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1. ZAČETEK IN POZDRAVI 

Annalisa Innocenti: Dober dan vsem, dobrodošli v Mednarodnem centru Gibanja fokolarov v 

Rocca di Papa. Dober večer in lahko noč tistim, ki nas spremljate v drugih časovnih pasovih v 

Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Oceaniji. Dobro jutro velja tistim iz Amerik, ki ste 

vstali zgodaj zjutraj! Dobrodošli na tej spletni povezavi! 

Sem Annalisa, delam v komukacijski pisarni v sedežu Gibanja fokolarov, sem novinarka, 

poročena, imam sedemletnega otroka. 

Danes je 13. december, praznik svete Lucije, krščanski praznik, praznujejo ga v številnih 

naših državah. Je dan, ki simbolizira luč in njeno zmago nad temo. Zdi se primerna 

prispodoba za čas, v katerem živimo. 

Zdi se namreč, da smo sredi noči: Covid je prinesel bolečino, trpljenje, smrt nam bližnjih 

ljudi, ki jih morda nismo mogli niti pozdraviti, ekonomske težave naših družin ali skupnosti, 

nekatera izjemna stanja, ki so se pridružila ali se poslabšala zaradi pandemije. 

Luč, ki osvetljuje noč. Radi bi vam povedali za nekaj teh luči: majhne izkušnje iz vsakdana, a 

tudi pomembni svetovni dogodki, ki vlivajo upanje za boljšo prihodnost. 

Začeli bomo prav z enim od teh dogodkov, s Frančiškovo ekonomijo, z dogodkom, ki ga je 

hotel papež Frančišek. 

Od 19. do 21. novembra se je dva tisoč mladih podjetnikov srečalo v živo skupaj s številnimi 

strokovnjaki iz ekonomskega, političnega in družbenega področja. Z njimi so ustvarjali 

vključujoče in trajnostne modele in konkretne predloge za boljšo prihodnost. Trije dnevi v 

živo iz bazilike svetega Frančiška v Assisiju. 

Poslušajmo Catalino, Jeno in Amine, ki so vodili dogodek v živo. Z njimi je imel intervju 

Lorenzo Russo. 

 

2. FRANČIŠKOVA EKONOMIJA 

Catalina: Sem Catalina, prihajam iz Ekvadorja. 

Jena: Sem Jena s Filipinov.  

Amine: Sem Mohammed Amine, sem Alžirec. 

 

Catalina: Dobrodošli v Assisiju! To je Frančiškova ekonomija. 

Lorenzo Russo: Kaj je Frančiškova ekonomija in kako je prišlo do nje? 

Catalina: Frančiškova ekonomija je iniciativa, nastala po pismu papeža Frančiška mladim, v 

katerem je prosil, da skupaj poiščemo nov ekonomski model, ne samo enega, ampak več 

ekonomskih alternativ, ki že obstajajo na svetu ali ki bi lahko obstajale. Mladi smo hoteli 

odgovoriti na ta klic in skupaj smo se odločili, da se dobimo in začnemo pogovor o 

ekonomskih alternativah, ki lahko obstajajo, da ne bi imeli prevladujočega modela, ki 

izkorišča ljudi in ne postavlja človeka v središče. 

Moški glas: Smo v kapeli bazilike svetega Frančiška v Assisiju. 

Catalina: Razdelili smo se v različne vasi, kar pomeni različne skupine z različnimi 

tematikami. 
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Jena: Rezultat skupnega dela teh mesecev v vaseh je dvanajst točk, do katerih smo prišli. 

Lorenzo Russo: To so dokaj pomembne točke: odprava davčnih oaz, varovanje skupnih 

dobrin, dostojno delo za vse, kakovostna izobrazba, v vsako banko vpeljati neodvisen etični 

odbor.  

Jena: Po mojem je prav teh dvanajst točk jasnih in povedo, kam hočemo priti. 

Lorenzo Russo: Frančiškova ekonomija je začela svoje potovanje pred enim letom z mladimi 

ekonomisti, podjetniki in change-makers (povzročitelji sprememb) z vsega sveta. Tisoči so 

navdušeno in zavzeto pripravili potovalke. Od prvega ’da’ so začeli s procesom spremembe 

za pravično, vključujočo in trajnostno ekonomijo. V pričakovanju novembrskega dogodka je 

potekalo več kot tristo pripravljalnih dogodkov po vsem svetu, v katerega so bile vključene 

univerze, župnije, podjetja in organizacije svetovne ravni. Pripravljenih je bilo veliko 

webinarjev, spletni seminarji, ki so govorili o svetu, ki razmišlja o drugačni ekonomiji, 

kakršno je hotel papež Frančišek. 

Jena: Med samim dogodkom smo imeli skoraj 200.000 ogledov, kar je zelo veliko, saj smo 

marca pričakovali samo 2.000 ljudi. 

Luigino Bruni: Tukaj smo in hočemo nadaljevati pot z vami. Ne puščamo vas samih. Z vsem 

organizacijskim odborom se najprej zahvaljujem, ker lahko tako papež Frančišek verjame v 

vas, mlade, da ima zaupanje v to gibanje ekonomistov in podjetnikov. In hvala svetemu 

Frančišku! Frančiškova ekonomija ima osem stoletij, a ima še prihodnost, kajti ekonomija 

sedanjosti in ekonomija prihodnosti je vaša ekonomija. 

Papež Frančišek: Vsak izmed vas lahko, izhajajoč iz kraja, kjer dela in odloča, naredi veliko. 

Ne izbirajte bližnjic, ki vas zapeljejo in preprečijo, da bi se pomešali in postali kvas tam, kjer 

ste. Nič bližnjic: kvas, umazati si roke! 

Amine: Papeževo sporočilo je vseobsegajoče. Ves svet vabi, naj se pridruži tej pobudi, naj 

dela za probleme, ki obstajajo na svetu. Zame je resnično zelo močno sporočilo tudi to, da 

smo “ustvarjalni”. Najprej moraš sam razumeti: kaj hočem delati v tem svetu in kako lahko 

prispevam. 

