
Govor predsednice Uprave UPPG, dr. Marte Ciraj,  na 16. dobrodelnem koncertu dne 

16.1.2016  

Spoštovani, dragi vsi! 

Decembra lani (2.12.2015) sem na poti iz Aten prek Pariza domov na pariškem letališču 

Charles de Gaulle1, medtem ko je tam blizu na podnebni konferenci zasedalo 150 svetovnih 

voditeljev, v čakanju prebirala časopise. Razmišljala sem, ali bo tokrat končno zmagalo 

dobro.  

Francois Holland je na začetku pogajanj rekel voditeljem "Na vaših ramenih počiva upanje 

vsega človeštva!2"  

Papež Frančišek je v času konference, potem ko je prej izdal odločilno okrožnico Hvaljen 

bodi, moj Gospod,  romal po Afriki, kjer je odločno zavrnil, da bi bila vera jedro konfliktov in 

povedal, da smo kristjani in muslimani bratje med seboj in da mora  tisti, ki trdi, da veruje v 

Boga, biti tudi človek miru3.  

Podnebni dogovor, od katerega je odvisna prihodnost človeštva, kolikor lahko sploh človek 

vpliva na to, je bil nato sprejet4… 

Prepričana sem, da je k temu pripomogla tudi prej omenjena okrožnica ter prizadevanja in 

molitve številnih dobro mislečih posameznikov, na raznih mestih in okoljih.  

V Sloveniji je bila na podoben način, z delom in molitvijo številnih posameznikov, samih ali 

povezanih v skupnosti,  ubranjena vrednota družine.  

Bog je na strani tistih, ki se v veri trudijo! 

Že nekaj časa se soočamo s terorizmom, ki ni več tam daleč….Molimo za teroriste! da se 

spreobrnejo, smo si bili edini z nekaterimi Komendčani v pogovoru po 13. novembru 

2015…ob tem pa se sami prizadevajmo biti ljudje ljubezni in miru.  

Boj med dobrim in zlim, od izgona iz raja dalje…. Tako kot so izgnani migranti, ki iščejo boljši 

svet.  

Odločilna bitka proti zlu (po Cullmanu) je že dobljena, na križu, a boji še trajajo. Bitka pa je 

dobljena. Za vsakega5.  

Mi smo Njegove roke, noge, srce tu na zemlji.  

                                                           
1
 osnutek, pisala sem ga na letališču v Parizu, dne 2. decembra 2015 

2
 "Sur vos épaule repose l'espoir de tout l'humanite!" 

3
 "Celui qui dit croire en Dieu doit être aussi un homme, une femme de paix." 

4 Pod vodstvom francoskega zunanjega ministra, Laurent aFabiusa, a je bil 12. decembra 2015 s strani 195 držav sprejet t.i. 

Pariški sporazum. Označujejo ga kot zgodovinskega. Zadeva v prvi vrsti podnebje, vendar tudi biotsko raznovrstnost, 

prehransko varnost, vodo, migracije ter ne nazadnje vprašanje vojne ali miru. 

5
 Kdor se bo ozrl nanj, kot v puščavi na kačo, bo ozdravljen. 



8. decembra 2015 (Marijino brezmadežno spočetje)6  smo vstopili v leto  usmiljenja, ki 

zajema ne le Božje, temveč tudi naše usmiljenje. Vsi smo povabljeni biti usmiljeni, to je dobri, 

ljubeči…. 

Tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki je 23. novembra lani praznovala svojo 16.- letnico 

ustanovitve, se trudi delati dobro. Okoli 40 ljudi prizadevno redno deluje v njej, število 

vseh, ki so se v teh letih vključevali vanjo na tak ali na drugačen način, pa gre v več sto.    

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje, vsako z veseljem opravljeno delo v dobro drugih, 

(kot so napisali naši štipendisti v novoletnem voščilu), je prispevek v skupni fond dobrote, 

iz katerega se črpa gorivo za boj proti zlu.  

Ob tem pa se zavedamo, da je vse Božji dar, tudi to, da lahko delamo, prispevamo, 

dajemo….Verjamem, da nas pri tem še posebej podpira duh Petra Pavla Glavarja, katerega 

ime nosi Ustanova. Pa tudi duh Nikolaja Pavliča, ki je njeno ustanovitev s srcem podpiral7.  

Hvala vsem, ki kakor koli sodelujete z UPPG! Ostanite še naprej na tej poti! Nabirajmo si 

zaklade, ki jih ne razžre rja….. 

Ob tej priložnosti pa bi želela povabiti vse k sodelovanju v UPPG v prihodnjem mandatu, ki 

se bo pričel letos junija.  

Za podrobnejšo predstavitev dejavnosti v Odboru za dodeljevanje pa prosim k besedi 

predsednico Odbora za dodeljevanje štipendij, dr. Angelco Žerovnik. Delovanje Odbora za 

dodeljevanje socialne pomoči, bom v imenu njegove predsednice, ge Helene Drolc, potem 

predstavila sama.  

Vsem vam želim blagoslova in veliko veselja, danes pa en lep večer! mc 

                                                           
6
 V naši župniji, pa tudi drugod, se pripravljamo na 100 obletnico prvega prikazanja Fatimske Marije. 

7 Naj nas delo Petra Pavla Glavarja res navdihuje in spodbuja, da bomo prisluhnili njegovim mislim in vsemu, kar je on naredil, ter vsak na svoj 

način v svojem življenju hodili po poti, ki nam jo je Glavar začrtal že pred stoletji. (Nikolaj Pavlič, 1996). 

 


