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Nedeljski evangeljski odlomek v Tednu zaporov nas popelje do križa, na
katerem vidimo prepleteno grozo zlomljenega sveta, ki jo premaguje
čudežna ljubezen Boga. Na kraju, kjer se zdita osamljenost in ločenost
nepremagljivi, zaslišimo Jezusove besede spokorjenemu tatu: »Z menoj
boš v raju,« ki vnašajo upanje v osamljenega in zlomljenega človeka. Tema
Tedna zaporov Bodi z menoj poziva k molitvi in aktivnosti za vse, ki jih
prizadene zapor in tiste, ki poskušajo mednje prinašati upanje, da bi lahko vsi
odgovorili na klic Boga in spoznali blagoslov, da smo z Njim.
In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«			
(Luka 23,42–43)
Molitev Tedna zaporov
Gospod, ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za ljudi v zaporu. Prelomi vezi strahu
in osamljenosti, ki jih vežejo. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte osebe in njihove družine,
prijatelje, zaporsko osebje ter vse, ki jim ni vseeno zanje. Ozdravljaj te, ki so jih ranila
dejanja drugih, posebej še žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo medsebojno
odpuščali, delovali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom, v
Njegovi moči in z Njegovim duhom, zdaj in vsak dan. Amen.

Bodi z menoj
Dan 1: Biti z žrtvami

Pogosto slišimo žrtve spraševati: »Zakaj se je to moralo zgoditi prav meni?« in »S čim
sem si zaslužil kaj takšnega?« S tem se na nek način pridružujejo Jobovim tožbam. Žrtve
lahko zelo hitro izkusijo osamljenost in zlomljenost, zato potrebujejo pozorno skrb
ter podporo družine, prijateljev in podpornih skupin za žrtve, ki jih spremljajo v njihovi
bolečini in stiskah. Tako delujejo kot resnično znamenje Božje bližine in si prizadevajo za
ozdravljenje, ki obnavlja.
Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam
dam prihodnost in upanje. 						
(Jeremija 29,11)
Molitev žrtve
Gospod, ti nas ozdravljaš na brezštevilne načine in nam naklanjaš moč, s katero lahko
odpustimo tistim, ki jim iz lastne nemoči ne moremo. Molimo, da bi tisti, ki jim je bila
storjena krivica ali so jih prizadela dejanja drugih, lahko odkrili novo upanje, zmogli
prerasti rane in bi s Tvojo pomočjo premagali strah, sovraštvo in krivdo ter zaživeli v miru.
Gospod, po svoji milosti bodi z žrtvami.

Dan 2: Biti z zaprtimi

Jezus se je odpravil v Jeruzalem na šotorski praznik, s katerim se Judje spominjajo
svojega dolgotrajnega popotovanja skozi puščavo, ko jih je Bog vodil na njihovi poti, jim
zagotavljal zavetje v šotorih in dajal piti vodo iz skale. Številni ljudje se danes znajdejo v
puščavi bodisi zaradi vzgoje, lastnih napačnih odločitev ali stvari, ki so se jim pripetile.
Jezus je napovedal, da bo ob njegovi smrti iz njegove strani pritekla poživljajoča voda
Svetega Duha. Vabi nas, da v svoji žeji, utrujenosti in zaskrbljenosti pridemo, pijemo in se
napolnimo z življenjem, ki prinaša zadoščenje, moč in upanje.
»Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.«				

(Janez 7,37)

Molitev mladostnega prestopnika
Dragi Bog, naš Oče, molimo za vse, ki se borijo, so v bolečinah in trpijo, za ljudi, ki najbolj
potrebujejo Tebe in našo roko pomoči. Molimo za ljudi v zaporih po vsem svetu, da bi
se učili iz lastnih napak v hudodelstvih, ki so jih storili, in verjeli, da zmorejo postati boljši
ljudje. Molimo za vse, ki nimajo nikogar – ne družine ne prijateljev, ki težko preživljajo
vsak dan posebej in Te prosimo, da jih vodiš v smeri, kjer se bodo počutili ljubljene in
potolažene. Molimo za družine, ki so bile razbite zaradi zaporne kazni in potrebujejo
tvojo ljubezen ter vodstvo, da preživijo. Molimo za vse, da bi zaživeli v svetlejši
prihodnosti in bi ljubili tako, kot želijo biti ljubljeni tudi sami.
Gospod, po svoji milosti bodi z vsemi, ki so zaprti.

