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Na naslovni strani je podružnična cerkev sv. Katarine v prijazni hribovski vasici Čeče nad Trbovljami. Cerkev 
je prvič omenjena leta 1545 v času turških vpadov in “nove vere” (protestantizma). Posebna zanimivost je rimski 
nagrobnik, ki je vzidan v vzhodni zunanji zid. Župnijska kronika navaja izročilo, da so bile Čeče stara rimska 
naselbina in kjer je zdaj cerkev, naj bi bil rimski žrtvenik. Možno je tudi, da je bilo na kraju današnje cerkve rim-
sko pokopališče, saj so Rimljani pokopavali vselej ob prometnicah. Med drugo svetovno vojsko so imeli Nemci 
v cerkvi skladišče za smodnik, ki so ga partizani obstreljevali z zažigalnimi bombami. Oktobra 1944 je cerkev 
zagorela tako, da so bile uničene orgle in se je stopil zadnji zvon, ki ga Nemci niso že prej pobrali. Tudi druga 
oprema je bila hudo poškodovana. Danes sta zunanjščina in notranjščina obnovljeni v vsem sijaju. Božja pot 
na Čečah pa ni povezana s sv. Katarino, ampak s sv. Rokom v stranskem oltarju. Poseben poudarek daje cerkvi 
križev pot sodobnega slovenskega umetnika Franceta Goršeta. Povojno komunistično nasilje je romanja precej 
zaustavilo, po obnovitvi cerkve pa so spet zaživela. Že na veliki šmaren zvečer (pred praznikom sv. Roka) pride 
veliko častilcev, zlasti pa na sam god. Posebno radi pridejo verni iz okolice Laškega.

Poleg slovesnega praznika Gospodovega razglašenja na nedeljo 6. januarja, se v januarju spominjamo še 
Jezusovega krsta (13.). Januarja imamo še osmino za zedinjenje kristjanov (18. – 25.). O tem lahko preberete 
več na str. 14-15 . Godovi v januarju: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime Je-
zusovo (3.), katerega češčenje je posebno širil sv. Bernardin Sienski; ameriška redovnica Ana Marija Seton in 
spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); ameriški škof češkega rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); papež Gregor X. 
(9.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.); frančiškan Odorik Pordenonski 
(14.); redovni ustanovitelj Arnold Janssen (15.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut 
(16.); egiptovski puščavnik Anton (17.); papež Fabijan in mučenec Sebastijan (20.); rimska mučenka Neža (21.); 
diakon Vincenc (22.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca 
sv. Pavla škofa Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni 
učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco ter kneginja Hema Krška (oba 31.).
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Če je v prosincu gorkota,
bo v jeseni sirota.

V prosincu mrzlo, da poka,
bo v jeseni sadje in moka.

Če prosinca ni snega,
ga mali traven da.

Jasni dnevi prosinca
so veselje Dolenjca.

JANUAR – PROSINEC
  1	 T	 NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA, Svetovni 
   dan miru;	
		2	 S	 Bazilij	Veliki	in	Gregor	Nazianški,	šk.,	c.	uč.;
		3	 Č	 Jezusovo	ime;	Genovefa	Pariška,	red.;	
	4	 P	 PRVI	PETEK;	Angela	iz	Foligna,	tretjerednica;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Nepomuk	Neumann,	šk.;	

		6	 N	 GOSPODOVO RAZGLAŠENJE,	Sv.	Trije	Kralji;
		7	 P	 Rajmund	Penafortski,	red.;	Reginald,	muč.;
		8	 T	 Lavrencij	Giustiniani,	patriarh;
		9	 S	 Gregor	X.,	pap.;	Peter	iz	Sebaste,	šk.;
	10	 Č	 Viljem	iz	Bourgesa,	šk.;	Agaton,	pap.;
	11	 P	 Pavlin	Oglejski,	patriarh;	Filotej,	muč.;
	12	 S	 Anton	Pucci,	red.;	Janez	Merlini,	red.	ust.;

	13	 N	 JEZUSOV KRST;	Hilarij	iz	Poitiersa,	šk.,	c.	uč.;
	14	 P	 Odorik	Pordenonski,	red.;	Malahija,	prerok;
	15	 T	 Arnold	Janssen,	red.	ust.;	Maver,	op.;	
	16	 S	 Berard,	Oton,	Peter,	Adjut	in	Akurzij,	franč.	muč.;
	17	 Č	 Anton	Puščavnik,	pušč.;	
	18	 P	 Začetek osmine za zedinjenje kristjanov;
	19	 S	 Bernard	Corleonski,	red.;	Janez	de	Ribera,	šk.;

	20	 N	 2. NAVADNA NEDELJA;	Fabijan,	pap.	in
		 	 Sebastijan,	muč.;	
	21	 P	 Neža,	muč.;	Neža	iz	Aislingena,	spok.;
	22	 T	 Vincenc,	diakon;	Viktor,	muč.;
	23	 S	 Ildefonz,	šk.;	Barnard,	šk.;	Hartmut,	op.;
	24	 Č	 Frančišek	Saleški,	šk.,	c.	uč.;	Arno	Salzburški,	šk.;
	25	 P	 Sklep osmine za zedinjenje kristjanov;
   Spreobrnitev	apostola	Pavla;
	26	 S	 Timotej	in	Tit,	šk.;	Pavla	Rimska,	spok.;	

	27	 N	 3. NAVADNA NEDELJA;	Angela	Merici,	red.	ust.;	
	28	 P	 Tomaž	Akvinski,	red.,	c.	uč.;	
	29	 T	 Valerij	Trierski,	šk.;	Akvilin,	duh.,	muč.;
	30	 S	 Hiacinta	Mariscotti,	red.;	Adelgunda,	op.;
	31	 Č	 Janez	Bosco,	red.	ust.;	Evzebij,	red.

Opravičuj napake drugih, ne govori slabo o drugih, razen če te k temu sili 
dolžnost. Ne posnemaj slepo drugih, iz nikogar se ne norčuj.

bl. Anton Martin Slomšek

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELIMO VSEM NAROČNIKOM IN BRALCEM
SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO

UREDNIK VAM
Kot	 lahko	 preberete	 na	 naslovni	 strani	 s	 to	

številko	 začenjamo	 stoto	 leto	 našega	 mesečnika.	
Če	smo	čisto	natančni	se	bo	stoti	letnik	začel	šele	
marca,	 saj	 je	 marca	 1909	 izšla	 prva	 številka	 in	 se	
bo	stoti	 letnik	 izpolnil	marca	2009.	Ko	 to	pišem,	
je	še	vedno	nekaj	naročnikov,	ki	jim	je	naročnina	
zapadla	decembra	2006	in	je	kljub	opominom	niso	
poravnali	niti	za	prejšnji	letnik.	Zato	seveda	januar
ske	številke	niso	dobili	več.

Mnogi	naročniki	so	vajeni	poravnati	naročnino	
za	tekoči	letnik	šele	poleti	o	priliki	kakega	romanja	
ali	celo	tik	pred	koncem	leta.	Pri	sedanjih	cenah	si	
te	vrste	kreditiranja	ne	moremo	več	privoščiti.	Na	
nalepki	z	vašim	naslovom	sta	v	zgornjem	desnem	
kotu	dve	številki:	prva	pomeni	mesec,	druga	leto	do	
kdaj	je	naročnina	plačana.	Vsi	tisti,	ki	naročnine	za	
leto	2008	še	nimajo	poravnane,	bodo	prejeli	en	sam	
opomin.	Če ne bo odziva, jim bomo prenehali 
pošiljti naš mesečnik.

Trenutno	finančno	stanje	kaže,	da	bomo	to	leto	
prebrodili,	vključno	s	tremi	številkami	leta	2009,	ko	
bo	ne	samo	formalno,	ampak	tudi	v	resnici	izpol
njen	stoti	letnik.	In	kaj	bo	potem?

Glede	na	kritično	finančno	stanje,	ki	ga	je	pripi
sati	tako	dvigu	cen	kot	drastičnemu	upadanju	števila	
naročnikov,	so	prišli	nekateri	predlogi,	da	bi	more
biti	šli	nazaj	na	črnobelo	izdajanje	mesečnika,	da	
bi	izhajal	samo	vsaka	dva	meseca,	ali	pa	celo	oboje.	
Po	mojem	mnenju	so	vse	te	rešitve	nesprejemljive.	
Kdor	 zasleduje	 vseh	 100	 let	 izhajanja	 AM	 lahko	
opazi,	da	je	mesečnik	ves	čas	napredoval	tako	glede	
vsebine	 kot	 glede	 oblike.	 Trenutno	 smo	 nekako	
na	vrhu	in	če	že	moramo	umreti,	bomo	to	storili	v	
polnem	 sijaju.	 Kakega	 mučnega	 podaljševanje	 za	
eno	leto	in	umiranja	na	obroke	si	pa	res	ne	želimo.	
Verjetno	bo	torej	ta	letnik	zadnji.

Stanje p. Vendelina	je	v	glavnem	nespremen
jeno,	 vendar	 se	 je	 moral	 vrniti	 nazaj	 na	 umetno	
hrano	 po	 sondi	 naravnost	 v	 želodec.	 Sicer	 pa	 je	
popolnoma	priseben	in	spremlja	tekoče	dogajanje.	
Zahvaljuje	se	vsem,	ki	se	ga	spominjate	v	molitvi.

Januarja se spominjamo naslednjih rajnih 
sobratov:	 P. Marko Hočevar	 (4.	 jan.	 1977);	 P. 
Lovrenc Grom	(12.	jan.	1992);	Br. Akurzij Somrak	
(14.	 jan.	1960);	Br. Izidor Stergar	 (16.	 jan.	1929);	
P. Gracijan Heric	(16.	jan.	1957);	P. Bonaventura 
Borgola	(19.	jan.	1996);	P. Kazimir Zakrajšek	(27.	
jan.	1958).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir!

P. Bernardin Sušnik
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TUKAJ JE NAŠ DOM

SLOVENSKI KULTURNI CENTER, 14252 Main St., LEMONT, IL 60439 – Tel: 630/243-0670

Listi spreminjajo barve. Štiri Remčeva dekleta 
hitijo v Slovensko Slomškovo Sobotno šolo

Max in Clara Fellows tudi hitita v šolo z Markunovimi 
trojčkami na čudovit oktobrski dan

Navdušeni balinarji so vedno pripravljeni za 
pomoč v Domu. Tu se spominjamo Martina 

Kacina s kroglo in Staneta Simrayha (na desni)

Letošnja 
zmagovalca v 
balinanju pa 
sta Marinka 
Velkavrh in 

Viktor Lavriša

Spomladi so spet prišli na dan škržati, ki 
se bodo vrnili čez 17 let Pogled na Lemont iz zraka. Na levi Dom, desno pod njim 

samostan, desno od njega Romarski dom, desno zgoraj 
Blejsko jezerce z otokom in križevim potom, pod njim pa 

prostor za piknike in balinanje
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NEDELJSKE MISLI
6. januar
Gospodovo razglašenje
KOMU OZNANJATI?
Mt 2,1-12

Poklonitev	Modrih,	ki	je	tolikim	slikarjem	služila	za	
predlogo,	je	v	Matejevem	evangeliju	opisana	tako,	da	
je	na	prvi	pogled	očitno,	kakšen	namen	je	evangelist	
imel	z	njo.	Zvezda,	ki	se	pojavi	na	Vzhodu,	izgine	v	Je
ruzalemu,	se	spet	pojavi	na	tistih	šestih	kilometrih	do	
Betlehema	in	se	celo	spusti	na	kraj,	kjer	je	Dete,	pač	ni	
opis	nekega	naravnega	pojava.	Da	Herod	zbere	velike	
duhovnike	in	pismouke,	ki	vsi soglasno	označijo	kraj	
Mesijevega	rojstva,	pa	da	se	prav	nobeden	od	njih	ne	
potrudi,	da	bi	si	stvar	ogledal;	da	so	darovi	Modrih	isti,	
kot	darovi	poganov	pri	Izaiju,	60.	poglavje	in	v	Psalmu	
72:	vse	to	kaže,	da	nikakor	ne	gre	za	kako	zgodovinsko	
opisovanje	 nekega	 dogodka	 in	 nekih	 nadnaravnih	
pojavov	ob	njem,	pač	pa	gre	za	razmišljanje	o	širjenju	
Božjega	kraljestva	v	prvem	krščanskem	času.	Saj	nam	
mora	končno	biti	jasno,	da	evangelist	piše	te	vrstice	ne	
kot	poročevalec	ali	celo	očividec,	ampak	že	obstoječim	
krščanskim	občinam	v	apostolskem	času	nekaj	sporo
ča,	kar	pa	po	tedanjih	navadah	zavije	v	pripoved,	ki	
zveni	 kar	 se	 da	 privlačno.	 Nauk	 je:	 evangelij,	 ki	 ga	
oznanja	Mesija,	Kristus,	je	namenjen	vsem	ljudem	vseh	
časov,	Modri	so	simbol	vsega	človeštva.	Odlomek	naka
zuje	pravilnost	misijonske	usmeritve	Cerkve.

13. januar
Jezusov krst
SPOLNÍVA VSO PRAVICO
Mt 3,13-17

»Spolníva	vso	pravico!«	To	je	Jezusov	odgovor	Jane
zu,	 ko	 se	 ga	 ta	 brani	 krstiti,	 češ	 da	 je	 sam	 potreben	
njegovega	krsta.	Saj	je	ta	krst	na	prvi	pogled	res	brez	
smisla:	Janez	Krstnik	sam	je	ob	svojem	oznanjevanju	
dovolj	jasno	povedal,	da	je	njegov	krst	krst	spreobrnje
nja,	tega	pa	Kristus	gotovo	ni	potreboval.	Pogovor	med	
Janezom	in	Jezusom	ni	kak	zgodovinski	zapis	izrečenih	
besed	–	kako	bi	tudi	bil,	saj	gotovo	nista	vpila	eden	na	
drugega,	da	bi	ju	drugi,	ki	so	čakali	na	krst,	razumeli.	
Te	besede	so	sad	razmišljanja	prvih	kristjanov,	ki	ga	je	
evangelist	zapisal	in	odel	v	dvogovor	med	Jezusom	in	
Janezom.	»Spolniti	vso	pravico«	pomeni,	da	v	krščan
stvu	 ni	 izjem.	 Nekatere	 krščanske	 obveznosti	 vklju
čujejo	 včasih	 dejanja,	 ki	 so	 navidez	 nesmiselna,	 kot	
je	bil	Jezusov	krst,	ali	celo	škandalozna,	kot	je	recimo	
danes	 upravičena	 pritožba	 proti	 krivicam	 nekaterih	
cerkvenih	predstojnikov.	Predvsem	pa	ta	evangeljski	
opis	potrjuje	dejstvo,	da	so	v	našem	življenju	dogodki,	
ki	jih	je	mogoče	razumeti	šele	pozneje,	ko	nanje	gle
damo	 iz	 neke	 določene	 časovne	 razdalje	 in	 vidimo	
povezave,	ki	so	nam	bile	prej	prikrite.	Mogoče	je	celo,	
da	jih	ne	bomo	nikoli	razumeli,	toda	izrekati	obsodbo	
nekega	dejanja	je	vsaj	tvegano,	če	že	ne	krivično.

