
VOJNA
Janezu se obeta bleščeča zdravniška kariera. A pride 2. svetovna vojna, ki usodno vpliva na njegovo nadaljnje življenje. V 

Ljubljano so leta 1941 nasilno vkorakali italijanski, dve leti za njimi pa še nemški vojaki. Na naših tleh so zato potekali številni 
hudi boji. Mnogo ljudi je umrlo, še več je bilo ranjenih. 

Medtem ko se drugi bojujejo, pa Janez zdravi in rešuje življenja. Dela ima 
ogromno. Zdravi prav vse, tako Slovence, Italijane in Nemce – vse, ki se s takšnim 
ali drugačnim namenom in prepričanjem borijo na naših tleh. Edino, kar je 
zanj pomembno, je človeško življenje. Veste otroci, človeško življenje ima 
neizmerno vrednost, saj smo prav vsi ljudje ustvarjeni po Božji podobi. 
In tega se Janez, za razliko od tolikih zaslepljenih, še kako zaveda. 
Nekoč je rekel: »Ko je prišla vojna, so me potrebovali tisti, ki so se 
borili, in pomagal sem vsakemu, ki me je prosil! Zdravnik sem 
postal zato, da rešujem življenje, ne da ubijam …« 

Končno leta 1945 pride do konca vojne. Italijani in 
Nemci so premagani, a na oblast pridejo ljudje, ki v Janezu 
vidijo sovražnika. Odločijo se, da ga ubijejo, ne glede na 
to, da je mnogim izmed njih med vojno rešil življenje. 

A naš Janez ni kar tako. On je prebrisan . Izve za 
njihove namene in še pravi čas zbeži.

V domovino pa se žal nikoli več ne vrne …

Ponovno zmoli za otroke, ki trpijo zaradi vojn in 
preganjanja, eno »Zdravomarijo« in »Sveti angel«.

petek, 4. december
1. adventni teden

sv. Barbara

Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!«  
In oči so se jima odprle. Mt 9,29-30

evangelij: Mt 9,27-31
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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