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odprtje Zavoda Živ!m

2015
pričevanje Bernardette
Goulding iz Irske na
Nikodemovih večerih

2016
prve duhovne vaje,
ki jih je vodila
Bernardette Goulding

Fotografije so ilustrativne

steče proces žalovanja, odpuščanja
in sprave. Vikend je varen prostor,
kjer ostanemo v stiku z bolečino,
gremo skozi proces in se vrnemo
domov z novim odnosom do svojega otroka, do sebe in zaživimo
življenje v svobodi.«
Ob zadnjem Rahelinem vinogradu je ena od mam izvedela za
duhovne vaje samo zato, ker so
plakate Rahelinega vinograda, ki
jih je videla na mestnih avtobusih,
morali sneti in jo je zanimalo, kdo
so. Našla je Zavod Živ!m in prišla
v RV. Nekdo izve za duhovne vaje
na internetu, drugi na facebooku,
tretjemu pove prijateljica, spet drugemu mama ... »To je Božje delo in
številke niso v naših rokah. Pride
tisti, ki je poklican. Potreben pa je
pogum, da si lahko priznaš, kaj je
bilo, poiščeš pomoč in se nekomu
odpreš, nagrada pa je ozdravljenje,
mir in veselje. Potrebujejo pomoč
in zelo pomembno je, da molimo
zanje, da imajo duhovno moč, da
se spopadejo s strahovi,« izpostavi
Katarina. »Klicala me je oseba, ki je
starejša od 80 let, kar pomeni, da je
bil splav narejen pred 40, 50 leti. Želela je priti, tik pred začetkom pa je
sporočila: 'Ne zmorem še. Prosim,
molite zame, da bom to zmogla.'«
Skupaj na poti
Nekateri laže pokličejo p. Tomaža, ker je duhovnik, drugi Katarino, ker je mama. »Od trenutka, ko
oseba pokliče, ni več sama. Srečamo se že pred Rahelinim vinogradom in smo ji na voljo 24 ur na dan
pred duhovnimi vajami. V Rahelinem vinogradu se vse dogaja v
občestvu. »Vaje delajo skupaj in ko
si izkušnje podelijo, drugim medtem tečejo solze po licih, doživijo
sočutje in vedo, da jih ne obsojajo,«
poudari Katarina izkušnjo podelitve, ki odvzame sram. Po duhovnih
vajah ostajajo povezani in za tiste,
ki želijo, nadaljujejo s srečanji na
tri mesece.
»Pomembno se mi zdi, da je tudi
slovenska Cerkev z odprtostjo in
veseljem sprejela Rahelin vinograd, kjer se razvija kultura sočutja, odpuščanja in razumevanja,«
je p. Tomaž hvaležen za podporo.

»Program je odprt za vse, verne in
neverne, ki lahko sprejmejo ozdravljajočo Jezusovo navzočnost.«
Namenjen je staršem, bratom, sestram, babicam, dedkom, stricem
in tetam, ki so bili ranjeni zaradi
splava, ki ni prizadel samo mame,
ki ga je naredila, ampak vse okrog
nje. P. Tomaž ugotavlja, da prihajajo večinoma ženske in je toliko bolj
vesel moških, ki sprejmejo soodgovornost za splav in so dragocena
opora svojim ženam. Je upanje za
tvojo prihodnost!

naredil najboljše, kar sem lahko?«
se je spraševal Matej. »Ker sem oče
temu otroku, imam pravico jokati
za njim, ne glede na to, zakaj in
kako se je to zgodilo.« Veliki izziv je
bilo najti nekoga, ki bi mu zaupala in se o tem pogovarjala. Bala sta
se obsojanja. Katja je kmalu zatem
prebrala, da bo na enem od Nikodemovih večerov o splavu pričevala Bernardette Goulding, ki je na
Irskem začela Rahelin vinograd.
»Kmalu sva stopila v stik s p. Tomažem in mu zaupala svojo zgodbo.«
Povabil ju je na prvi Rahelin
vinograd na Hrvaškem, ki ga je
pomagala voditi Bernardette, in
osem mesecev po splavu sta šla v
letu usmiljenja prvič na duhovPrepričana, da delava najboljše
ne vaje kot zakonca. Težko je bilo
Katjino in Matejevo veselo prisprejeti, da ju ima Bog še vedno
čakovanje otroka je na rednem
rad in ju sprejema kot grešnika. Na
pregledu vznemirila diagnoza
vikendu sta prehodila pot od priprenehanja razvoja in poplava
bijanja na križ, odločitve, groba
informacij. Vsi zdravniki so
do vstajenja. »S splavom sva
bili enotnega mnenja, da je
najin odnos in vrednoprizadetost izjemna. »Ko
te zrušila na najnižjo
sva šla na nadaljnje
možno raven, Bog pa
preiskave, je specinama je odpustil.
alist na ultrazvoku
začetek Rahelinega
Hvaležna sva, da nama
že videl nove neustrevinograda
je preizkušnja pomagala
znosti. Kot sva se skupaj
v Sloveniji
zrasti v vseh vidikih najiodločila za otroka, sva iz
nega življenja, predvsem pa v
strahu skupaj sprejela tudi
odnosu drug do drugega, do Boga
odločitev za splav.« Svetovali so
in zoriva kot zakonca.«
jima, da naredijo splav čimprej,
Zdaj sodelujeta v ekipi Rahelineda se ne zakomplicira, saj je bila
ga vinograda in vidita, kaj pomeni,
nosečnost že čez polovico. »Vedela
če prideš na duhovne vaje hitro ali
sva, da delava narobe, ker je strah
prevladal, pa nisva zmogla reči ne.« šele po 10, 20, 30, 40 letih. »Imava
zaledje in veva, kam se lahko obrSledili so naporni in neprespani
neva, če nastopi stiska. Gospod
dnevi.
na ruševinah, ki sva jih ustvari»Jezus, tega otroka dam tebi, če
la, gradi nekaj najlepšega, ko gradi
ga jaz ne morem imeti,« se je Katja
najin odnos in se vsak dan znova
s solzami v očeh spominjala izroučiva zaupanja. Čutiva, da je bil
čanja Bogu. »Bila sem mirna, donajin otrok darovan tudi za to, da bi
kler je trajal poseg, in molila rožni
venec.« Kljub veliki bolečini sta vse lahko zdaj pomagala drugim. Ana
pa je najina priprošnjica pri Bogu.«
izročala Bogu.
»Moja moč, da bi kaj storila, se
Bližina spreminja življenje
je končala v trenutku, ko sva se
Marjeti kot najstnici starši
kot mož in žena odločila za splav,
niso mogli dopovedati, da starejprepričana, da delava najboljše,«
ši moški, s katerim živi, ni zanjo,
se spominja Matej. Odločila sta se,
dokler sama ni odkrila, da je do
da otroka pokopljeta. Zdaj hodijo z
nje posesiven, odnos z njim pa jo
drugimi otroki na grob in se spoomejuje in utesnjuje. Čez pol leta
minjajo sestre Ane.
sta se razšla, tri tedne kasneje pa je
»Zakaj jočem na grobu svojega
presenečena izvedela, da je noseča.
otroka, če sem prepričan, da sem

