinjen svet. Tako se je v teh 50 letih odločilo veliko
mladih, kajne, Gustavo?
Gustavo: Da, tukaj je bilo v teh letih kakih 5000 mladih, ki so doživeli to, kar imenujemo ’izkušnja’!
Jaz sem bil v prvih skupinah. Živeli smo v praznem samostanu in vendar je bilo močno prepričanje,
da bo tukaj zedinjen svet postal nekaj resničnega.
María Paz: Ko sem prišla v mestece, sem začela delati v tovarni peciva in marmelade. Zelo
pomembno je bilo sodelovanje z odraslimi, čeprav mi je bilo v začetku to težko. Moram pa
povedati, da sem od njih prejela veliko.
Damián: Vsako leto pripravimo praznovanje mladih v septembru: za konec tedna se nas zbere kakih
tisoč. To je za veliko mladih priložnost izkusiti zedinjen svet, čeprav samo za nekaj ur … Seveda
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moramo to izkušnjo sami doživeti, da bi jo dojeli. Vsak na svoj način. Svojo lahko povzamem tako:
učim se umirati sebi, da bi sprejel drugega. Zame je osrednja beseda občestvo. To leto je mariapoli
moja družina in hočem zaupati svoji družini; zato je občestvo temelj. Odpreti svoje srce in pustiti, da
vstopi to, kar mora vstopiti.
Maria Paz: Pozdrav vsem, ki ste povezani!
Pričakujemo vas v mariapoliju Lia!
Lorenzo: Prisrčna hvala kmalu na svidenje!

4A. KALIFORNIJA
Lorenzo: Kot sem prej povedal, so Chiarine besede resnično zelo aktualne, čeprav jih občasno
ni lahko udejanjati, predvsem takrat, ko nastopijo dramatična stanja. Te dneve so nam televizije
vsega sveta prenašale res zaskrbljujoče slike iz Kalifornije. Situacija je resnično zaskrbljujoča.
Zrak je popolnoma onesnažen. Požari uničujejo velik del ozemlja. Pomislite, da je več kot 70
mrtvih in več kot 1000 pogrešanih. Cindy Hopper iz San Joseja nam je poslala to zvočno
sporočilo. Prisluhnimo mu.
Cindy Hopper: Ko so se znova začeli požari na severu Kalifornije, smo se spomnili lanskih
uničujočih. Bala sem se tega ognja, ki ga je širil še veter. Bodo vetrovi znova prinesli ta ogenj
do nas? Spomnila sem se, kako smo lani morali oditi z doma. Takrat se zaveš, kaj je v življenju
resnično pomembno. In to niso materialne stvari. Bili smo srečni, da smo se lahko vrnili
domov. Zdaj pa – kot lani – namesto kupovanja božičnih daril pripravljamo donacije, da z njimi
pomagamo drugim.
Strah in uničenje so v mislih vseh. To so zlate priložnosti, da bi bili z ljudmi, jih poslušali in jim
pomagali na vse mogoče načine. Lani nas je opogumil rek: »Ljubezen v zraku je močnejša od
dima!«
In
to
je
res
tudi
letos.
Lorenzo: Hvala, Cindy, prisrčna hvala!
4B. PROPHETIC ECONOMY: MREŽENJE ZA SKUPNO DOBRO
Lorenzo: Požari, poplave, preplavljanje, širjenje puščav, topljenje ledu: vse to so učinki velikih
podnebnih sprememb našega planeta. Kaj lahko mi storimo? Poglejte ta prispevek.
glasba
(iz repertorija)
Felix Finkbeiner (angleško): Hvala, ker ste nam dali možnost, da z vami podelimo naše misli. Otroci
menimo, da bi to moralo biti normalno, vendar se ne dogaja tako pogosto.
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Spiker: Felix Finkbeiner je imel 9 let, ko je začel zasajati drevesa, da bi spremenil globalno
podnebje. Ustanovil je organizacijo otrok in mladih, ki je razširjena po vsem svetu.
Felix Finkbeiner, Plant for the Planet, Nemčija (angleško): S podporo številnih podjetij, vladnih
ustanov in organizacij po vsem svetu smo v zadnjih desetih letih posadili približno 15 milijard
dreves po vsem svetu. Vsako drevo, ki ga zasadimo, vsrkava ogljikov dioksid iz ozračja. Naš cilj je
prepričati svet, da bi zasaditi trilijon dreves, torej kakih 150 dreves za vsakega človeka na svetu.
Spiker: Felix ima danes 20 let in je v pravem pomenu change maker, to je tisti, ki mu je pri srcu
planet in hoče spreminjati stvari z dobrimi praksami, ki temeljijo na ekonomskih modelih,
namenjenih celostnemu človekovemu razvoju in trajnostnemu razvoju.
O svojem projektu je govoril na “Prophetic Economy”, dogodku, ki je bil v začetku novembra v
Centru mariapoli v Castelgandolfu. Iz več kot 40 držav je bilo 500 udeležencev, starih od devet let
navzgor. Namen srečanja je bil ustvariti mrežo, podeliti in načrtovati “preroške” in pogumne
ekonomske poti, ki lahko spreminjajo okolje, skupnosti in države.
