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1. Začetek in pozdravi 

 

(ploskanje) 

Marco D’Ercole: Dobrodošli! Hvala vsem, ker ste se zopet povezali, dobrodošli na tokratni 

spletni povezavi! 

Pomembno se je znova srečati. Pomislite, danes je v Italiji ura 12, v Manili pa je ... 

Ray Asprer: V Manili so šest ur naprej, torej je ura 18; še dlje, v Wellingtonu na Novi 

Zelandiji, je ura 22. Zato je urnik spletne povezave pomemben, da bi se lahko povezali vsi. 

Jaz sem Ray, sem Filipinec [pozdrav po filipinsko], delam tu v mednarodnem centru Gibanja 

fokolarov predvsem za skupnosti Severne Amerike in Haitija. Prejšnji mesec smo bili na 

vzhodnem in severnem delu Amerike, zato posebej pozdrav: Hello to all! In za tiste iz 

Montreala in Quebeca: Bonjour! 

Marco: Jaz pa sem Marco, imam 20 let in sem gen, eden od mladih iz Gibanja fokolarov. 

Živim v Rocca di Papa in obiskujem prvi letnik statistike na rimski univerzi. Poleg tega 

skrbim za Teens, revijo za otroke, ki jo izdaja Città Nuova. 

Spomnil bi vas, da lahko pošljete komentarje ali slike na facebook stran Collegamento CH ali 

nam pišete na številko whatsappa, ki jo vidite na ekranu: +39 3204197109. 

 

2. Pričevanje s Šrilanke 

Ray: Kot običajno je naša povezava stekališče velike družine, razpršene po vsem svetu, ki je 

poklicana "živeti v razpokah". Danes so naša srca še posebej blizu dragim prijateljem iz 

Šrilanke, pretresena so zaradi nerazumnega nasilja, ki jih je doletelo na velikonočno nedeljo. 

Vi žalujete in mi z vami. Radi bi vam zagotovili našo podporo in duhovno bližino za vse, kar 

živite. 

Vemo, da so komunikacije otežene, a za to povezavo smo prejeli sporočilo Sučita. Sučit je 

aktivist za mir, ki je ustvaril mrežo, s katero spodbuja medverski dialog. 

 

Sučit: Dragi prijatelji iz Gibanja, govorim vam iz Šrilanke, kjer jočemo zaradi žrtev nedavnih 

napadov na velikonočno nedeljo na našem lepem otoku. Smo šokirani, žalostni in pretreseni 

zaradi teh dogodkov, kakršnih tu še ni bilo. 

Naša prednostna naloga je pomoč žrtvam in njihovim družinam. Podpiramo prizadevanje teh 

in drugih v različnih skupnostih. Po napadih so mnogi od nas šli in darovali kri, pomagali 

žrtvam in darovali pomoč in zdravila. Zdaj živimo trenutke slovesa, da še zadnjič pozdravimo 

vse, ki smo jih izgubili. 

[...]Vsi ljudje iz Šrilanke smo na nogah, skupaj, kristjani, budisti, hindujci, muslimani in drugi 

verniki, drugih kultur, ki tistim, ki nam hočejo vsiliti teror, govorimo, da ne bomo dopustili, 

da bi oni dosegli svoj cilj. 
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[...] Ti dogodki so se zgodili, ko smo se pripravljali na deseto obletnico konca oboroženega 

boja, ki je trajal 26 let. Kot družba nosimo veliko ran iz preteklosti, ki morajo še ozdraveti, in 

zdaj smo znova ranjeni. Toda ljudstvo Šrilanke je močno in vztrajno. Skupaj bomo delali na 

tem, da ozdravimo sebe in našo družbo. 

[...] Poziv za vas ni v donacijah. Naš poziv je vaš čas in vaše zavzemanje, da bi okrepili delo v 

vaših skupnostih, da bi ustvarjali mostove onkraj razdeljenosti, da bi okrepili zmerne sile, da bi 

krepili nenasilje. [...] Hvala za vašo solidarnost z nami tu v Šrilanki v teh tako težkih trenutkih! 

 

 

Ray: To je del sporočila (ploskanje), del sporočila, ki nam ga je poslal Sučit, celotno sporočilo 

najdete na spletni strani www.focolare.org. 

Znova hvala, Sučit, vemo, da nas spremljaš s svojo medversko skupino! 

 

3. Chiara Lubich: Delavci za mir 

Da bi okrepili zavzemanje pri ustvarjanju mostov neodvisno od razdeljenosti, poslušajmo 

Chiarino misel, ki nas lahko navdihne. Vzeta je iz Besede življenja leta 1981, a je tako 

sodobna, zdi se, da nam jo pravi danes! 

 

Chiara Lubich:1 

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi« (Mt 5,9). 

Veš, kdo so tisti, ki delajo za mir in o katerih govori Jezus? To niso tisti, ki so tihi, ki imajo 

radi mir, ne prenašajo prepirov in so po svoji naravi spravljivi, toda pogosto kažejo skrito 

željo, da jih drugi ne bi motili, da ne bi imeli sitnosti. 

Miroljubni niso niti tisti dobri ljudje, ki zaupajo v Boga in zato ne vračajo, kadar jih kdo 

napade ali užali. 

Miroljubni so tisti, ki tako zelo ljubijo mir, da se ne bojijo poseči vmes v sporih, da bi ga 

prinašali tistim, ki se prepirajo. […] 

Mir lahko prinaša samo tisti, ki ga nosi v sebi. 

Mir moramo prinašati predvsem tako, da vsak trenutek živimo v soglasju z Bogom in njegovo 

voljo. 

Miroljubni si prizadevajo, da povezujejo ljudi med seboj, da zažive v novih odnosih, tako da 

gladijo napetosti, odstranjujejo hladno vojno, ki jo srečujejo v mnogih družinah, na delovnih 

mestih, po šolah, v športu, med narodi itn. […] 

Televizija, časopisi in radio vsak dan predstavljajo svet kot velikansko bolnišnico in narodi v 

njem so pogosto veliki bolniki, ki bi zelo potrebovali delavce za mir, da bi ozdravili napete in 

nemogoče odnose, ki grozijo z vojno, če je že niso povzročili. […] 

                                                           

1 Iz razlage Besede življenja za februar 1981, Chiara jo je posnela 26. januarja v Rocca di Papa, oddaja je bila na radiu Rai 

GR2 v “Oggi è domenica” (Danes je nedelja) 1. februarja in vatikanski radi v “Dialogo aperto” (Odprti dialog) 2. februarja 
1981. C.LUBICH, Costruire sulla roccia, Città Nuova, Rim 1983, str. 22-26. 

http://www.focolare.org/
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Mir je značilen vidik krščanskih odnosov, kakršne hočejo imeti verni s tistimi ljudmi, s 

katerimi so v stalnem stiku ali se priložnostno srečujejo: odnosi iskrene ljubezni brez 

narejenosti ali prevare, brez katere koli oblike nasilja, nezdravega tekmovanja, konkurence ali 

zagledanosti vase. 

