»Listič Velika noč 2019«
Predrage/i,
pred nami je ponovno Velika noč in gotovo smo se v naših atrijih v teh zadnjih tednih in dnevih z
našimi otroki spominjali zadnjih dni Jezusovega življenja v Jeruzalemu (kako dragocen je naš
konkreten material!, kako bolj pozorno in kontemplativno je poslušanje in gledanje otrok in odraslih,
ko sledimo tem pripovedim!), »obhajali« smo zadnjo večerjo (kako pomemben se je počutil tisti, ki
je nastopal kot Jezus!)…
Da bi se med seboj še bolj povezali, vam posredujem dve premišljevanji, ki sem ju našla med
Sofijinimi zvezki in se mi zdita zelo pomembni.
Prvo se nanaša na »kriterij«, ki nam pomaga vedno bolj razumeti pomembnost molitve pri naših
srečanjih z otroki in pomembnost značilnosti (32 točk):
točka 3:
»Atrij je skupnost, v kateri otroci, vse od svojih prvih let, živijo skupaj z odraslimi in
sodeležijo isto versko izkušnjo, ki jim pomaga, da se bolj vključijo v širšo skupnost (družine,
Cerkve, družbe); - je prostor molitve, v katerem delo in molitev spontano postaneta meditacija,
molitev, kontemplacija, vesela izkušnja; - je prostor, v katerem je edini učitelj Kristus; otroci
in odrasli skupaj poslušajo njegovo besedo in skušajo prodreti v skrivnost obhajanja liturgije.«
in točka 4:
»Posredovanje krščanskega sporočila v atriju ima značaj praznovanja; - katehist ni učitelj,
spoštovanje gre samo edinemu Učitelju; - katehist se v duhu uboštva in spoštovanja pred
izkušnjo odpove vsakemu nadzoru (v smislu spraševanja, testov ipd), saj se zaveda, da mu
sadovi v njej ne pripadajo.«
Sledeče pa je napisala Sofia 5. februarja 1980 (podčrtano besedilo je iz njenega originala) po tem, ko
je v predhodnih srečanjih otrokom predstavila »zgodovino Kraljestva«:
»5. februar. Maša z otroki. Mali so prišli k pripravljanju darov: prepevali so. C. je, po
pesmi »Maša je končana«, prišla k oltarju, da bi poljubila duhovnika. Bilo je izredno
veliko število zahval. V ozadju molitev se je moglo slutiti predhodno poznavanje
zgodovine Kraljestva. To je – verjamem - edini pravi nadzor našega dela; če karkoli v
naši molitvi ponovno priplava na površje, pomeni, da je bilo dobro sprejeto, da je naša
predstavitev vključevala semena molitve.«
Drugo premišljevanje se nanaša na Gianno: Ne pozabimo, da prav v tem letu praznujemo stoletnico
njenega rojstva! V Združenih državah Amerike bo od 23. do 27. julija zelo zanimiv kongres:
»Formation Leaders Conference (op.prev. Konferenca voditeljev izobraževanj)« (kako pomembna je
neprestana formacija tistih, ki se posvečajo formaciji drugih!), da bi se spomnili njenega dragocenega
poučevanja, in prepričana sem, da ji bomo posvetili hvaležen spomin po vsem svetu.
Kot znamenje, kakšen temeljni pomen, ki ga ne bomo nikoli mogli dovolj poudariti, ima Giannina
vloga v »dogodivščini« naše kateheze, vam bom prepisala, kar sem našla v Sofijinih zvezkih, na dveh
različnih straneh:

27. junij 1977. S Patricio [Coulter], Anno [Guida], Gianno in Francesco smo skušale
narediti pregled dela z otroki… Predlagala sem splošen material o zakramentih, da bi
jih predstavili v povezavi z Dobrim pastirjem. Gianna se ni strinjala, ni jasno, zakaj ne,
druge pa so se.«
Z navadnim svinčnikom je nato dodana opomba: »Gianna ima prav«. (Opombe, ki jih je
Sofia pisala v svoje zvezke s svinčnikom, so vedno sad njenega naknadnega premišljevanja.)
Nato je narisana skica, v kateri je na sredini krog in v njem beseda »dobri pastir pašnik« in
okrog so kot žarki narisane ovce, 6 pravokotnikov, v katerih so napisana imena zakramentov:
krst, birma, spoved, maziljenje, posvečenje, zakon. In jasno je, da je sredina nedvomno
označena kot evharistija.

Z navadnim svinčnikom je dodano: »te stvari moramo narediti z otroki, skupaj z njimi«.
Nato, 27. oktobra, je imela srečanje z bivšimi učenkami in je napisala:
»Giannin natančen ugovor z dne 27. junija glede na material o zakramentih v povezavi
z Dobrim pastirjem: se ji zdi, da je preveč nasilno, če priliko, ki je načeloma primerna
le za krst, evharistijo in spravo, uporabimo za vse zakramente«. In z navadnim
svinčnikom je Sofija dopisala: »pravilno!«.
Kako dragocen dar je sodelovanje med Sofio in Gianno! Kakšna resnična, globoka … skupnost. In
to skupnost vam želim in privoščim, da bo vedno bolj rasla tudi med nami.
Veselo Veliko noč!
Objem,
Francesca