20. januar
2. navadna nedelja
JAGNJE BOŽJE
Jn 1,29-34

Odlomek	 je	 Janezova	 varianta	 Jezusovega	 krsta	
–	Matejevo	varianto	smo	opisali	v	prejšnjem	odstavku.	
V	sklopu	celotnega	Janezovega	evangelija	je	razumljivo,	
da	ga	ne	zanima	dejanje	krsta	sámo,	ampak	njegovo	
mesto	v	zgodovini	odrešenja.	Odtod	oznaka:	»Jagnje	
Božje,	ki	odjemlje	grehe	sveta.«	Prvi	del,	jagnje,	je	očit
no	iz	stare	zaveze,	kjer	je	bilo	jagnje	daritvena	žival	in	
ga	imamo	še	danes	za	Kristusovo	predpodobo	–	kar	
spomnimo	 se	 velikonočnega	 jagnjeta.	 Drugi	 del,	 »ki	
odjemlje…«	pa	nima	nobene	zveze	s	staro	zavezo,	saj	
starozavezne	daritve	niso	bile	zadostilne.	Da	je	Kristus	
res	zadostilna	daritev,	potrjuje	Janezovo	pričevanje:	»Vi
del	sem	Duha,	ki	je	prihajal	kakor	golob	z	neba	in	obstal	
na	njem.«	Gre	za	bistveno	razliko	med	Krstnikovim	in	
krščanskim	krstom.	Medtem	ko	je	prvi	samo	znamenje	
spreobrnjenja,	daje	drugi	milostno	osnovo	za	spreobr
njenje	in	odpuščanje	grehov.	Lahko	pogledamo	tudi	
z	drugega	zornega	kota:	Janezov	krst	je	bil	izhodišče,	
začetna	točka	za	novo	življenje,	za	nazaj	pa	ni	imel	no
bene	moči.	Kristusov	krst	pa	najprej	odpušča	za	nazaj	
in	sicer	do	take	mere,	da	ne	le	poravna	osebne	krivde,	
pač	pa	zapolni	 tudi	 tisto	pomanjkanje	milosti,	ki	ga	
imenujemo	izvirni	greh,	obenem	pa	daje	vse	možno	
podporo	tudi	za	prihodnost.

27. januar
3. navadna nedelja
IZPOLNJENA PREROKBA
Mt 4,12-23

Za	 Matejev	 evangelij	 pravimo,	 da	 je	 eshatološko	
usmerjen.	 Ta	 tujka	 ne	 pomeni	 samo	 katekizemskih	
poslednjih	reči:	smrt,	sodba,	pekel,	nebesa,	ampak	in	
predvsem	konec	časa	in	dopolnitev	Božjega	kraljestva.	
Matej	 torej	vsak	dogodek	gleda	v	 tej	 luči	 in	 s	 tem	v	
skladu	je	tudi	njegova	pripoved,	da	se	je	Jezus	potem,	
ko	je	Herod	dal	zapreti	 in	obglaviti	Janeza	Krstnika,	
umaknil	 v	 Galilejo,	 kjer	 je	 preživel	 svojo	 mladost.	
Evangelist	navaja	dobesedno	po	hebrejskem	izvirniku	
prerokbo	 iz	 Izaijeve	 knjige:	 Dežela Zábulonova in 
dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, 
poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je 
zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi 
smrtne sence, je zasvetila luč.	S	to	prerokbo	pokaže,	
da	se	v	Jezusu	izpolnjujejo	starozavezne	predpodobe,	
da	 je	 torej	 dopolnitev	 odrešenja	 blizu.	 V	 isto	 okolje	
spada	poklic	Simona	Petra	in	njegovega	brata	Andreja	
ter	 Zebedejevih	 sinov	 Jakoba	 in	 Janeza:	 preproste	
ljudi	pokliče	k	oznanjevanju	kraljestva,	ker	opravičuje	
njegov	naziv,	da	je	luč	v	temi	preprostih	in	nevednih.	
To	 kaže	 na	 Božje	 ravnanje	 s	 človekom:	 Bog	 ga	 ne	
zavrže,	ampak	ga	sprejme	takega,	kot	je,	in	ga	vodi	k	
dokončnemu	srečanju	s	Kristusom	ob	dopolnitvi	časa.	
Ta	zavest	je	še	posebno	pomembna	za	nas,	saj	imamo	
pogosto	občutek,	da	smo	brezmočna	množica,	s	katero	
pometajo	tisti,	ki	so	si	prigrabili	oblast.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
Priprava za misijone med neverniki

nadaljevanje

»Slednjič	 je	 bila	 slika	 izgotovljena.	 Slikar	 je	 tu	 pa	
tam	kaj	popravil	na	njej.	Bila	je	tako	lepa,	da	so	se	ji	vsi	
čudili.	Največ	veselja	nad	njo	pa	je	imel	umetnik	sam,	
Knoblehar.«	Ko	je	odhajal	v	Afriko,	pa	slike	ni	mogel	
vzeti	s	seboj.	Izročil	jo	je	prijatelju	Radovaniju,	ki	se	je	
takrat	odpravljal	v	Albanijo,	in	ga	prosil,	naj	jo	skrbno	
varuje;	 morda	 bi	 mu	 jo	 kasneje	 mogel	 vrniti.	 Mavri	
piše:	»Podoba	je	res	lepa	in	bi	bila	tudi	oltarju	v	okras.«	
Pristavlja,	da	mu	je	bolni	Radovani	dal	več	spominkov,	
ki	jih	je	bil	Knoblehar	naslikal.

Umek	Okiški,	ki	je	opeval	Knobleharjevo	življenje,	
navaja	Knobleharjevo	pismo,	v	katerem	pravi:	»Zadnje	
dni,	ki	sem	jih	še	preživel	v	Rimu,	sem	se	hodil	poslav
ljat	od	svetih	krajev,	ki	so	mi	po	večletnem	bivanju	v	
svetem	mestu	postali	ljubi	in	dragi.	Srce	se	mi	je	topilo,	
ko	sem	jemal	slovo	od	njih.	Na	grobu	prvaka	apostolov,	
kjer	 sem	 bil	 kot	 siromašen	 romar	 razodel	 Gospodu	
svoje	srce,	sem	večkrat	maševal.	Komaj	mi	je	treba	pri
pomniti,	da	nisem	pri	teh	in	podobnih	prilikah	pozabil	
na	ljubo	domovino	in	na	vse	dobrotnike.«

Redovnice	 presvetega	 Srca	 so	 ga	 2.	 julija	 prosile,	
naj	 jim	 še	 zadnjič	 mašuje	 pri	 Marijinem	 oltarju	 v	
cerkvi	 presvete	 Trojice.	 Ves	 zavod	 se	 je	 zbral,	 da	 je	
prejel	njegov	blagoslov.	–	Tisto	dopoldne	ob	desetih	
je	bila	na	Kongregaciji	za	širjenje	vere	zadnja	seja	o	
osrednjeafriškem	misijonu.

Ljubljanski list (Laibacher 
Zeitung)	iz	leta	1850	je	prinesel	
poročilo,	v	katerem	je	Knoble
har	opisal	Partlju	svoje	ganljivo	
slovo	od	kardinala	Mezzofantija.	
Zvečer	3.	julija	je	kardinal	prišel	
na	Propagando,	da	bi	blagoslo
vil	 odhajajočega	 Knobleharja.	
Kakor	druge	krati,	se	je	tudi	tisti	
večer	v	več	jezikih	pogovarjal	z	
njim.	Po	slovensko	mu	je	rekel:	
»Ti	me	zapuščaš,	sin	moj.	S	kom	
bom	 pa	 zdaj	 po	 kranjsko	 (slo
vensko)	govoril?	Na	tem	svetu	

vsaka	stvar	samo	nekaj	časa	traja.«	Potem	mu	je	govoril	
v	nemščini,	da	naj	pogumno	gre	na	misijonsko	delo.	
Starček	je	z	zelo	pobožnim	glasom	hvalil	Božjo	previd
nost,	ki	je	Knobleharja	do	zdaj	vodila.	Moli	naj,	da	bi	se	
v	nebesih	spet	videla.	Tako	je	bil	ginjen,	da	ni	mogel	več	
govoriti;	vstal	je	in	Knobleharja	objel.	Tudi	Knobleharja	
je	zelo	prevzelo;	v	očeh	so	mu	stale	solze.	Poljubil	je	
kardinalu	roko	in	ga	molče	spremil	po	stopnicah.	Ni	
mu	mogel	reči	nobene	besede,	drugače	bi	se	mu	bile	
udrle	solze.	Kardinal	je	vstopil	v	voz	in	se	hitro	odpeljal.	
Knoblehar	je	pa	obstal	in	si	ponavljal	besede,	ki	mu	jih	
je	bil	blagi	mož	pravkar	govoril.	–	V	poročilu	Knoblehar	

pripominja:	»Nikoli	bi	Vam	ne	mogel	dopovedati,	kaj	mi	
je	kardinal	bil.	Preden	sem	bil	sprejet	na	Propagando,	
sem	imel	prost	vstop	v	njegovo	hišo.	Neutrudljivo	mi	
je	pomagal	s	svojimi	nasveti	in	me	spodbujal	k	stano
vitnosti.	Ko	sem	bil	sprejet	na	Propagando,	je	še	bolj	
skrbel	zame.	Določil	mi	je	tedensko	tri	ure,	da	sem	se	
na	jezikovni	akademiji	razgovarjal	z	njim.	Poslušal	sem	
med	štirimi	očmi	njegove	učene	in	spodbudne,	pa	tudi	
nehlinjeno	ponižne	pogovore.	Zato	mi	je	bilo	pri	tem	
slovesu	 skoraj	 prav	 tako	 težko	 pri	 srcu,	 kakor	 pred	
petimi	leti,	ko	so	okoli	mene	stali	moji	starši,	bratje	in	
sestre	in	sem	jih	zapuščal	v	nemi	bolečini.«

Po	večerji	se	je	poslovil	od	rektorja	p.	Rylla	in	drugih	
predstojnikov	in	od	sto	dvajsetih	tovarišev	na	Propa
gandi.	Odpeljal	se	je	na	vozu	s	škofom	Casolanijem	in	z	
Angelom	Vincom.	Kongregacija	za	širjenje	vere	je	dala	
Casolaniju	za	potovanje	in	za	vse	priprave	za	misijon	
1.700	skudov.	Peljali	so	se	mimo	cerkve	sv.	Petra.	Ozrl	
se	je	nanjo	s	tako	veliko	ljubeznijo,	kakor	če	bi	se	peljal	
mimo	hiše	dragega	prijatelja.	»V	tisti	uri	sem	še	enkrat	
prosil	prvaka	apostolov,	naj	pred	Božjim	obličjem	mo
li	zame	in	me	ohrani	v	zvestobi	do	poklica,«	pravi	v	
omenjenem	poročilu.

Vsi	trije	misijonarji	so	se	vkrcali	na	ladjo	in	se	odpe
ljali	v	Neapelj.	Knoblehar	navdušeno	slavi	lepoto	tega	
mesta	in	veličastvo	ognjenika	Vezuva	nad	njim.	Takrat	
pač	ni	slutil,	da	bo	že	čez	deset	let	v	tem	mestu	umrl	
in	da	bo	tukaj	njegov	zadnji	dom.

Na	otoku	Malti	sta	se	Knoblehar	in	Vinco	poslovila	
od	škofa	Casolanija,	ki	je	za	nekaj	časa	še	hotel	ostati	
tam.	Peljala	sta	se	s	francoskim	parnikom	“Sesostris”	
dalje	proti	Aleksandriji.	Z	njima	so	se	vozili	večinoma	
angleški	protestantje,	ki	so	pa	bili	prijazni	z	njima	in	so	
se	radi	pogovarjali	o	verskih	vprašanjih.	Neka	angleška	
gospodična	se	je	pa	ob	novici,	da	bosta	katoliška	duhov
nika	jedla	z	njimi	pri	mizi,	tako	razhudila,	da	še	jesti	ni	
mogla.	Vsa	ogorčena	je	potem	Knobleharju	očitala,	kaj	
se	ji	v	katoliški	veri	zdi	napačno,	zlasti	češčenje	Matere	
Božje.	 Knoblehar	 je	 vse	 predsodke	 mirno,	 vljudno	
in	 stvarno	 zavračal.	 Zaleglo	 je.	 Ob	 slovesu	 je	 jokala,	
ker	je	katoličane	tako	krivično	sodila.	Knoblehar	ji	je	
narekoval	zdravamarijo	in	litanije	Matere	Božje,	v	Alek
sandriji	pa	jo	je	peljel	k	usmiljenkam,	naj	jo	še	naprej	
uče	v	katoliški	veri.

V	Aleksandriji	je	ganjen	pozdravil	Afriko,	ki	bo	po
stala	prizorišče	njegovega	dela.	Nato	se	je	z	Vincom	na	
ladji	peljal	ob	Sveti	deželi	v	Libanon	v	jezuitski	zavod	
Ghazir,	 ki	 so	 ga	 bili	 katoliški	 patriarhi	 postavili	 na	
prigovarjanje	p.	Rylla	kot	osrednje	semenišče	za	svoje	
dežele.	P.	Ryllo	je	iz	Rima	vse	uredil,	da	sta	z	Vincom	
mogla	tukaj	stanovati	in	se	učiti	neobhodno	potrebne	
arabščine.

Kard. Mezzofanti
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Januar	je	prvi	mesec	v	julijanskem	in	gregorijanskem	
koledarju	 in	eden	od	sedmih	mesecev,	ki	 imajo	po	31	
dni.	Astronomsko	se	januar	začenja	v	znamenju	Strelca	
in	konča	v	znamenju	Kozoroga.	Ime	je	dobil	po	rimskem	
bogu	Janusu,	ki	je	bil	bog	hišnega	praga	in	je	imel	dva	
obraza:	eden	je	gledal	v	preteklost	in	eden	v	prihodnost.	
Ker	je	mesec	januar	“prag”	v	novo	leto,	so	ga	imenovali	
po	bogu	hišnega	praga.

Prvotni	rimski	koledar	je	imel	10	mesecev	in	v	celoti	
304	dni.	Zimo	so	imeli	za	obdobje	brez	mesecev.	Po	zgo
dovinsko	nepotrjeni	legendi	naj	bi	okrog	leta	713	pred	
Kr.	kralj	Numa	Pompilius	dodal	januar	in	februar	in	tako	
izenačil	koledar	s	standardnim	lunarnim	letom.	Vendar	je	
marec	ostal	prvi	mesec	novega	leta	do	153	pred	Kr.,	ko	sta	
oba	konzula	tistega	leta	določila	za	začetek	leta	januar,

V	 krščanstvu	 so	 uporabljali	 tja	 do	 konca	 srednjega	
veka	kot	začetek	novega	leta	različne	datume,	med	njimi	
25.	marec	in	25.	december.	Podrobnosti	o	tem,	kako	in	
s	kakšnimi	zamudami	so	evropske	države	sprejemale	1.	
januar	kot	novoletni	dan,	najdete	na	strani	9.

Izvirno slovensko ime za januar	 je	 prosinec,	
hrvaško	siječanj,	češko	leden	in	poljsko	styczeń.	Druga	
stara	slovenska	imena	so:	prosenec,	prozimec,	prezimec,	
zimec,	 lednik,	 snežnik,	 svečen,	 mali	 božičnik,	 prvnik,	
novoletnik,	sredozimec.	Večina	teh	imen	je	povezanih	z	
zimo	in	mrazom,	saj	velja	januar	za	najhladnješi	mesec	v	
letu.	Letos	naj	bi	bil	menda	še	posebno	hladen.

Ko	pripravljamo	januarsko	številko	za	tiskarno	se	je	
komaj	začel	advent,	torej	o	dogodkih	decembra,	poseb
no	 o	 božičnem	 praznovanju	 še	 ne	 moremo	 poročati.	
Zaenkrat	ne	kaže,	da	bi	se	dogajalo	kaj	posebnega.