Delati in vzpostavljati tako sožitje v svetu je nekaj revolucionarnega. Medsebojni odnosi v 

družbi so namreč običajno drugačne narave in žal pogosto ostajajo isti. 

Jezus je vedel, da je človeško sožitje takšno, in zato je od svojih učencev terjal, da vedno 

naredijo sami prvi korak, ne da bi čakali pobude in odgovora od drugih, ne da bi pričakovali 

enak odziv: »Jaz vam pravim: ljubite svoje sovražnike … če pozdravljate le svoje brate, kaj 

delate posebnega?« […] 

Jezus je prišel zato, da prinese mir. Takšno je bilo vse njegovo učenje in vedenje. 

Prav ta Jezusov novi odnos do ljudi je pogosto razkrinkal napačne družbene odnose in 

odkrival skrito nasilje v odnosih med ljudmi. 

Človeku ne ugaja, da se ta resnica odkriva. V skrajnih primerih je nevarnost, da s sovraštvom 

in nasiljem odgovori tistemu, ki si upa motiti sožitje in strukture, ki že od nekdaj obstajajo. 

Jezusa, ki je prinesel pravi mir, je umorilo človeško nasilje. […] 

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« 

Kako boš torej živel to besedo? 

Predvsem moraš povsod po svetu širiti ljubezen. […] Potem modro posreduj tam, kjer je v 

tvoji bližini mir ogrožen. Često je dovolj, da z ljubeznijo, do konca poslušaš oba, ki se 

prepirata, in mirna rešitev je tu. 

Ne smemo podcenjevati niti humorja, ki zmanjšuje napetosti, ki se lahko pojavijo med ljudmi. 

Rabinsko besedilo pravi: »Bodoče kraljestvo bo pripadalo tistim, ki se radi šalijo, ker delajo 

za mir med tistimi, ki se prepirajo.« 

In ne daj si miru, dokler ne bodo znova vzpostavljeni odnosi, ki so bili prekinjeni pogosto 

zaradi malenkosti. 

Morda boš lahko delal za mir tako, da boš v ustanovi ali v združenju, ki mu pripadaš, storil 

kaj posebnega, da bi razvijal večjo zavest, kako je mir potreben. […] 

Pomembno je, da ne gledaš križem rok, kako mineva tistih malo dni, ki jih imaš na razpolago, 

da kaj storiš za svoje bližnje in se tako primerno pripraviš za življenje, ki te čaka. 

(glasba) 

 

4. Ho Ši Minh City (Vietnam): Med prihodnostjo in duhovnostjo 

Marco: Vsakič nas spletna povezava vodi po svetu. Znova se skupaj podajmo na pot in 

pojdimo v Vietnam, v Saigon, Ho Ši Minh City. 

 

(glasba) 

Smo v Saigonu ali bolje, v Ho Ši Minh City, kakor se imenuje danes. Ima več kot 8 milijonov 

in pol prebivalcev, ki vsak dan hitro in urejeno hitijo po mestu s svojimi mopedi. Mesto, 

mešanica tradicije in modernosti, ljudje so mladi, dinamični in s pogostim nasmehom. 
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Zgodovina nas vodi po ulicah in drevoredih od zelo lepe stavbe Pošte, ki jo je načrtoval 

Gustave Eiffel, do romanske bazilike Naše Gospe. Podobo Ho Ši Minha, očeta domovine, ki 

je vodil državo do neodvisnosti, je najti povsod in opazuje nas iz izložb in plakatov po ulicah 

mesta. 

Padec Saigona 30. aprila 1975 predstavlja konec vojne v Vietnamu in poraz ZDA. Vojni 

muzej spominja svet na to, kar se je dogajalo ne samo z namenom, da bi se borili proti 

sovražniku, ampak da bi zastrupili njegov narod. 75 milijonov ton dioksina, strašnega 

oranžnega strupa, je bilo poškropljenega po vsem južnem delu Vietnama, s čimer so uničili 

tropske gozdove in riževa polja ter povzročili 400.000 mrtvih in 500.000 pohabljenih otrok. 

Kontrast med tragično preteklostjo in vedro mrzličnostjo današnjosti nas vodi v še večje 

občudovanje tega naroda. Odkrijemo, da v Vietnamu obstaja globoka ljudska duhovnost, 

duhovnost, ki poleg večinskega budizma zajema kakih 8 milijonov katoličanov. (okolje) 

 

Marco: V fokolaru v Saigonu je Luigi Butori. Spremili smo ga po ulicah mesta vse do meje z 

Myanmarjem. S kom smo se srečali? Odkrijmo to skupaj, prisedimo na njegov moped. 

 

5. Skupnost, velika kakor svet 

Luigi Butori (italijansko): Imenujem se Luigi Butori, imam 57 let, sem Italijan in sem v Aziji 

28 let, prihajam iz majhnega mesta z imenom Lucca v Toskani. 

Kaj me je vodilo v Vietnam? To je zanimivo vprašanje! 

Glasba in naslov “Skupnost, velika kakor svet” 

Luigi Butori: Saigon je čudovito in privlačno mesto, v nekaterih delih je tudi strašno. Vsi 

prihajajo v Saigon zaradi dela, zaradi boljše prihodnosti. Mesto sprejema ljudi iz vsega 

Vietnama in ne samo tega. 

To je mesto, v katerem so ljudje, ki lahko porabijo na tisoče evrov v enem dnevu, in poleg njih 

najdeš tiste, ki nimajo niti tri evre na dan zase in za otroke. 

Pogosto se zgodi, da obiščem koga na ulici, kjer so pivnice, restavracije. Potem vstopim v 

bivališče gospoda Tana, ki nima nog, živi v sobici, ki meri meter in meter in pol in trije 

njegovi otroci morajo biti pri sosedih. Zavem se, da Saigon niso samo pivnice, lepe palače, 

ampak ljudje, ki trpijo. 

