Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge, ki so locirana vzdolž Evropske kulturne
poti Via Sancti Martini, so združila moči, da oživijo kulturno dediščino in promovirajo
skupne evropske vrednote solidarnosti in gostoljubnosti, ki sta tesno povezani s
svetim Martinom.

Bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Kliše?

Eden najbolj citiranih citatov Mahatme Gandhi je: »Bodi sam sprememba, ki jo želiš
videti v svetu.« Gandhi (1869- 1948) je bil pravnik, politik in duhovni voditelj, ki je
navdihnil tisoče ljudi. Nekega dne je do njega prišla ženska in ga vprašala, ali lahko
govori z njenim sinom glede sladkosnedosti. Gandhi jo je prosil, naj se vrne čez dva
tedna in ji obljubil, da bo takrat govoril z njenim sinom. Potem, ko sta se tako vrnila,
ter potem ko sta čakala več ur, se je Gandhiju lahko znova približala. Ko je znova
slišal njeno prošnjo, je Gandhi nemudoma govoril z njenim sinom, ki se je strinjal, da
bo sladke stvari skušal izločiti iz svoje prehrane. Potem, ko se je Gandhiju zahvalila
za njegove modre in dobrodelne besede, ga je mati vprašala, zakaj je hotel, da se
vrneta, namesto, da bi že prvič ponudil svoj nasvet. Gandhi je odgovoril: »Ob vajinem
obisku pred štirinajst dnevi sem tudi jaz jedel sladkor.« Pojasnil je, da sinu ni mogel
govoriti ali ga podučevati, naj ne je sladkorja, če sam ni stopil na to potovanje.

Sveti Martin (316-397) je bil vojak, menih in škof. Vse od svojega otroštva je sledil
svoji notranji želji, da bi se povezal z Bogom in pri tem ga ni moglo ničesar ustaviti.
Po njegovi obvezni vojaški službi je iskal verodostojnega in izvrstnega učitelja od
katerega bi se lahko učil in ga našel v Poitiersu. Pri vsem svojem delovanju je ostajal
zvest svojim pogledom navkljub pričakovanjem njegovega očeta, celo v času
preganjanja in napadov nanj. Ko se je Martin odločil, da se bo umaknil pred pritiskom
arijanstva, se je nastanil v Marmoutierju in tam skromno živel. Njegova preprostost je
pritegnila vse več in več obiskovalcev, skupnost menihov se je seveda zbrala okoli
njega, pri čemer so se po njem zgledovali kot svetem učitelju.
Danes bi temu rekli, da jih je »vodil zgled«, katerega pojem danes prežema vsa
področja našega življenja. Kar naj bi fraza »dajati zgled« tudi pomenila je, da
naša lastna dejanja vplivajo na druge, da naj se vedejo in reagirajo na načine, ki
jih imamo sami za vredne in primerne. In ko smo dandanes preplavljeni z možnostmi,
zakaj bi se ne odločili pridružiti nečemu, kar ni sestavljeno iz praznih besed, pač pa
korenini v notranjosti in ga izraža obnašanje?

Nazaj v prihodnost

»Ko bi le tedaj vedel to, kar vem sedaj« - je stavek, ki so ga
izgovorili že milijoni. Mindspace, komunikacijski partner na
projektu NewPilgrimAge, se je odpravil na pot in obiskal partnerje
na Hrvaškem, v Italiji, Sloveniji in na Madžarskem, da bi jih
povprašal o njihovih pogledih na prihodnost. NPA projekt traja od
leta 2017 do leta 2020. V treh letih se lahko zgodi veliko in
upajmo da bodo na poti svetega Martina zacvetele skupnosti, pri
oživljanju dediščine svetega Martina. Vznemirljivo bo znova
odkriti začetke in videti, kako se bo to potovanje izteklo.

Vprašanje »Vršilca sprememb«
V prvem semestru so projektni partnerji izbrali tako imenovanega »vršilca
sprememb«. To je pomembna in spoštovana oseba, ki ve, kako pridobiti potencialne
deležnike na svojo stran. Poleg tega, da je vizionarska, je njegova vrlina tudi ta, da
zna prevesti cilje in ideje nastale v projektu v življenje skupnosti in implementirati
ideje, ki bodo nastale v sklopu projekta. Je vršilec sprememb preko platforme
deležnikov, to je procesa, ki sega 2 – 5 let v prihodnost in kjer so narejeni načrti
povezani kaj početi s kulturno dediščino, primarno povezano z dediščino sv. Martina.
Če želite izvedeti, kako najti »vršilca«, kako vzpostaviti in upravljati lokalne platforme
v teoriji, pa si preberite več tukaj: tukaj.
Ko ste že tukaj, pokukajte, kako je to delovalo v praksi, preberite izkušnje z izbiro
»vršilca sprememb« na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem in v Sloveniji: tukaj.