Lorenzo Russo: Ste slišali zgodbe mladih povzročiteljev sprememb z vsega sveta: kaj vas je 

najbolj prevzelo? 

Amine: Mene je najbolj prevzelo majhno dekle, rekel bi, da je “veliko dekle”, ki smo jo slišali 

v oddelku Young Enough to change the world (Dovolj mladi, da bi spreminjali svet). 

Imenuje se Lilly in na Tajskem dela nekaj neverjetnega. Ima trinajst let in deluje na področju 

ekologije. Ta zgodba se me je resnično zelo dotaknila! 

Lilly, Tajska: Veliko sem delala na področju okolja. V zadnjih šestih letih sem govorila z 

vladnimi predstavniki Tajske, ljudmi, ki odločajo v politiki, pomembnimi možmi, da bi jih 

opozorila na uporabo plastike in da bi morda izbirali rešitve, ki bolj spoštujejo okolje. V 

bistvu me je navdihnilo upanje za prihodnost. 

Ženski glas: Obstaja pravilo, ki lahko povzame vse naše prizadevanje. To je zlato pravilo, ki 

je v vseh velikih verstvih in se z njim strinjajo vsi ljudje dobre volje: Stori drugim, kar bi 

hotel, da je storjeno tebi. 



4 

Annalisa: Papež je v sporočilu mladim Frančiškove ekonomije med drugim povedal tole: »Ali 

ste vključeni, ali vas bo zgodovina povozila«. To je močno vabilo vsakemu izmed nas, zdaj, v 

vsaki okoliščini, v kateri živimo. Zgodbe, ki smo jih zbrali, in jih bomo videli, dokazujejo 

prav to: vsaka majhna ali velika kretnja, narejena iz ljubezni, lahko pomaga spremeniti našo 

zgodbo, zgodbo bližnjega in tudi zgodbo celotnih skupnosti. 

Poglejmo! 

 

3. DEJANJA BRATSTVA – 1. del 

Stephanie Saniga – Ohio: Tik pred volitvami sem v soboto dopoldne odhajala z avtom k maši. 

Opazila sem, da je v dvorišču neke hiše volilni oglas poškodovan. Bil je velik plakat, narisan 

ročno in v prid kandidata, ki ga nisem podpirala. Ko pa sem videla, kaj se je zgodilo, sem bila 

prav tako žalostna. Če bi imela dovolj časa, bi se ustavila in ga na novo narisala. Potem pa 

sem pomislila, da odnesem tem osebam škatlo piškotov. Tako sem storila. 

Ustavila sem se ob potki in z nemalo bojazni sem šla iz avtomobila. Bil je tam, stal je in 

gledal škodo, bil je zelo jezen. 

Povedala sem mu, kaj sem razmišljala in da sem mu to hotela dati, ker ne morem popraviti 

narejene škode. Povedal mi je vse, kako se je počutil v zvezi z volitvami in kako gredo stvari. 

Potem me je vprašal, kako se jaz počutim. Tedaj je prišla iz hiše njegova žena in rekla: »Glej, 

kakšni ljudje so ...« Posploševala je. On se je obrnil k njej in rekel: »Ne, tega ne moreš reči, 

ker nam je ta gospa pravkar prinesla piškote!« Ko sva se pozdravila, sva oba veliko bolj 

spoštovala drug drugega. Čutim, da je to sad tega, da sem poskušala živeti za zedinjen svet. 

 

Izkušnja Shalom, gen4 iz Karačija, Pakistan: Živjo, sem Shalom, sem iz Karačija in danes bi 

vam rad povedal svojo izkušnjo. Pred karanteno sem hotel kupiti kolo. Zato sem začel dajati 

na stran svoje prihranke. Potem pa je prišlo do karantene in ko sem šel z očetom iz hiše, mi je 

bilo zelo težko, ko sem videl veliko revnih ljudi. Zato sem se določil, da bom prihranke dal 

revežem. Ko grem ven, dajem svoje prihranke tistim revežem. To je moja majhna izkušnja, a 

sem zelo zadovoljen. Hvala! 

 

Cheska in Pao – Filipini 

Pao: Poročila naj bi se 1. avgusta 2020. 

Cheska: Pripravila sva zabavno poroko, polno dogodkov v mojem rojstnem mestu s prijatelji 

in sorodniki. Potem je prišel COVID in smo bili izolirani. 

Pao: Nisem pomislil, da bo karantena trajala vse do dneva najine poroke, a je bilo tako. Zato 

sva se odločila, da se kljub omejitvam poročiva. 

Cheska: Bila sva pripravljena, da se odpoveva vsem najinim načrtovanjem. Upala sva, da 

bodo pri poroki vsaj najini starši. 

Pao: Toda starši so bili daleč: moj oče v Združenih državah Amerike, Českini starši dve uri 

leta daleč in tudi to se je zdelo nemogoče. Odločila sva se, da se odpoveva tudi temu in da 

bova samo midva, duhovnik in priči, najmanjša nuja. 
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Cheska: Tako sva bolj cenila pravo bistvo poroke – sveto zedinjenje med nama in Bogom. 

Če je kaj, kar me je najin odnos naučil, je to: ko pustimo, da stvari gredo, kakor morajo in 

zaupamo vse Bogu, prejmemo veliko več, kot smo prosili. 

 

4. GLOBALNI VZGOJNI SPORAZUM 

Annalisa: Vemo, da so se mnogi drugi mladi odločili, da se kot Pao in Cesca poročijo v tem 

tako zapletenem času. Njim voščimo vse najboljše! 

V zgodbah smo slišali, kako je Shalom in kot on mnogi med nami, med pandemijo čutil, da je 

treba na novo pregledati naš življenjski slog in okrepiti pričevanje bratstva. V Gibanju smo 

začeli z izjemno skupnostjo dobrin. S prispelim smo uspeli že pokriti polovico prošenj za 

pomoč, prednost smo dali potrebam oseb in skupnosti, ki jih je pandemija najbolj prizadela. 

