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Oče Beltran nestrpno čaka. Kdo bo nje-
gov najmlajši otrok? Bo morda princeska, 
ki jo bo lahko branil, saj bo lepa kot 
njena mama Marina? Ali se bo rodil še en 
bojevnik v rodbini Loyola? Končno mu 
prinesejo v naročje dečka. Ta se zazre v 
očetov obraz s svojimi žarečimi očmi. 

»Ignacij bo!« pravi oče. 
Ignacij pomeni ogenj. 

Ignacij raste, se igra, tekmuje in se včasih 
ravsa s svojimi starejšimi brati. A njegovo 
lahkotno življenje najmlajšega, nekoliko 
razvajenega in nagajivega otroka, pretrese 
žalostna smrt mame in čez nekaj let še 
očeta. Ignacij se počuti, kot da bo svoje 
mesto pod soncem zdaj moral najti sam. 

Kakšno posebno mesto pa imaš v družini ti? 

Otrok z ognjenim pogledom
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O čem pa sanjaš ti? Kaj bi rad postal v življenju?

Očetov prijatelj Juan, ki skrbi za bogastvo 
na kastiljskem dvoru, se odloči Ignacija 
vzeti pod svoje okrilje. Tukaj se Ignaciju 
odprejo nova obzorja in uživa v grajskem 
življenju.

S prijatelji hodi na lov, igra karte, 
se udeležuje tekmovanj in viteških iger 

ter se zabava na večernih plesih, 
kjer dvori lepim gospodičnam. 

Včasih ga zabave puščajo praznega in mu 
postane dolgčas. Preganja ga z branjem 
knjig o vitezih in si domišlja, kako bo sam 
postal najboljši, najpogumnejši in najslav-
nejši vitez. Predstavlja si, kako ga bodo 
vsi občudovali in prav on bo osvojil srce 
najlepše kraljične Kataline. 

Razposajeni sanjač
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Ignacij sledi svojim sanjam. Res postane 
vitez in vojak. Nekega dne se zgodi, da 
jih napade vojska, ki je večja in močnejša 
od njegove. Nasprotniki imajo strašne 
topove! Poveljnik in vsi drugi vojaki se 
prestrašijo in se odločijo, da se raje vdajo. 
Razen Ignacija.

Zanj strah ne obstaja, le ponos. 

Ne prenese misli na predajo. Tega pogu-
mni vitezi vendar ne morejo storiti! Ne 
morejo pustiti na cedilu svojega kralja! S 
svojim ognjem in žarom prepriča povelj-
nika in sovojake, da se uprejo. Pogumno 
se borijo in branijo trdnjavo Pamploma. 

Dokler ...

Si tudi ti naredil že kaj zelo pogumnega, 
na kar si posebno ponosen? 

Najpogumnejši vitez
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Nasprotniki so začeli streljati s topovi. 

Krogla zadene Ignacija 
in mu poškoduje obe nogi. 

Ena od njiju je čisto zdrobljena. Brez moči 
obleži na tleh. Njegovi izgubijo. Na milost 
in nemilost je prepuščen sovražnikom. 

A nasprotniki spoštljivo poskrbijo za 
poškodovanca, ker občudujejo njegov 
pogum, s katerim se je kljub premoči 
boril do zadnjega. Odnesejo ga v domači 
dvorec Loyola. Zdravniki morajo nare-
diti dve zelo boleči operaciji, da Ignaciju 
naravnajo kosti na pravo mesto in da se 
zarastejo tako, da so Ignaciju všeč.

Toda bolj kot naravnavanje in žaganje 
kosti, Ignacija boli občutek poraza. 

Si bil tudi ti v življenju kdaj premagan od drugih, si izgubil igro?

Kaj je naredila krogla?
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Ležanje v postelji med okrevanjem Igna-
cija dolgočasi. Sorodnico prosi, naj mu 
prinese viteške romane, ki so mu vedno 
preganjali dolgčas. Magdalena ne najde 
drugega kot knjigo o Jezusovem življenju 
in knjigo o svetnikih. 

Tako začne Ignacij brati knjige o 
Jezusu, Mariji in svetnikih, 

o katerih potem premišljuje. 

Včasih pa bere knjige o vitezih in se 
predaja svojim nekdanjim sanjam o slavi 
in kraljični. Opazi, da se bitka, ki je po-
membnejša od tiste v Pamploni, odvija v 
njegovi duši. Misli o Jezusu in svetnikih 
ga poživljajo in ohranjajo veselega, njego-
ve sanje o slavi pa ga kljub užitkom puš-
čajo pustega in praznega. 

Kako naj to razume? 

Si tudi ti že kdaj opazil, da te ene misli in stvari, ki jih počneš, 
napolnjujejo z veseljem, ker si storil nekaj dobrega za druge, 
pri drugih pa imaš slab občutek, ker si gledal bolj nase in da je 

bilo samo tebi lepo?  