Cena za popravilo te hiše je kakih 800 evrov. Toda ko se enkrat lotiš popravila, ne veš, kaj 

najdeš. Zato lahko pričakujemo dvojno ceno. 

To je bil zapuščen kraj, kamor so se ljudje prihajali drogirat. Duhovnik je s študenti začel 

spati tukaj, čistiti, poklical je otroke, ki so živeli na ulicah, ki so prodajali listke za loterijo in 

so tu začeli s šolo Foka, ki letos dopolnjuje dvajset let. Zelo lepa izkušnja, ker danes zbira 148 

otrok, ki bi sicer ostali na ulici, iz 148 revnih družin; nekateri so sirote in čudež je, ker vse 

poteka s spontanimi darovi, tako kot se je to zgodilo pri tem popravilu sobe, ki ga je opravilo 

podjetje. 
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Ta gospa ima šest otrok. Eden je že umrl zaradi aidsa, drugi je v zaporu. Štiri dekleta 

opravljajo dela na ulici, devet je vnukov; praktično hčere zaupajo mami otroke, ki se jim 

rodijo. Vsi ti otroci se učijo v šoli Foka. 

Velika pomoč, ki jim jo lahko poleg hrane damo, je zdravstveno zavarovanje. Tako lahko 

gredo v bolnišnico in so lahko zdravljeni. 

Hud problem so starčki in mentalni bolniki. To sta kategoriji ljudi, ki so res prikrajšani. In 

seveda otroci. Toda če otrokom pomagamo pri učenju, imajo prihodnost. Ko pa je nekdo star, 

sam, je velik, zelo velik problem. 

Zame je pomembno, da sem ob ljudeh, da jim pokažem, da jih imamo radi, da niso sami, da 

lahko izboljšajo svoje življenje, da se lahko spoprijemajo z življenjskimi problemi skupaj z 

nekom. 

Običajno imam dva denarnici. Ta je običajna, ta je za reveže; ena je na desni, druga na levi, 

tako se ne zmotim. Ko grem kam, ko je treba kaj dati, odprem denarnico na levi strani in 

dokler imam denar, ga dajem. 

Nikoli nisem mislil, da bom delal kaj takega. Veliko let sem delal na področju poslov. Učil 

sem na univerzi, učil v šoli, delal različna dela. Vedno pa sem bil sredi izkušenj, ki jih imamo 

v Gibanju od leta 1988, vedno smo pomagali veliko ljudem, posebej beguncem naroda Karen, 

Burmancem, ki so bežali pred vojno. Potem je to v teku let dozorelo. Počasi mi je pomagalo 

odpreti oči in razumeti, da doživljajo osebe, ki sem jih imel pred sabo, velike drame in da 

moram res nekaj narediti zanje. Bila je velika razlika, če sem se tega lotil ali pa ne. 

Kapljica za kapljico in nastala je: neverjetno je! Skupaj z nekaterimi prijatelji smo šli v Mae 

Sot konec tedna na obisk k duhovniku, ki se ni dobro počutil, k patru Justinu na severozahodu 

Tajske. 

Opazili smo, kakšno neverjetno delo je opravljal z begunci, z reveži, s tistimi brez 

dokumentov, brez vsega, ki so jih drugi izkoriščali. 

Naredil sem nekaj slik, se vrnil v Bangkok, in nekaj prijateljev iz Latine v Italiji me je 

vprašalo: »Kje si bil včeraj? Kaj si delal?« Poslal sem jim te slike. Ena od teh prijateljic dela 

v šoli in je slike pokazala otrokom. 

Ti otroci so spontano začeli zbirati darove, stvari in jih nositi v šolo. Tako smo imeli razred, 

poln daril, ki jih je bilo treba poslati. Prišli smo v stik s podjetjem mednarodnega prevoza, ki 

se je – ko je izvedelo za našo zgodbo, za darila, otroke – reklo: Pomagali vam bomo! 

Tako se je začel most, darila, ki so potovala iz italijanskih pristanišč. Začela so prihajati v 

pristanišče v Bangkoku. Te škatle, prelepljene z risbami, ki so jih naredili otroci iz Latine. In 

otroci iz Mae Sota so prejeli ta tako lepa darila. 

Odeje, obleke, in zelo veliko veselje. Zelo veliko, ker so razumeli, da jih ima nekdo na drugem 

koncu sveta rad. 

Učiteljica (italijansko): Most ljubezni od Latine do Mae Sota, od Mae Sota do Latine. 

Luigi Butori: Imamo 20 projektov v štirih državah in drugje, to je, pomagata nam Italija in 

Švica, nekako smo izračunali, da je v ta projekt pritegnjenih kakih 1.000 ljudi. 

V zadnjem času je nastal prav v Myanmaru v mestu Yangon projekt z imenom ’Dve jajci na 
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teden’. Vsak otrok prejme dve trdo kuhani jajci na teden. V tem trenutku dajemo vsak teden 

pomoč kakim 170 otrokom. Vsa četrt ima 700 otrok, ki potrebujejo tako pomoč in upajmo, da 

bomo v prihodnjih mesecih lahko prejeli potrebno pomoč, da bi pomagali vsem 700 otrokom.  

Zame je moja skupnost fokolar kot gnezdo, kamor se vračam, se odpočijem, naberem moči, 

razumem, popravim pogled, prejmem moč in veselje; in ven! kajti prava skupnost je svet, ves 

svet. (pesem in napis: www.gocciadopogoccia.ch) 

(ploskanje) 

Marco: Hvala, Luigi! Pozdrav vsej skupnosti v Saigon, saj vemo, da nas spremljate! 

 

6. Pozdrav iz Mozambika 

Ray: Odprimo okno na drugi kraj in pojdimo na afriško celino, v Mozambik, ki ga je 

prizadelo več tajfunov. Še včeraj smo izvedeli za tajfun Kenneth, ki je prinesel veliko 

uničenja v državo. Prejšnji mesec je še en tajfun divjal po državi, dosegel je kraj Dombe, v 

katerem je skupnost Gibanja, kakih 500 oseb, in center za zdravljenje drogiranih Fazenda da 

Esperança. Skoraj vse je uničeno. 