Res hvala vsakemu! Če bi kdo hotel še kaj prispevati ali povabiti koga k temu, lahko pogleda 

na spletno stran www.focolare.org, kjer so vsi podatki in tudi nekaj novic o tem, kako se 

odvija ta akcija. 

15. oktobra je papež Frančišek v veliki dvorani lateranske univerze skupaj s političnimi in 

verskimi voditelji ter iz sveta vzgoje in izobraževanja zagnal GLOBAL COMPACT ON 

EDUCATION, globalni vzgojni sporazum za vzgojo otrok in mladostnikov za svet miru in 

bratstva. Tudi Gibanje fokolarov se je vključilo v obdelavo sporazuma in ga je sprejelo z 

vsem bogastvom in novostjo Chiarine pedagoške vizije. 

 

Papež Frančišek (video sporočilo GLOBAL COMPACT ON EDUCATION): Govorimo o 

»vzgojni katastrofi« (...) zaradi približno deset milijonov otrok, ki bi bili lahko prisiljeni 

zapustiti šolo zaradi gospodarske krize, ki jo je povzročil koronavirus. 

Spiker: Bilo je 15. oktobra 2020, ko je papež Frančišek sprožil močan, nov alarm zaradi 

poglabljanja svetovnega vzgojnega razkoraka. 

Zato je nastal globalni vzgojni sporazum, medkulturni in medverski sporazum za ustvarjanje 

civilizacije skladnosti in edinosti. 

Papež predlaga globalni načrt s sedmimi točkami: vrniti v središče osebo, poslušati otroke in 

omogočati jim dostop do izobrazbe, odpreti se sprejemanju; ekonomija in politika kot 

služenje, pozornost na skupni dom.  

Msgr. Vincenzo Zani, tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo (italijansko): Spodbujati je 

treba vsaj tri pomembne korake: 

- postaviti v središče osebo, ki ima pravico, da je izobražena in da jo spremljajo do 

dozorevanja preko številnih življenjskih etap; 

- z zaupanjem načrtovati srednjeročne in dolgoročne pobude preko poslušanja vprašanj 

v mladih in odraslih osebah; 

- dialog med kulturami in verstvi in odnos za ustvarjanje novega humanizma, to je, 

vključujoče vizije. 

Posebej je potreben pogum, da oblikujemo osebe, ki bodo pripravljene služiti skupnemu 

dobremu in zato zmožne ustvarjati novo človeštvo. 

http://www.focolare.org/
http://www.focolare.org/
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Glasba in podobe 

Spiker: Nieves Tapia je ustanoviteljica in direktorica Latinsko-ameriškega centra za učenje in 

solidarnostno služenje, svetovne vzgojne mreže z več sto šolami in več milijoni učencev. 

Preko “pedagogike učenja – služenja” se otrok ali najstnik uči tako, da služi drugim in 

skupnosti: 

Nieves Tapia, direktorica Latinsko-ameriškega centra za učenje in solidarnostno služenje 

(špansko): To pomeni, da se lahko otroci iz vrtca učijo naravoslovnih ved s skrbjo za drevesa 

in tako pomagajo pri pogozdovanju nacionalnega parka; da vzgojna pot otrok iz šole Fiore 

krepi pravice naroda Maja; da dijaki tehnične šole razvijejo vetrne generatorje, da bi kmečko 

prebivalstvo njihove skupnosti imelo dostop do trajnostne energije. 

Spiker: Na Madžarskem je Szilvia Berényi že dve leti skupaj s kakimi sto osebami iz Gibanja 

vključena v tečaj z imenom “Dialog vesti”:  

Szilvia Berényi, svetovalka IT (madžarsko): Ko so se leta 2018 približevale parlamentarne 

volitve na Madžarskem, smo ugotovili, da je v samem Gibanju težko govoriti o političnih 

temah ali ljudje raje molčijo, da ne bi prišlo do sporov. 

Da bi povečali našo zmožnost vzpostavljanja dialoga, smo odprli nov prostor za pogovor. 

Namen ni bil v tem, da bi takoj prišli do enotnega pogleda na problematična vprašanja, ampak 

da bi razumeli razloge in namene drugega. 

Naučila sem se bolje razumeti svoje sodelavce, mojo družino in ljudi iz okolice. 

Pred enim letom smo začeli z novim projektom v sodelovanju z Univerzitetnim inštitutom 

Sophia. Imenovali smo ga Sophia Network for Eastern Europe. 

Imamo vpisane ljudi iz desetih držav od Rusije do Slovenije z namenom, da razvijamo 

zmožnost misli v odnosu in spodbujamo kulturo dialoga na vseh poljih. 

Glas: Zamisel o globalnem vzgojnem sporazumu je nastala v pogovoru med osebami različnih 

zgodovin, kultur in verstev, kakor pove José Levy, Jud, eden od pobudnikov, ki je papežu 

predstavil predlog: 

José Levy, mednarodni dopisnik CNN (špansko): Medverski vzgojni sporazum je nastal po 

skoraj sedemletnih stikih med José María del Corral in Enrique Palmeyro, znanim novinarjem 

Henrique Cymerman in menoj. Po eni strani vidimo potrebno zahtevo, da se konča pojav 

milijonov otrok po vsem svetu, ki nimajo vzgojnih struktur in so lahka žrtev predvsem 

ekstremistov. 

(…) Po drugi strani imamo nič manj kot papeža Frančiška, ki je lahko resnično tisti, ki 

povezuje ta veliki projekt. 