Dan 3: Biti z družinami

Večkrat lahko slišimo, da družine zaprtih prestajajo »tiho kazen«, saj so neposredno
prizadete zaradi zaporne kazni njihovih ljubljenih, čeprav same niso bile vpletene v
kaznivo dejanje. Ob tem se pojavljajo povsem praktične stiske, kot je enostarševstvo, pri
čemer so družine pogosto izolirane s strani širše skupnosti, kadar ljudje morda pogledajo
stran in so njihovi otroci včasih žrtve še hujših odzivov s strani drugih otrok. Podpora
in skrb prijateljev, sosedov ali delovnih kolegov lahko pomeni zelo veliko in je podobna
skrbi, ki jo je pokazal Jezus do izobčenih v njegovi skupnosti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.

(Matej 11,28)

Molitev osebe, katere brat je v zaporu
Dragi Gospod, včasih družine zelo trpijo. Sprašujejo se, zakaj je človek, ki so ga ljubili,
naredil nekaj tako krivičnega, kar je vodilo v zaporno kazen in so v dvomu o tem, ali bi
lahko dejanje preprečili. Biti član družine zapornika lahko pogosto pomeni obsodbo na
osamljeno, sramotno in nemočno bivanje.
Gospod, po svoji milosti bodi s tistimi, ki imajo svojce v zaporu.

Dan 4: Biti z zaporskim osebjem

V sodobni materialistični in vedno bolj posvetni družbi je precej lahko izgubljati pogum
pri nalogi oznanjanja vesele novice o Kristusu. Zapori so prostori, kjer dvomi o Bogu,
človečnosti, grehu, sodbi, odpuščanju in odrešenju zaživijo na novo, saj se ljudje zavejo
skupnih človeških uvidov in človeškega stanja. V Atenah, kjer se je apostol Pavel soočil
s skeptičnim poganskim poslušalstvom, je najprej našel skupen temelj z njimi v njihovi
kulturi, nato pa jim je spregovoril o dobri novici o Jezusu kot sodniku in odrešeniku
vseh ljudi. Kristjani, ki delujejo in pričujejo v zaporih, naj bi iskali skupne točke z ljudmi in
krajem ter tako predstavljali Jezusov evangelij na način, ki bi bil vezan na človeško iskanje
smisla in upanja.

Dan 5: Biti z našimi skupnostmi

Poročajo, da je Frančišek Asiški svojim redovnim bratom naročil: »Oznanjajte evangelij
in uporabite besede, če bo to res potrebno.« Cerkve so lahko velikokrat prezaposlene
z besedami, vendar je ljubezen v dejanjih tisto, kar avtentično razkriva realnost Boga.
Ljudje, ki so šli skozi trpljenje, tako storilci kot žrtve, so upravičeno nezaupljivi do praznih
besed, ki jih ne spremljajo učinkovita dejanja, kot to pogosto izkusijo ob uradnikih
in institucijah. Ime Boga nam je Jezus razodel preko udejanjene ljubezni – »Beseda
je meso postala«. Kristjani smo poklicani, da ljubimo vse, ki so povezani z zapori in
kazenskopravnim sistemom, tako da odgovarjamo njihovim potrebam s premišljenim,
vztrajnim in požrtvovalnim služenjem, kot nam je Jezus razodel ljubezen Boga s svojim
življenjem in smrtjo. Kristjanova skrb in posredovanje zanje predstavljata znamenje
širšega Božjega načrta, ki preobraža dobro iz hudega, upanje iz obupa.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi
ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli
ljubezen.« (Janez 13,34–35)
Molitev mladeniča, izpuščenega iz zapora
Dragi Bog, hvala ti za vse dobro, ki si mi ga storil v času mojega življenja, odkar sem zunaj.
Rad bi se ti zahvalil za to, da si z mano v teh dvanajstih mesecih, odkar sem na prostosti.
Prosim te, da si z mojo družino in mi naklanjaš potrebnih moči, da bi premagal svoje
skušnjave. Gospod, po svoji milosti bodi z vsemi nekdanjimi zaporniki in tistimi, ki delajo z
njimi.