S 30. novembrom	smo	zaključili	vsakdanjo	mašo	za	
rajne,	ki	ste	nam	jih	priporočili	v	molitev.	Kot	vsa	leta	je	
bil	tudi	letos	(kot	to	berete	že	“lani”)	odziv	kar	lep.	Imena	
tistih	darovalcev	in	naročnikov	za	maše	ter	molitve,	ki	
smo	jih	prejeli	šele	po	1.	novembru,	so	objavljena	v	tej	
številki.	Za	maše	skrbimo,	da	so	čimprej	opravljene.

S	 to	 številko	 začenjamo	 tudi	 stoto leto izhajanja 
mesečnika Ave Maria.	Kakih	posebnih	sprememb	za	
ta	letnik	ne	predvidevamo.	Upoštevati	je	treba,	da	večina	
nas	z	urednikov	vred	nismo	več	“rosno	mladi”	in	da	ne	
ljubimo	posebno	kake	drastične	spremembe.	Mislim,	da	
je	večini	kar	pogodu,	da	najde	v	vsaki	številki	podobno	
ali	enako	vsebino	približno	na	istem	mestu.

Zdi	se	mi	potrebno	ob	koledarju	poudariti	še	nekaj	
stvari.	Novega	leta	dan	je	slovesni	praznik	Marije, svete 
Božje Matere,	kot	lahko	opazite	v	koledarju	na	1.	strani.	
Praznik	je	bil	uveden	šele	po	reformi	II.	vatikanskega	kon
cila.	Poprej	smo	ta	dan	imeli	spomin	Gospodovega	ob
rezovanja,	ki	so	ga	opravili	v	skladu	z	judovsko	postavo	na	
osmi	dan	po	rojstvu.	Obrezovanje	je	pri	Judih	pomenilo	
sprejem	v	njihovo	versko	skupnost,	torej	je	to	bila	inicia
cija.	Zato	so	stari	bogoslovci	v	Jezusovem	obrezovanju	
videli	 predpodobo	 našega	 krsta.	 Prava	 predpodoba	
krsta	pa	je	Jezusov	krst	v	Jordanu,	ki	ga	praznujemo	na	

nedeljo	po	Gospodovem	razglašenju	(letos	13.	januarja).	
Zato	 je	 postal	 spomin	 na	 Jezusovo	 obrezovanje	 brez	
pomena	in	so	ga	nadomestili	s	praznikom	Marije,	svete	
Božje	Matere.

Novoletni	dan	je	obenem	tudi	svetovni dan miru.	
Papež	običajno	za	ta	dan	napiše	posebno	poslanico,	ki	
se	ji	marsikje	pridružijo	tudi	škofje.	Dan	miru	naj	bi	bil	
posvečen	predvsem	molitvi	za	mir,	ki	je	v	našem	času	še	
kako	potrebna,	saj	menda	nikdar	v	zgodovini	človeškega	
rodu	ni	bilo	toliko	vojska	in	nasilja	vsepovsod	po	svetu,	
kot	je	to	v	naših	časih.	Razne	oblike	fundamentalizma	in	
ekstremizma	(naj	bo	muslimanski,	hindujski,	politični	ali	
kakršen	koli	drug)	samo	slabšajo	položaj	in	človek	si	ne	
more	kaj,	da	ne	bi	v	tem	videl	čedalje	večjo	podložnost	
ljudi	satanu.	Zato	se	je	treba	spominjati	Kristusovih	be
sed,	da	molitev	gore	prestavlja.	Vsako	prizadevanje	za	mir	
je	vnaprej	obsojeno	na	propad,	če	ni	podprto	z	molitvijo.	
Mir	je	Božji	dar,	ki	si	ga	je	treba	izprositi.	Seveda pa je 
treba pri tem gledati najprej, da smo miroljubni v svoji 
najbližji okolici, saj je eden izmed blagrov v Jezusovem 
govoru na gori namenjen prav miroljubnim.

V	samostanih	in	cerkvah	angleško	govoreče	frančiš
kanske	 konference,	 ki	 vanjo	 po	 svoji	 legi	 spada	 tudi	
Lemont,	 je	 15. januar	 razglašen	 kot	 Dan molitve za 
konec rasizma.	Preveč	enostavno	bi	bilo	pri	rasizmu	
upoštevati	samo	barvo	kože.	Kot	rasizem	je	treba	označiti	
vsako	nasilje	nad	ljudmi,	ki	so	kakor	koli	drugačni,	pa	naj	
bo	to	zaradi	barve	kože,	zaradi	izvora,	zaradi	vere,	zaradi	
izobrazbe	ali	zaradi	česar	koli	drugega.	Tega	je	danes	na	
svetu	prav	dosti,	več	kot	kdaj	poprej.	In	ni	mogoče	vedeti,	
koliko	rasizma	še	tli	pod	pepelom	v	Ameriki.

Mnenje	 sedanjega	 papeža	 o	 ekumenizmu,	 ki	 ga	
objavljamo	v	zvezi	z	molitveno osmino za zedinjenje 
kristjanov,	 osvetljuje	 ta	 problem.	 Sodelovanje	 je	 kar	
uspešno	na	ravni	škofov	in	teoloških	fakultet,	je	pa	v	prak
si	še	vedno	mnogo	zaprek,	ki	jim	ni	videti	rešitve.	Sem	
spada	posvečevanje	homoseksualcev	in	žensk	za	škofe	
v	anglikanski	Cerkvi,	ali	pa	strah	pred	“prozelitizmom”	
v	 ruski	 pravoslavni	 Cerkvi,	 ki	 v	 vsakem	 prizadevanju	
katoliške	Cerkve	v	Rusiji	vidi	“krajo”	pravoslavnih	ver
nikov.	To	sta	seveda	samo	dva	najbolj	očitna	primera	teh	
ovir,	bolj	prikritih	je	pa	še	veliko	več.	Vendar	pri	vseh	teh	
primerih	ne	gre	za	kaka	bistvena	razlikovanja	v	veri	in	
njenem	nauku,	ampak	za	čisto	praktična	vprašanja.V	teh	
pa	igra	človeški	element	glavno	vlogo.

V	Združenih	državah	je	22.	januar	Dan pokore za 
kršenje človekovih pravic s splavom in evtanazijo.	
Oboje	je	napad	na	človekovo	življenje	in	oboje	se	dogaja	
tudi	 v	 naši	 okolici.	 Zato	 je	 treba	 delati	 pokoro,	 če	 si	
nočemo	 nakopati	 božje	 jeze.	 Krščanska	 ljubezen	 pa	
zahteva,	 da	 delamo	 pokoro	 tudi	 za	 tiste,	 ki	 je	 sami	 ne	
delajo.	Naj	bi	to	bil	dan	pokore	ne	samo	za	tiste,	ki	se	
bodo	udeležili	delavniške	maše,	ampak	tudi	za	tiste,	ki	ga	
bodo	preživeli	ob	svojem	običajnem	delu,	da	bodo	tako	
solidarni	s	pokoro,	h	kateri	nas	vabi	Cerkev.

P.	Bernardin	Sušnik LEMONTSKI
ODMEVI
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Kot je bilo sveto mesto Jeruzalem v Stari zavezi 
imenovano z žensko prispodobo »Sionska hči«, tako 
je v Janezovem Razodetju nebeški Jeruzalem upo-
dobljen kot »nevesta, ozaljšana za svojega ženina«. 
Ženski simbol zaznamuje lik Cerkve v njenih različnih 
prispodobah zaročenke, neveste in matere, ki poudar-
jajo razsežnosti ljubezni in plodnosti.

Biti ljubljena od Kristusa in ljubiti Kristusa z zaro-
čensko ljubeznijo je sestavna prvina skrivnosti Cerkve. 
Na začetku obstaja svobodno dejanje ljubezni, ki izhaja 
od Očeta prek Kristusa in Svetega Duha. Ta ljubezen 
oblikuje Cerkev in se širi na vsa ustvarjena bitja. V tej 
luči lahko trdimo, da je Cerkev znamenje, povzdignjeno 
med ljudstvi, da pričuje o globini božje ljubezni, razo-
dete v Kristusu, zlasti v darovanju njegovega lastnega 
življenja. Zato so po Cerkvi vsi ljudje poklicani biti »ne-
vesta« Kristusa, Odrešenika sveta.

Prav zato, ker je porojena iz ljubezni, Cerkev ljube-
zen širi. To opravlja z oznanjevanjem zapovedi, da se 
ljubimo med seboj, kakor nas je ljubil Kristus, namreč 
vse do darovanja lastnega življenja. »On je dal življenje 
za nas. In tako smo tudi mi dolžni dati življenje za 
brate.« Bog, ki »nas je prvi vzljubil« in ki je brez pomi-
sleka iz ljubezni dal svojega Sina, nagiblje Cerkev, da 
pot ljubezni prehodi »do konca«. Poklicana je, da to 
dela z zanosom zaročencev, ki se ljubita v radosti nad 
podarjanjem brez pridržka in s trajno velikodušnostjo, 
naj bo to takrat, ko je nebo življenja pomladansko in vedro, ali kadar pretijo noč in oblaki zime duha.

Sprejeta in darovana ljubezen se ne zapira v zaročensko razmerje, temveč postane ustvarjalna in rodovitna. 
V Svetem Duhu, ki jo oživlja in jo združuje s Kristusom, njenim ženinom, je Cerkev obdarovana z notranjo 

rodovitnostjo, v moči katere v krstu nenehno 
rojeva božje otroke in jim daje rasti do Kristu-
sove polnosti. To so tisti sinovi, ki oblikujejo 
»občestvo prvorojencev, ki so zapisani v ne-
besih» in ki bodo prebivali »na gori Sionu in v 
mestu živega Boga, nebeškem Jeruzalemu«, 
o čemer beremo v Pismu Hebrejcem. To je 
zadnji cilj Cerkve, ki z zaupanjem nadaljuje 
svoje zgodovinsko romanje, kljub temu da 
pogosto čuti ob sebi sovražno in besnečo 
navzočnost drugega ženskega lika, namreč 
»Babilona«, »velike Vlačuge«, kakor jo imenuje 
Sveto pismo, ki uteleša »živalskost« sovraštva, 
smrti in notranje nerodovitnosti. S pogledom, 
uprtim v svoj cilj, Cerkev goji upanje na večno 
kraljestvo, ki se uresničuje v deležnosti pri 
življenju troedinega Boga. Sveti Duh, ki je 
bil apostolom dan kot Tolažnik, je varuh in 
buditelj tega upanja v srcu Cerkve.

CERKEV ŠIRI LJUBEZEN
Janez Pavel II.

P. Vladimir Kos

Z NJIM IN V NJEM
RESNIČNO SREČNO BO!

Spet »Srečno Novo leto si želimo:
oh, če mogoče, brez vseh žalosti,
a če so nujne – da so hitro mimo…
Brez njih se nam življenje krasno zdi.

In vendar – vsaj en križ je treba nesti
za našim dobrim, božjim Jezusom:
na primer, česar se ne da otresti
pa staranje, pa ljubih misli zlom…

In ko se to zgodi, smo so-trpini
z Gospodom, ki je vse za nas trpel –
in z Njim v Njegovi križa veličini:
bo kdo še večjo čast želeti smel?

Gospod bo grel nam našo bolno zimo,
hladil vročico s svojo pomočjo –
res »Srečno Novo leto« si želimo!
Ker z Njim in v Njem resnično srečno bo.

Čeče nad Trbovljami – notranjost
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VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	je	8.	oktobra	sprejel 
vodstvo Svetovnega judovskega kongresa na čelu s 
predsednikom Ronaldom S. Lauderjem.	Pogovarjali	
so	se	o	medverskem	dialogu,	antisemitizmu	in	sovražnosti	
do	tujcev	v	nekaterih	evropskih	državah	pa	tudi	o	zaskrb
ljujočih	razmerah	na	Bližnjem	vzhodu.
VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	napovedal,	da	bo	pri
hodnje	svetovno srečanje katoliških družin od 16. 
do 18. januarja 2009 v nadškofiji Ciudad de Mexico.	
Geslo	 srečanja	bo:	Družina,	vzgojiteljica	za	človeške	 in	
krščanske	vrednote.	Zadnje	srečanje	je	bilo	julija	2006	v	
španskem	mestu	Valencia.
DAMASK	—	Na bregu Evfrata	na	severu	Sirije	so	odkrili	
zidne poslikave, ki datirajo v čas pred okoli 11.000 
leti. Gre	za	najstarejše	zidne	slikarije,	kar	 so	 jih	doslej	
odkrili	na	Bližnjem	vzhodu.	Na	istem	kraju	so	odkrili	tudi	
številne	predmete	iz	kremena,	kakor	tudi	figuro	moškega,	
ki	naj	bi	prav	tako	nastala	pred	11.000	leti.
VATIKAN —	 Papež Benedikt XVI.	 je	 v	 pismu	 general
nemu	direktorju	svetovne	organizacije	ZN	za	prehrano	
(FAO)	Jacquesu	Dioufu	ob	svetovnem	dnevu	prehrane	
opozoril,	 da	 je	 rešitev	 milijonov	 ljudi	 od	 lakote	 »eden 
največjih izzivov našega časa«	 ter	 da	 je	 vedno	 več	
ljudi	 zaradi	 lakote	 in	 oboroženih	 spopadov	 prisiljenih	
zapustiti	domovino.
VATIKAN —	Grob papeža Janeza Pavla II.	pod	baziliko	
sv.	Petra	vsak dan obišče do 20.000 ljudi,	največ	ob	
sredah,	ko	so	splošne	avdience.
INNSBRUCK —	Direktor tukajšnje Karitas	je	ob	tednu	
prostovoljstva	poudaril,	da	»nobena država ne moreč 
več brez prostovoljcev«.	 Pri	 tej	 prireditvi	 so	 organi
zatorji	 predstavili	 več	 kot	 dvajset	 programov,	 kako	 na	
Tirolskem	pomagajo	ljudem	v	stiski	doma	in	po	svetu.
RIM —	 Italijanske oblasti	 so	 iz Cerkve izobčenega 
črnskega nadškofa Emmanuela Millinga,	 ki	 je	 na
črtoval,	da	bo	8.	decembra	vodil	protestni	pohod	zdru
ženja	laiziranih	in	poročenih	nekdanjih	duhovnikov	na	
Trg	 sv.	 Petra,	 razglasile za nezaželenega (persona 
non grata) in zavrnile izdajo vizuma.
NAZARET —	 Rektor bazilike Marijinega oznanjenja 
v Nazaretu p. Ricardo Bustos	 je	 povedal,	 da	 bo	 tako	
imenovana	“votlina oznanjenja”	od	10.	novembra	štiri 
mesece zaprta za obiskovalce	zaradi	nujnih	obnovit
venih	del,	bazilika	nad	votlino	pa	bo	odprta.
CARIGRAD —	Patriarh Bartolomej I.	je	prosil	turškega	
ministra	za	kulturo	Ertogrula	Günayja,	naj	mu	dovoli na 
god sv. Nikolaja maševati v njemu posvečeni cerkvi 
v Myri.	Odgovor:	ta	čas	to	ni	mogoče	zaradi	obnavljanja	
cerkve.	Pozneje	bodo	njegovo	prošnjo	preučili.
VATIKAN —	V Vatikanskih muzejih	so	odprli	razstavo 
o apokalipsi.	Obiskovalci	si	lahko	ogledajo	115	del,	ki	
umetniško	ponazarjajo	to,	kar	je	zapisano	v	Janezovem	
Razodetju.	Za	razstavo	so	številni	muzeji	po	svetu	posodili	
dela	slikarjev	Dürerja,	Matissa,	Dalija	in	Guida	Renija.
NEW YORK —	 Stalni predstavnik Svetega sedeža pri 
OZN v	New	Yorku	je	posvaril pred vojaškimi ukrepi 
proti Iranu	zaradi	njegovih	načrtov	z	jedrskim	orožjem.	
Poudaril	je,	da	takšni	ukrepi	le	še	poslabšajo	položaj	ter	