Morda ste spremljali preko družbenih mrež ali na strani www.focolare.org, kako se odvija vse 

in o zbiranju sredstev, kar je spodbudil AMU – Akcija za zedinjen svet. 

Ildo Foppa, odgovoren za center za zdravljenje, nas je nenehno obveščal in na veliko noč nam 

je napisal, da je prispela prva pomoč, s katero so začeli obnavljati prebivališča in strukture. 

Kupili so in izročili več sto osnovnih semen in pripomočkov za obdelovanje zemlje. 

V sporočilu nam Ildo piše: 

Marco: »Izkušnja po tragediji je težka, utrujajoča, vendar smo gotovi, da se je vse zgodilo, da 

bi prišlo do velike preobrazbe tega kraja. Neverjetno je, kako so postali tesni odnosi s škofom, 

z duhovniki, organizacijami, ki prihajajo, in z vso skupnostjo. S škofom bi radi začeli z 

obnovo hiš iz cementnih blokov. To bi dalo delo našim fantom in veliko več ljudem.« 

Ray: Kdor želi kaj prispevati, najde vse informacije na tej spletni strani (http://www.amu-

it.eu). 

 

7. Mumbai (Indija): Izziv “Lakota nič” 

Marco: Tudi letos se začne 1. maja Teden za zedinjen svet. Kaj bomo naredili? Ta teden 

konkretno delamo na tem, da bi naše prijatelje in medije spoznali in pritegnili v številne 

akcije, ki jih med letom izvajamo za boj proti lakoti in revščini. Naslov, izbran za letos, je 

“No One In Need” oziroma: “Nihče v potrebi”. Ta cilj smo si zadali. 

Ena od akcij je “Lakota nič”. Ta je del ciljev OZN do leta 2030 in ena od front, na katerih 

delujemo. 

http://www.gocciadopogoccia.ch/
http://www.focolare.org/
http://www.amu-it.eu/
http://www.amu-it.eu/
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V Indiji so Otroci za edinost iz Mumbaia prišli do alternativnega načina odgovora na ta izziv. 

 

[angleško] 

(glasba in napis: Izziv lakota nič – Andheri – Mumbai – Indija - pripravila Marcello Vaz in 

Monica Giuliani) 

Anu (dekle): Projekt Lakota nič se je začel tako. Aprila lani smo se udeležili tabora, na 

katerem smo govorili o tem projektu in kaj bi lahko naredili.  

Astrida (starš-žena): Obiskali smo sklop bivališč z imenom “Hiša miru”. To je hiša za revne 

žene. Ko smo jih obiskale, mi je postalo jasno, da nimajo osnovnih potrebščin za življenje. 

Rachel (deklica): Bile smo pri sestri Divya, ki skrbi za družine z aidsom. 

Suor Divya (uršulinka): Delam z bolniki z virusom HIV, ki živijo na različnih koncih 

Mumbaija. Zdaj imamo med 65 in 70 bolnikov. To so preprosti ljudje, ki nimajo dovolj hrane, 

tudi otroci v potrebi. 

Rachel (deklica): Prišli smo na idejo, da naredimo hranilnike iz plastičnih steklenic, da 

zbiramo denar in jim ga damo. 

Shailet (starš-žena): Potem preprosta zamisel: zbirati papir, saj so lahko pritegnjeni tudi 

otroci. 

Aaron (deček): Napisali smo pismo in ga delili med vse, tudi ljudem drugih ver. 

Alvin (deček): Šli smo od doma do doma, razložili projekt. Nekateri so nam dali pšenico, 

drugi časopise, drugi zopet denar. 

Aaron (deček): Zbrane časopise smo stehtali in prodali zadolženemu za zbiranje papirja. 

Denar dajemo “Hiši miru”. Na začetku nam je pomagalo 50 družin, zdaj jih je 200. 

Warren (deček): Odločili smo se obiskati te družine. 

Ronan (deček): Pripravili smo pesmi. 

Tiya (dekle): Pripravili smo igre za manjše otroke. 

Liselle (dekle): Prišli smo na idejo, da damo vsakemu sladico. Bilo jim je zelo všeč in bili so 

srečni. 

Aaron (deček): Bil sem vesel, ker so naša dejanja nekomu pomagala. 

Ashley (fant): V zadovoljstvo je vedeti, da ti ljudje prejmejo to, kar bi morali imeti. Pomoč 

drugi osebi vzbuja “notranji nasmeh”, nič me bolj ne osrečuje kot to. 

Shailet (starš-žena): Ljudje še naprej zbirajo papir, knjige in drugo, ker vedo, da bo čez dva 

meseca novo zbiranje in je namen dober. 

Alvin (fant): Hoteli smo izničiti lakoto v naši četrti, da bi osrečili vse in pomagali potrebnim. 

#Zerohunger 

Otroci za edinost iz Andherija v Mumbaiu so zbirali papir osem mesecev 

- 1.000 kg zbranih in prodanih časopisov 
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- 28.000 pridobljenih rupij 

- 200 vključenih družin 

- 100 kg hrane, knjig in oblek 

(ploskanje) 

 

8. Zveza z Brazilijo 

Ray: Med novicami, katere smo se na žalost navadili videti v novicah, je dramatično stanje v 

Venezueli. Od leta 2014 je zapustilo državo več kot 3 milijone in pol ljudi. Imenujejo jih 

“caminantes”, ker prihajajo peš do sosednjih držav, kot je Kolumbija, Ekvador, Peru, Čile in v 

zadnjem času Argentina in Brazilija. 

Renzo je italijanski fokolarin, ki živi v Manausu v Brazilji. Nedavno je bil v Boa Visti, 

brazilskem mestu, 200 kilometrov oddaljenem od Venezuele. Boa Visto je preplavilo na 

tisoče prebežnikov. 

Povezani smo z Renzom. Renzo, si na liniji? 

Renzo: Tukaj sem, pozdrav vsem iz Manausa! 

Ray: Živjo, Renzo, pozdrav skupnostim iz Amazonke! 

Renzo: Hvala! 

Ray: Poslal si nam slike prizorov, ki so nas zelo šokirali. 

Renzo: Da, bil sem v Boa Visti in bilo je hudo videti, kako po ulicah slišiš več špansko 

govorečih kot portugalsko. Te mesece je prišlo zelo veliko ljudi iz Venezuele. Skupnost 

Gibanja je skupaj s Cerkvijo in drugimi združenji in skupinami začela akcijo. Zelo veliko je 

zgodb o velikodušnosti in konkretni ljubezni ljudi. 