Dan 6: Biti z vsemi v našem kazenskopravnem sistemu

Nemogoče je, da se kristjani, ki bi dolgo delovali znotraj kazenskopravnega sistema,
ne bi znašli v navzkrižju med osnovnim etosom kazenske pravičnosti, ki obsoja, sumi in
nadzoruje, in etosom evangelija, ki je odpuščajoč, zaupljiv in osvobajajoč. Z namenom
opolnomočenja svojih učencev, da bi ti mogli preživeti v neprijaznih razmerah in zaživeti
v skladu z njegovimi zapovedmi, je Jezus obljubil prihod Duha, ki bo vztrajal in prebival z
njimi. Biti s Kristusom v Duhu predstavlja pogoj za razumevanje resnice evangelija in za
uresničevanje njegovih namenov v vsakdanjem življenju. Zasledovanje te poti pa pogosto
vodi skozi oporekanja in konflikte, kjer pa je Duh naš zagovornik, ki nam svetuje in nas
podpira.
Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj:Duha
resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri
vas in bo v vas. 						
(Janez 14,16–17)
Molitev sodnika
Gospod, bodi danes z nami na sodišču, da bi tisti, ki iščejo pravico, ne bili razočarani. Da
bi tisti, ki morajo sprejeti pravico, to sprejeli. Da bi tisti, ki bi bili temu priče, soglašali s
tem, da je bilo pravici zadoščeno. In da bi tisti, ki služijo pravici, delovali pošteno in trdno,
s sočutjem in ponižnostjo. Gospod, vodi nas skozi ta dan, da bi vse storili v skladu s tvojo
voljo. Gospod, po svoji milosti, bodi s sodniki, sodnimi uradniki, policisti in socialnimi
delavci ter jim naklanjaj modrosti in potrpežljivosti.

Sklep

Enostavno je obupati nad ljudmi, vključno z ljudmi v zaporu, a Bog ni nikoli obupal
nad nikomer. Naša vera v Kristusa in naše zavedanje o prisotnosti Svetega Duha nam
omogočata, da se kot spokorjeni tat na križu zavedamo, da nismo sami in da se naša
življenja lahko in se tudi zares spreminjajo. Bog je dal svojo besedo za to, kot odzvanja v
Knjigi razodetja, kjer beremo: »Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: 'Glej, vse delam
novo!' Rekel je tudi: 'Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!'« (Razodetje 21,5)
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. 			

(Matej 28,30)

Molitev
Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, ker si nam s svojo ljubeznijo na križu pokazal, da se nikoli
ne moremo ločiti od Tebe in tvoje prenavljajoče milosti. Molimo za vse, ki jih realnost
zaporov prizadeva vsak dan znova. Molimo, da bi Tvoja ljubezen končno premagala vsako
osamljenost in ločenost ter v nas vseh spodbudila ozdravitev in celostnost. Podpiraj nas,
da bi zaživeli svoje življenje v resničnem zavedanju Tvoje prisotnosti, ki ozdravlja.
Gospod, po svoji milosti bodi z nami vsemi.

»Bog je z nami, Emanuel. Prišel je biti z nami, da bi tudi mi bili z Njim, pa ne samo z Njim,
ampak tudi drug z drugim, z vsemi brez razlike in brez predsodkov. Seveda tudi z zaporniki.«
Anton Stres, ljubljanski nadškof in metropolit
»V ječi sem bil in ste prišli k meni (Mt 25,36).
Že zaradi naše prislovične pravičnosti je potrebno, da nas zdrami Teden zaporov. Vse od
davnega dne, ko sem zvedela, kdo od mojih nekdanjih učencev je pristal za zapahi, molim
vsak dan za zapornike. Nepoznani, tudi zate!«
Berta Golob, pisateljica in publicistka
»Zapor je ogledalo družbe. Vsak posameznik se lahko pogleda v to ogledalo in v njem vidi
svojo povezanost z različnimi skupinami, ki so na tak ali drugačen način povezane z besedo
zapor. Naj Teden zaporov v vsakem človeku prebuja vir ljubezni, usmiljenja in pravičnost, ki
prinašajo v njegovo življenje novo upanje.« 		
Robert Friškovec, zaporniški vikar
Molitev in razširjanje zavedanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev in
storilcev, zaporskega osebja in vseh, ki jim ni vseeno zanje, je namen Tedna zaporov.
Podpirajo ga predstavniki različnih krščanskih denominacij in organizacij.
Vabimo vas, da med Tednom zaporov molite in se hkrati vprašate, ali lahko kot
posamezniki ali kot cerkvena skupnost storite vsaj eno stvar, ki bi podprla zgoraj naštete
skupine.

Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo. Ali kakor so povedali nekateri od vaših pesnikov:
›... saj smo po rodu iz njega.‹ 				
(Apostolska dela 17,28)

Za ideje, kako lahko pomagate, donirate ali naročite večje količine letakov oz. plakatov,
obiščite spletno stran www.center-ecce.si, kjer najdete dodatne vsebine, kot so molitve,
pripomočke za liturgijo, ideje, koristne povezave, literaturo in drugo.

Molitev zaporniškega duhovnika
Za zaporniške delavce, nakloni jim pogum, potrpljenje in čas, da bi z vsemi zaprtimi
osebami ravnali človeško in dostojanstveno ter jih znali poslušati.
Gospod, po svoji milosti bodi z vsemi tistimi, ki delajo v naših zaporih.

Pišete lahko tudi na:
Zaporniški vikariat
Smrekarjeva 7 A
1000 Ljubljana.