Glasba
To so naredili v Kolumbiji, kjer je v občini Apartadò nastala “Comunidad de Paz”: 300 kmetov se
od leta 1997 upira pritiskom paravojaških skupin, ki jih hočejo prisiliti, da bi se jim pridružili ali
zapustili svojo zemljo. Živijo tako, da gojijo “uporni kakav”, tako ga imenujejo, ker se ti
pridelovalci upirajo vsaki obliki vojne, nasilja in prometa z mamili.
German Graziano Posso je prišel po prvo nagrado “Prophetic Economy Award 2018”, podeljeno
“Comunidad de Paz”.
German Graziano Posso Comunidad de Paz, Colombia (špansko): Zelo pomembno je to priznanje
Preroške ekonomije Skupnostim miru (…), ne samo zato, ker nas opogumlja, da se upiramo nasilju
in smrti, ampak zagotavljamo trgovino s pravično ceno ne samo za člane Skupnosti miru, ampak
tudi za okolico.
Spiker: Kaj je preroška ekonomija? Mnogi mladi in otroci so vprašali strokovnjake in velikane
ekonomije, ki so govorili na srečanju.
Jeffrey Sachs, ekonomist, ZDA (angleško): Preroška ekonomija je ekonomija, ki deluje v viziji
prerokov, kar pomeni v viziji pravičnosti, miru, zadovoljevanja potreb najbolj revnih ljudi, viziji
varovanja stvarstva. Vse to je tisto, na kar spominja papež Frančišek v okrožnici Hvaljen, moj
Gospod.
Lorna Gold, ekonomist, Irska (angleško): Ideja o tej konferenci o preroški ekonomiji je nastala
najprej v gibanju občestvene ekonomije. (…) V skoraj dveh letih smo ustvarili mrežo številnih
gibanj. (…) Take ekonomske prakse obstajajo, (…) a so pogosto nevidne v medijih, nevidne v naši
kulturi. Moramo jim pomagati, da postanejo vidne!
Luigino Bruni, ekonomist, Italija (italijansko): Rekli smo: povežimo resničnosti, začnimo proces.
Ne zasedajmo prostorov, če uporabim izražanje papeža Frančiška. Začnimo ustvarjati nekaj. (…) To
je proces, ki se je začel, v njem ni nekega gospodarja. (…) Obstaja način dela v ekonomiji, ki
nastaja iz karizem z značilnostmi, da skrbi za reveže, za zadnje, za tiste, ki so brez glasu. Danes
preveč ljudi prestaja posledice, saj ne morejo podpisati pogodbe. Ne gredo vsi v parlamente, do vlad
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ali da bi bili zajeti v anketah; morda se še niso rodili, so otroci jutrišnjega dne, današnji otroci; so
živali, rastline, planet in kdo govori v njihovem imenu? Običajno govorijo preroki. Preroštvo posodi
glas neslišnim.
5. INTERVJU V ŽIVO Z LUIGINOM BRUNIJEM IN LUCOM FIORANIJEM
Lorenzo: Vrnili smo se v dvorano. Z nami je Luigino, ti si ekonomist in mednarodni koordinator
občestvene ekonomije, eden od motorjev preroške ekonomije. Bil sem na tem kongresu in prevzelo
me je, ko sem videl otroke od devetih let sedeti v prvi vrsti. Ti otroci so govorili zelo preprosto o
mikro in makro ekonomiji z znanimi ekonomisti, in to me je osupnilo na pozitiven način. Kako je
prišla zamisel, da povežete različne generacije in potem govorite o ekonomiji?
Luigino: Zamisel je nastala iz življenja, iz srečanj, predvsem z otroki, ki že obstajajo tudi v našem
Gibanju. Ena od največjih Chiarinih spoznanj je, da je otrok popoln, to je, je že član Gibanja
fokolarov. Ko smo si zamislili ta kongres, smo rekli: misli otrok in mladih o ekonomiji ni. Imamo
veliko besed, a pogled otrok na ekonomijo je bistven, a ga nimamo. Zato smo si zamislili njihovo
navzočnost, vendar kot protagonisti, ne zato, da nam kaj zapojejo ali uprizorijo in odidejo na
vzporedni program, ampak so pripravili teme. Luis ima 12 let in je pripravil temo o okolju prvi dan
skupaj z Jeffrey Sachsom.
Ovrednotili so projekte, povedali, kako izboljšati delo podjetnikov, bili so kot mi, kot vsi. To je bila
zamisel, ki je nastala iz odnosa in prav gotovo je to preroška podoba, ker v Svetem pismu Izaija, ko
hoče dati preroško znamenje, pokaže na otroka, Emanuela. Zato je otrok prihodnost, sedanjost,
drugačen pogled na sedanjost, ki govori o prihodnosti, je otrok, ki je ’že’ in kaže na ’še ne’.
Lorenzo: Poslušaj, Luigino, kaj lahko konkretno naredimo v življenju, da bi udejanjali te
spremembe preroške ekonomije?