Glas: Kaj storiti, da bi se danes udejanjil ta vzgojni sporazum? José María del Corral, direktor 

Scholas Occurrentes, med pobudniki Globalnega vzgojnega sporazuma, vidi v interkulturnem, 

medverskem in medgeneracijem sodelovanju največje oporne točke: 

José María Del Corral, direktor Scholas Occurrentes (špansko): Prepričan sem, da je vzgojni 

sporazum, s katerim je začela Kongregacija za katoliško vzgojo prav sredi pandemije, za nas 

velika priložnost, da jo konkretiziramo: po eni strani tako, da uporabljamo nove tehnologije in 

zbiramo mladino znotraj in zunaj vzgojnega sistema. Po drugi strani tako, da jim govorimo in 
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pripravljamo tečaje o interkulturi in medverstvu, kakor je prosil tudi papež, da povežemo 

odrasle, stare in mladino. 

Annalisa: Nekaj, kar smo se naučili v teh mesecih pandemije: življenje se ne more ustaviti, ne 

naše ne skupnosti, v katerih živimo, čeprav to pomeni dodatne težave. Vse je v tem, “kako” 

delamo stvari in “kako” se soočamo z okoliščinami. 

 

5. DEJANJA BRATSTVA – 2. del 

Jolly Tayaban – Avstralija 

Sem medicinski tehnik in delam na oddelku za pomoč pri dihanju v bolnišnici v Melbourneu 

v Avstraliji. 

Ko sem odkril, da sem pozitiven na Covid-19, je bil to zame šok in doživel odpor. Vedno sem 

mislil, da je prenos virusa znotraj oddelka minimalen oziroma ničen, ker smo zelo pazili pri 

uporabi osebne zaščite. 

Prvi teden izolacije sem bil nemiren. Potem sem začel spraševati Boga, zakaj je dopustil, da 

se je to zgodilo meni. 

Spomnil sem se na številne izkušnje v službi, ki so mi vlivale mir. Ko sem enkrat urejal mrtvo 

bolnico, so mi rekli, naj hitro končam, da bi bilo čim manjše tveganje za okužbo. Pomislil 

sem: toda ta bolnica je mati, sestra ali žena komu. Neodvisno od stanja zaradi koronavirusa je 

treba to osebo temeljito očistiti in skrbno pripraviti. Na koncu tiste noči sem čutil, da sem 

naredil pravilno in sem mirno zaspal. 

Občasno sem se zadržal dlje v sobi kakega bolnika s Covidom in se z njim pogovarjal, saj so 

mnogi trpeli zaradi depresije ob tako podaljšani osami. 

Spominjam se, da sem bil ob koncu turnusa izčrpan. Toda svojo utrujenost sem lahko podaril 

Bogu za bolnike, ki so najbolj trpeli. 

Potem znova misel: sredi vsega truda, da bi ljubil, zakaj sem bil ’nagrajen’ s tem smrtnim 

virusom? 

Začel sem razumevati nekatere stvari: Bog je ljubezen in poln usmiljenja. Ob misli na Jezusa 

na križu sem prejel odgovor na to vprašanje. 

Bog ima večji načrt za nas. Morda ga ne vidim jasno in morda mi bo prihodnost dala druge 

preizkušnje, a nikoli brez milosti, da bi jih lahko premagal. Našel sem novi mir. 

 

Stephany – Fortaleza, Brazilija 

Danes vam bom povedala kratko izkušnjo, ki sem jo doživela še kot gen3, o ’drzniti si skrbeti 

za’. Bilo je na začetku karantene in hotela sem pomagati ljudem, a nisem imela ne možnosti 

ne denarja. Imela pa sem vedno veliko željo, da bi dala kri. Pomislila sem: Grem in darujem 

kri! 

Poklicala sem in od tistega trenutka do tedaj, ko sem darovala kri, sem bila zelo srečna, kar je 

nepojasnjeno prihajalo od znotraj. Izvedela sem, da lahko z vrečko z nekaj mililitrov krvi 

pomagam do štirim ljudem. Nekaj tako majhnega in Bog je storil, da je postala tako velika 

stvar. To je moja izkušnja. 
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Rondro – Madagaskar 

Ko sem izvedela pri zdravniku, da imam koronavirus, se mi je zdelo, da se vse ruši. Ko sem 

prišla domov, so moje hčere že pripravile sobo za izolacijo. 

Preplavil me je dvom, stiska, žalost in strah za mojo družino ... 

Čez nekaj dni sta bila tudi ena od hčera in mož pozitivna. Za nas je bilo težko. Morali smo 

jemati veliko zdravil. 

Na misel so mi prišle besede svetega Pavla, ki pravi: »Kdor zaupa v Boga, bo zmagal«. Tako 

smo vse položili v njegove roke. 

V našem mestecu ni bilo več mogoče najti zdravila, ki smo ga potrebovali, poleg tega je bilo 

za nas zelo drago. 

Prosili smo za pomoč sorodnika, ki živi v prestolnici. Poslal nam ga je preko kurirja. 

Na naše veliko presenečenje so bila v škatli tudi vsa zdravila, ki si jih nikoli ne bi mogli 

kupiti. 

Izkusili smo: ko zaupamo v Boga, smo priče njegovim čudovitim stvarem. 

 

6. TELEVIZIJSKI FILM O CHIARI LUBICH: INTERVJU S CRISTIANO CAPOTONDI 

Annalisa: Zdaj pa presenečenje. Imamo možnost, da vnaprej pokažemo predstavitev filma za 

televizijo, posvečenega Chiari Lubich. Ta bo predvajan na Raiuno, italijanski televizijski 

mreži, na začetku januarja. 

Predstavitev lahko vidimo z dovoljenjem Casanova Multimedia, ki je pripravila film za 

televizijo in je izključno za to spletno povezavo. Zato vas prosimo, da ga ne širite po drugih 

kanalih. 

Zatem bomo prisluhnili intervjuju Stefanie Tanesini z glavno igralko v vlogi Chiare Lubich  

Cristiano Capotondi. 

 

Vse se je začelo v Trentu med vojno. 

Bežimo! 

Učiteljica Chiara, zakaj nas bombardirajo? 

Po ulicah je polno mrtvih in ranjenih, strašno! 

Pripraviti se moramo. To je šele začetek! 