Ray: Renzo, takoj poglejmo posnetke. 

Renzo: Da! 

 

[portugalsko] 

Ana: Takoj smo se zbrali kot skupnost Gibanja fokolarov in preverili, kaj lahko takoj 

podarimo: mleko, riž, sladkor, testenine, fižol, olje, nujne stvari. (…) Šele ko smo prišli tja in 

videli te mlade, otroke, ki so se tresli od lakote in bili obupani … Če bi lahko, bi takoj dala 

vse, a bilo je veliko otrok, starcev, nosečih žena. Prosili smo jih, naj se postavijo v vrsto in je 

bilo tako lepo, kajti Bog vidi iskrenost srca in oni sami so začeli deliti z drugimi. Zato je bilo 

200 ljudi, a zagotavljam vam, da je jedlo vsaj 400 ljudi. 

Paulo: Začeli smo z juho in drugimi jedmi. Medtem sva jaz in Silvia šla med ljudi in 

spraševala za posebne potrebe: tam so bili bolniki, veliko otrok. Hoteli smo razumeti, v 

kakšnem stanju so, ker je bilo res težko. (…) 

Poskrbeli smo za nakup zdravil in tako naredili nekaj za te brate Venezuelce, ki so prihajali 

sem. 

Silvia: Videla sem mamo s podhranjenim otrokom, bil je kost in koža. To me je strašno 

šokiralo. (…) 

Odpeljali smo ga v otroško bolnišnico. Prišel je tja in zdravnik je rekel: »Glej, ta otrok je tako 
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podhranjen in bolan, da ne bi preživel noč, če ga ne bi pripeljali sem. (…) Ko sem odhajala, 

sem jih pozdravila in otrok se mi je spontano nasmehnil. To je bil Božji dar zame. Kakor bi 

mi rekel: Hvala, hvala, ker si me rešila! In kakor Chiara v prvih časih: sprejeti trpečega, 

potrebnega. Vse to za Jezusa in iz ljubezni. 

 

Ray: Poslušal sem vsa pričevanja, Renzo, ki si jih posnel in razumel sem, da ste dali hrano 

več kot tisoč ljudem. 

Renzo: Tako je! Skupnost iz Boa Viste je pritegnila veliko prijateljev, sodelavcev, župljanov 

in tako se je pomnožila hrana, obleka in darovani denar. Tudi predstavniki oblasti so se 

aktivirali. Izkušnja se še danes nadaljuje. Zelo lepo je to, da mi je bilo ob poslušanju Ane, 

Paula in Sílvije zelo jasno, da lahko samo skupaj pomagamo tem ljudem, ki toliko trpijo, in 

biti odgovor konkretne ljubezni. 

Ray: Hvala, Renzo, tisočkrat hvala in pozdrav skupnosti iz Boa Viste! Hvala, Renzo! 

Renzo: Hvala, živijo! (ploskanje) 

 

9. Little Rock, Arkansas (ZDA): Premagati nasilje 

Marco: Austin Kellerman živi v Little Rocku v Arkansasu v ZDA. Ima 35 let in je urednik 

novic na lokalni televiziji. Ko se je znova zgodil v njegovem mestu umor, se odloči: da bi se 

stvari spremenile, ni dovolj povedati novico, ampak storiti nekaj konkretnega, nekaj več. 

 

[angleško] 

(glasba) 

Austin Kellerman: Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko sem slišal novico: drugič v enem 

mesecu je en otrok bil nehotena žrtev streljanja v Little Rocku v Arkansasu. 

Napis: Po nehotenem uboju dveh otrok v Little Rocku, Arkansas, so se Austin Kellerman, 

urednik lokalne televizijske postaje, in njegova ekipa odločili nekaj storiti. 

Austin Kellerman: Nasilje v mestu je bilo vedno večje in zajeti so bili vsi, tudi novinarji. 

Ekipa je bila utrujena, ker je govorila večinoma o zločinih in hudih bolečinah. Televizije 

dajejo novice, redko pa se trudijo stvari spremeniti. Po nekaj sestankih smo začeli z akcijo: 

Premagati nasilje. 

Novinarka: Televizijski dnevniki pogosto govorijo o nasilju, a se vse konča pri tem. Mi si 

drznemo biti drugačni! 

Austin Kellerman: Nobena organizacija ne more ustaviti nasilja. To smo vedeli. Naš cilj je bil 

povezati lokalne skupine, ki že delajo na tem, da bi nasilje omejile. 

Srečali smo se z več deset organizacijami, ki opravljajo izjemno delo na ključnih področjih 

družbe: izobrazba, revščina, delo in vzgoja. 

Mlad fant: Če ti kdo pomaga, ko si otrok, ti daje prihodnost in pomaga v realnem svetu. 

Austin Kellerman: Malo ljudi je poznalo te pozitivne aktivnosti in skupine so se redko 

poznale med seboj. Ljubezen do bližnjega je bila korenina vseh naših delovanj. Da bi se 

ljubili, se je treba poznati. Da bi skrčili kriminaliteto, je treba vsem pomagati, da skrbijo drug 
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za drugega, in ustvarjati kulturo, v kateri ni prostora za nasilje. 

Začeli smo s preprostimi pohodi po mestnih četrtih. 

(glasba in petje: Premagati nasilje) 

Z lokalnimi skupinami smo pripravljali dogodke. Hodili smo približno kilometer in prišli do 

parka, v katerem so bile jedi na žaru in aktivnosti za otroke. 

Nismo vedeli, kako bo šlo. To ni bilo naše področje dela. Bili smo zunaj naše cone udobja. 

Kakšno presenečenje, ko smo videli tisoč ljudi z raznimi voditelji skupnosti. 

Mnogi so hoteli isto kot mi. Hoteli so spremembo. Zbrali smo različne skupine. 

French Hill, član kongresa, je bil naš dober zaveznik. 

Prosili smo ga, naj odnese naše sporočilo političnemu vrhu, da bi uporabili naše predloge. 

Ni bilo lahko osvojiti vseh. Šef policije Kenton Buckner je bil skeptičen. 

Razumeli smo, da ni bil pripravljen sodelovati z mediji, ki mu niso vedno naklonjeni. 