Luigino: Najprej to, da lahko gledamo na svet drugače. Chiara nas je tega vedno učila, to je, da svet
spreminjamo najprej tako, da gledamo nanj drugače, na pozitiven način. Danes je čas pesimizma,
negativnosti. Glejmo ga in iščimo v njem lepoto, preroštvo, svet je poln preroštva, a skoraj nikoli ga
ne najdemo na običajnih mestih, bolj na obrobjih, v revežih. V Svetem pismu je prerokinja celo
oslica, Bileamova oslica, ki govori, prerokuje. Ti so občasno na krajih, ki niso logični za prerokbo in
zato jih lahko poiščemo in se z njimi povežemo.
Lepota tega dogodka je, da so bili številni protagonisti, želijo se povezati, da bi kaj naredili, kakor je
to Skupaj za Evropo, saj je v tem naš navdih. Potem spremeniti življenjski slog. Videli smo že v
video posnetku, kako spremeniti uporabo plastike, o tem smo veliko govorili z otroki, torej
predstavljati si, kakšno naj bo vsakdanje ravnanje v skladu s trajnostnim razvojem. Zbrali smo
denar, da bi popravili zrak, ki so ga onesnažila letala, s katerimi smo prišli na kongres. Z njim bomo
kupili drevesa, ki bodo izničila CO2 teh letal. Torej konkretna dejanja in govoriti o njih.
Prepričan sem, da je to novost tega dogodka. Mi bi morali biti danes zmožni gibov in razlage, kajti
zgodbe so pripomočki, s katerimi spreminjamo svet. Končno smo tukaj zato, ker nam je nekega dne
nekdo povedal neko zgodbo in ta je spremenila naše življenje.
Lorenzo: Hvala, Luigino! Najlepša hvala, res! (ploskanje)
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Na kongresu Preroške ekonomije je bil tudi naš Luca Fiorani. Dobrodošel, Luca! Luca je fizik in
tudi mednarodni koordinator EcoOne, agencije Gibanja, ki skrbi prav za ekologijo in okolje. Luca,
trajnostni razvoj in okolje sta bila ena od glavnih tem tudi na Prophetic Economy. Kakšne odločitve
ste sprejeli vi po tem dogodku?
Luca Fiorani: Sprejeli smo pomembno odločitev. Gibanje fokolarov je pristopilo k Global Catholic
Climate Movement, torej gibanju, mreži, ki povezuje približno tisoč katoliških organizacij: gibanja,
katoliške šole, Karitas, nevladne organizacije. Vsi skupaj delamo na tem, da bi reševali probleme,
vezane na podnebne spremembe. Ta mreža je nastala kot odgovor na okrožnico Hvaljen, moj
Gospod papeža Frančiška. A ne le to. Gibanje fokolarov se je pridružilo eni najpomembnejših akcij
Global Catholic Climate Movement, o dezinvesticiji. Kaj to pomeni? Da Gibanje fokolarov ne bo
vlagalo denarja v investicije, ki denar uporabljajo za koriščenje fosilov, torej naš denar ne bo večal
prisotnosti CO2 v ozračju.
Zdi se mi pomembna odločitev!
Lorenzo: Odlično, res odlična! Hvala, Luca! Hvala! (ploskanje)
6. ZVEZA Z LIMO, PERU
Lorenzo: Nadaljujmo in rad bi vam pokazal te prizore, posnete na meji med Ekvardorjem in
Perujem. Tam se seli več kot 2 milijona in 300.000 ljudi (po podatkih OZN), ki bi radi zapustili
Venezuelo. Večina išče pomoč v sosednjih državah, kot sta Kolumbija in Peru. Njim manjka vse,
potrebujejo vse. Tudi v tej drami nastajajo lepe življenjske izkušnje, konkretna pomoč. Iz Lime,
prestolnice Peruja, smo povezani s Silvanom in z Ofelijo. Če me slišita, kako doživljate to dramo?
Silvano: Živjo, slišiva vas dobro, pozdrav vsem. Vi naju slišite?
Lorenzo: Sprašujem vas, kako doživljate to dramo?
Silvano: Res je težko stanje. Peru je praktično druga država, ki je sprejela največje število
Venezuelcev na begu iz te lepe države, v kateri sem se rodil in živel skoraj trideset let. Računajo, da
je prispelo sem približno 500.000 Venezuelcev. Seveda je Kolumbija najbližja in tam jih je že
približno milijon in morda še več.
Toda tudi v Peru nenehno prihajajo. 31. oktobra je prišlo več kot 6.000 Venezuelcev. Lahko si
predstavljate, v kakšnem težkem položaju se je znašel Peru.
Tudi mi v svojem malem poskušamo narediti svoj del. Pred tednom dni smo izvedeli za družino
petih oseb v veliki potrebi: takoj smo jim dali približno 80 evrov (tretjina najnižje plače pri nas) in
čez nekaj dni bodo lahko izbrali oblačila, sad velikodušne skupnosti dobrin v oblekah in drugih
predmetih skupnosti številnih članov iz Lime.
Lorenzo: Poleg tebe vidimo Ofelijo; če se ne motim, si ti Venezuelka, kajne? Kaj potrebuje tisti, ki
pride po tolikem trpljenju, ki ga je prestal?