In Gino?  

Zdravnik Lubich, je tako? 

Se poznava? 

Bojim se samo, da te ne bom več videla. 

Obljubljam, da bom previden partizan. Ti misli samo na to, da končaš študij filozofije. 

Nacisti so zasedli mesto, bi se jim hoteli pridružiti?  

Glej, oni so naši zavezniki in mi jih izdajamo.  

Oprostite, kdo nas bombardira? Angleži in Američani, ne Nemci. 

Nekaj dobrega ima ta alarm! 
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Ko zatuli sirena, vsaj vem, da vas bom vse našla tu. 

To je posebno dekle. Pravkar je prišla z juga.  

Od kod pa vse to veselje?  

Iz čutare! Zdi se voda, a je žganje.  

Tvoja kolegica mi je rekla, da delate za reveže. 

Kdor ima možnost, mora dati tistemu, ki je v večji potrebi. Tako se bomo okrepili. 

Da, kajti človeško bitje je v polnosti srečno samo, ko prižge pravi motor svojega življenja: 

ljubezen. 

Kar koli se zgodi, bomo ostale zedinjene! 

To je žena, hči socialista. Sestra komunističnega zdravnika, partizana, ki ga iščejo. 

Ti se boriš s tvojimi možni v hribih in jaz z mojimi ženami v mestu.  

Tako veliko ljudi trpi in me smo jih samo poskusile ljubiti. 

In če bi vam Cerkev rekla, da ste začele s herezijo? 

 

Stefania: Tukaj sva s Cristiano Capotondi, ki v televizijskem filmu “Chiara Lubich, ljubezen 

premaga vse” igra prav Chiaro. Živjo, Cristiana, dobrodošla! 

Cristiana Capotondi: Dober večer, Stefania!  

Stefania: Cristiana je ena od najbolj uspešnih igralk v italijanski filmski in televizijski 

proizvodnji, zelo priljubljena pri občinstvu. Mnogostranska igralka, ki je igrala različne vloge 

z žgočimi tematikami, kot je mafija, invalidnost, nasilje nad ženskami in zdaj Chiara Lubich. 

Cristiana, kako si se pripravila na to vlogo? 

Cristiana: Najprej sem veliko, veliko prebrala o Chiari Lubich in brala veliko Chiaro Lubich.  

Odkrila sem pozitivno nemirnega duha, duha, ki ne uspe sprejeti ideje o mestu, o državi in 

svetu, polnem trpljenja in v svojem malem, izhaja iz skupine prijateljic v italijanski provinci 

poskuša odgovoriti na bolečino z ljubeznijo. Poskusila sem se postaviti v kožo te ženske, zelo 

mlade ženske. Iskala sem duhovni vidik znotraj Chiare, onkraj samo verskega vidika, ki je 

lahko nekje omejitev za nekoga, ki ni katoličan. Chiara in njen ekumenizem pa sta vedno 

zajemala vse. Iskala sem tam, tam, kjer smo zajeti vsi. 

Stefania: Kakšno Chiaro sta hotela prikazati ti in režiser Giacomo Campiotti?  

Cristiana: Giacomo se je hotel osredotočiti na izhodišče tega Gibanja, ki je še danes tako živo 

in živahno. 

Zato sva pripovedovala o preprostosti dekleta, ki s svojo nežnostjo, močjo, odločenostjo uspe 

pritegniti ves kraj, vse mesto in potem vso državo in ves svet v svoje videnje vesoljnega 

bratstva.  

Chiara ni samo ženska, ki je pokazala na pomembne vrednote, ampak tudi ženska, ki se je 

borila za uresničitev svojih sanj. To je po mojem prvo sporočilo, ki lahko vzbudi v gledalcu 

poistovetenje z njo. 

Stefania: Kaj odnašaš od Chiare, kdo je Chiara zate, potem ko si jo zaigrala? 

Cristiana: Od Chiare prinašam načelo, da je drugi jaz. To je zamisel o odnosu z zunanjim 

svetom, kakor bi bil zunanji svet v meni.  
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Stefania: Cristiana, hvala! Zahvaljujemo se ti in na svidenje 3. januarja na Rai Uno s filmom 

“Chiara Lubich, ljubezen premaga vse”. 

Cristiana: Hvala, hvala, Stefania! Pozdrav vsem! 

 

7. LETO 2020 V SLIKAH Z MARIO VOCE (EMMAUS) IN JESÚSOM MORÁNOM 

Annalisa: Zdaj smo skupaj z Emmaus, Mario Voce, in Jesúsom Moránom, predsednico in 

sopredsednikom Gibanja fokolarov. 

Hvala, ker sta z nami, dobrodošla! Z vama bi radi pregledali leto 2020, resnično posebno leto 

v naši zgodovini. Tednik Time ga je označil za najslabše leto nasploh. Nam se zdi, da je bilo 

poleg bolečine, velike bolečine, kateri smo bili priča, to leto tudi kaj drugega. 

Radi bi ga pregledali, kakor bi prelistali album s slikami, pogledali bomo nekatere pomenljive 

slike za naše življenje in za življenje Gibanja fokolarov. 

Začnimo s to sliko. V resnici še ni bilo leto 2020, bil je 2. september 2019. Vendar se nam 

zdi, da je zaradi pomena zasebnega sprejema pri papežu Frančišku pomenil za družbeno leto 

Gibanja, ki se začenja vsako leto septembra, izjemen začetek. 

Jesús, ob tej priložnosti je papež povabil, da peljemo naprej Chiarina preroštva. Kaj pomeni to 

v tem zgodovinskem obdobju? 

Jesús: Kakor je papež povedal v Loppianu, menim, da je veliko Chiarinih preroštev še na 

začetku. Če pa dobro premislimo, verjamem, da so ti časi najbolj primerni za udejanjanje 

nekaterih od teh preroštev na cerkvenem, civilnem področju. Vsi vidimo, da se prebuja globlji 

čut za človeštvo, razumevanje, kaj je pravzaprav Cerkev. 