da	 je	 treba	take	države	od	 jedrskega	orožja	odvračati	z	
vsemi	možnimi	diplomatskimi	sredstvi.
DUBLIN —	 Anita Henderson, žena irskega anglikan-
skega škofa Richarda Hendersona,	 je	 prestopila v 
katoliško Cerkev.	To	odločitev	je	podprl	tudi	njen	so
prog	škof	Richard	Henderson,	ki	je	skupaj	s	katoliškim	
škofom	škofije	Killala	Johnom	Flemingom	objavil	izjavo	o	
spoštovanju	verske	svobode	ter	prijateljskem	sodelovanju	
med	krščanskimi	Cerkvami.	
SAO PAULO —	Nadškof kardinal Odilo Scherer	se	je	po
stavil	na stran duhovnika in borca za človekove pra
vice Julia Lancelottija,	ki	so	ga	več	let	čisto	po	krivem	
preganjali	zaradi	očitkov	pedofilije	in	se	bo	zaradi	tega	
pritožil	oblastem.	Mons.	Scherer	je	časnikarjem	povedal,	
da	je	danes postalo modno obtoževati duhovnike pedo-
filije, v ozadju pa je lakomnost, kako na lahek način 
priti do sanjskih “odškodnin”.
VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	 je	29.	novembra	za
sebno sprejel paragvajskega predsednika Nicanor
ja Duarteja Frutosa.	Predsednik	pa	 je	 imel	pred	tem	
smolo,	saj	je	v	Franciji	zaradi	stavke	letališkega	osebja	os
talo	sedem	od	desetih	njegovih	kovčkov,	v	katerih	je	imel	
tudi	darila	za	papeža.	V Paragvaju namerava prihodnje 
leto na predsedniških volitvah kandidirati nekdanji škof 
Fernando Lugo Mendez, ki ga je Benedikt XVI. zaradi 
političnega delovanja suspendiral.
VARŠAVA —	Poljski primas Jozef Glemp	je	sam	zaigral 
v nekaterih prizorih v filmu o duhovniku Jerzyju 
Popieluszku,	zagovorniku	gibanja	Solidarnosti	v	boju	
proti	komunizmu,	ki	so	ga	agenti	tajne	policije	19.	oktobra	
1984	odpeljali	v	neznano,	ga	enajst	dni	pozneje	umorili,	
njegovo	truplo	pa	vrgli	v	Vislo.
PRAGA —	V	češkem	glavnem	mestu	je	v	79. letu življe-
nja	 umrl skladatelj in pianist Petr Eben.	 Bil	 je	
najpomembnejši	češki	 skladatelj	v	minulem	stoletju	 in	
je	zapustil	 številna	dela	še	zlasti	na	področju	cerkvene	
glasbene	ustvarjalnosti.
VATIKAN —	 Zbor in simfonični orkester Bavarskega 
radia	sta	27.	oktobra	v	dvorani	Pavla	VI.	papežu na čast 
izvedla Beethovnovo Deveto simfonijo in Palestri
nov motet Ti si Peter.	Izvajalcem	se	je	papež	zahvalil	za	
»ganljivo	glasbeno	doživetje«.Navzoči	so	bili		tudi	bavarski	
ministrski	predsednik	Günther	Beckstein	z	ženo	Margo	
in	münchenski	nadškof	kardinal	Friedrich	Wetter.	
ST. PÖLTEN —	 Avstrijci	 so	 z romanjem v božjepotno 
središče Maria Taferl	 v	 nedeljo,	 21.	 oktobra,	 počastili 
80. obletnico ustanovitve mednarodne misijon
ske ustanove MIVA,	ki	z	vozili	pomaga	misijonarjem	
po	vsem	svetu,	dobre	posnemovalce	pa	 je	našla	 tudi	v	
Sloveniji.	Obletna	slovesnost	 je	bila	tudi	v	znamenju	te	
dejavnosti,	saj	je	predsednik	ustanove	MIVA	prelat	Josef	
Ahammer	blagoslovil	osem	vozil	za	misijonarje.
MURSKA SOBOTA —	V bližini Murske Sobote	so	arheo
logi	 novembra	 2007	 odkrili	 kipec Venere s konca 
kamene dobe, ki je star najmanj 5.500 let	in	je	tako	
najstarejša	ženska	plastika	na	Slovenskem.	Kipec	je	zelo	
dragocen,	 saj	 so	Slovenci	z	njim	enakopravno	stopili	v	
panonski	prostor,	ki	so	ga	do	zdaj	zasedali	le	Madžari.

brali smo...
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Ob	 vsakem	 začetku	 želimo	 drug	 drugemu	 vse	
najboljše.	 Tudi	 v	 tej	 želji	 tiči	 –	 čeprav	 nezavedno	
–	 prastara	 vera,	 da	 je	 mogoče	 v	 “prehodnih”	 časih,	
ob	“začetku”,	 izkoristiti	 tedaj	posebno	pripravne	ča
rodejne,	magične	sile	 in	 jih	obrniti	v	svoje	namene.	
Eden	izmed	najimenitnejših	“prehodnih”časov	v	člove
kovem	 vsakdanjem	 življenju	 je	 prehod	 iz	 starega	 v	
novo	leto	–	začetek	novega	leta.	Ljudje	si	že	od	nekdaj	
za	to	priložnost	želijo	sreče	in	zdravja;	stari	Rimljani	

so	 se	 tudi	 obdarovali	
(“strenae”).	 Šega	 “no
voletnih”	 daril	 se	 seli:	
otroke	 obdarujejo	 za	
Miklavža	(v	Italiji	za	tri	
kralje:	 Befana),	 otroci	
in	 odrasli	 so	 deležni	
daril	na	prvi	sveti	večer;	
po	 tujih	 vzgledih	 se	
pri	 nas	 širi	 šega	 novo
letnih	daril,	ki	 je	zlasti	
udomačena	v	Franciji.

Na	kmetih	so	si	naši	
ljudje	 želeli	 za	 novo	
leto	 sreče,	 zdravja	 in	
“dušnega	 zveličanje”.	
Zapisana	 imamo	 taka	
voščila	iz	raznih	sloven
skih	 pokrajin.	 V	 Prek

murju,	postavim,	je	bila	navada	reči:	»Hvaljen	bodi	Jezus	
Kristus!	Bog	vam	daj	v	etom	novom	leti	srečo,	zdravje,	
veselje,	kruha,	vina,	največ	pa	düšnoga	zveličanja!«	Na	
Krasu	 se	 je	 glasilo	 voščilo	 takole:	 »Bog	 daj	 dobro	 in	
srečno	novo	leto,	da	bi	učakali	novo	v	manjših	grehih	in	
večji	gnadi!«	Odgovoriti	je	bilo	treba:	»Bog	daj!«	ali:	»Bog	
vas	usliši!«	V	Brdih	rečejo	kratko	pa	krepko:	»Voščim	
vam	novo	leto!	Bog	daj	dočakati	še	zdaj	leto!«	V	Beneški	
Sloveniji	pri	voščilu	ne	pozabijo	duš	v	vicah:	»Bog	vam	
daj	zdravje!	Bog	se	usmili	duš	v	vicah!«	Odgovor:	»Bog	
vam	lonaj!	Bog	se	usmili	duš	v	vicah!«

Na	Koroškem	 tisti,	 ki	 je	na	novega	 leta	dan	ostal	
doma	za	varuha,	domačih,	ko	se	vračajo	od	maše,	ne	
spusti	v	hišo.	O	tem	imamo	zelo	zgodnja	poročila.	Oni	
znotraj	kliče:	»Réšite	se	novega	leta!	Réšite	se	novega	
leta!«	“Rešilnica”	 je	bila	v	tem,	da	je	moral	tisti,	ki	 je	
hotel	priti	v	hišo,	povedati	kaj	kratkočasnega…	kar	mu	
ravno	na	misel	pride.	Ponavadi	se	vsaki	že	po	poti	za	to	
pripravi.	Tako	je	vsaj	na	Zilji.	Če	v	novejšem	času	otroci	
matere	ne	spuste	v	hišo,	 ji	kličejo	v	Rožu:	 »Mati,	kaj	
boste	dali	za	novo	leto?«	Mati	zunaj	navadno	odgovori:	
»Da	boste	pridni	pa	ubogali.«

Na	Štajerskem	(ptujska	okolica,	Slovenske	gorice)	
na	novo	leto	odrasli	mlajše	za	uho	potegnejo,	nato	pa	
voščijo	novo	leto	ali	pa	povedo	nauk,	ki	si	ga	je	treba	
zapomniti	za	vse	leto.

Kakih	150	let	je	navada,	da	si	ljudje	tudi	pismeno 
voščijo.	 V	 dvajsetih	 letih	 19.	 stoletja	 so	 se	 pojavile	
prve	tiskane voščilnice,	ki	so	jih	spočetka	prodajali	v	
dobrodelne	namene.

Svoje	predhodnice	so	imele	v	voščilnicah,	ki	so	jih	
z	roko	risale	in	slikale	od	15.	stoletja	dalje	redovnice	
zlasti	svojim	dobrotnikom.	Pozneje	so	šolniki	navajali	
svoje	 šolarje	 k	 lepopisnemu	 pisanju	 voščil,	 ki	 so	 jih	
krasili	po	predlogah	ali	po	lastni	iznajdljivosti.	Prava	
domovina	novoletnih	–	pozneje	tudi	drugih	–	voščilnic	
je	 bila	 nekdanja	 Avstrija,	 kjer	 sta	 se	 na	 Dunaju	 kot	
mojstra	 “umetniških	 listov”	 (Kunstbillets)	 uveljavila	
E.	Endetzberger	in	za	njim	J.	Riedl.

Zgodovine	 slovenskih voščilnic	 do	 zdaj	 ne	 poz
namo.	Da	so	hodile	vštric	z	voščilnicami	drugih	naro
dov,	dokazuje	kratko	naznanilo	“Mestnega	magistrata	
Rudolfovo”	(Novo	mesto)	iz	leta	1903:	»Za	nastopajoče	
novo	leto	vabljeno	je	občinstvo	sploh,	naj	se	vljudno	
odkupi	po	znanih	 rešitvenih	kartah	za	novoletna	 in	
godovna	voščila.	To	je	splošna	stara	navada	v	mestih.	
Doneski	se	porabijo	v	korist	tukajšnjih	revežev.«

Kdor	 bi	 v	 tej	 smeri	 pregledoval	 stare	 korespon
dence,	bi	utegnil	najti	takšne	“rešitvene	karte”	tudi	iz	
drugih	slovenskih	mest.

Niko	Kuret

novoletni voščilci

Novoletna voščilnica

Večer	pred	praznikom	sv.	treh	kraljev	je	tretji sveti 
večer.	Vse	se	dogaja	tako	kakor	na	večer	pred	božičem,	
samo	 polnočnice	 ni.	 Na	 Koroškem	 kmetje	 po	 stari	
navadi	ves	čas	od	božiča	sem	“strojijo”,	praznujejo,	se	
ne	lotijo	nobenega	težkega	dela,	marveč	samo	živino	
opravljajo.	Na	Gorenjskem	(Naklo)	hodijo	zvečer	molit	
pod	milo	nebo;	pravijo,	da	v	spomin	na	beg	sv.	Družine	
v	Egipt.	Na	Štajerskem	in	Kranjskem	so	svoje	dni	verjeli,	
da	je	opolnoči	pred	sv.	tremi	kralji	nebo	“odprto”;	ta

krat	se	človeku	vsaka	želja	izpolni,	če	k	Bogu	moli.
V	cerkvi	blagoslavljajo	ta	dan	vodo,	tako	imenova

no	“kraljevo	vodo”,	včasih	so	blagoslavljali	tudi	krstno	
vodo	(to	blagoslavljajo	zdaj	na	veliko	soboto,	op.	ur.).	
V	Zahodnih	Brdih	dado	na	“mali	božič”	živini	blago
slovljene	soli	in	vode,	v	Beneški	Sloveniji	(Št.	Lenart)	
pa	gredo	otroci	popoldne	potresat	blagoslovljeno	sol	
in	kropit	z	blagoslovljeno	vodo	po	polju.

Skoraj	povsod	po	Slovenskem	so	pripravili	 in	de

Niko	Kuret

tretji sveti večer
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loma	še	pripravijo	mizo	kakor	pred	božičem;	na	njej	
leži	božični	kruh,	zraven	postavijo	razpelo	 in	druge	
dodatke.	V	 Mislinjski	 dolini	položi	 gospodar	 k	 trem	
“stovjekom”	še	leskovo	šibo;	s	to	šibo	udari	potem	vsako	
živinče,	da	bi	ostalo	vse	leto	zdravo.

Stara	navada	je	bila,	da	so	po	samostanih	in	tudi	po	
drugih	hišah	zvečer	pred	sv.	tremi	kralji	blagoslavljali 
sobe.	Pevci	so	spremljali	mašnika	in	njegovega	sprem
ljevalca	od	sobe	do	sobe	in	prepevali	starodavni	spev:	
»Dal	Dete	nam	je	Betlehem	to	leto…«.	Ob	tem	so	blago
slavljali	tudi	“trikraljevski	kruh”,	kakor	blagoslavljajo	
še	danes	velikonočni	žegen.

Pripomba urednika:	V	petdesetih	letih	prejšnjega	
stoletja	je	bila	ista	navada	v	našem	ljubljanskem	samo
stanu	(ne	vem,	če	je	še	zdaj).	Po	stari	navadi	 je	sobe	
blagoslavljal	 najmlajši	 pater	 –	 v	 tistem	 času	 je	 bil	 v	
predzadnjem	ali	zadnjem	letniku	teologije.	Sodelovali	
so	vsi	kleriki	s	petjem,	eden	je	s	kredo	pisal	na	podboje	
vrat	G	+	M	+	B,	eden	pa	je	nosil	velik	oprtivni	koš,	v	
katerega	je	pobiral	darove.	Prepevali	smo	isto	pesem,	
vendar	v	latinščini:	»Puer	natus	in	Bethlehem,	hoc	in	
anno,	unde	gaudet	Jerusalem,	hoc	in	anno	–	Deček	je	
bil	rojen	v	Betlehemu	to	leto,	zato	se	veseli	Jeruzalem	
to	 leto«.	Posebno	nagajivo	veselje	smo	imeli,	ko	smo	
blagoslavljali	provincialovo	sobo	in	pisarno.	Tam	smo	
zapeli	 kitico:	 »Cognovit	 bos	 et	 asinus,	 hoc	 in	 anno,	
quod	puer	hic	est	Dominus,	hoc	in	anno	–	Vol	in	osel	
sta	spoznala	to	leto,	da	je	ta	deček	Gospod,	to	leto.«	No,	
noben	provincial	ni	zameril,	da	smo	“servirali”	vola	in	
osla	ravno	pri	njem.