V tistem oddelku je imel več problemov … 

Vendar ni bilo možno upati na uspeh brez sodelovanja ljudi, odgovornih za varnost mesta. 

Razumel sem, da moram najprej ’postajati eno’ in se postaviti v kožo policije, ne pa se 

pritoževati. 

Vpisal sem se na Policijsko akademijo v Little Rocku. Med 12-tedenskim tečajem sem bolje 

razumel, kako se borijo proti kriminalu. 

Prisluhnil sem njihovim težavam in bolje pojasnil naš projekt. 

Med slovesnostjo ob podelitvi diplome je šef Buckner vse opogumil, naj delajo na tem, da bo 

mesto boljše. 

Rekel je: Bodite aktivni kot Kellerman! 

Šef Buckner: 25 let delam v policiji in nikoli nisem videl televizije, ki bi pripravila nekaj 

podobnega.  

Austin Kellerman: Od tedaj se je udeležil veliko srečanj Premagajmo nasilje. 

Od takrat nas je policijski oddelek vedno podpiral. 

V 24 mesecih smo organizirali sedem pohodov z več kot 4000 ljudmi. Vpisali smo več kot 

300 mentorjev, ki spremljajo otroke v tveganih okoliščinah. Organizirali smo tri sejme za več 

kot 2000 ljudi, ki iščejo službo, tudi eno za nekdanje zapornike. 

Zbrali smo več kot 100.000 dolarjev za nevladne organizacije, ki delajo na nenasilju. Imeli 

smo tri srečanja z državljani in organizirali srečanja za čiščenje različnih okolij. 

Napis: In če bi en dan vse mesto živelo edinost? 

Austin Kellerman: Naša skupina je tudi pritegnila več kot 60 voditeljev različnih Cerkva. 

Seveda nismo osvobodili mesta pred nasiljem. Čutimo pa, da smo imeli določen vpliv. Po 

prvi polovici leta 2017 je imel Little Rock rekord 75 umorov. Ko se je naša akcija širila, se je 

to znižalo in se ustavilo pri 52 v letu 2017. V letu 2018 je število prišlo na 41. 

(glasba in petje: Premagajmo nasilje) 

Večina zasluge gre policiji in voditeljem mest, a ne moremo mimo misli, da je pomagala tudi 

naša akcija. Na koncu leta 2018 je šef Buckner sprejel novo službo v Syracuse, New York.  

Bil sem žalosten, ker odhaja, a potolažil me je telefonski klic. 
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Bil je urednik televizijskega dnevnika iz Syracuse. »Prosil bi te za Premagajmo nasilje. Šef 

Buckner me je prosil, naj te pokličem, ker hoče nekaj takega tudi tam.« 

Občasno je dovolj iskra. 

(glasba) 

(ploskanje) 

Marco: Tisočkrat hvala Austin za to, kar delate! Pozdravljamo vas vsi! 

 

10. Smernice za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih: trasparentnost, 

preventiva, oblikovanje 

Ray: Tokratni spletni povezavi smo dali naslov: “Živeti v razpokah”. Namreč, ena od najbolj 

bolečih razpok našega časa je zloraba mladoletnih. Zadnji del povezave bi radi namenili 

soočenju s to temo, ki na žalost tako kot druga gibanja in organizacije, ki se ukvarjajo z 

otroki, zadeva tudi nas. 

 

Papež Frančišek2: Goreče pozivam k splošnemu boju proti zlorabam mladoletnih tako na 

spolnem kot drugih področjih s strani vseh avtoritet in posameznih oseb, saj gre za ostuden 

kriminal, ki ga je treba izbrisati z obličja zemlje. (glasba) 

Stefania Tanesini: Besede papeža Frančiška, s katerimi je končal vatikansko srečanje o 

zlorabah, ne puščajo dvomov: pojav pedofilije je najhujša kriza, s katero se sooča katoliška 

Cerkev, škandal, ki je sodu izbil dno šele v zadnjih letih, njegove korenine so pa precej stare. 

Kljub “ničelni toleranci”, ki jo izvaja papež, poslušanju in bližini žrtvam, prijavam in 

oddaljitvam visokih cerkvenih dostojanstvenikov, je verodostojnost Cerkve hudo načeta. 

(glasba) 

Problem je tako obširen, da niti ne vemo, do kod sega. Na srečanju je papež poskusil podati 

kak podatek o pojavu, ki presega meje katoliške Cerkve, saj se dotika tudi družbenih okolij, 

kot je družina, šola, šport. (glasba) 

Tudi med odgovornimi za Gibanje je bolečina in zbeganost, saj so bili nekateri njegovi člani 

vključeni v take zlorabe. Tako kot se je usmerila Cerkev, je tudi Gibanje začelo s to nujno 

potjo: pregledalo je prakso, dejanja in odnose, da bi omogočilo varstvo mladoletnih z vso 

potrebno pozornostjo. 

Olga Maria Rodriguez (soodgovorna za centralno komisijo za zagotavljanje koristi in zaščito 

mladoletnih - CO.BE.TU): Pregledali smo 18 primerov z različnih zemljepisnih okolij, 

nekateri zelo stari, drugi nedavni. Podali smo svoje mnenje, kajti komisija ni sodišče, je 

organ, ki služi Gibanju. Svetovali smo notranji pregled. V določenih primerih je bilo treba 

zadevo prijaviti oblastem. (glasba) 

Stefania: Da, kajti pogosto so to otroci, bratje, vnuki, zaupani skrbi ljudem, ki jih imamo za 

preverjene, ki so v življenju izbrali posebno pot in bi morali prav zato še bolj skrbeti za 

zaščito koristi otrok in najstnikov, so pa povzročili zelo hudo, občasno nepopravljivo škodo. 

                                                           
2 Ob sklepu srečanja “Varovanje mladoletnih v Cerkvi”, 24. februarja 2019. 
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Glavne smernice za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih, ki smo jih pripravili leta 

2014, in zatem ustanovitev mednarodne komisije in lokalnih komisij gredo v smer, da se 

najprej zavaruje žrtev, pomaga družini in se zatem zbira elemente zlorabe ter ustrezno ukrepa 

glede osebe, odgovorne za zlorabo. 