>>Pričevanji:

2016

Bala se je, da bo moški, s katerim
je živela, hotel otroka vzeti k sebi,
in se borila s strahom, saj jo je po
prekinitvi zveze nadlegoval. Ni
se znašla in želela je pobegniti od
vsega. Prijateljica jo je opozorila,
da se nekatere po splavu znajdejo
v veliki stiski, druga prijateljica pa
je menila, da splav ni nič takega. V
njej se je bil težak boj. Nobeden od
zdravnikov se o tem ni pogovarjal
z njo in ni imela veliko časa za razmislek. Ko se je po splavu prebudila
v bolniški sobi, je naprej zadihala v
svobodi, kmalu pa se je začela oglašati vest. »Bilo mi je žal, začela sem
se zapirati in z nikomer o tem dolga
leta nisem spregovorila.«
Ker se je prebujala z občutki
krivde in zaradi neprespanih noči
je bilo vedno teže živeti. Pojavile so
se težave z dihanjem, stalen kašelj
in močne alergije. »Vse sem tiščala
v sebi, skrivala in mislila, da bo
ozdravil čas. Dneve sem zapolnila z obveznostmi, delom, se začela
ukvarjati s športom, zvečer, ko sem
legla in se umirila, pa je name pritiskala teža betonskega zidu, ki me
je opominjal na resničnost, ki se je
zgodila.« Sedem let je bežala pred
samo seboj …
Prijateljica iz študentskih let,
ki ji je zaupala, jo je povabila v Medžugorje na festival mladih, kjer
je v molitvi doživela Božji dotik.
Prijateljici je zaupala dolgoletno
bolečino in po njenem nasvetu šla
k spovedi. »Po sedmih letih je bilo

zelo osvobajajoče, ko sem končno
odložila breme greha. Spovednik
je rekel, da mi Bog vse odpušča, da
sem zanj dragocena in naj se ne
vračam v preteklost.« S prijateljico
sta potem v duhu krstili splavljenega otroka, ki mu je ime Jure.
Pri maši je večkrat jokala ob
zavedanju, da ji je bilo to življenje
podarjeno, solze pa so umivale
rane. »Vse sem izročala Jezusu in
laže je bilo živeti. Spoznala sem
nov krog ljudi, ki živijo iz vere,
začela peti in slaviti Boga. Bližina
z Bogom mi spreminja življenje,
me osvobaja, mi prinaša veselje,
srečo, mir.«
Lani je Marjeta na facebooku odkrila povabilo v Rahelin vinograd,
duhovne vaje za ozdravitev od posledic splava, in se kmalu odločila
že za jesenski termin. Od prvega
trenutka se je počutila sprejeto, dostojanstveno in ni se bilo težko odpreti. »Jezusa sem prosila, naj me
popolnoma ozdravi in odstrani vse
kamne iz mojega življenja, ki sem
jih postavljala, ker se nisem odprla
drugim, da me ne bi obsodili.« Dragoceno je bilo, da je lahko v varnem
okolju povedala bolečo izkušnjo
in otroka simbolno izročila Bogu.
»Spet se lahko svobodno pogovarjam, cenim sebe in druge bolj spoštujem. Čutim, da je otrok vedno z
menoj, čaka me v nebesih in mi je
po vsem pokazal smisel življenja.«
Jana Podjavoršek
jana.podjavorsek@druzina.si

Povabili
Duhovni vikend Rahelin vinograd bo
od 24. do 26. maja in od 15. do 17. novembra 2019.
Za prijave ali dodatne informacije kličite ali pišite na e-naslov:
Voditeljica programa Katarina Nzobandora:
katarina@rahelinvinograd.si /069-621-009
Duhovni voditelj jezuit p. Tomaž Mikuš, DJ:
tomaz@rahelinvinograd.si / 064-178-014

Petdnevne duhovne vaje Od žalovanja k milosti
Jeseni bo pri založbi Dravlje izšla knjiga Prepovedano žalovanje avtorice Thereze K. Burke, ki bo ob tej priložnosti prišla v Slovenijo in
od 26. do 30. oktobra vodila petdnevne duhovne vaje Od žalovanja
k milosti, ki so namenjene osebam, ki so doživele čustveno, fizično,
spolno ali duhovno zlorabo.

