UVODNA MISEL
Pred seboj imam šmarnično branje za otroke Aca Jeranta,
župnika v župniji Tomišelj. Kot pastoralni delavec in katehet
pozna dušo otroka, njegov svet in način razmišljanja.
Skozi mesec maj nam avtor v šmarnicah predstavi poznane,
pa tudi manj poznane svetnike. Ob njihovih življenjskih zgodbah
»slika« vsakdanje dogodke v želji, da bi poslušalci začutili, kako
biti svetnik ni »znanstvena fantastika«, temveč gre za pot, po
kateri hodimo skozi življenje.
Glede na to, da smo v letu svetega Jožefa in da je prvi maj
praznik svetega Jožefa, se šmarnične zgodbe začenjajo prav s tem
svetnikom. V prvem dnevu se predstavi tudi angel Serainček,
ki nas bo spremljal skozi ves mesec. Takoj na začetku pove, da
je on tisti, ki ga slišimo, ne moremo pa ga videti.
V nadaljevanju predstavlja svetnike, ki so opravljali različne
poklice in živeli v različnih življenjskih razmerah, a so kljub
temu postali sveti in zgled za vsakega izmed nas. Predstavlja
nam papeže in škofe, revne in bogate, otroke in učitelje, matere
in očete, zdravnike in slikarje, mučence, nadarjene in manj nadarjene iz različnih časovnih obdobij – vse do današnjih dni, ko
srečamo sodobnega svetnika, ki je bil računalniški programer.
Na koncu angel Serainček poda deinicijo svetništva: »V
resnici niso bili nič posebnega. Bili so ljudje. Vendar so se od
drugih razlikovali po globoki veri v nebeškega Očeta. Bili so
njegovi prijatelji, se veliko pogovarjali z njim in tudi trpljenje
so sprejemali kot Božjo voljo, ki je nekaj dobrega.«
Svetniki pred očmi in v glavah otrok preprosto zaživijo.
Šmarnično branje je polno živahnih dialogov, ki pritegnejo
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našo pozornost. Poslušalec dobi občutek, kakor da je sam del
te »druščine« in da angel Serainček razlaga tudi njemu.
Ob prebiranju teh šmarnic sem se spomnil na svetega Avguština, ki so ga vprašali, kaj je potrebno, da človek postane
svet. Svetnik se je zamislil, potem pa odgovoril: »Potrebno je
samo eno, in to je hoteti!«
Naj šmarnična razmišljanja tako pri naših otrocih kakor
tudi pri vseh drugih bralcih in poslušalcih prebujajo željo po
svetništvu.
Dr. Andrej Šegula
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