Kjer	je	duhovščina	ta	blagoslov	opuščala,	je	njeno	
službo	 –	 podobno	 kakor	 na	 sveti	 večer	 in	 na	 večer	
starega	 leta	 –	 prevzel	 hišni	 gospodar.	 Ponavlja	 se	
molitev,	kajenje	 in	kropljenje	z	blagoslovljeno	vodo	
po	vseh	prostorih	 in	poslopjih	domačije.	Posebnost	
tega	domačega	obreda	pa	je,	da	se	med	njim	na	vrata	
s	kredo	zaznamujejo	s	tremi	križi	začetnice imen	sv.	
treh	kraljev	in	letnica novega leta:	20	+	G	+	M	+	B	+	
08.	Napis	ostane	povsod	do	prihodnjega	leta.	Šega	je	
znana	tudi	v	Beneški	Sloveniji.	V	Beli	Krajini	je	imena	
in	letnico	napisal	navadno	cerkovnik	ali	organist,	ki	je	
imel	ta	čas	bero,	začel	jo	je	o	Šentjanževem	in	končal	
o	sv.	treh	kraljih.

Kadili	so	z	navadnim	kadilom,	pa	tudi	s	posvečeni

mi	mačicami	iz	cvetne	bu
tare	 in	 s	 suhimi	 “rožami”	
iz	 šopka,	 ki	 so	 ga	 nosili	
v	 prejšnjem	 letu	 pri	 pro
cesiji	 sv.	 Rešnjega	 Telesa;	
ponekod	 so	 dodajali	 tudi	
krušne	 drobtine.	 V	 Prek
murju	pokropijo	vso	hišo,	
gospodarske	 prostore	 in	
hlev	z	blagoslovljeno	vodo	
ali	jih	pokadijo	z	brinjem.	
Z	brinjem	kadé	tudi	v	Zilj
ski	dolini;	ko	bi	to	opustili,	
bi	uničila	domove	Pehtra	
baba	 (Perhta,	 Pjerhta).	
Na	Cerkljanskem	kadijo	z	
oljčnimi	 in	 bršljanovimi	
vejicami.

Na	Štajerskem	–	in	podobno	tudi	drugod	–	vzame	
navadno	oče	posodo	z	blagoslovljeno	vodo	in	vejico	
rožmarina	 ali	 zelenike,	 nekdo	 drug	 pa	 lonec	 z	 og
njem	in	tako	gredo	med	molitvijo	po	vseh	prostorih.	
Ponekod	 na	 Štajerskem	 (Studenice,	 Kozjak)	 in	 na	
Koroškem	 (Zilja)	 napravijo	 iz	 lesa,	 blagoslovljenega	
na	cvetno	nedeljo	več	križcev.	Te	križce	vzame	tretji	
domači	in	jih	med	obhodom	po	domačiji	pritrjuje,	vti
ka	in	obeša	na	vrata.	V	Podjuni,	na	Komlju,	dobe	križčki	
iz	blagoslovljenih	“snopovih”	šib,	ki	so	dostikrat	zelo	
umetelno	 izdelani,	na	 tretji	 sveti	večer	 svoj	posebni	
pomen.	Nekaj	jih	polože	na	žerjavico,	s	katero	kadijo;	
nekaj	jih	vržejo	v	večernem	mraku	na	njivo,	če	še	leži	
pod	snegom,	ali	pa	jih	zataknejo	vanjo,	če	je	kopna;	en	
križček	pa	pribijejo	na	tram	v	izbi.	Tam	so	zbrani	že	v	
nekaj	vrstah.	Takole	je	razložil	neki	kmet:	»Tile	križčki	
so	moji.	Onih	petdeset	je	pribil	moj	ded,	ki	je	gospo
daril	petdeset	let	in	sem	mu	v	gospodarstvu	sledil	jaz,	
ker	mi	je	oče	mlad	umrl.	Tistih	petintrideset	križčkov	
pa	je	iz	časov	mojega	pradeda…«	Tudi	na	kozolcih	in	na	
skednjih	pribijajo	križčke.	Tako	je	mogoče	določiti	po	
križčkih,	odklej	poslopje	stoji.	Križčke	pribijajo	v	Ziljski	
dolini	in	na	Kozjaku	na	praznik	sv.	treh	kraljev	na	tram	
v	hiši	in	posebno	še	na	tramove	kozolcev	(stogov).

M. Gaspari: G + M + B

1522	Benetke.
1544	Sveti	rimski	imperij,	ki	je	takrat	obsegal	Nemčijo,	

Avstrijo	in	njena	bodoča	ozemlja.
1556	Španija,	Portugalska	 in	katoliška	(južna)	Nizo

zemska.	To	se	 je	raztegnilo	tudi	na	španske	in	
portugalske	prekooceanske	posesti.

1559	Prusija,	Danska	in	Švedska.
1564	Francija,	ista	letnica	velja	tudi	za	poznejše	fran

coske	posesti.
1579	francoska	Lorena.

1583	protestantska	(severna)	Nizozemska.
1600	Škotska.
1721	Rusija	in	njene	bodoče	posesti.
1721	Toscana.
1752	Velika	Britanija.	To	vključuje	tudi	vzhodno	obalo	

sedanjih	Združenih	držav	in	Kanade,	pa	tudi	vse	
tiste	dele	sveta,	kjer	je	vladalo	britansko	pravo.	
Sem	so	se	vključili	tudi	veliki	deli	Afrike,	Indija,	
Malezija,	Singapur,	Avstralija,	Nova	Zelandija	in	
še	nekaj	manjših	področij.

kdaj je 1. januar postal novoletni dan
Kar precej časa je vzelo, preden je bil 1. januar priznan kot novoletni dan

na širšem območju našega planeta. Takole so ga sprejemale posamezne dežele:
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sveta zgodovina
Henri	DanielRops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Stranke in sekte

Iz	tipa	skupnosti,	kjer	sta	vera	in	politika	povezani,	
izhaja,	 da	 so	 politična	 nasprotja	 nerazvozljivo	 po
mešana	z	verskimi	nasprotji.	Dva	Grka	ali	dva	Rimljana	
sta	se	lahko	soočala	s	pomenom	svobode	ali	volilnih	
pravic	ne	da	bi	bila	v	to	vmešana	Atena	ali	Jupiter.	V	
Jeruzalemu	pa	teologija	obarva	vse	diskusije	in	to	jih	
ne	naredi	prav	nič	bolj	sproščene.

Dve	véliki	stranki,	ki	sta	se	v	skladu	s	tem	imeli	sebe	
in	 svoje	 borbe	 za	 verske	 in	 politične,	 sta	 oblikovali	
zgodovino	 zadnjih	 stoletij	 pred	 Kristusom:	 saduceji	
in	 farizeji;	 toda	ob	njih	dveh	so	 se	kopičile	 sekte	 in	
skupine.	Seznam	strank	v	Judeji	je	tako	zamotan	kot	
danes	v	politično	najbolj	nezreli	demokraciji.

Saduceji	 so	bili	 “vase	zagledani”	 in	 ljubitelji	var
nosti.	Samo	po	sebi	se	razume,	da	so	bili	dobri	Judje	
in	strogi	v	izpolnjevanju	Postave,	posebno	kadar	jim	

je	to	bilo	v	korist.	Seveda	
so	bili	domoljubni,	toda	
njihova	 modrost	 se	 je	
ogibala	vsake	pregoreče	
upornosti	silam,	ki	so	v	
njih	rade	videle	poroke	
vzpostavljenega	 reda	
in	 vzor	 solidnega	 bla
gostanja,	pa	naj	so	to	bili	
Selevkidi	ali	pa	Rimljani.	
To	seveda	v	politiki.	Ker	
pa	 so	 bili	 ti	 aristokra
ti	 blizu	 duhovniškim	
krogom,	so	v	verskih	za
devah	podpirali	obrede	
in	tradicijo.	Postava,	nič	
drugega	 kot	 Postava!	
Poznejši	 razvoj	 verskih	

resnic	jim	je	bil	sumljiv,	še	posebej	pa	širjenje	njihovega	
razpona,	 ki	 je	 vodilo	 k	 življenju	 onstran	 groba	 in	 k	
vstajenju	 od	 mrtvih.	 Nezaupljiva	 modrost	 Pridigarja	
in	 praktična	 usmerjenost	 mnogih	 Pregovorov	 dokaj	
dobro	 odgovarjata	 njihovi	 miselnosti.	 Malo	 ognjevi
tosti,	malo	navdušenja	je	pri	teh	zadovoljnežih.	Njihov	
vpliv	na	ljudstvo	je	bil	šibek,	kar	pa	zadeva	Mesijevo	
kraljestvo	bi	bilo	krivično	reči,	da	niso	verjeli	vanj,	prav	
gotovo	pa	ni	bilo	njihova	glavna	skrb.

Bolj	 težko	 je	 pravično	 presoditi	 farizeje,	 saj	

imamo	 še	 vedno	
v	ušesih	Jezusova	
obsodbe	 teh	 “hi
navcev”,	 teh	“po
beljenih	 grobov”	
(Mt	23,27).	 Toda	
noben	 razlog	 ne	
govori	 za	 to,	 da	
bi	bila	ta	obsodba	
splošna.	Treba	 je	
razumeti,	 kako	
so	pobožni	Judje	
prišli	do	tega,	da	
so	jo	zaslužili.	Brez	dvoma	so	bili	pobožni.	Izhajali	so	
iz	tistih	Hassidim,	ki	so	bili	duša	narodnega	odpora	
spričo	razkrajalnih	sil.	Ko	so	Hazmonejci	zašli	na	krivo	
pot,	so	mnogi	med	njimi	zavzeli	odnos	nepristopne	
sovražnosti	in	se	umaknili	proč.	Zato	so	jim	dali	naziv	
“Ločeni”,	Farizeji.	Večkrat	so	jih	preganjali,	saj	je	bil	
velik	njihov	vpliv	na	ljudstvo.	Država	ni	bila	nikoli	na
klonjena	tej	vrsti	nasprotnikov,	toda	ali	ne	bi	brez	te	
napadalnosti	in	te	svete	nasilnosti	velik	del	Izraelovega	
sporočila	zvodenel	v	helenizmu?

V	politiki	so	bili	farizeji	nacionalisti	in	nasprotniki	
tujcev.	Niso	učili	nasilne	upornosti,	toda	kot	je	eden	od	
njih	rekel	rimskemu	upravitelju:	»raje	bi	umrli,	kot	pre
stopili	Postavo.«	Njihovo	duhovno	ponašanje	najde	ves	
svoj	izraz	v	ljubezni	do	Postave.	Ne	tako	kot	pri	saduce
jih	v	strogem	pomenu	besede.	Je	stalno	komentirana,	
premišljevana	 in	obogatena	z	zapovedmi:	Postava,	v	
kateri	obveznosti	brstijo	brez	konca	in	kraja.	To	je	bila	
Torá,	ki	so	jo	poznali	bolje	kot	kdo	drug,	za	katero	so	
trdili,	da	jo	tudi	izpolnjujejo	bolje.	Vsi	pismouki	niso	
farizeji,	toda	vsi	farizeji	so	pismouki.	Iz	Postave	in	Pre
rokov	so	delali	logične	zaključke,	ki	so	zadevali	osebno	
povračilo,	posmrtno	življenje,	vstajenje	mesa.	In	ta	ne	
zelo	številna	skupina	(brez	dvoma	kakih	šest	tisoč),	ki	
je	imela	člane	iz	vseh	socialnih	razredov,	katere	duhov
ni	voditelji	so	bili	kak	mesar,	kak	prodajalec	omak,	kak	
pastir,	kak	kovač,	ki	je	bila	resnična	skupnost,	katere	
člani	 so	 se	 imenovali	 “bratje”,	 je	 v	 judovstvu	 igrala	
vlogo	 kvasa.	 S	 svojim	 resnim	 obnašanjem,	 s	 svojimi	
neprestanimi	molitvami	so	želi	spoštovanje	družbe.	Ni	
mogoče	oporekati,	da	je	velik	del	duhovnega	razvoja	

Saduceji

Farizej v templju
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zadnjih	časov	prav	njihova	zasluga.
Kateri	so	bili	njihovi	najgloblji	nauki?	Katoliška	in	

neodvisna	kritika	sta	bili	skrajno	strogi	do	njih	–	Re
nan	jim	niti	malo	ne	prizanaša	–	zdaj	pa	se	kažeta	bolj	
previdni.	Kaj	ni	v	Kristusovem	času	neki	farizej,	rabi	
Hillél,	učil	zapovedi,	kot	so	tele:	»Vsa	Postava	je:	ne	stori	
drugemu	kar	ne	želiš,	da	bi	on	tebi	storil,”	–	»Moja	duša	
je	gost	na	zemlji	in	do	nje	imam	dolžnosti	ljubezni.«	
–	»Ne	obsojaj	drugega,	dokler	se	ne	postaviš	na	njegovo	
mesto.«	 –	 »Moja	 ponižnost	 je	 moje	 povzdigovanje.«	
–	»Tam,	kjer	ni	ljudi,	bodi	človek.«	Ta	nauk	je	plemenit	
in	prav	blizu	Kristusu.	Toda	farizejstvo	je	nosilo	s	seboj	
nevarnosti	in	moder	farizej	je	dobro	znal	razlikovati	
med	brati	sedem	vrst,	od	katerih	je	bilo	samo	za	eno	
mogoče	reči,	da	je	popolna!	Vera	kot	so	jo	oni	razumeli	
je	bila	v	nevarnosti,	da	postane	čisto	 razumarska	 in	
preračunljiva	 v	 težnji	 zamenjati	 vero	 za	 znanost.	 Še	
slabše:	izpolnjevanju	predpisov	je	dajala	tako	mesto,	
da	je	grozila	zadušiti	duhovne	prvine.	Ob	množitvi	ob
redov	in	obrazcev	bodo	začeli	verjeti,	da	je	vera	v	tem,	
da	plačaš	svoj	novčič	in	ponavljaš	ustaljene	obrazce.	In	
končno	–	na	to	bo	pozneje	meril	Kristus	–	je	človeška	
narava	že	taka,	da	ji	navidezna	strogost	služi	kot	krinka	
za	udobno	samovšečnost	in	da	je	hinavca	težko	ločiti	
od	resnično	pobožnega	človeka.

Od	 te	 močne	 farizejske	 stranke	 so	 se	 odkrhnile	
razne	usmeritve,	ki	so	se	ločevale	po	verskih	ali	poli
tičnih	odtenkih.	Najbolj	čudna	je	bila	stranka	zelotov,	
gorečnežev,	farizejev	po	nauku,	toda	veliko	bolj	nasil
nih	v	politiki.	Jožef	Flavij	pravi:	»V	njih	je	fanatična	lju
bezen	do	svobode	in	ne	priznavajo	drugega	gospodarja	
kot	 Boga.«	 Kot	 revolucionarji	 so	 se	 upirali	 ustaljeni	
oblasti;	kot	teroristi	se	niso	obotavljali	brez	besed	po
bijati	tiste,	ki	so	jih	imeli	za	izdajalce	judovske	stvari.	
Imenovali	 so	 jih	 tudi	 pobijalce	 ali	 morilce.	 Rimska	
policija	je	imela	dosti	opraviti	z	njimi	in	oni	so	med	
odgovornimi	za	pogubne	upore,	v	katerih	bo	 Izrael	
propadel.

