
 

USKOVNIŠKA e-KAPLJICA #1 

  

  

  

 

Dragi Uskovničar! 

Jože zvoni, čas je za puščavo. Na uskovniške travnike se spušča mir. Tišina te objame in v 

njej zaslišiš vso lepoto šepeta narave. Zazreš se v nebo, vidiš v njem Stvarnika? 

In potem se zazreš še na list papirja, ki te vodi v srce. Dragocena kapljica sredi puščave 

uskovniškega direndaja. Tam v puščavi se lažje srečaš s seboj. 

Zdaj je pred teboj dragocena kapljica sredi puščave vsakdana. Praviš, da vdolini ni enako kot 

na Uskovnici. Vem, kako ti je. Objemajo te dragoceni in prijetni spomini, a potem te oblije 

hladen tuš nasprotovanj, grdih besed, prepirov. Kje si, Uskovnica? Kje ste, dobri ljudje? 



  

 

Si kdaj pomislil, da si v vsej tej množici vsakdana prav ti ta Uskovnica. Ti prinašaš 

v dolino veselje, mir, zaupanje, iskrenost, življenje, vero, Boga. To je tvoj odgovor. »Od 

vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo 

od njega toliko več terjali.« (Lk 12, 48) 

Danes je praznik. Se spominjaš molitev, ko si se vsakič hotel že pokrižati, pa si 

zaslišal: »Marija, pomoč kristjanov! Prosi za nas!« Marija, ta Marija danes praznuje rojstni 

dan. Mlado dekle, hči Joahima in Ane. Od vekomaj izbrana, da postane Mati Emanuela – 

Boga z nami. 

 

 

Naj Te pozdravim, Sveta Gospa in Kraljica nebeška, Mati si Božja. Naj te pozdravim, Sveta Devica! 



 

Vse to se je začelo, ko sta Joahim in Ana izrekla svoj »Da!« Svoj da življenju, ki ga je Bog 

pripravljal v njima, svoj da otroku, ki ga je Bog izvolil, da postane sveto dekle, Božja mati. To 

je bil tisti prvi da, ki je začel veličastno zgodbo odrešenja. Kaj pa tvoj da, tvoj odgovor na 

Jezusov načrt za tvoje življenje? 

Danes praznujemo rojstni dan naše Marije. Tiste žene, ki ji je Sin, ko je stala pod križem, 

izročil tvoje življenje z besedami: »Žena, glej tvoj sin.« (Jn 19, 26)Razumeš? Danes praznuje 

tvoja mama, Marija. Tista mama, ki je pomoč kristjanov, pribežališče grešnikov, Devica 

najmodrejša. Tista, ki je kraljica družine, tista, ki je rekla »Zgodi se«, tista, ki je šla na pot, 

tista, ki je zelo ljubila, tista, ki je most. 

Tista mama, ki Sinu reče: »Vina nimajo.« (Jn 2, 3) 

»Zdravja nimajo, ljubezni nimajo, sreče nimajo, poguma nimajo, veselja nimajo, miru nimajo 

...« danes prosi zate. 

 

 

 

 

Si že voščil svoji Mami? Kaj ji boš prinesel? Šopek rož, solze veselja ali bolečino srca, 

svoje hrepenenje ali hvaležnost za njeno skrb? Prinesi ji sebe. Odgovori na njeno 

ljubečo skrb in bodi njen. Totus Tuus – Ves Tvoj, kot sveti papež Janez Pavel II. 

 

  



 

 

Da bo letošnji začetek novih šolskih, študijskih in delovnih obveznosti blagoslovljen, te 

vabim nauskovniško mašo v četrtek, 15. septembra, ob 19.30 na Rakovnik. 

Saj veš, »z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo«. 

 

Pri tej sveti maši se bomo spomnili tudi našega prijatelja, animatorjaAndreja 

Ermana, ki se je v avgustu smrtno ponesrečil. Andrej je bil človek, ki je zares živel 

svoje življenje v polnosti. Svojo vero, veselje in življenjska spoznanja je z velikim 

žarom delil z nami. Dal nam je zgled, da bi izbirali tiste poti, ki osrečujejo soljudi in 

bogatijo svet, čeprav so včasih težje in naporne. Saj je življenje tega vredno! 
 

Rojstvo. Na kaj te še spomni ta beseda? Svetost, tišina ali pa bolj jok, ljubezen, svoboda, 

pogum in strah, življenje. Začetek. Tudi ti zdaj začenjaš novo šolsko ali študijsko leto. Kakšen 

bo tvoj začetek, kakšno bo tvoje »rojstvo«? Boš ob koncu leta žel sadove svojega truda ali boš 

spoznal, da si izgubljal dragocen čas? Vse je v tvojih rokah, potreben je tvoj odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In nenazadnje, ko bo nekoč prišel dan tvojega rojstva za nebesa, ko boš zapustil svet ... Bodo tvoji 

bližnji rekli, da si živel, v vsej polnosti doživel vsak trenutek dragocenega življenja? »Za vas živim!« je 

rekel sv. Janez Bosko. Za koga pa ti živiš? Ali pa morda ... sploh živiš? 
 

 

  

 

 

Vabim te tudi na Stično mladih, ki bo v soboto, 17. septembra, v samostanu Stična. Tam boš 

našel stojnico Salezijanske mladinske pastorale, zagotovo pa te bodo razveselili tudi znani 

uskovniški obrazi. :) 

 

  

 

Blagoslovljen začetek in milosti poln današnji praznik ti želim, 

tvoja kapljica. 
 

  

 


