
TEŽAVNI ZAČETKI
Msgr. Keréc se je našega Janeza silno razveselil. Končno je dobil sposobnega zdravnika, ki bo lahko vodil njegovo bolnišnico.
Janez se seveda takoj zavzeto loti dela. A delo nekako ni in ni steklo tako, kot si je naš Janez predstavljal in želel.
Veste otroci, razmere v misijonih so velikokrat zelo drugačne, kot si jih predstavljamo doma. Polni začetnega misijonskega 

zagona mislimo, da bo vse šlo. Da bomo hitro in z lahkoto mnogo dobrega naredili, ljudje pa nas bodo od same hvaležnosti »na 
rokah nosili« in se vsi trumoma spreobrnili. A to je daleč od resnice. To so samo predstave v naših glavah. Nemalokrat zato sledi 
bridko razočaranje.

In tako je bilo tudi z našim Janezom. Navajen resnega, urejenega 
in strokovnega dela v ljubljanski bolnišnici, je prišel v čisto drugo 
okolje. Tu pravega kirurga sploh še nikoli niso imeli. Vsaj takšnega 
ne, ki bi se na svoje delo spoznal. Tudi ostalega zdravstvenega 
osebja, kot so npr. medicinske sestre, skorajda ni bilo. Da tega, 
da operacijska soba sploh ni imela najnujnejših instrumentov, 
potrebnih za uspešno operacijo, niti ne omenimo. Seveda je tudi 
zdravil primanjkovalo, osebje pa je bilo popolnoma neizurjeno … 
»Oh, kam sem zašel!« zastoka Janez. 

A kot smo že večkrat slišali, naš Janez je trmast in ni kar tako! 

Velikokrat se znajdemo v situaciji, iz katere ne vidimo 
izhoda. Takrat je treba samo vztrajati in zaupati v Boga. 
Če bomo vztrajno delali, se bo rešitev kmalu pokazala. 
Zato bodi priden in ne vdajaj se lenobi ter malodušju.

četrtek, 10. december 
2. adventni teden

Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza.  
»On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti.« Mt 11, 13-14

evangelij: Mt 11,11-15
15
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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