Ofelia: Da, prispela sem pred enim letom, tukaj sem s svojo družino. Seveda potrebujemo denarno
pomoč in hrano, zdravila, vzmetnice, odeje, za pokrivanje stroškov prevoza in pridobivanje
dokumentov za dovoljenje za bivanje. A tudi duhovno spremstvo in psihološko podporo.
Venezuelcem, s katerimi smo v stiku, teh je kakih sto, sta zdravnica in psihologinja ponudili svojo
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pomoč. Pripravili smo dve delavnici in še druge o tem, kako se odzvati na frustracijo, na oddaljenost
od družine, na žalost …
Silvano: V nedeljo smo nekatere Venezuelce, ki jih poznamo, povabili v fokolar na kosilo. Zadnjič
jih je bilo več kot 20!
Do zdaj smo razdelili več kot 4.000 evrov v različnih oblikah. To so čudeži skupnosti dobrin. Lahko
bi povedal več ’rožic’. Pred nekaj dnevi sem odnesel neki venezuelski družini tri škatle tunine (njim
je zelo všeč, je pa rahlo draga); naslednji dan sem izvedel, da so tik pred mojim prihodom podarili
dve edini škatli s tuno, ki sta jih imeli, drugi družini v potrebi!
Radi bi izkoristili to povezavo, da bi se zahvalili vsakemu, ker čutimo vašo bližino in vaše molitve,
vašo edinost. Hvala!
Lorenzo: Hvala vam, res hvala za vse, kar delate. Smo z vami!
Razumemo, da sta v določenih okoliščinah pomembni tudi dve škatli tunine, da bi koga osrečili!
Kako pomembna je solidarnost!
7. ITALIJA: IZZIV MAURIZIA IN ROBERTA
Lorenzo: Vračamo se v Italijo, preselimo se v Cesenatico, majhen kraj ob Jadranskem morju, kjer se
večina ljudi preživlja z ribolovom. Pogosto se dogaja, da ribič, ko se vrne z ribolova, ne uspe prodati
vsega ulova. In kar mu ostane, odvrže. Maurizio in Roberto, prvi ribič in drugi trgovec, sta
ustanovila združenje, da se to ne bi več dogajalo. Oglejmo si prispevek.
IZZIV MAURIZIA IN ROBERTA
Maurizio Cialotti, ribič: Z leti sem razumel, kaj je bilo to delo zame, da sem se navdušil za to delo.
Bil je način, če povem na kratko, da sem rešil svoje življenje.
Moji prijatelji, tisti, ki sem jih poznal, so vsi jemali mamila in Cesenatico je postal velik center
razpečevanja.
Po mojem je delo ribičev herojsko. Prav zato, ker je tisti, ki ga opravlja dolgo časa, nekaj
posebnega, sicer tega ne bi mogel delati, ker živi pekel. Ko greš na morje, moraš iti, ko je veter,
razburkano morje, dež, mraz, ledeno, sneženo; zaradi česa to delaš?
(okolje)
Notranja spodbuda, ki jo čutim, je ta, da se čutim v Božji volji. Prav to doživljam: vsak večer, pa naj
grem na morje ali ne: to je Božja volja, ki velja zame.
V tem času leta tri mesece lovimo z vleko, se pravi, da je ves ulov s tega območja.
V nekem trenutku svojega življenja sem se vkrcal na ladjo druge osebe in tam sem spoznal fanta iz
Tunizije in njegove brate, imenoval se je Khaled. Postali smo veliki prijatelji. Na krovu te ladje je
moral krožnike pomivati najmlajši. Nekega dne sem si drznil reči: V redu, naredimo vsak nekaj; jaz
jih bom pomil.
Khaled Khayat, ribič: Tako smo se spoznali, ker sem opazil, da je ravnanje Maurizia čisto nekaj
drugega in me je čisto prevzelo.
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Leta 2005 sva postala družabnika. Leta 2011 sem najel drugo ladjo. Toda z Mauriziom sva ohranila
poseben odnos, ki ga nimam z nikomer drugim v Italiji.
Da bi bila složna, ni bilo treba biti iste vere ali iste kulture.
Maurizio Cialotti, ribič: Pred štirimi, petimi leti sem živel precej sivo življenje. Imeli smo težave pri
prodaji ribe. Ustvarili so se lobiji in večje ladje so bile in so še vedno gospodarji trga. Kaj se je
dogajalo? Pogosto in zadovoljni smo pristali s kakimi 500 — 600 zaboji sardel. Našli smo trgovca,
ki jih je vzel 30, 40, 50. Drugo smo morali vreči proč. Nekega dne je tam mimo šel Roberto in videl,
da sem metal ribo proč.
Roberto Casali, podjetnik Ecopesce: Metal je ribe v kanal, da bi rešil zaboj iz polistirola, ki stane 50
centov in onesnažuje, saj njegove ribe nihče ni hotel.
Po človeško nisem imel nobene možnosti, da bi kaj naredil. Pomislil sem: je mogoče, da živimo
tako? V meni se je sprožila nekakšna vzmet: Ni mogoče ničesar narediti? Zakaj ni mogoče storiti
ničesar?
