»Kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.« Lk 1,49
evangelij: Lk 1,46-56
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4. adventni teden
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ODLIKOVANJA

Kot smo že slišali, se je glas o našem Janezu že kmalu po njegovem prihodu na Tajvan
bliskovito razširil po celem otoku. Z leti pa sta se njegov ugled in slava samo še
krepila. In to čisto upravičeno. Takšnega človeka na Tajvanu namreč še nikoli niso
imeli. Leta 1963 mu je zato tajvanska vlada za požrtvovalno delo podelila najvišjo
državno nagrado »Dobri človek«. Prav tako mu je papež leta 1969 podelil »red sv.
Silvestra in sv. Gregorja Velikega«. Predlagali so ga celo za Nobelovo nagrado, pa se
je temu odločno uprl.
Janez je vedno ostal skromen in vsa ta slava in čast mu nista niti malo stopili
v glavo. Bili sta mu celo odveč. Veste, kaj je povedal o nagradi »Dobri človek«?
»Odlikovanja nisem mogel zavrniti, da ne bi užalil vlade, a tisti večer, ko so mi
medaljo na srajco obesili, sem se v zrcalu gledal in nikdar si sam sebi nisem
tako neumen zdel … Ali ni žalostno za človeško raso, da mora taka
odlikovanja dajati! Ali je svet res tako hudoben, da je treba med nami
iskati dobre ljudi in jih odlikovati? Če ne bi tu časopisi na široko pisali
o odlikovanju, bi za to nihče z moje strani ne zvedel. Vam povem, da
imam še razna druga odlikovanja, večja kot ›Dobri človek‹, a o tem
nihče ne ve … In najlepša ter največ vredna so tista, za katera nihče
ne ve.«

Ugani, katera so tista »odlikovanja«,
ki so Janezu resnično segla v srce.
Daruj za misijone v hranilnik.
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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