Nasprotno	 pa	 so	 se	 na	 duhovnem	 področju	 raz
likovali	od	farizejev	eseni.	Bili	so	nasledniki	in	dediči	
tistih	 duhovnikov,	 ki	 so	 okrog	 167	 pr.	 Kr.	 zapustili	

deželo,	 da	 bi	 pobeg
nili	pred	helenističnim	
preganjanjem.	 Ker	 se	
od	takrat	niso	strinjali	
s	 tempeljskim	 duhov
niškim	 razredom,	 so	
ustanovili	 pravi	 red	
in	 to	 v	 smislu,	 kot	 mi	
govorimo	 o	 benedik
tinskem	ali	cistercijan
skem	 redu	 s	 predstoj
niki,	 noviciatom,	 zaobljubami,	 pravilom,	 ki	 so	 ga	
imenovali	“Disciplinski	priročnik”	in	s	strogimi	običaji	
glede	hrane,	obleke	in	zdravstva.	V	Khirbet	Qumranu	
nedaleč	od	Mrtvega	morja	so	našli	razvaline	tistega,	kar	
se	zdi,	da	je	bil	njihov	glavni	samostan.	Imeli	pa	so	tudi	
druga	središča	v	Palestini	in	celo	izven	nje,	na	primer	
v	Damasku.	Ti	samski	menihi,	vegetarijanci,	oblečeni	
v	 belo	 so	 še	 poostrili	 strogost	 farizejev.	 Njihova	 po
božnost	 je	 bila	 izjemna	 in	 njihova	 gorečnost	 je	 bila	
prežeta	s	starim	izraelskim	preroškim	duhom.	Njihova	
moralna	teologija	je	močno	poudarjala	borbo,	ki	se	je	
morajo	udeleževati	“Otroci	luči”	proti	močem	teme.	
Njihova	metafizika	je	trdila,	da	se	duša,	ki	je	obstojala	
pred	telesom,	po	smrti	vrne	v	stanje,	v	katerem	je	bila	
poprej.	Poleg	njihovih	skupin	so	živeli	tudi	puščavniki,	
eremiti,	ki	so	v	votlinah	strmih	obrežnih	pečin	našli	
zavetje.	To	so	tiste	votline,	v	katere	so	pozneje,	v	dneh	
“Judovske	vojske”	eseni	morali	skriti	svoje	svete	knjige,	
da	bi	jih	rešili	pred	rimljansko	pobesnelostjo,	in	so	tako	
pripravili	arheologom	našega	časa	znamenite	“Mrtvo
morske	 rokopise”.	 Kakšen	 vpliv	 so	 imeli	 eseni?	 Kaj	
so	izžarevali?	Vprašanje	je	občutljivo,	pa	tudi	začetki	
krščanstva	bodo	vanj	vmešani.

Končno	 pa	 so	 nekateri	 Judje	 začasno	 ali	 stalno	
zavzeli	isto	moralno	stališče	kot	eseni,	vendar	so	osta
li	v	družbi.	To	so	bili	nazirci,	ki	 so	nadaljevali	 zelo	
staro	tradicijo	(prim	Sod	16,17).	Posvetili	so	se	Bogu	
–	 najmanj	 za	 en	 mesec	 –	 in	 prevzeli	 tri	 obveznosti:	
ne	si	striči	las,	ne	piti	vina,	ne	se	približati	ženskam.	
Zdi	 se,	 da	 je	 bila	 navada	 teh	 začasnih	 zaobljub	 zelo	
razširjena.

Eseni

Prerokova molitev
Ti,	Gospod,	imaš	prav,	kadar	koli	se	pravdam	s	teboj,	

vendar	bi	o	nekaterih	sodbah	rad	govoril	s	teboj:	Za
kaj	je	pot	krivičnih	uspešna?	Zakaj	žive	v	miru	vsi,	ki	
izdajalsko	izdajajo?

Zasadil	si	jih,	pognali	so	korenine,	rastejo	in	dajejo	
sad.	 Blizu	 si	 njihovim	 ustom,	 a	 daleč	 od	 njihovega	
srca.

Ti,	Gospod	me	poznaš,	me	vidiš,	preizkusil	si	moje	
srce,	da	je	s	tabo.	Izloči	jih	kakor	ovce	za	zakol,	določi	
jih	za	dan	poboja.

Doklej	 naj	 žaluje	 dežela,	 se	 suši	 zelišče	 po	 vsem	
polju?	Zaradi	hudobije	njenih	prebivalcev	poginjajo	
živina	 in	 ptice,	 ker	 pravijo:	 »Ne	 vidi	 naše	 prihodno
sti.«

Božji odgovor
Če	te	je	upehala	že	tekma	s	pešci,	kako	boš	tekmoval	

s	konji?	Če	se	le	v	mirni	deželi	čutiš	varnega,	kej	boš	
počel	v	goščavi	Jordana?

Kajti	celo	tvoji	bratje	in	hiša	tvojega	očeta,	celo	ti	so	
te	izdali,	tudi	ti	vpijejo	za	tabo	na	vse	grlo.	Ne	verjemi	
jim,	čeprav	lepo	govorijo	s	tabo!

svetopisemska molitev
prerok Jeremija 12,16
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Drugi	zakrament	služenja	ali	sveti	zakon	je	v	obred
nem	smislu	zelo	lep	in	preprost,	a	hkrati	dostojanstven.	
Lahko	bi	rekel	še:	zelo	obziren	in	spoštljiv.	Po	skrbnem	
preučevanju	 so	 ga	 liturgisti	 prenovili	 po	 zadnjem	
cerkvenem	zboru	in	tako	je	lahko	v	slovenščini	izšel	
že	leta	1970.

V	obredniku	z	imenom	“Sveti	zakon.	Poroka”	so	štiri	
poglavja.	Omenjam	jih	zato,	da	jasneje	zagledamo	več	

različic	 poročnega	
obreda	oziroma	več	
možnosti	 poroke.	
Na	prvem	mestu	je	
tista	najobičajnejša:	
Poroka	z	mašo.	Po
tem	sta	še	dve	drugi:	
Poroka	 brez	 maše;	
Poroka	katoličana	z	
nekrščenim.	Četrto	
poglavje	 vsebuje	

razna	besedila	za	poroko	in	poročno	mašo	(na	izbiro,	
da	ni	vedno	enako).

Ustavili	se	bomo	pri	najpogostnejši	obliki	sklepanja	
svetega	zakona,	to	je	pri	poroki	z	mašo.	Obred	ima	štiri	
dele:	 Sprejem,	 Besedno	 bogoslužje,	 Poroka,	 Evhari
stično	bogoslužje.

Sprejem	neveste	in	ženina	ter	tistih,	ki	ju	spremlja
jo,	 se	navadno	opravi	pri	cerkvenih	vratih,	ki	 imajo	
že	 sama	 po	 sebi	 globok	 pomen:	 prehod	 skozi	 vrata	
pomeni	 prehod	 v	 novo	 življenje	 in	 to	 za	 zaročenca	
vsekakor	velja.

Duhovnik	vse	skupaj	prijazno	pozdravi	in	povabi	v	
cerkev	k	poslušanju	božje	besede.

Božja	beseda	je	navadno	posebej	izbrana	(v	obred
niku	je	na	voljo	28	odlomkov;	lahko	pa	bi	poiskali	še	
druge).

Pogosto	si	zaročenca	sama	izbereta	odlomke,	ki	jih	
želita	slišati	pri	svoji	poroki.

Evangeliju	sledi	homilija,	ki	izhaja	iz	prebranih	sve
tih	besedil	in	v	kateri	poročitelj	(lahko	je	tudi	diakon)	
naobrača	vsebino	na	dogodek	poroke	in	na	življenje,	

v	katero	zaročenca	vstopata.
Tri	vprašanja	po	homiliji	so	bistvena	za	veljavnost	

poroke.	Nanašajo	se	na	svobodnost	sklenitve	zakona;	
na	 voljo,	 da	 bosta	 vse	 življenje	 drug	 drugega	 ljubila	
in	 spoštovala	 ter	 da	 bosta	 vzgajala	 otroke	 po	 nauku	
Kristusa	in	njegove	Cerkve.	Vprašanja	povzemajo	za
pisnik	pred	poroko,	ki	sta	ga	zaročenca	naredila	pri	
domačem	župniku.

Sledi	 privolitev.	 To	 je	 dejanje,	 s	 katerim	 ženin	 in	
nevesta	 izrazita	 voljo,	 da	 bosta	 živela	 skupaj	 v	 vseh	
okoliščinah	 v	 nerazvezljivi	 zvezi	 do	 konca	 življenja	
v	 ljubezni	 in	 spoštovanju.	 Privolitev	 lahko	 izrazita	
sama,	lahko	pa	na	duhovnikova	vprašanja	odgovorita	
le:	»Hočem!«

Že	prej	smo	omenili	prastar	običaj	prekrivanja	ne
veste	 s	pregrinjalom	 in	kronanje	neveste.	Pri	nas	 se	
je	na	podlagi	oglejske	tradicije	ohranila	navada,	da	v	
znamenje	potrditve	duhovnik	ovije	sklenjeni	desnici	
ženina	in	neveste	s	posebno	štolo	in	s	tem	kot	uradna	
priča	 Cerkve	 sprejme	 njuno	 privolitev.	 »Kar	 je	 Bog	
združil,	tega	naj	človek	ne	loči!«

Prastar	in	zelo	lep	je	obred	blagoslovitve	in	izročitve	
prstanov,	 kar	 pomeni	 zvestobo	 do	 konca	 življenja.	
Primer	blagoslova:	»Blagoslôvi	+	in	posvéti,	Gospod,	
ljubezen	 teh	 dveh	 svojih	 služabnikov;	 kakor	 sta	 jim	
ta	 prstana	 znamenja	 zvestobe,	 tako	 naj	 ju	 spominja
ta	 na	 medsebojno	 ljubezen.«	 Z	 besedami:	 »(ime),	
sprejmi	ta	prstan	v	znamenje	ljubezni	in	zvestobe«	si	
novoporočenca	izročita	poročna	prstana.

Nadaljuje	se	maša,	pri	kateri	poročenca	sodelujeta	
in	sta	po	spremenjenju	deležna	posebnega	blagoslova.	
Včasih	je	bil	blagoslov	namenjen	le	nevesti,	danes	pa	vsa	
besedila	vključujejo	tudi	moža.	Blagoslov	da	duhovnik	
s	stegnjenima	rokama	nad	novoporočencema.

V	nekaterih	naših	krajih,	zlasti	v	mariborski	škofiji,	
je	pri	darovanju	v	navadi	blagoslov	vina,	ki	ne	bo	za	
evharistijo,	 ampak	 za	 zdravico	 na	 koncu	 maše.	 Tudi	
zaradi	tega	obreda,	še	bolj	pa	zaradi	ovitja	sklenjenih	
desnic	ženina	in	neveste	pri	poroki,	so	prevajalci	dali	
v	podnaslov	obrednika	“Slovenski	obred”.

iz bogoslužja
Ivan	Likar

sveti zakon	(2)

580	let:	okrog	leta	1428	je	nastal	Stiški	rokopis.
530	let:	leta	1478	je	bil	kmečki	upor	na	Koroškem.
520	 let:	 leta	 1488	 je	 umrl	 prvi	 ljubljanski	 škof	 Žiga	

Lamberg.

500	let:	leta	1508	je	bil	rojen	Primož	Trubar.
470	let:	leta	1538	je	bil	rojen	protestantski	pesnik	in	

pisatelj	Sebastijan	Krelj.
430	let:	leta	1578	je	bil	rojen	kapucin	p.	Gregorio	Alasia	

P.	Bernardin	Sušnik

očetov naših imenitna dela…
Nekaj bolj ali manj pomembnih obletnic, ki se jih bomo spominjali v tekočem letu 2008:
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da	 Somaripa	 –	 pisec	 prvega	 italijanskosloven
skega	slovarja.

410		 let:	leta	je	1598	umrl	protestantski	šolnik	in	slov
ničar	Adam	Bohorič.

390	let:	 leta	1618	je	bil	rojen	duhovnik	in	teolog	dr.	
Janez	Ludvik	Schönleben;	istega	leta	je	bil	rojen	
pravnik	in	ekonomist,	rektor	dunajske	univerze	
Jurij	Wohinz.

350	let:	leta	1658	sta	bila	rojena:	skladatelj	Janez	An
drej	 Mugerle	 pl.	 Edlheim	 in	 zdravnik	 ter	 član	
Academiae	Operosorum	Marko	Grbec.

340	let:	leta	1668	je	umrl	jezuit	in	zbiralec	zgodovin
skega	gradiva	Martin	Baučer.

320	let:	leta	1688	je	bila	ustanovljena	Bratovščina	sv.	
Dizma,	 predhodnica	 Academiae	 Operosorum;	
umrl	je	duhovnik	in	pisatelj	Matija	Kastelec.

310	let:	okrog	leta	1698	je	bil	rojen	kipar	Francesco	
Robba.

300		let:	leta	1708	je	umrl	ustanovitelj	Academiae	Ope
rosorum	Aleš	Sigmud	Dolničar.

290	 let:	 leta	 1718	 je	 bil	 rojen	 slikar	 Johann	 Martin	
KremserSchmidt;	 umrli	 so:	 zdravnik	 in	 član	
Academiae	Operosorum	Marko	Grbec;	pravnik,	
skladatelj	in	ustanovitelj	Academiae	Philoharmo
nicorum	Janez	Bertold	Höffern	ter	slikar	Franc	
Karel	Remb.

280		let:	leta	1728	je	umrl	kapucin	in	pisatelj	p.	Rogerij	
Kramer.

270		let:	leta	1738	sta	bila	rojena:	šolnik	in	jezikoslovec	
Blaž	Kumerdej	ter	duhovnik	in	nabožni	pisatelj	
Mikloš	Küzmič.

260		let:	leta	1748	je	umrl	kapucin	in	prevajalec	pasi
jonske	procesije	p.	Romuald	Marusič.

240	 let:	 leta	 1768	 sta	 bila	 rojena:	 koroški	 bukovnik	
Andrej	ŠusterDrabosnjak	ter	slikar	Jožef	Anton	
Koch.

230	let:	leta	1778	je	bil	rojen	protestantski	pastor	in	
pisec	pesmarice	Mihael	Barla.

220	 let:	 leta	 1788	 sta	 bila	 rojena:	 Vodnikov	 učenec,	
profesor	 in	 raziskovalec	 ljudske	 poezije	 Janez	
Anton	Zupančič	ter	duhovnik	in	zgodovinar	Jožef	
Košič,	umrl	pa	je	zdravnik	in	naravoslovec	Janez	
Anton	Scopoli.

210		 let:	leta	1798	sta	bila	rojena:	duhovnik	in	slovničar	
Franc	 Metelko	 ter	 pesnik	 Jovan	 VeselKoseski;	
umrl	pa	je	baročni	slikar	Janez	Anton	Tušek.

200		let:	leta	1808	so	bili	rojeni:	zdravnik	in	urednik	
Ljubljanskih	 novic	 Janez	 Bleiweis;	 duhovnik	 in	
pesnik	Jernej	Levičnik	ter	ljudski	pesnik	Valentin	
Orožen.

190		let:	leta	1818	so	bili	rojeni:	skladatelj	Jurij	Flajš
man;	duhovnik	in	urednik	Zgodnje	Danice	Luka	
Jeran;	 drugi	 marquettski	 škof	 Ignacij	 Mrak	 ter	
pesnik	 in	 skladatelj	 Miroslav	 Vilhar;	 umrl	 pa	 je	
slikar	Valentin	Janša.

180		let:	 leta	 1828	 so	 bili	 rojeni:	 skladatelj	 Leopold	
Belar;	koroški	slovničar	Anton	Janežič	in	pesnica	
Luiza	Pesjak;	umrla	pa	sta	slikar	Franc	Kavčič	ter	
slikar	Leopold	Layer.

170	 let:	 leta	 1838	 so	 bili	 rojeni:	 pravnik	 in	 pisatelj	
Hinko	Dolenec;	zgodovinar	in	zemljepisec	Janez	
Jesenko;	 pravnik	 in	 pisatelj	 Janez	 Mencinger;	
ljubljanski	škof	in	pozneje	goriški	nadškof	Jakob	
Missia	ter	misijonar	 in	škof	v	St.	Cloudu	v	Min
nesoti	Jakob	Trobec.