Dati ali vzeti plašč

»Če te zebe, vzemi plašč, če nočeš, da zebe
druge, ga podari.«
Gibanje Szabadszedés, Budimpešta, Madžarska
Prisotnost sv. Martina v naših dneh je lahko bolj očitna kot si mislimo. Največ, kar
vemo o njegovem življenju, je opisal Sulpicius Severus, biograf sv. Martina. Na
podlagi njegovih besed, je bil Martin prijazna oseba; opisal ga je kot izjemno
ljubeznivega, potrpežljivega in ponižnega.
Sulspicius Severus je zapisal, da je bil Martin med vojaškim treningom v Amiensu
(Francija) že bolj menih kot vojak. Imel je samo enega služabnika, s katerim je
pogosto spremenil vlogi. Martin ni samo delil svojo hrano z njim, ampak mu je
postregel za mizo in mu očistil njegovo obutev. Imel je pri sebi le toliko, kot je bilo
dejansko potrebno za prehranjevanje in oblačenje. Vsem nam dobro znani dogodek,
ko je plašč prerezal na pol in ga dal beraču v Amiensu, se je zgodil na zelo surov
zimski dan. Martinova delitev plašča s prezeblim beračem, je le en primer njegove
veličastnosti, ki je spremljala Martina celo njegovo življenje.

Kasneje, ko je bil Martin škof v Albengi in se je namenil voditi mašo, je na poti srečal
berača. Martin je dal svoje obleke temu revnemu človeku in se spremenil v
mučenika. Med mašo so ga obkrožili angeli in pokrili njegovo telo.
Resnično, iskreno dajanje je že samo po sebi nekakšno lepo poplačilo in pri ljudeh še
vedno obstaja. Dejansko se dan svetega Martina nahaja šest tednov pred Božičem in
blizu praznovanju Novega leta. Zima se je pričela, dnevi so hladnejši, dnevne
svetlobe je manj. To obdobje, vključno z Adventom, prinaša tradicijo, ko se obrnemo
navznoter vase, ko si vzamemo čas za razmislek, ko je priložnost, da ne-nujne stvari
pustimo ob strani in si stvari z drugimi delimo.
Gre za kampanjo, ki se iz leta v leto širi, in ki doseže vse več in več ljudi. Pridružijo
se ji lahko tako inštitucije kot posamezniki: kupi oblek so postavljeni na ulice in javna
mesta s preprostim sporočilom: »Če te zebe, vzemi plašč, če nočeš, da zebe druge,
ga podari.«
To ni enkratna akcija, ki naj nas spomni na dobrodelnost, obstajajo še številni drugi
primeri deljenja hrane na ulici, ponudbe striženja brezdomcem, zbiranja igrač zbranih
v škatle za čevlje za otroke, ki jih potrebujejo, objemanja uličnih sprehajalcev, dajanja
strokovnih nasvetov mladini, itn. Obstaja mnogo načinov, kako se povezati in obuditi
spomin na svetega Martina: enostavno dejanje pomoči, ki korenini v srcu lahko
mnoge spodbudi, da se temu pridružijo, še posebej v letnem času, ko bi morali
toplino in svetlobo najti drug v drugem.

#DoSomethingForNothing, London

PRVI MEJNIK DOSEŽEN
Partnerji NewPilgrimAge projekta so organizirali prve sestanke z lokalnimi deležniki,
kjer se je izmenjalo informacije, kako bi skupnost (sv. Martina) izgledala 2 – 5 let v
prihodnost in kjer so bili narejeni načrti za vzdržno rokovanje s kulturno dediščino,
primarno povezano z dediščino sv. Martina.
Na prvih sestankih so sodelovali različni deležniki (iz sfere šolstva, umetnosti, kulture,
sociale, neprofitne organizacije, različna društva, podjetja, cerkveni predstavniki in
ostali). Vse z namenom, da se jim predstavijo projektni cilji, pa tudi dejavnosti, ki smo
se jih zavezali opraviti preko celotne dobe trajanja projekta. Srečanja so bila
zamišljena kot priložnost, da so predstavniki različnih skupin sedli skupaj, razmislili o
priložnostih, ki bi jih lahko izpeljali v okviru
projekta, na sestankih so se imeli priložnost spoznati z »vršilcem sprememb« (v
Sloveniji je to Uroš Vidovič, podpredsednik Kulturnega centra sv. Martin Tourski) in
se vključili v participativni proces, ki bo pripeljal do skupne strateške lokalne vizije in
načrta za obuditev vrednot sv. Martina.
Če si želite prebrati več o tem, kako so potekali sestanki z deležniki na Hrvaškem,
Madžarskem, Italiji in Sloveniji, to lahko storite na uradni strani projekta
NewPilgrimAge: tukaj.

Spoznajte! – Albenga, Italija
Prvi dogodek v okviru projektnih aktivnosti, organiziran s strani občine Albenga, v
sodelovanju z mednarodnim centrom (International Centre of Ligurian Studies and
the Diocese of Albenga-Imperia) za obeležitev dneva sv. Martina in povečanje
zavedanja o pravkar potekajočem NewPilgrimAge projektu med širšo publiko je
potekal 11. in 12. novembra letos, ko je mesto Albenga počastilo martinovo z dva dni
trajajočim dogodkom, posvečenem čaščenju jeseni in njenima značilnima
pridelkoma: kostanju in vinu.
Odvila se je tudi konferenca, posvečena regionalni kulturni dediščini svetega Martina,
slovesna maša je bila oddržana v eni od starih cerkev v starem mestu, Santa Maria
in Fontibus, v počastitev duhovne zapuščine sv. Martina Tourskega.