Prepričan sem: da bi udejanjili te prerokbe, bi morali vzpostaviti dogovore z drugimi 

cerkvenimi in družbenimi silami. 

Annalisa: Pojdimo k še enemu zgodovinsko daljnosežnemu dogodku. Preskočili bomo eno 

leto, ker smo oktobra 2020, ko je prišel na obisk njegova svetost Bartolomej I., ekumenski 

patriarh iz Carigrada, v mednarodni center Gibanja fokolarov, kjer je molil na Chiarinem 

grobu. 

Emmaus, ob pogledu na to sliko razumemo, kako globoko prijateljstvo vaju povezuje. Tisti 

dan ti je rekel: »Predraga sestra«. 

Kaj je bil zate ta obisk? 

Emmaus: No, najprej ganjenost. Dovolj je pogledati te slike, da bi razumeli, kako je bilo. Res 

sem čutila, da me ljubi kot sestro, videti je osebni in poseben odnos. 

Vendar je bilo veliko več, ker ni obiskal mene, to je bil obisk poglavarja Cerkve, Cerkve iz 

apostolskih časov – torej: kakšne Cerkve! – Gibanju fokolarov, Chiarinemu Delu, njegov 

obisk Chiare ob stoti obletnici rojstva. Rekel je namreč, da je prišel, da bi jo počastil. Voščil 

nam je, naj bomo vredni, da prinašamo Chiarino karizmo v svet, tako da pričujemo povsod in 

vsem ljubezen, ki lahko reši današnji svet.  

Annalisa: Leto 2020 je bilo tudi leto stote obletnice rojstva Chiare Lubich.  
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Smo v Trentu na odprtju razstave "Chiara Lubich Mesto Svet". 

Po odprtju te razstave so se pomnožile razstave v svetu v več mestih. Tukaj je slika in iz 

arhitekture razumemo, da smo v Nairobiju v Keniji. Tukaj so prerezali trak za razstavo v 

Jeruzalemu: en del je ves posvečen odnosu med Chiaro Lubich in Svetim mestom. 

Konec januarja, 25. januarja, je prišel predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella v  

Trento. V svojem govoru se je spomnil Chiare preprosto, a globoko; dodal je nekaj svojih 

osebnih spominov. Tako smo odkrili, da je osebno poznal Igina Giordanija. 

Nato je nastopila pandemija, prizorišče se je spremenilo, naše življenje tudi. Tukaj je nekaj 

simboličnih slik, ki nas spominjajo na te dneve. Na družbenih mrežah so jih objavljali 

zdravniki, medicinsko osebje, bolniki in mnogi, ki so omagali.  

Seveda se je v takih okoliščinah tudi praznovanje stoletnice spremenilo. Razstava v Trentu se 

je na primer obogatila z virtualnim obiskom; tista v Braziliji je bila zelo originalna, ker je 

preko spleta prišla na družbene mreže. 

Emmaus, ko gledamo na leto stote obletnice v pandemiji, sredi katere smo še, kakšen pomen 

ima ta stota obletnica? 

Emmaus: Menim, da nas je pandemija naučila veliko stvari in med drugim nas je spomnila na 

nekaj, kar smo skoraj nezavedno dali za naslov stote obletnice Chiarinega rojstva, saj smo dali 

naslov "Obhajati, da bi se srečali". Srečanje, živo srečanje s Chiaro ne more biti omejeno na 

stoto obletnico, niti na leto stote obletnice. Ni konec, nadaljuje se, dokler bo na svetu nekdo iz 

Chiarine družine, ki bo še naprej pripravljal srečanja, na katerih bo pričeval, da je Chiara živa, 

da ima Chiarina karizma kaj povedati svetu. 

Annalisa: Veliko drugih dogodkov tudi samega Gibanja se je preselilo na splet. Teden za 

zedinjen svet na primer, ki ga pripravljajo naši mladi in otroci na začetku maja. Tudi letos je 

bilo štiristo večjih in manjših dogodkov v 65 državah, vse na spletu. 

Potem tudi mariapoliji, letna srečanja Gibanja, so se preoblikovali in oddajali in spremljali na 

spletu. 

Nadaljujmo z listanjem albuma. Poleteli bomo in skočili na Filipine. Ta cvet, ki se hoče 

prebiti skozi prah, je bil posnet v mestecu v Tagaytayu, kjer je izbruh vulkana Tall pokril s 

pepelom veliko območje, tudi samo mestece Gibanja. Povzročil je hudo škodo. Potem še ena 

slika, ki smo jo izbrali in jo po mojem prepoznate: mesto Bejrut, še vedno je vtisnjeno v nas, 

ko je v pristanišču prišlo 4. avgusta do eksplozije, zaradi katere je bilo več kot 100.000 

mrtvih, na tisoče ranjenih, veliko uničenje v državi, ki je že doživljala težko ekonomsko in 

družbeno stanje, poslabšano zaradi pandemije. 

Jesús, govorili smo o izjemnih stanjih in zelo bolečih, s katerimi smo se letos morali soočiti. 

V Gibanju je eno posebej težko. Prišlo je do nekaterih primerov zlorab nad mladoletniki s 

strani oseb iz Gibanja. V nekaterih primerih se je to zgodilo dolgo nazaj, drugi so časovno 

bližje. Vključene so bile tudi posvečene osebe. 

Marca 2019 sta z Emmaus napisala pismo vsem osebam iz Gibanja, da bi jih obvestili, da se 

je ta rana zgodila tudi med nami. 

Jesús: Da, na žalost – kakor si dobro povedala – moramo priznati, da je do rane zlorab – ne 
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samo zlorab mladoletnih, tudi zlorab oblasti, druge vrste zlorabe – prišlo tudi med nami. V 

tem smislu bi radi izkoristili priložnost svetovne povezave, da bi z vsem srcem, iskreno prosili 

za odpuščanje vse, ki so bile žrtve kakršne koli oblike zlorabe. To je prvo, kar bi radi povedali 

eno leto po tem pismu. 

