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TEDN.KOVA AKCIJA / KATERI JE NAJBOU PRIUUBUEN DUHOVNIK 

- duhovnik" 
V Tednlkovl akciJI, v kateri iščemo najbolj prilJubljenega 
duhovnika, se počasi približ.ujemo koncu. Predstavili smo 
ie lepo število duhovnikov - tiste, ki so se uvrstili najvišje 
na ndi lestvici. Ne čakajte z glasovanjem, da vašega du
hovnika najprej predstavimo, pač pa glasujte za njega 
sedaj, saj se drugače ne bo uvrstil na "isoko mesto. 

Jožef Rajner je duhovnik, ki 
službuje v cerkvi sv. Bolfenka 
v Trnovski vasi. Svoj poklic 
opravlja že od leta 1987 naprej, 
in kot pravi, je zelo zadovoljen, 
da se je odločil zanj . Kot eno 
najzanimivejših stvari, ki so se 
mu zgodile v času službovanja, 
izpostavlja srečanje s papežem. 
Sv. očeta opisuje kot enkratno 
in nepozabno osebnost. 

Katerega leta ste postali du
hovnik? 

"Duhovnik sem postal leta 
1987, novo mašo pa sem imel 
petega julija istega leta." 

Kaj ste si izbrali za novoma
šno geslo? 

"Izbral sem si besede iz pis-

ma Apostola Pavla: 'Vse premo
rem v njem, ki mi daje moč ! ' Ta 
napis je tudi na novomašni po
dobici . Zdi sem enkratno geslo 
in v rrenutkih krize se vedno 
spomnim nanj. V teh besedah 
zmeraj najdem tolažbo." 

Ali vera vpliva na vaš odnos 
do IjndH 

"Sem zagovornik svobodnega 
odločanja io mislim, da takšne 
stvari ne bi smele vplivati na 
obnašaojedo ljudi. Vzgojen sem 
bil v veri, da moraš vsakogar. 
pozdraviti, če ga poznaš ali ne. 
ln zato sem do vseh ljudi enak. 
Ne delam razlik zaradi vere. po
membno mi je le, kakšen znač
aj 'ima človek, druge stvari zame 
nimajo velike pomembnosti." 

Mislite, da ljudje zaupajo du
hovnikom? 

"Ljudje sicer zaupajo duhov
nikom, vendar pa opažam, da 
kar se tiče že same spovedi, se 
ne odprejo povsem. Zelo malo je 
mladih, ki pribajajo k spovedi. 
Vendar pa menim, da bo vedno 
več ljudi iskalo pomoč pri du
hovnikih, psihiarrih in psiho
logih. To je namreč neizbežno, 
glede na to, da se število sU'eS
nih situacij v sodobnosti le po
večuje." 

Kaj bi označili kot najbolj 
zanimivo stvar, ki ste jo doži
veli v času svojega služenja? 

"Veliko je zanimivih stvari, 
ki so se mi v lem poklicu zgo
dile. Ena izmed pomembnejših 
pa je zagotovo srečanje s pape
žem. Zraven [ega, da sem ga vi
del dva krat, ko je bil na obisku 

v Sloveniji, sem ga obiskal rudi 
v Vatikanu. To je bilo leta 1997, 
in sicer na povabilo bivšega so
šolea g. Štupnikarja. In takrat 
sem se tudi osebno spoznal z 
njim.~ 

Kako bi opisali to doživetje? 

"Mislim, da je to nepozaben 
dogodek. Z besedami je težko 
opisati, kaj vse človek doživi ob 
takem človeku. To je pač eden 
tistih trenutkov v življenju, ki 
jih nikoli ne pozabi!. In to sreč
anje je name imelo resnično ve
lik vpliv.R 

Kakšen človek se vam je 
zdel? . 

"Zdel se mi enkraten človek. 

Že iz stiska njegove roke začutiš 
toplino in ljubezen, ki ju nosi 
v sebi. Rekel bi, da je zagotovo 
verska, moralna ter tudi politič-

sv. 80 ka 

na svetovna avtoriteta. ln mis
lim, da je res človek, ki je vre-

den svojega prestola." 

Dienana Becirovit 