Maurizio Cialotti, ribič: Mučil me je, ni mi dal miru celo leto, govoril mi je o občestveni ekonomiji
in jaz, ki sem nekaj poznal o tem, sem si mislil: No, daj, to ne pomeni dajati vbogajme, delati kaj
takega. To je, treba je živeti v tem, trpeti. Občasno je treba plačati kar zasoljen novčič.
Roberto Casali, podjetnik Ecopesce: Z Mauriziom sva razvila zamisel, da bi nekaj naredila skupaj,
da bi povezala dve kategoriji, ki sta običajno v sporu med seboj. Trgovec se vedno trudi, da bi ribiča
opeharil in ribič se vedno trudi prodati za čim višjo ceno.
Nastalo je podjetje Economia del Mare (Ekonomija morja), ki sem ga ustanovil v skladišču, v
katerem prodajam ribje proizvode, ki jih izmenjujem tudi z več mojih sodelavcev po vsej Italiji.
Mi delamo na predelavi. Ribe očistimo in jih zmrznemo, da jih tako ohranimo, nekako tako, kakor
smo delali nekoč. Razlika je v tem, da so nekoč to delali s soljo, kisom, soncem. Mi to delamo z
ledom, zato je naš zaveznik hlad.
Maurizio Cialotti, ribič: Po enem letu sva odprla trgovino. Začela sva s prodajo vseh proizvodov, ki
jih je kupoval Roberto. Torej moj ulov, predvsem pa ribe s trga in tiste, ki jih je on predelal.
Roberto Casali, podjetnik Ecopesce: Največji izziv je bil pridobiti zaupanje ljudi, kajti najin prvi
namen je bil, prva ovira, ki sva jo morala premagati, da lahko pride v trgovino tako babica kot otrok
in kupita proizvod, ne da bi se morala vprašati, od kod prihaja, koliko časa je že preteklo, če je bil
odtaljen, zmrznjen ...
Maurizio Cialotti, ribič: V sebi čutim, da ne gre toliko za uspešnost ekonomije, ampak za občestvo,
ki ga ustvarjava med seboj. Kajti problemov je toliko, da je treba odvzeti nekaj svojega za drugega,
svoj značaj, svoj način gledanja na stvari, na posel, da, lahko bi tudi bila uspešna, a ne bi ustvarjala
občestva, in to je izziv, ki sva ga hotela sprejeti.
(glasba)
(ploskanje)
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Lorenzo: No, ko vidim vse te ribe, se spominjam, da prihajam z otoka, ki se ukvarja z ribo. To je
resnično lepa izkušnja. Oba se trudita za občestvo, njune besede: »Ne gre toliko za uspešnost
ekonomije, ampak za občestvo, ki ga ustvarjamo med seboj«. Jasen primer preroške ekonomije.
8. ZVEZA S PRAGO, ČEŠKA
Lorenzo: Nadaljujmo in se preselimo se v Češko republiko. Danes je 17. november in obletnica
pomembne revolucije, ki se je zgodila pred 29 leti. Z nami so povezani Denia, Jirka in František. Ste
na liniji? Kje ste?
Denia: Pozdravljeni! Tu smo v Centru mariapoli v Pragi, prestolnici Češke republike. Danes je
poseben dan: je državni praznik. Jirka, bi nam povedal, zakaj?
Jirka: Da, danes se spominjamo padca komunističnega režima. Za nas je vedno ganljivo znova
videti te prizore študentske manifestacije, ki je bila brutalno zatrta in se je začela tako imenovana
“žametna revolucija”. To je bila najprej duhovna izkušnja, ki nam je prinesla svobodo, svobodo
govora, versko svobodo in tudi svobodo, da lahko začenjamo nove odnose z narodi, z ljudmi in da
lahko potujemo in vstopimo na nov način v Evropo.
Denia: Te dneve prav tukaj, v Pragi, poteka srečanje z naslovom “Skupaj za Evropo”. Zakaj?
Kakšno sporočilo bi radi povedali s tega srečanja?
František: Sporočilo je prav tole: radi bi se poslušali. Tukaj nas je 170 iz vseh evropskih držav: od
severa do juga, od Finske do Malte, od Vzhoda do Zahoda in se poslušamo. To je sporočilo za vso
Evropo, kajti poslušanja po mojem danes v Evropi manjka. (…) Zavedam se, da moram sam kaj
narediti. Če nočem videti, da v prihodnosti znova gradimo zidove, moram tudi sam začeti in narediti
dobro svoj del.
Lorenzo: Hvala, prisrčna hvala! Res pomembno sporočilo s tega srečanja! (ploskanje)
9.
ŠVEDSKA: IZNIČITI LOČITVE
Lorenzo: Govorili smo o ločitvah. Preselimo se na Švedsko. Govorili smo o razdeljenostih, ki so na
žalost tudi med krščanskimi Cerkvami. Kljub temu je kot vsako leto prejšnji teden imelo srečanje 40
škofov iz različnih krščanskih Cerkva, prijateljev Gibanja. Povezali so se v bratskem ozračju.