160		let:	 leta	1848	sta	bila	 rojena:	botanik	 in	geolog	
Martin	Cilenšek	ter	frančiškan	in	slikar	p.	Aleksan
der	Roblek.

150		 let:	leta	1858	so	bili	rojeni:	igralec	Ignacij	Boršt
nik;	igralec	Anton	CerarDanilo;	alpinist	in	orga
nist	Julius	Kugy;	pravnik	in	skladatelj	Viktor	Par
ma	ter	pravnik,	politik	in	publicist	Henrik	Tuma;	
umrli	pa	so:	misijonar	v	Sudanu	in	raziskovalec	
Ignacij	Knoblehar;	misijonar	v	Michiganu	v	ZDA	
Lavrencij	 Lavtižar	 ter	 pohorski	 bukovnik	 Jurij	
Vodovnik.

140		 let:	leta	1868	so	bili	rojeni:	skladatelj	Emerik	Beran;	
igralka	 Zofija	 BorštnikZvonar;	 skladatelj	 Oskar	
Dev:	učitelj	in	pripovednik	Fran	Jaklič;	skladatelj	
Peter	 Jereb;	 skladatelj	 Fran	 Korun;	 zoofiziolog	
Ivan	 Regen;	 skladatelj	 Anton	 Schwab;	 duhovnik	
in	umetnostni	zgodovinar	Viktor	Steska	ter	duhov
nik,	pesnik	in	filozof	Aleš	Ušeničnik;	umrli	pa	so:	
prvi	marquettski	škof	Friderik	Baraga;	duhovnik	
in	pesnik	Ignacij	Holzapfel	ter	pravnik,	pisatelj	in	
urednik	Kranjske	Čbelice	Miha	Kastelic.

130		let:	leta	1878	so	bili	rojeni:	duhovnik	in	skladatelj	
Franc	 Kimovec;	 uršulinka	 in	 pesnica	 Elizabeta	
Kremžar;	 pisateljica	 Zofka	 Kveder;	 skladatelj	
Anton	 Lajovic;	 duhovnik	 in	 pesnik	 Alojzij	 Mer
harSilvin	Sardenko;	duhovnik	 in	pravnik	Jakob	
Ukmar;	duhovnik	in	skladatelj	Vinko	Vodopivec;	
frančiškan	in	ustanovitelj	Kustodije	v	ZDA	p.	Ka
zimir	Zakrajšek	ter	pesnik	Oton	Župančič;	umrla	
pa	 sta	 skladatelj	 Anton	Hajdrih	 ter	 slikar	Franc	
Kurz	pl	Goldenstein.

120		let:	 leta	 1888	 so	 bili	 rojeni:	 koroški	 politik	 in	
pisatelj	Andrej	Einspieler;	igralec	in	pevec	Ivan	
Levar;	 pisatelj	 in	 dramatik	 Stanko	 Majcen	 ter	
kipar	Ivan	Napotnik;	umrl	pa	je	pravnik,	pisatelj	
in	politik	Valentin	Zarnik.

110		 let:	 leta	 1898	 so	 bili	 rojeni:	 zemljepisec	 Valter	
Bohinec;	slikar	Ivan	Čargo;	slikar	Avgust	Černigoj;	
jezikoslovec	 Rudolf	 Kolarič;	 duhovnik	 in	 skla
datelj	Alojzij	Mav;	pesnik	Anton	Podbevšek;	slikar	
Franjo	 Stiplovšek;	 profesor	 in	 kulturni	 delavec	
Franc	Sušnik	ter	pravnik	in	telovadec	Leon	Štu
kelj.	Istega	leta	1898	je	nastopil	kot	ljubljanski	škof	
Anton	Bonaventura	Jeglič;	umrli	pa	so:	misijonar	
v	Michiganu,	ZDA,	 Janez	Čebulj;	graditelj	orgel	
Franc	 Goršič;	 pesnica	 Luiza	 Pesjak	 ter	 učitelj,	
skladatelj	in	organist	Andrej	Vavken.

100		let:	leta	1908	so	bili	rojen:	slikar	Riko	Debenjak;	
duhovnik	in	zgodovinar	Jože	Gregorič;	skladatelj	
in	glasbeni	zgodovinar	Radoslav	Hrovatin;	pisa
telj	 Miško	 Kranjec;	 skladatelj	 Anton	 Lavrin;	 ko
reografinja	Pia	Mlakar;	kipar	Frančišek	Smerdu;	
duhovnik	in	organist	Venčeslav	Snoj	ter	skladatelj	
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in	pianist	Pavel	Šivic;	umrli	pa	so:	pravnik	in	pi
satelj	 Hinko	 Dolenec;	 skladatelj	 Danilo	 Fajgelj;	
zdravnik	in	skladatelj	Benjamin	Ipavec;	zdravnik	
in	skladatelj	Gustav	Ipavec	ter	zgodovinar	in	zem
ljepisec	Janez	Jesenko.

90	let:	leta	1918	je	bil	rojen	kipar	Stane	Keržič;	umrli	
pa	so:	duhovnik	in	gospodarstvenik	Evgen	Lampe;	
pisatelj	Ivan	Cankar:	frančiškan	in	slavist	p.	Stanko	
Škrabec.

80	let:	 leta	1928	so	bili	rojenI:	slikar	Marjan	Dovjak;	
skladatelj	Jakob	Jež;	pisatelj	Lojze	Kovačič;	pesnik	
Tone	 Pavček;	 pisatelj	 France	 Pibernik;	 pisatelj	
Leopold	 Suhodolčan;	 kipar	 Slavko	 Tihec;	 slikar	
Jože	Tisnikar	ter	slikarka	Melita	Vovk;	umrl	pa	je	
skladatelj	Franc	Vilhar.

70	let:	 leta	1938	so	umrli:	duhovnik	in	pisatelj	Josip	
Debevec;	 skladatelj	 Emil	 Hochreiter;	 duhovnik	
in	pesnik	Mihael	Opeka;	pisatelj	Radivoj	Peterlin
Petruška;	psihiater	Alfred	Šerko.

60	let:	leta	1948	je	bil	rojen	pisatelj	Drago	Jančar;	umr
li	pa	so:	pesnik	Igo	Gruden;	kipar,	 ilustrator	 in	
karikaturist	Nikolaj	Pirnat	ter	skladatelj	Friderik	
ŠircaRisto	Savin.

50	let:	leta	1958	so	umrli:	igralka	Zofija	BorštnikZvo
nar;	umetnostni	zgodovinar	in	pisatelj	Izidor	Can
kar;	igralec	Avgust	CerarDanilo;	slikar	Ivan	Čargo;	
slavist	Rajko	Nahtigal;	pesnica	Lili	Novy;	pisatelj	
Ivo	Šorli	ter	frančiškan	in	ustanovitelj	Kustodije	
v	ZDA	p.	Kazimir	Zakrajšek.

40	let:	leta	1968	so	umrli:	pisatelj	Oskar	Hudales;	gra
ditelj	orgel	Franc	Jenko	in	violinist	Karlo	Rupel.

30	let:	leta	1978	sta	umrla:	mariborski	škof	Maksimilijan			
Držečnik	ter	pesnik	in	prevajalec	Božo	Vodušek.

20	let:	leta	1988	sta	umrla:	duhovnik	in	filozof	Janez	
Janžekovič	ter	slikar	Dore	KlemenčičMaj.

10	let:	leta	1998	so	umrli:	slikar	in	grafik	Franc	Mihelčič;	
slikar	in	restavrator	Izidor	Mole;	skladatelj	in	pia
nist	Jože	Privšek	ter	slikar	Jože	Tisnikar.

ekumenizem
Joseph	Ratzinger

edinost kristjanov

Cerkev moli za ponovno zedinjenje kristjanov. 
Toda kdo naj bi se pravzaprav komu pridružil?

Po	formuli,	ki	so	jo	našli	veliki	ekumenisti,	je	tako,	
da	gremo	naprej.	Ne	gre	za	to,	da	bi	iskali	določene	
priključke,	temveč	upamo,	da	bo	Gospod	vero	povsod	
prebudil	v	tolikšni	meri,	da	se	bo	zlila	druga	v	drugo	in	
bo	postala	ena	Cerkev.	Kot	katoličani	smo	prepričani	
o	tem,	da	je	osnovna	oblika	te	ene	Cerkve	podana	že	
v	katoliški	Cerkvi,	da	pa	bo	tudi	 ta	v	prihodnosti	še	
napredovala	in	sledila	Gospodovi	vzgoji	ter	vodstvu.	
Torej	si	glede	tega	ne	predstavljamo	nobenih	modelov	
priključevanja,	temveč	preprosto	napredovanje	v	veri	
pod	vodstvom	Gospoda,	ki	pozna	pot,	in	kateremu	se	
zaupamo.

Ali glede tega obstajajo kaki spektakularni načrti?

Ne,	kajti	edinosti	med	kristjani	ni	mogoče	doseči	s	
kakim	političnim	prevratom	ali	z	mečem,	ki	bi	presekal	
gordijski	vozel.	To	so	živi	procesi.	Niti	papež	niti	sve
tovni	svet	Cerkva	ne	moreta	preprosto	odločiti	–	dragi	
prijatelji,	storili	bomo	tako	in	tako…	Vera	je	nekaj,	kar	

je	v	vsakomer	živo	in	globoko	zakoreninjeno	ter	za	kar	
je	vsakdo	odgovoren	Bogu.	Kot	rečeno,	papež	nima	
nikakršnih	 totalitarnih	ali	absolutističnih	pooblastil,	
temveč	služi	pokorščini	vere.

V	veri	ni	mogoče	nekomu	preprosto	ukazati,	kakor	
so	to	predvidevali	nekateri	ekumenski	projekti,	tako	
da	bi	cerkveno	vodstvo	potem	vsem	povedalo	–	takole,	
tule	bomo	nekaj	odškrnili	 in	 tamle	nekaj	dodali,	pa	
bo…	Tako	ne	gre.	Če	smo	Gospodu	nekaj	verjeli,	se	ne	
moremo	potem	že	jutri	kar	premisliti	in	delati	drugače;	
ali	pa	je	šlo	pri	vsem	skupaj	za	človeško	delo	–	no,	tedaj	
vse	to	sploh	ne	bi	imelo	nobenega	smisla	več.	Ne,	vera	
je	nekaj	živega	in	v	njej	smo	se	zaupali	Gospodu;	in	vere	
z	nobenimi	morebitnimi	političnimi	manipulacijami	
ni	mogoče	pripeljati	do	kake	izravnalne	formule.

Skušamo	lahko	le	v	ponižnosti	doseči	globlje	bistvo	
vere,	torej	spoznavati,	kaj	je	v	njej	zares	bistveno	–	česar	
namreč	 nismo	 mi	 sami	 napravili,	 temveč	 kar	 smo	
prejeli	po	Gospodu	–,	in	se	tako	odpremo	Gospodu	
ter	središču	tega	bistva,	da	nas	bo	lahko	vodil	naprej	
–	on	sam.

Od 18. do 25. januarja opravljamo osemdnevnico za zedinjenje kristjanov. Prizadevanje za 
zedinjenje kristjanov (običajno mislimo tu na pravoslavne in protestante, ne izključujemo pa tudi 
drugih krščanskih Cerkva) imenujemo ekumenizem. Beseda izhaja iz gršega izraza “oikuméne”, 
ki se uporablja za vso naseljeno zemljo. Ekumenizem naj bi torej v prenesenem pomenu označeval 
versko edinost vseh kristjanov.

O edinosti kristjanov, ki je predmet ekumenizma, je spregovoril leta 2000 takrat kardinal 
Jospeh Ratzinger, sedaj papež Benedikt XVI. v pogovoru z nemškim novinarjem Petrom Seewal-
dom. Pogovor je preveden v slovenščino in ga je v knjigi izdala Družina leta 2003. V naslednjem 
so v ležečem tisku novinarjeva vprašanja, v navadnem tisku pa kardinalovi odgovori.
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Jaz	sem	Jud	in	vsi	moji	predniki	po	obeh	straneh	
so	bili	Judje.	Pa	me	niti	najmanj	ne	moti,	da	ljudje	tista	
lepo	razsvetljena	in	okrašena	drevesca	imenujejo	božič
na	drevesca.	Ne	čutim	se	izzvanega.	Ne	čutim	se	diskri
miniranega	ob	tem.	So,	kar	so:	božična	drevesca.

Niti	najmanj	me	ne	moti	ko	mi	ljudje	rečejo:	»Srečen	
božič«.	Ne	mislim,	da	me	omalovažujejo	ali	da	so	pri
pravljeni	poriniti	me	v	geto.	V	resnici	mi	je	to	na	nek	
način	celo	všeč.	Pomeni,	da	smo	vsi	bratje	in	sestre	in	
praznujemo	ta	srečni	čas	leta.	Prav	nič	me	ne	moti,	da	
so	na	križišču	blizu	moje	počitniške	hiše	v	Malibuju	
postavljene	jaslice.	Če	ljudje	hočejo	jaslice,	je	to	meni	
čisto	 prav,	 kot	 mi	 je	 prav	 menora	 nekaj	 sto	 metrov	
naprej.

Ne	vidim	rad,	da	me	šikanirajo,	ker	sem	Jud	in	mi
slim,	da	tudi	kristjanom	ni	všeč,	če	jih	šikanirajo,	ker	
so	kristjani.	Mislim,	da	so	ljudje,	ki	verujejo,	siti	šika
niranja,	pika.	Nimam	pojma	od	kod	se	je	vzela	trditev,	
da	je	Amerika	izrečno	brezverska	dežela.	Ne	morem	
najti	tega	v	ustavi	in	ne	maram,	da	me	s	tem	pitajo.

Mogoče	pa	lahko	rečem	drugače:	od	kod	se	je	vzela	
misel,	da	naj	častimo	Nicka	in	Jessico,	ne	smemo	pa	
častiti	 Boga,	 kakor	 ga	 razumemo?	 Morda	 je	 to	 tudi	
znamenje,	da	se	staram.	Toda	cel	kup	nas	je	takih,	ki	
se	čudimo,	od	kod	sta	se	vzela	Nick	in	Jessica	in	kam	
je	izginila	Amerika,	ki	smo	jo	poznali.

Tole	je	malo	drugačno	od	šal,	ki	si	jih	izmenjujemo,	
da	bi	se	smejali:	tole	ne	misli	biti	šala	niti	zabava.	Je	tu,	
da	bi	začeli	misliti.

Hčerka	 Billyja	 Grahama	 je	 imela	 na	 Early	 Show	
pogovor	in	Jane	Clayson	jo	je	vprašala:	»Kako	je	mogel	
Bog	dopustiti,	da	se	 je	zgodilo	nekaj	takega?«	(šlo	je	
za	orkan	Katrino).	Anne	Graham	je	dala	res	globok	in	
premišljen	odgovor.

Rekla	je:	»Mislim,	da	je	Bog	tudi	zelo	žalosten	zaradi	
tega,	kot	smo	mi,	toda	leta	in	leta	smo	govorili	Bogu	
naj	gre	ven	iz	šol,	naj	gre	ven	iz	vlade,	naj	gre	ven	iz	
naših	življenj.	In	gentleman	kakor	je,	mislim,	da	se	je	
mirno	umaknil.	Kako	moremo	pričakovati,	da	nas	bo	
Bog	blagoslavljal	in	varoval,	če	pa	zahtevamo,	naj	nas	
pusti	pri	miru?«

V	luči	zadnjih	dogodkov	–	terorističnih	napadov,	
streljanja	po	šolah	in	tako	dalje	–	mislim,	da	se	je	to	
začelo,	 ko	 se	 je	 Madeleine	 Murray	 O’Hare	 (bila	 je	
umorjena,	ni	še	dolgo,	ko	so	našli	njeno	truplo)	začela	
pritoževati,	da	ne	mara	molitve	v	naših	šolah,	 in	mi	
smo	rekli	OK.