Ker vemo, da to ni nikoli dovolj, bi radi zagotovili, da si prizadevamo in bi želimo vedno bolj, 

vedno bolj skrbno glede preventive in oblikovanja, da se kaj takega ne bi več dogajalo. To je 

namreč tako zelo v nasprotju s tem, kar nam je Chiara podarila, da se res ne bi smelo več 

zgoditi. 

In še zagotovili spremljanje žrtev, kar je najbolj pomembno in upamo, da lahko to vedno 

bolje, vedno bolj skrbno naredimo. 

Emmaus: Prav gotovo! To trpljenje živimo skupaj, ga sprejmemo skupaj, vsi skupaj in samo 

skupaj ga bomo uspeli preseči, ker je to veliko trpljenje za vse. 

Spominjam se, da smo v tisto pismo zapisali, da je vsak posamezni primer za nas veliko 

očiščevanje in tako je. Napisala sva, da ponižno in z globokim sočutjem sprejemava tistega, ki 

je morda zaradi naše premajhne pozornosti doživel nepopisne travme. Zavzemimo se, da 

usmerjamo ali na novo usmerimo naše ravnanje kot posamezniki in kot Gibanje, da bomo 

vedno bolj zavestno in zrelo ravnali v pogledu zaščite in varovanja posebej mladoletnikov. 

V istem pismu sva poudarila, da moramo paziti na to, da gledamo preko našega Gibanja, saj 

bi radi prispevali k bratstvu vseh. Zato moramo sprejeti krik bolečine vseh, ki trpijo zaradi 

zlorab, posebej mladoletnih, a ne samo njih, otrok in mladih sveta. Ta pozornost nas mora 

spodbujati, da gledamo na vse te ljudi kot na Ženina, ki smo ga izbrali, kakor na zapuščenega 

Jezusa. Zato moramo čutiti privlačnost, da tolažimo to bolečino in storiti moramo vse, da v 

prihodnje ne bi več prihajalo do takih travm. 

To tako glede zlorab otrok in mladoletnih kot za vsako drugo zlorabo, tudi odraslih, 

invalidnih oseb, vseh, ki trpijo kakršne koli oblike zlorab njihovih pravic, njihove osebe, 

njihovega dostojanstva. Pritegniti nas morajo in jih moramo ljubiti in olajšati te rane, po 

možnosti odgovoriti z našo pozornostjo in ljubeznijo žrtvam, vsem, ki trpijo zaradi tega, in 

omogočiti, da se take travme ne bi več ponovile. 

Annalisa: Medtem ko si govorila, mi je prišlo na misel, da smo se letos obvezali “skrbeti za”, 

kar je vključeno v stezo za bratstvo. Zamislili so si jo mladi, a jo sprejema vse Gibanje 

fokolarov in drugi, “drzniti si skrbeti za”, Dare to Care. Med primeri te skrbi, da bi prišli do 

skrajnih posledic ljubezni, da bi slišali krik tudi narodov, ki najbolj trpijo, se verjetno vsi 

spominjamo Miriam Lefebvre, dekle iz Gibanja fokolarov, staro 26 let, Francozinjo, ki je 

izgubila življenje v atentatu v Nigerju, kamor je šla – študirala je smer zdravljenja konfliktov 

– na humanitarno misijo. 

Emmaus: K temu nas spodbujajo tudi naši gen. Toda naši gen so praktično v prvi vrsti vsega, 

kar Gibanje čuti. Ne moremo ne izbrati, da ljubimo zapuščenega Jezusa, ne da bi gledali na 

zadnje, najbolj uboge, najbolj pozabljene na svetu.  

Jesús: To je beseda za ta čas, skrbeti za. 

 



13 

Annalisa: Ta pogled na leto 2020 smo končali. Poglejmo še na leto 2021, saj bo na začetku 

Vrhovna skupščina Gibanja fokolarov. Z njo se konča tvoje predsedovanje. Če bi povzela v 

nekaj slikah teh dvanajst let predsedovanja, kaj bi izbrala? 

Emmaus: Izbrala bi tri slike. 

Prva je marec 2008, slika Chiarinega pogreba, na katerem je Cerkev pričevala o veličini 

karizme, a ne samo Cerkev, cerkve, verniki različnih porekel, kultur, verstev, vsi so pričali o 

veličini vpliva karizme nanje. To je prvo. Po mojem je na tem pogrebu prišlo do izraza … 

Včeraj sem slišala izkušnjo fanta, ki je prišel tja skoraj slučajno in je tedaj spoznal Chiaro, ko 

je bila mrtva. A očitno je bila zelo živa, saj mu je govorila in ga poklicala, naj hodi po njeni 

poti. Zato Chiara, živa tedaj. 

Potem slike teh dvanajstih let, v katerih vidim Chiaro živo v njenem Delu, v njeni karizmi, ki 

se je širila po svetu v številnih dejavnostih ljubezni, solidarnosti, kar je Chiarina družina 

pokazala vsem ljudem, s katerimi se je srečevala na svetu, in pričevanje ljubezni, Chiarine 

karizme. Tako smo videli zadnja med to spletno povezavo. 

Zadnja slika je slika papeža Frančiška, ki podpisuje okrožnico o bratstvu, ker se mi zdi, da je 

vrhunec tega, kar bi si lahko želela Chiara: da papež pokaže vsemu svetu njene sanje, 

Chiarine sanje, ki so Jezusove sanje: »Da bi bili vsi eno«. 

 

8. CHIARA LUBICH O EDINOSTI 

Končno sem tudi zaradi tega hotela povedati nekaj v uvod za Chiarino misel z naslovom: 

"Edinost", saj nam jo prikaže na ta način, da smo blizu vsem. Zakaj? Ko je Bog poslal 

Chiarino karizmo na svet, je hotel izreči svetu to besedo, besedo "edinost". 