Poglejmo skupaj ta prispevek.
Susan Gately, novinarka – Irska: Sem Susan Gately, irska novinarka. Pravkar sem prispela v
Stokholm na Švedskem.
Tukaj bom spremljala ekumensko srečanje škofov, prijateljev Gibanja fokolarov.
To je letno srečanje, tokratno je 37. Toda letos poteka v času posebne bolečine za katoliško Cerkev
– saj se izgublja zaupanje v ustanovo – zaradi škandalov, vezanih na zlorabo mladoletnih, kot so
primeri v ZDA.
Michael Mulvey, Rimskokatoliška cerkev, škof v škofiji Kristusovega telesa (ZDA): Pošteno
povedano, težko je, ko ugotoviš, da se to dogaja v Cerkvi, ki jo ljubim in kateri pripadam. Nekako
izgubim zaupanje. Zame osebno ne gre za to, da bi izgubil vero. Je vprašanje inštitucije, kako
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moremo dopustiti, da se kaj takega dogaja? Menim, da je to tisto, kar najbolj boli: da smo
preprosto prezrli žrtve in njihov krik na pomoč ter potrebo, da so ozdravljeni. Zamolčali smo jih v
prid drugim, ki so delali strašne stvari. Bili so milostni trenutki, ko sem molil pred sliko Jezusa na
križu. Ni lahko soočiti se s tem, dan za dnem. Toda odkriti njegovo navzočnost tudi v tem mi daje
upanje.
Susan Gately: Škof Mulvey je eden od 40 škofov na tem srečanju: prihajajo iz 18 držav in 12
različnih Cerkva.
(zvok sirsko-pravoslavno bogoslužje)
Brendan Leahy Rimskokatoliška cerkev, škof v Limericku (Irska): Jezus je hotel, da bi bila Cerkev
eno, družina. Iz Apostolskih del pa vemo, da so takoj nastopile napetosti in ločitve, čeprav so se
trudili ohranjati edinost. Imamo tri obdobja, ko so se ti razkoli na žalost še posebej poglobili: v
četrtem, enajstem in šestnajstem stoletju, če poenostavim. Iz teh razkolov izhajajo na žalost različne
Cerkve, ki niso, če tako rečem, popolnoma zedinjene.
Lepo je, da je zadnjih sto let čutiti veliko željo, da bi se izboljšali, začeli delati na edinosti in temu
dajali prednost.
Susan Gately: Obstaja veliko srečanj škofov in strokovnjakov na temo edinosti Cerkve, toda tu gre
za nekaj drugega.
Brendan Leahy: Naši prvi nameni niso dialogi, dokumenti, teološki problemi. Osredotočiti se
hočemo na to, da živimo skupaj.
(glasba)
Susan Gately: Letos srečanje poteka v švedskem mestu Sigtuna, kraju, ki je tudi pozimi poln barv.
Zato primeren za srečanje škofov, ki so ga poimenovali "srečanje obarvanih škofov".
Resnično so obarvani: vsak ima veliko povedati.
Mark Strange, Škotska episkopalna Cerkev, primas Škotske episkopalne Cerkve: Odraščal sem v
zboru katedrale v Aberdeenu. Še naprej sem obiskoval cerkev, kajti tam so bila dekleta v
mladinskem klubu. Spoznal sem svojo ženo, ki je katoličanka, a to je na Škotskem nekaj posebnega.
Ves čas sem razmišljal, da je tu nekaj, nekakšen klic. To me je plašilo. Še naprej sem bežal in se
skrival. Da sem lahko plačeval šolnino na fakulteti, sem se moral zaposliti. Zato sem delal v našem
krajevnem pubu.
Susan Gately: Danes ste primas Škotske episkopalne Cerkve. To je prav gotovo velik izziv.
Mark Strange: Je velik izziv, a tudi čast. Veliko veselje! Ljubim vsako minuto tega življenja.
Susan Gately: Škof Åke Bonnier pripada bogati založniški hiši na Švedskem: Bonnier. Povedal mi
je o začetkih svoje vere.
Åke Bonnier, Švedska Cerkev, škof v Skara – Švedska: Moja vzgoja ni bila prav nič verska.
Zgodilo se je, da sem gledal s starši program na televiziji. Tedaj sem imel 14 let. Bil je intervju s
škofom [...]. Po televizijskem programu mi je mama dala knjigo. [...] Tako zelo me je prevzela; na
koncu knjige je bila zgodba o bogatem mladeniču, ki je prišel k Jezusu in ga vprašal: »Kaj naj
storim, da bom imel večno življenje?« Jezus mu odgovori: »Prodaj vse, kar imaš, daj revežem in
potem pridi in hodi za menoj.« Škof zaključi knjigo s stavkom: »Prebral si to knjigo, svoboden si, da
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rečeš ’da’ in svoboden si, da rečeš ’ne’.« Ležal sem na postelji doma in čutil: »Hotel bi reči ’da’, a
ne vem, čemu!« Odšel sem k staršem in rekel: »Rad bi šel k birmi.«
Susan Gately: Menim, da ste vi najbolj obarvani med "obarvanimi škofi"! Mi lahko pojasnite, kaj
nosite?