Orazio Moscatello (odvetnik, strokovnjak za družinsko pravo in pravo mladoletnih ter član 

CO.BE.TU): V glavnih smernicah smo predvideli kot nekaj osnovnega moralno dolžnost in to 

tudi ponavljamo: moralna dolžnost vsakega člana Gibanja fokolarov je, da je dolžan 

opozoriti na zlorabe. To je prvi korak, kateremu sledijo drugi, kot je preverjanje in izvajanje 

preventivnih ukrepov, ki so tudi s postopkovnega zornega kota nujni. (glasba) 

Stefania: Zato je treba prilagoditi pravila različnim okoliščinam in lokalnim zakonom. Ne 

smemo pozabiti na nove oblike zlorabe, kot so zalezovanje in nasilje med vrstniki. A to ni 

dovolj: najprej je treba delati na preventivi in vzgoji. 

Olga Maria: Pomembno je sodelovanje med vsemi oddelki Gibanja in tečaji, ki jih 

pripravljajo centri gen 3, gen 4, Nove družine in to je dobro za vse. 

Orazio: Gibanje fokolarov že nekaj časa dela na tem vidiku, predvidene ima pripomočke za 

oblikovanje odraslih, katerim so zaupani mladoletni, predvsem v pogledu preventive zlorab in 

to se nam zdi prvi in najpomembnejši vidik, na katerem hočemo delati. 

 

11. Pogovor s Jesúsom Moránom, Agostinom Spoltijem, Barbaro in Paolom Rovea 

Ray: Jesús, dobrodošel! 

Jesús: Hvala! 

Ray: Na koncu srečanja, o katerem govori prispevek, sta rekla, da čutita potrebo po izjavi za 

vse. Napisala sta pismo, ki ga imam v rokah. Bi nam lahko na kratko povedal vsebino in 

razloge, da sta ga napisala? 

Jesús: To pismo sva napisala z Emmaus po institucionalnem premisleku. To je pomembno 

povedati. S to izjavo sva najprej hotela slediti procesu v Cerkvi, ki spodbuja blagostanje in 

zaščito mladoletnih, in je usmerjen proti kakršni koli obliki zlorabe, in sicer ne samo 

mladoletnih, ampak katere koli posebej ranljive osebe. Zato je prva stvar: v polnosti slediti 

sedanjim smernicam Cerkve in družbe. 

Drugo, kakor smo videli v prispevku: hotela sva javno priznati, da  so se take dramatične 

stvari zgodile tudi pri nas, da smo imeli primere zlorab tudi znotraj Gibanja in zato hočemo 

narediti nekaj konkretnega, da bi bilo zadoščeno pravici in bi spremljali žrtve in jim nudili vso 

potrebno pomoč. Zato je tudi to pomembno. Rekel bi, da gre za ničelno toleranco do zlorab 

tudi znotraj Gibanja. 

Prav gotovo je to, kakor je rekel papež, veliko očiščevanje, veliko očiščevanje tudi za nas, 

zato smo hoteli to javno priznati. 

Tretjič: vsem smo hoteli povedati, da se to zavzemanje ne more omejiti na okolje Gibanja. S 

tem pismom hočeva povedati vsem članom Gibanja, da se je pomembno obvezati na vseh 

ravneh, da bi se ta drama, tako velika bolečina, družbena in moralna drama, res čim prej 

končala in ne bi več prihajalo do primerov resnično hudih zlorab. 
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To so tri temeljne stvari v tem pismu. 

Ray: Hvala, Jesús! 

Barbara in Paolo, vidva kot družina že nekaj let spremljata program vzgoje “Up2me” (Od 

mene je odvisno) za najstnike in družine z namenom pomagati odraščajočim, da dobijo 

ustrezen vzgojni pogled tako na spolnost kot na medčloveške odnose. 

Na žalost vemo, da se dogaja večina zlorab v okolju družine ali to storijo bližnje osebe. 

Vprašali bi vaju: kaj storiti, da bi se temu ognili? Ali, kaj delate kot družine v Gibanju? 

Barbara Rovea: Nove družine govorimo o teh temah že z zaročenci, potem z mladimi 

družinami in postopno v vseh stopnjah življenja parov. Seveda delujemo na področju 

preventive, kakor smo slišali v posnetku. Zato smo usmerjeni v to, da bi bili med ljudmi, v 

parih in v družinah zdravi odnosi, zavestni in zreli odnosi na vseh področjih, tudi na področju 

čustev in spolnosti. 

Seveda to delamo preko srečanj, skupin družin, ki se srečujejo in se lahko globoko poznajo 

med seboj. Tudi preko osebnih pogovorov med družinami, s katerimi se lahko poglobijo v 

poznavanje in podelijo morebitne težave. 

Vemo, da se moramo kot družine nenehno vzgajati, imamo odgovornost, da iščemo pomoč pri 

strokovnjakih na teh področjih tako s časom, namenjenim formaciji, kot preko razpoložljivosti 

oseb, da bi lahko spremljali posamezne družine, ki kažejo težave na teh področjih. 

Paolo Rovea: Iz tega, kar je povedala Barbara, je razviden drugi vidik, ki ga poudarjamo: že 

leta imamo med pari, družinami in med otroki odnose, ki ustvarjajo pravo mrežo družin na 

svetovni ravni. To je zelo koristno, pomembno. Moderne študije podčrtajo pomen družinskih 

mrež za zdravje naše družbe. Te mreže družin se odpirajo skupnostim Gibanja na lokalni 

ravni, v katerih so različne osebe, med temi tudi animatorji otrok, mladih in najstnikov. To, da 

smo v mreži, da si pomagamo pri oblikovanju, pomaga pri spoznavanju, medsebojnem 

spoštovanju, medsebojni podpori. Pomaga tudi pri tem, da smo pozorni na morebitna tvegana 

stanja. 

Prav iz sodelovanja med družinami in animatorji je nastal projekt Up2me, ki si ga prej omenil. 

To je pripomoček, ki gre v to smer, močna pomoč, ker je nekako kot pozitivna bomba, ki je 

eksplodirala v naših rokah, širi se po vsem svetu. To je moderen način pomoči 

prednajstnikom, najstnikom in njihovim staršem, ko ločeno obravnavamo te temeljne teme. 

Pred kratkim smo začeli tudi tečaj otrok skupaj z njihovimi starši. 

To je eden od mnogih pripomočkov, ki jih imamo na razpolago tudi za naslednja leta, da bi 

bili ozaveščeni vsi: mladi in odrasli, da bi bili vedno bolj pripravljeni, budni na tem tako 

delikatnem področju. 