Bitka v bolniški postelji
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Ko si Ignacij nekoliko opomore, zapusti 
svoj dvorec in odšepa proti romarskemu 
kraju Montserrat. Nekemu menihu izpove 
vse svoje grehe, ki jih je storil v življenju, 
teh pa ni bilo malo. Zdaj mu je zelo žal. 

Odloči se, da bo od zdaj naprej živel 
tako, kot hoče Jezus. Njegov vitez bo, 
Marija pa bo kraljična njegovega srca. 

Pred njenim kipom odloži svoj meč in 
bodalo. Nekemu beraču da svoja viteška 
oblačila, sam pa se obleče v žakljevino. 
Ubogi berač je zato tepen, saj vsi mislijo, 
da je oblačila ukradel Ignaciju! A kmalu 
ljudje spoznajo, da je Ignacij popolnoma 
spremenil svoje življenje. Odide v kraj 
Manresa, kjer živi kot berač in pomaga 
revnim ljudem ter veliko moli. 

Si tudi ti že kdaj naredil kakšno stvar, ki bi bila Jezusu všeč? 

Novi vitez za Jezusa
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Ignacij se odloči, da poroma v kraje, kjer 
je živel Jezus. Potuje peš in z ladjo, s seboj 
nima ničesar, le sproti prosi za hrano, 
ljudje pa mu pomagajo. 

Ko pridejo v Sveto deželo, je ganjen, 
da sme hoditi po isti zemlji, 
po kateri je hodil Jezus. 

Opazuje deželo, hiše, oljke, poti, dotika se 
zemlje, vonja trate Betlehemskih poljan, 
kjer se je rodil Jezus. Okuša jedi, posluša 
veter in petje ptic, šumenje reke Jordan. 
Predstavlja si, kako hodi z Jezusom in 
njegovimi učenci, posluša njegove besede, 
podoživlja čudeže, z njim trpi na Oljski 
gori, je križan, vstane od mrtvih, najde 
celo stopinje od koder se je Jezus dvignil 
v nebo. Ignacij si želi za vedno ostati v 
teh krajih, a mu skrbni bratje frančiška-
ni zaradi varnosti tega ne dovolijo, zato 
se mora vrniti. Kako pa naj zdaj živi za 
Jezusa? 

Skušaj si tudi ti predstavljati, kako se sprehajaš z Jezusom po 
Sveti deželi in kako Jezus prav tebi pripoveduje svoje prilike, 

te uči in te blagoslavlja. 

V Jezusovi deželi
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Premisli tudi ti, kaj vse si naredil ta teden. Naštej 3 stvari, za 
katere ti je morda žal ali te jih je sram, in 3 stvari, na katere si 

ponosen ali za katere si Bogu hvaležen!

Čeprav je Ignacij ubog in brez vsega, ved-
no rad pomaga drugim revežem. Če ima 
denar, ki ga naprosi, ga hitro razda med 
reveže, ki ga prosijo za pomoč. 

Še raje pa ljudem pomaga 
z nasveti za njihovo dušo. 

Vse, kar sam spozna v svoji duši, ko si 
prizadeva biti blizu Jezusu, si zapisuje v 
knjižico, ki jo poimenuje Duhovne vaje. 
S pomočjo te knjižice drugim ljudem 
pomaga iskati odgovore na vprašanja, jim 
pomaga razločiti, kaj je prav in kaj ne, in 
jih uči, kako naj ljubijo Boga. Mnogo ljudi 
po pogovorih z njim preneha delati grehe 
in začne živeti tako, da je njihovo življe-
nje Bogu všeč. Nekateri ga začnejo tudi 
posnemati in živeti za Boga tako kot on. 

Revež, ki pomaga drugim
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Preizkušnja njegovega duha

Nekaterim ljudem se zdi Ignacij čuden. 
Mnogi ga ne razumejo. Drugi so nanj lju-
bosumni. Čudni se jim zdijo tudi njegovi 
bosonogi prijatelji, oblečeni v žakljevino 
tako kot on! Še bolj sumljiva se jim zdijo 
dekleta, ki prihajajo na duhovne pogovore 
z njim. Ignacija privedejo pred sodišče. 

Za nekaj časa ga zaprejo 
celo v zapor! 

Proučujejo vse, kar je povezano z njim. 
Sprašujejo ga mnogo stvari. Najbolj čud-
no se jim zdi, od kot temu preprostemu 
človeku brez kakšne posebne šole toliko 
modrosti o Bogu! Na koncu ugotovijo, 
da ne dela nič narobe in ga izpustijo na 
svobodo. Ignacij nato ugotovi, da bi mu 
zelo koristilo, če bi res naredil šolo. Če bo 
imel več znanja, bo lahko še bolje poma-
gal ljudem! Odpravi se v Pariz v šolo. 