Theophilose Kuriakose, Sirska pravoslavna Cerkev iz Antiohije, metropolit Malakarske škofije v
Evropi, Indija: Rdeča barva pomeni mučeništvo in škof bi moral biti pripravljen dati svoje življenje
za svoje ljudstvo in za evangelij.
Susan Gately: In pokrivalo?
Theophilose Kuriakose: Zanimivo je. To je znamenje meniškega izročila, da zapuščaš svet. In tukaj
je 13 križev: šest tukaj, šest tukaj in eden zadaj –, to je Jezus in 12 apostolov.
(premor)
Susan Gately: V petih dnevih srečanja ob podpori lokalne skupnosti Gibanja si škofje z vsega sveta
podelijo izkušnje o spravi, ekologiji, Bližnjem vzhodu, hkrati pa premišljujejo o Svetem Duhu, duši
Kristusove Cerkve.
(Maria Voce – Emmaus, govor)
Susan Gately: Prvič je tukaj tudi škofinja iz Švedske Cerkve.
Kaj je bilo to srečanje za vas?
Eva Nordung Byström, Švedska Cerkev, škofinja v Härnösandu, Švedska: Zelo lepo je bilo srečati se
s škofi z vsega sveta in slišati vse govoriti o edinosti in o ljubezni do Kristusa. Zame je bilo zelo
ganljivo.
Susan Gately: Duhovniki v katoliških in pravoslavnih Cerkvah so moški; kako je bilo, ko ste imeli
tukaj škofinjo?
Theophilose Kuriakose: V Svetem pismu v Kristusu ni ne moškega ne ženske, ampak imajo različne
Cerkve različna izročila. To je ekumensko srečanje.
Zato sem zadovoljen, da je med nami tudi škofinja. Spoštujem to, kajti tudi to je različnost v Božjem
imenu. Tudi videti pluralnost znotraj naših različnih cerkvenih izročil.
Susan Gately: Kljub edinosti med temi škofi pa še vedno obstajajo ločitve v njihovih Cerkvah.
Mark Strange: Tudi danes pri maši je vedno boleča izkušnja, ko ne moreš prejeti evharistije. Toda
zavest, da oseba, ki vodi bogoslužje, čuti isto bolečino … To bom nosil vedno z menoj.
Susan Gately: Kakšna je izkušnja udeležbe na tem srečanju?
Ziphozihle Daniel Siwa, Metodistična Cerkev, škof Metodistične Cerkve iz Južne Afrike: Zame je to
izjemna izkušnja, tu je ekumenizem srca, ne nosimo bremen inštitucije.
Christian Krause, Luteranska evangeličanska Cerkev, upokojeni škof, Nemčija: Veš, da smo
posedeni tukaj – kakor pravimo z južnoafriškim izrazom –, tukaj sedim in uživamo zvečer skupaj
"caucus", se spominjamo starih časov, in sedanjih, kam gremo. Kje bi to lahko delali? To je svoboda
laiškega gibanja, ki mu ni treba podpisovati politik, ne pogajamo se med inštitucijami, ampak si
podelimo od srca k srcu.
Brendan Leahy: Tukaj sklenemo zavezo na koncu vsakega srečanja. Zaveza bi se lahko zdela nekaj
sentimentalnega, a je v resnici nekaj zelo resnega. Sklenemo zavezo, ki jo imenujemo zaveza
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medsebojne ljubezni. Temelji na Jezusovi novi zapovedi, ki jo je izgovoril tisto noč pred smrtjo.
Ljubiti se. Zdi se nekaj splošnega, a za nas je pomembna zaveza, ki pomeni upoštevati Cerkev
drugega kot svojo, križ drugega kot svoj križ. Jaz na primer doživljam njihovo bolečino, da ne
morejo prejemati obhajila v katoliški Cerkvi. Njih bolijo problemi katoliške Cerkve, kakor bi bila
njihova bolečina, ker je to ena Cerkev.
Susan Gately: Vstopam v staro župnijsko cerkev sv. Marije v Sigtunu, tu se bo zgodilo nekaj zelo
posebnega.
(eden od škofov bere zavezo)
Zedinjeni v Jezusovem imenu si obljubljamo, da se bomo vse naše življenje v vsem in pred vsem
trudili za medsebojno ljubezen, kakor nas je ljubil Jezus.
Oče, podeli nam svojega Duha, da bi znali postajati tako eno z drugim, da bi križ enega postal križ
drugega in veselje enega veselje drugega, hrepenenje enega hrepenenje drugega, da bi bili vsi eno
in bi svet veroval.
Susan Gately: Ko opazujem škofe med sklenitvijo zaveze, se mi zdi, da gledam Cerkev prihodnosti,
ki bo povsem temeljila na medsebojni ljubezni. Toda čudovito je to, da ni samo Cerkev prihodnosti,
ampak Cerkev današnjega dne.
(ploskanje)
Lorenzo: Zelo lepo! Najlepša hvala Susan Gately, ki je za nas spremljala to srečanje.