Toda edinosti ne ustvarjajo ljudje, edinost je milost, ki prihaja od Boga. A Bog je bil tako 

dober, da nam je povedal, kakšne pogoje hoče od nas ljudi, da bi lahko podelil tako milost. 

Pogoji so medsebojna ljubezen, da se imamo radi, kakor nas je ljubil on; toda ne na kakršen 

koli način, da se imamo radi z mero zapuščenega Jezusa, ki nam je pokazal, da je iz ljubezni 

pripravljen dati za nas vse, vse iz ljubezni do človeka. 

Zato nas Chiara spodbuja, da imamo med seboj tako ljubezen prav zato, da bi lahko s to 

ljubeznijo dali svetu našo besedo in ta beseda je "edinost", kar svet danes hoče slišati in ne 

more je slišati, če ne živimo medsebojne ljubezni, ki pritegne to milost. 

To je Chiarina misel, ki jo bomo zdaj skupaj poslušali. 

 

Chiara Lubich: (iz telefonske konference 26. septembra 1996 - Edinost) 

Edinost. Kaj pa je edinost? Ali je mogoče uresničiti edinost? 

Edinost je tisto, kar Bog hoče od nas. 

Edinost pomeni uresničevati Jezusovo molitev: »Da bodo vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in 

jaz v tebi, (...) jaz v njih in ti v meni, da bodo popolnoma eno« (Jn 17, 21−23). 

A edinosti ne moremo uresničiti samo z našimi močmi. To more storiti le posebna milost, ki 

izhaja iz Očeta, če smo posebej pripravljeni, če izpolnjujemo točno določen in potreben 

pogoj. 
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Ta pogoj je medsebojna ljubezen, ki jo je Jezus zapovedal in ki jo moramo živeti. 

Njegova medsebojna ljubezen, tista, kakršno hoče On, ki ni, to vemo, preprosto duhovno 

prijateljstvo ali dogovor ali dobro razumevanje. 

Ta je v tem, da ljubimo drug drugega, kakor nas je On ljubil. In to vse do zapuščenosti: vse do 

popolne nenavezanosti na tvarne in duhovne stvari in bitja, da bi mogli postajati med seboj 

popolnoma eno drug z drugim. 

Tako naredimo naš del in izpolnjujemo pogoj, da bi prejeli milost edinosti, ki ne bo manjkala, 

ki ne more manjkati. 

Kolikšna hvaležnost se mora roditi v nas ob tej misli, ker smo poklicani v to, kolikšna pobuda, 

da bi živeli tako, da bi mogli prejeti tak dar, katerega tam, kjer ne živijo tako, ni! 

Moramo se spomniti, da gre pri naši skupnostni duhovnosti za milost več; da se nam lahko 

nebo vsak trenutek znova odpira in če naredimo to, kar vprašuje, lahko, prepolni te milosti, 

naredimo veliko, veliko za Božje kraljestvo. […] 

Zavedajoč se te izredne prednosti smo se zato tako izražale v prvih časih: 

»Zapičite si v glavo eno samo misel! Velike svetnike je oblikovala ena sama misel.  

In naša misel je: edinost«. 

»... naj se vse poruši. Samo edinost nikoli! Nosite med seboj ... vedno prižgan ta Ogenj. In ne 

bojte se umreti. Saj ste že doživeli, da zahteva edinost smrt vseh, da damo življenje Enemu! 

To izpolnjujte kot sveto dolžnost, čeprav vam bo prinašala tudi neizmerno veselje! Jezus je 

obljubil polnost veselja tistim, ki živijo edinost!« [...] 

Prizadevajmo si za to! To hoče Gospod od nas. To hoče preko naše karizme, zapisane v naš 

Statut: edinost je predpostavka za vsako drugo Božjo voljo. 

Potem lahko tudi govorimo in izžarevamo evangelij. A po tem. 

 

9. NASLEDNJA POVEZAVA IN SKLEP 

Annalisa: Prihajamo do sklepa te povezave. Čez nekaj dni bo božič. 

Emmaus: Zato: srečen božič, vesel božič vsem! 

Kakšen božič bo letos! V letu pandemije! Božič v pandemiji. Vidimo strašne stvari, uboštvo 

vse do lakote in to vedno večje lakote na veliko koncih: vidimo vojne, delno skrite, delno še 

vedno v teku; podnebno katastrofo, spremembe, ki ogrožajo skupni dom. 

Zaradi vsega tega bi rekli: toda na ta svet je prišel Jezus, Jezus se je učlovečil in si privzel ta 

svet, prišel je iz ljubezni, da bi nam tako dokazal svojo ljubezen? Zato po eni strani čutimo, da 

smo majhni pred veličino te ljubezni, hvaležni njemu, ki nam je dokazal to ljubezen. Po drugi 

strani nas spodbuja, da naredimo kaj kot on, da pogledamo okoli sebe, da pridemo do vseh, a 

da začnemo pri najbolj odrinjenih na rob, pri najbolj ubogih, pri najbolj preprostih, 

zapuščenih, beguncih, tistih, ki so sami, bolnih, otrocih, vseh v potrebi. Spodbuja nas, da jih 

seveda ljubimo, kakor moremo: z našo podelitvijo ljubezni, misli, s skupnostjo dobrin in da 

občasno tudi tvegamo, tvegamo življenje, kakor ga je tvegal on. 
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Tedaj bo to res srečen božič, dober božič, božič dobrote in zato božič vedrine, upanja in 

veselja. 

Annalisa: Hvala za tako lepo božično voščilo! Končujemo našo spletno povezavo. Naslednjič 

se dobimo v nedeljo, 7. februarja 2021. Bo nekaj posebnega, ker bo v celoti posvečena 

Vrhovni skupščini Gibanja fokolarov, ki se bo končala prav tisti dan. 

Hvala, da ste spremljali to povezavo. In tudi z moje strani: srečen božič! 

Emmaus: Srečen božič vsem! 

Jesús: Srečen božič! 

(glasba in podobe) 