Se tudi tebi kdaj zgodi, da te drugi ne razumejo in ti naredijo 
kakšno krivico? Ti je bilo takrat težko?  Bi lahko iz tega 

vseeno kaj dobrega potegnil? 
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Prijatelji v Gospodu

V Parizu Ignacij pridno študira. Med pro-
stim časom berači, da si zasluži denar za 
prenočišče in študij, pomaga ljudem in jih 
vodi k Jezusu. Živi skupaj še z dvema štu-
dentoma, Petrom Fabrom in Frančiškom 
Ksaverijem. S Petrom kmalu postaneta 
prijatelja, Frančišku pa se zdi Ignacij stari 
čudak s šepavo nogo in ne želi izgubljati 
časa z njim. A ko Frančišek zaide v težave, 
mu Ignacij z veseljem priskoči na pomoč 
in postaneta prijatelja.

Tudi svoja nova prijatelja Ignacij vodi 
skozi duhovne vaje. 

Oba se odločita, da bosta pustila vse in 
sledila Jezusu kot Ignacij. Kmalu se jim 
pridružijo še drugi. Skupaj študirajo, 
molijo in pomagajo ljudem. Zase pravi-
jo, da so prijatelji v Gospodu ali Jezusovi 
družabniki. 

Poskusi biti tudi ti svojim prijateljem čim boljši prijatelj in jim 
stoj ob strani, ko jim bo hudo. Tako bodo tudi po tebi lahko 

spoznali, kako jih ima Jezus rad!
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Jezusovi družabniki Bogu obljubijo, da 
bodo živeli čisto, ubogo in da bodo iz-
polnjevali njegovo voljo. Postanejo tudi 
duhovniki. Načrtujejo, da bodo skupaj 
odšli v Jeruzalem, v Jezusove kraje, kjer 
bodo najbolj blizu Jezusu in bodo ozna-
njali vero nevernim ljudem. A v tistih 
krajih so zdaj vojne, zato so poti do Svete 
dežele zaprte. Jezusovi prijatelji odidejo 
proti mestu Rim. 

Ignacij se ustavi v neki cerkvici 
in moli. 

Tam mu Jezus spregovori, da ima v Rimu 
zanj milost. Tako Ignacij spozna, da ima 
Jezus z njim drugače načrte, kot je mislil. 
Da mu ni potrebno oditi v Jeruzalem, da 
mu bo blizu, ampak lahko izpolni Božjo 
voljo tudi v mestu, ki leži pred njim.  

Z Ignacijem je Jezus imel poseben načrt. Tudi s teboj ga ima. 
Vprašaj ga kakšen načrt ima zate? Gotovo ti bo pokazal. 

Če ne danes, pa čez nekaj let. 

Ignacijevi načrti in Božji načrt
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Družba Jezusova

V Rimu je papež. Papež vodi Cerkev. 
Morda pa on najbolje ve, kako bi Jezusovi 
prijatelji najbolje služili Bogu? Obiščejo 
papeža Pavla III, pokleknejo predenj in ga 
vprašajo, kje bi jih v Cerkvi najbolj po-
treboval. Takoj ima veliko idej. Potrebuje 
misijonarje v Indiji, na Kitajskem, v Etio-
piji, tudi oznanjevalce v Evropi. Ignacij in 
prijatelji se odločijo, da bodo ostali pove-
zani, zato Ignacij napiše pravila. 

Postanejo red, ki se imenuje
Družba Jezusova. 

Potem pa skoraj vsi odidejo po svetu oz-
nanjat Jezusa in njegov Evangelij. Ignacij 
ostane v Rimu. Prijateljem piše pisma, jih 
spodbuja, moli zanje … Nekega poletnega 
jutra najdejo Ignacija mrtvega. Odšel je k 
svojemu najboljšemu prijatelju Jezusu. 

Ignacij je rad ubogal papeža in tako izpolnil to, kar je želel 
Jezus. Koga pa moraš ubogati ti, da ne zaideš s prave poti? 
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Pobarvanka Sveti Ignacij Lojolski, ki ste jo vzeli v roke, je kratek življenjepis sv. Ignacija 
Lojolskega, katerega 500 letnico spreobrnjenja praznujemo med letoma 2021 in 2022, 

leta 2022 pa še posebej 400 let od proglasitve za svetnika oziroma kanonizacije.

Kratke pripovedne odlomke spremljajo slikovni prizori, ki so namenjeni barvanju. 
Vsak prizor ima tudi barvni vzorec, kateremu pa seveda ni nujno slediti – otrok je pri 
barvanju lahko zelo izviren. Zgodbo bere in barva sam, lahko pa to delamo skupaj z 

njim ter se z njim pogovarjamo tudi ob vprašanju, ki sledi pri vsaki sliki. 

Pobarvanka je najbolj primerna za otroke od 5. do 10. leta starosti, 
primerno prilagojena pa tudi ostalim.

Naj vam branje, barvanje in razmišljanje prinese veliko veselja in duhovnega bogastva, 

slovenski jezuiti