10. EMMAUS IN JESÚS: KRATKI VTISI V ŽIVO
Lorenzo: Toda na tem srečanju sta bila tudi vidva, Emmaus, Jesús. Pridita sem in povejta nam kaj o
tem tudi zato, ker ob poslušanju teh škofov razumemo, da govorijo nasprotno od tega, kar slišimo
danes o ekumenizmu, da je nekako v krizi. Iz tega video posnetka pa se zdi, da ni tako, Jesús, je res
možna edinost med Cerkvami?
Jesús: Menim, da je možna najprej zato, ker je to Jezusova prošnja. Jezus je molil za edinost, zato je
jasno, da je v Božjem načrtu ena sama Cerkev, ne veliko Cerkva. Je pluralnost izročil, kakor smo
videli, toda Cerkev je ena sama. In to je izkušnja, ki smo jo imeli v Sigtuni. Prepričan sem, da je
ključ v tem, da škofje niso bili tam – tako je povedal eden izmed njih – zato, ker so predstavljali eno
Cerkev, ustanovo, ampak so bili tam, ker so hoteli biti, zato osebno.
Edinost se je ustvarila na zelo globoki ravni. Ni tako, da to ne bi bila teološka, je tudi teološka, kajti
vedno pravim, da je dialog življenja prvi teološki dialog. To je naša izkušnja.
Danes vedno mislimo, da je vse treba reševati na ravni inštitucij, tudi v politiki. Toda v resnici ta
podzemna in življenjska gibanja spreminjajo inštitucije. Če podam prispodobo, iz katere lahko bolje
razumemo, kako si predstavljam ekumenizem: v Sigtuni sem doživel najkrajše dneve svojega
življenja in najdaljše noči, kajti ob 16h je bilo že temno. Če pa gremo tja poleti, noči skoraj ni. Mi
živimo danes v ekumenizmu verjetno ta trenutek: kratki dnevi in dolge noči. Se pa približujemo
prihodnosti, ko bo noč trajala dve uri in bo ves preostali čas luč.
Lorenzo: Hvala, Jesús, res prisrčna hvala!
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Emmaus, prišli smo do konca te spletne povezave. Potem ko smo videli vse te zgodbe po svetu:
kakšen je tvoj vtis, tvoji občutki?
Emmaus: Na misel mi prihaja dvoje. Prva misel je upanje, kajti ko vidim, koliko dobrega je v svetu,
ki prodira v vse okoliščine in resnično te spreminja od znotraj, spreminja svet - bi lahko rekli -, se mi
rojeva veliko upanje.
Druga misel: globoka hvaležnost za vse ljudi iz Gibanja fokolarov, kajti s svojo ljubeznijo,
pripravljenostjo služiti, s svojo navzočnostjo uspejo ustvariti dom, sprejeti, poudarjati druge,
ustvarjati okoliščine, zaradi katerih je vse to dobro poudarjeno, se pokaže in postane bolj učinkovito.
Toda to smo videli od Sigtune do ekonomije in politike: povsod so vmes, to je treba priznati, da so
tam.
Če dovolite, bi danes prav njim rada namenila posebno besedo, posebno opogumljanje, vsem iz
Gibanja fokolarov. Rada bi vam povedala, da vse te pobude za dobro, vse dobro, ki je v svetu, vse
lepo, o čemer smo slišali in kar nenehno poteka, potrebuje vas, ker potrebuje občasno to, da je nekje
doma, da se počuti nekje doma, kjer te ljudi razumemo, kjer dobijo hrano in toplino, tudi toplino za
nadaljevanje.
Zato bi vam rada rekla: ne ustrašite se, ne izgubite poguma, ampak vedno znova obnavljajte
ljubezen. In obnovite jo med seboj, zdaj, takoj zdaj, obnovite med vami edinost, ki lahko resnično
ustvarja nove vezi. Potem seveda vsi skupaj do vseh, odprite se vsem, na široko odprite vrata tega
doma, da bi lahko vsi vstopili in se počutili dobro in bi lahko s to ljubeznijo, s temi bratskimi odnosi,
ki jih vi sami gradite povsod in s komer koli, resnično preplavili svet in ustvarjali novi svet, kakor
nam je povedala Chiara v svoji misli.
Lorenzo: Hvala, Emmaus! (ploskanje)
Emmaus: Mi smo vsi z vami!
Lorenzo: Hvala, res hvala! (ploskanje)
11. SKLEP
Lorenzo: Prišli smo do konca te povezave. Rad bi vas spomnil na naslednji sestanek, ki bo 23.
februarja 2019 tudi ob 20h.
Prisrčna hvala vsem, ki so omogočili ta neposredni prenos, predvsem hvala vam, ki nam pošiljate
novice in slike z vsega sveta! Opravičujemo se, če nismo spregovorili o vseh v tej povezavi v
kratkem času, ki ga imamo na razpolago. Radi bi vas spomnili, da lahko na naši spletni strani2
prenesete celotno povezavo ali posamezne prispevke.
Posebna zahvala gre za vse denarne prispevke, tega se res hočem spomniti. Ta spletna povezava
obstaja zahvaljujoč vašim donacijam.
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