Ray: Hvala! 

Agostino, ti delaš v mednarodnem Centru, si v neposrednem stiku s tisoči otrok iz zelo 

različnih kulturnih okolij, nenehno potuješ in zato imaš zelo širok pogled. Hoteli bi te 

vprašati: kaj bi nam lahko povedal o formaciji oseb in asistentov, ki delajo neposredno z 

otroki? 

Agostino Spolti: Hvala, Ray, za to vprašanje! Prav gotovo sta od začetka centra gen 3 in gen 4 
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pripravljala glavne usmeritve za zaščito in dobrobit otrok in najstnikov, bili smo pritegnjeni v 

prvi osebi. 

Prva naloga je seveda ta, da vse vzgojitelje opozorimo na ta vidik. Rad bi izpostavil štiri 

stvari, ki jih čutimo kot vzgojitelji, da brez njih ne gre: eno področje je družina, drugo delati 

timsko, tretja je stalno  se  vzgajati in četrta stvar skupnost, živeti v skupnosti. 

Odnos z družino je nujen tudi zato, ker je pomembno za nas kot vzgojitelje spoznati okolje, v 

katerem živijo najstniki in otroci; medsebojni odnos odgovornosti, ki ga ima najprej družina 

do otrok in najstnikov. Tudi konkretno je treba predstaviti načrt letnih aktivnosti, a tudi 

povedati staršem, kakšni so nameni vzgojnega programa. 

Spominjam se letnega srečanja s Chiaro, predstavili smo najstniško resničnost in ko smo 

govorili o čustvenem življenju in spolnosti, smo rekli: družine bi morale govoriti o tem. Toda 

družine so rekle: tudi vzgojitelji, asistenti bi morali začeti s tem … 

Ko smo Chiaro vprašali, kdo bi to moral delati, je rekla: »To morate delati skupaj!« Za to smo 

porabili nekaj let, a delamo skupaj za projekt čustvene in spolne vzgoje: samo skupaj ga lahko 

peljemo naprej. Ta skupaj poudarja prav skupinsko delo. 

Smo na poti. Pogosto se kot asistenti čutimo same. A pomembno je prav zato, da se srečujemo 

z vsem, kar predlaga varstvo in dobrobit otroka in najstnika, kako pomembno je delati skupaj. 

Ne samo to, kajti ekipa lahko pripravi dom Jezusu, vzgojitelju v pravem pomenu besede, da 

se sam odkrije, da raste v najstniku in v otroku. 

Seveda je na tej poti potreben tudi osebni pogovor med vzgojiteljem in gojencem, a vedno je 

treba upoštevati glavne smernice, ki pomagajo tudi v tem odnosu. 

Drugi pripomoček je Edu per edu, vzgajati se, da bi vzgajali, kot odgovor skupščini3, ki je 

hotela od nas stalno vzgojo, tako da tudi pri tem povezujemo različne vzgojne agencije Dela, 

da bi se oblikovali, da bi postali pristne in iskrene osebe, ki znajo prenesti v življenje in 

delovanje vso to misel, antropološko možnost karizme edinosti. 

Drugo je skupnost, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju. Že leta '66 je Chiara takoj po 

nastanku Gibanja gen v enem od svojih govorov poudarjala, da ni dovolj otroke in najstnike 

zaupati delegatu – takrat se je imenoval delegat -, ampak ima vse Delo v srcu otroke in 

najstnike, vse Delo, zato je treba pripraviti lep program, a vsa skupnost. 

Rad se spomnim, ko govorimo o skupnosti, na Chiarin odgovor najstnici leta '82 v 

Amsterdamu. Ta ji je govorila o težavah, da bi ostala čista, da bi pričevala to, kar živi, tudi 

zaradi različnih zunanjih pritiskov. Samo predstavljajmo si, kaj živijo najstniki danes ob vseh 

medijih, ki so vedno močnejši. Chiarin odgovor se konča tako: tudi med prvimi kristjani so 

bili mladi, tudi oni so imeli skušnjave, verske dvome. Kam so odhajali? V skupnost, v živo 

skupnost z Jezusovo navzočnostjo in oni so razumeli in se ponovno zagnali iz nje. 

To, da se zaženemo, je način, ki nam zelo pomaga pokazati na zmožnost, ki jo imajo otroci. 

Chiara jih je vedno spodbujala, naj ne gledajo samo nase ali svojo skupino, ampak naj gredo k 

tistemu, ki trpi, ki je najbolj podoben Zapuščenemu. Tudi mi vzgojitelji se trudimo imeti tak 

                                                           
3   Nanaša se na zadnjo Vrhovno skupščino Marijinega dela, ki je potekala 2014. 
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pogled pred vsakim otrokom, pred vsakim najstnikom. Ustvarjalne možnosti Jezusovega 

pogleda nas vabijo, nam govorijo in nas učijo, kako gledati na vsakega. 

Ko sem bil na svetovnem dnevu mladih v Panami, je papež govoril mladim in na koncu se je 

obrnil na nas odrasle: »Se čutite vi odrasli, da bi gledali na mlajše z očmi Boga?« Čeprav se 

zavedamo, da smo na poti, hočemo z odgovornostjo in ponižnostjo iti naprej za dobro otrok in 

najstnikov. 

Ray: Hvala, Ago, hvala! Hvala, Barbara in Paolo! Hvala, Jesús! (ploskanje) 

 

12. Sklep 

Ray: Prišli smo do konca naše povezave. Danes smo govorili o velikih razpokah, govorili smo 

o beguncih, o revščini, terorizmu, naravnih nesrečah. Videli smo tudi veliko ljudi, ki so si 

zavihali rokave ob zelo velikih problemih, ki se niso ustavili, naredili so svoj mali, a 

pomemben del, kakor je povedala Chiara v svoji misli na začetku povezave. 

Marco: Chiara je končala prav tako: »Pomembno je, da ne gledaš križem rok, kako mineva 

tistih malo dni, ki jih imaš, da kaj storiš za svoje bližnje in se primerno pripraviš za življenje, 

ki te čaka.« 

Pozdravimo se s to obvezo: vsak narediti ves svoj del. 

Ray: Hvala, vidimo se naslednjič 15. junija 2019 ob 20.00. 

Hvala in na svidenje! 

Marco: Pozdrav vsem! (ploskanje) 