Potem	 je	nekdo	rekel,	da	 je	bolje	ne	brati	Svete

ga	pisma	v	 šolah.	Sveto	
pismo	 pravi	 ne	 ubijaj,	
ne	kradi	in	ljubi	svojega	
bližnjega	kot	samega	se
be.	In	mi	smo	rekli	OK.

Potem	 je	 dr.	 Benja
min	 Spock	 rekel,	 da	 ne	
smemo	 udariti	 otroka,	
kadar	 se	 grdo	 obnaša,	
ker	 to	 lahko	 skazi	 nji
hovo	 malo	 osebnost	 in	
bi	 moglo	 poškodovati	
njegovo	samozavest	(sin	
dr.	Spocka	je	naredil	sa
momor).	Pa	smo	rekli	da	
izvedenec	 mora	 vedeti,	
kaj	govori.	In	smo	rekli	
OK.

Zdaj	 se	 pa	 sprašuje
mo,	 zakaj	 naši	 otroci	 nimajo	 vesti,	 zakaj	 ne	 ločijo	
pravilnega	od	napačnega,	zakaj	jih	ne	moti	ubijati	tujce,	
sošolce	in	same	sebe.

Verjetno	bomo	našli	odgovor,	če	bomo	o	tem	dovolj	
dolgo	in	globoko	premišljali.	Mislim	pa,	da	je	glavni	
vzrok:	ŽANJEMO,	KAR	SMO	SEJALI.

Smešno,	da	je	tako	preprosto	ljudem	zavreči	Boga,	
potem	pa	se	čuditi,	zakaj	gre	svet	k	hudiču.	Smešno,	
da	verjamemo	vse,	kar	pravijo	časopisi,	kar	pravi	Sveto	
pismo	pa	postavljamo	pod	vprašaj.	Smešno,	da	lahko	
pošlješ	‘šale’	po	elektronski	pošti	in	se	širijo	kot	prerij
ski	požar,	ko	pa	začneš	pošiljati	sporočila	o	Gospodu,	
ljudje	dvakrat	premislijo,	preden	jih	pošljejo	še	drugim.	
Smešno,	da	pohotni,	surovi,	prostaški	in	opolzki	članki	
mirno	gredo	skozi	medmrežje,	javna	diskusija	o	Bogu	
v	šolah	in	na	delovnih	mestih	pa	je	prepovedana.

Se	smejete?
Smešno	je,	da	ne	boste	marsikomu	na	svojem	sez

namu	naslovov	poslali	tega	sporočila,	ker	pač	ne	veste,	
kaj	veruje	ali	kaj	bo	mislil	o	vas,	če	mu	to	pošljete.

Smešno	je,	da	nas	bolj	skrbi	kaj	drugi	ljudje	mislijo	
o	nas,	kot	pa	kaj	o	nas	misli	Bog.

Pošljíte	to	sporočilo	naprej,	če	mislite,	da	je	vredno.	
Če	ne,	ga	pa	izbrišite…	nihče	ne	bo	vedel,	da	ste	ga.	Toda	
če	zavržete	ves	ta	miselni	proces,	nikar	ne	sedite	in	se	
ne	pritožujte	čez	ta	zanič	svet.	Z	najboljšimi	željami

iskreno	in	spoštljivo
Ben	Stein
Amen!

Ben	Stein

moja izpoved
Kar je novinar Ben Stein napisal, je tudi javno prebral na CBS Sunday Morning Commentary.

ATEIZEM JE POSKUS RAZSVETLITI ZEMLJO BREZ SONCA
Sigismund von Radetzki
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Slanik v izložbi mu je prinesel
mecena in prijatelja Sadnikarja
Slikarju,	ki	je	na	svojih	razglednicah	in	slikah	najraje	

upodabljal	gorenjsko	pokrajino,	je	zibelka	tekla	na	No
tranjskem,	 po	 njegovih	 žilah	
pa	 se	 je	 pretakala	 furlansko
slovenska	kri.	Rojen	je	bil	26.	
januarja	 1883	 v	 Selščku	 pri	
Cerknici,	oče	je	bil	Jakob	Gas
pari,	po	rodu	Furlan,	mati	pa	
Ivana	 Švigelj,	 domačinka.	 Po	
očetu	je	podedoval	železno	vz
trajnost,	po	materi	pa	slikarsko	
in	pesniško	nadarjenost.

Šolsko	učenost	je	začel	na
birati	v	ljudski	šoli	v	Begunjah	
(pri	 Cerknici)	 in	 že	 tedaj	 se	
je	 pokazalo,	 da	 ima	 Maksim	

izreden	dar	za	risanje.	Ko	mu	je	pri	desetih	letih	umrla	
mama,	je	skrb	za	družino	prevzela	teta.	Dosegla	je,	da	
je	Maksim	po	končanem	drugem	letniku	realke	v	Lju
bljani	pustil	šolo	in	odpeljala	ga	je	k	trgovcu	Murniku	
v	 Kamnik.	 Tam	 je	 bil	 tri	 leta	 (18961899)	 trgovski	
pomočnik.	Poleg	svojega	dela	je	veliko	risal	»za	svojo	
dušo.«	Za	izložbeno	okno	v	trgovini	je	narisal	slanika.

Slika	 te	 ribe	 je	 vzbudila	 zanimanje	 kamniškega	
veterinarja	ter	zbiratelja	starin	Nika	Sadnikarja.	Ko	je	
spoznal	resnično	slikarsko	nadarjenost	mladega	trgov
skega	 pomočnika,	 se	 je	 zanj	 zavzel	 in	 mu	 omogočil	
potrebno	izobrazbo.	Najprej	ga	je	poslal	v	Ljubljano,	
kjer	je	kot	izredni	učenec	končal	umetnostnoobrtno	
šolo,	nato	pa	na	Dunaj.	Čakalo	ga	je	razočaranje,	kajti	
na	likovno	akademijo	je	bil	sprejet	šele	po	enem	letu	
čakanja	(1903).	Sadnikar	ga	je	ves	čas	šolanja	gmotno	in	
moralno	podpiral.	Oba	moža	je	najtesneje	povezovalo	
iskreno	prijateljstvo,	ki	je	trajalo	vse	do	Sadnikarjeve	
smrti	(1952).

Vojne razglednice naj vojakom na fronti
prinesejo košček domovine
Kmalu	po	prihodu	na	Dunaj	se	je	Maksim	Gaspari	

vključil	 v	 jugoslovansko	 umetniško	 društvo	 Vesna,	

katerega	geslo	je	bilo	“iz	naroda	za	narod”.	»Če	kdo,	
se	je	Gaspari	držal	tega	načela	vse	življenje,«	je	zapisal	
umetnostni	zgodovinar	Emilijan	Cevc.	»Nihče	se	ni	ta
ko	približal	ljudski	duši	kakor	on,	nihče	ni	tako	vzljubil	
ljudske	folklore	kakor	on.	Skoraj	bi	pomislil,	da	nam	je	
bil	njegov	talent	podarjen	v	zadnjem	trenutku,	preden	
je	vse	to	bogastvo	začeto	toniti	v	internacionalni	civili
zacijski	poplavi	in	nihilizmu	današnji	dni.«

Leta	1907	je	s	prijateljem	Hinkom	Smrekarjem	odšel	
v	München,	naslednje	leto	pa	ga	najdemo	v	Kamniku,	
kjer	je	imel	atelje	pri	prijatelju	Sadnikarju.

Leta	1911	se	je	poročil	s	Frančiško	Wurzer	iz	Bistrice	
v	Rožu	na	Koroškem.	Rodili	so	se	jima	trije	otroci:	sin	
Oton	ter	hčerki	Štefanija	Vida	in	Breda.	Umetnik	je	ne
kaj	časa	slikal	na	ženinem	domu	in	koroška	pokrajina	
je	opazna	sestavina	njegovih	poznejših	slik.

Med	prvo	svetovno	vojsko	kot	italijanski	državljan	
(po	očetu)	ni	bil	vpoklican,	temveč	je	vojna	leta	preži
vljal	 v	 Ljubljani.	 V	 tem	 času	 je	 nastal	 obsežen	 opus	
razglednic,	povezanih	s	strahotami	vojske	–	med	njimi	
so	tudi	prve	božične.	Razglednice	so	izhajale	pod	enot
nim	 naslovom	 “Vojska	 v	 slikah”,	 izkupiček	 pa	 je	 bil	
namenjen	družinam	vpoklicanih	vojakov.

Po	koncu	vojske	je	bil	nekaj	mesecev	na	Koroškem,	
po	nesrečnem	plebiscitu	pa	se	je	vrnil	v	Ljubljano,	kjer	
je	služboval	po	raznih	šolah	kot	profesor	risanja,	leta	
1928	pa	 je	bil	 imenovan	za	 restavratorja	 in	risarja	v	
Slovenskem	etnografskem	muzeju	v	Ljubljani.

»Predvsem bi rad naslikal
razna slovenska narodna obredja«
Višek	svoje	ustvarjalne	moči	je	Gaspari	dosegel	v	

letih	med	prvo	in	drugo	svetovno	vojsko.	V	tem	ob
dobju	je	uresničil	tudi	svojo	srčno	željo:	naslikati	razna	
slovenska	narodna	obredja,	ki	so	po	domovih	bogatila	
cerkvena	 praznovanja	 skozi	 vse	 leto,	 posebej	 okrog	
božiča	in	velike	noči.	Za	njegov	čopič	so	bili	zanimivi	
ljudje,	ki	jih	srečujemo	v	ljudskih	pesmih	in	slovenskih	
knjižnih	delih:	vaški	posebneži,	godci,	berači,	slepci.

»Njegova	umetnost	je	kot	narodna	pesem,	ki	vedno	
znova	oživlja	in	vabi	k	bistvu,	h	koreninam	slovenske	

naša kultura
Silvester	Čuk

MAKSIM GASPARI
26. januarja 1883 – 14. novembra 1980

Težko bi našli slovensko družino ali dom, ki za božič in novo leto ne bi dobila voščila na razgled
nici Maksima Gasparija. Njegove razglednice dihajo domačnost: božične, pa tudi velikonočne 
motive je postavil v slovensko okolje: »Pastirji so postali naši ljdje, odeti v ovčje kožuhe, pokra
jina je alpska ali predalpska, predvsem pa zasnežena,« piše etnolog Janez Bogataj. »Tudi darovi, 
ki jih prinašajo k hlevčku, so značilno naši.« Ta priljubljeni slikar je pesnik slovenske pokrajine 

in njenih ljudi.
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duše«	(Verena	Koršič).	Njegove	risbe	in	slike	“govorijo	
slovensko”.	Na	kratko	je	vsebino	njegovih	del	povzel	
Emilijan	Cevc:	»Religiozno	izročilo	mu	je	bilo	sveto	že	
kot	častitljivo	dopolnilo	slovenske	resničnosti.	Marije	
so	se	mu	spremenile	v	svete	matere	z	naših	polj,	zvo
novi	so	zapeli	k	procesiji	z	vihrajočimi	banderi;	dekleta	
hite	 z	 jerbasi	 k	 velikonočnemu	 žegnu	 in	 na	 jutro	
velike	 nedelje	 je	 družina	 zbrana	 ob	 mizi	 z	 žegnom;	
koledniki	 zaigrajo	 v	 božične	 dni	 in	 Kristus	 se	 rodi	
v	 domačem	 hlevcu,	 kjer	 so	 pastirci	 nabrani	 z	 naših	
gorskih	pašnikov...«

Ljudje	 so	 ga	 brž	 sprejeli	 za	 svojega,	 na	 uradna	
priznanja	pa	je	moral	mojster	dolgo	čakati:	leta	1952	
je	prejel	Prešernovo	nagrado	za	svoje	življenjsko	delo,	
dvajset	let	pozneje	je	postal	redni	član	Slovenske	aka
demije	znanosti	in	umetnosti.

Svoje	bogato	in	častitljivo	dolgo	življenjsko	popo
tovanje	je	Maksim	Gaspari	sklenil	14.	novembra	1980	
v	98.	letu	starosti.

»V ustih pipica, na glavi polhovka in njegov 
blagi, dobrohotni nasmeh«

(P. Roman Tominec)

Miroljubni	Frizijci	na	skrajnem	severu	Nizozemske	
sami	sebe	radi	označujejo	kot	ljudi,	ki	ljubijo	predvsem	
svobodo	in	samostojnost,	 in	to	že	od	majhnega.	Kar	
sem	opazila,	je	predvsem	posebna	mešanica	tradicio
nalnega	in	najbolj	avantgardnega,	ki	označuje	njihovo	
življenje.	V	posrečeno	kombinacijo	združujejo	Frizijci	
pristno	kmečko	življenje	na	vasi	in	npr.	najmodenejše	
umetniške	zvrsti,	preko	katerih	izražajo	svojo	ustvarjal
nost	in	svojo	kulturno	zakladnico.	Zanimivo	je	npr.,	da	
je	frizijska	književnost	izredno	avantgardna;	označuje	
jo	velika	mera	pogumnega	eksperimentiranja	tako	v	
obliki	kot	v	vsebini,	ki	se	večkrat	zoperstavi	konsevativ
ni	miselni	zatohlosti.	Frizijska	literatura	je	pomembna	
tudi	zaradi	analize	nove	frizijske	družbe.	Literatura	v	
tem	smislu	zrcali	družbo,	pa	ne	samo	to:	obenem	tudi	
načenja	 diskusijo	 o	 novih	 vplivih,	 ki	 se	 vedno	 bolj	
vključujejo	v	današnjo	Frizijo	in	jo	preobrazujejo	tako	
na	ekonomskem	kot	na	družbenem	področju.

Mislim,	 da	 nisem	 daleč	 od	 resnice,	 če	 napišem,	
da	 je	 značilnost	 tega	 naroda	 predvsem	 velika	 želja	
po	spoznavanju	in	znanju.	Kar	me	je	o	tem	dodobra	
prepričalo,	je	bil	tipični	frizijski	način	prodaje	lastnih	
knjig,	imenovan	sutelaksje:	to	je	prodaja	knjig	s	strani	
vseh	prebivalcev	od	vrat	do	vrat.	In	da	to	ni	le	občasna	
folklorna	 zadeva,	 se	 lahko	 prepričate	 ob	 številu	
frizijskih	knjig,	ki	so	jih	na	ta	način	prodali	leta	1991:	
25.000!	Včasih	se	ti	distributerjiprostovoljci	peljejo	s	
kombiji,	včasih	pa	(predvsem	ženske)	hodijo	od	hiše	
do	hiše	v	vasi	kar	s	samokolnicami,	polnimi	knjig,	po
zvonijo	pri	vratih	in	jih	ponujajo	vaščanom.

Prebivalci	 Frizije	 (verjetno	 je	 to	 značilnost	 vseh	
severnih	 narodov)	 so	 seveda	 izredni	 organizatorji.	
Resda	se	 lahko	ponašajo	 s	 tekočim	znanjem	treh	ali	
štirih	jezikov	(frizijščina,	holandščina,	angleščina	ter	
nemščina)	 in	 so	 dosti	 pred	 nami	 dojeli	 npr.	 bistvo	
združene	Evrope	in	možnosti,	ki	jo	slednja	predstavlja.	
Obenem	pa	so	tudi	spoznali	vse	prednosti,	ki	jih	pred
stavlja	nova	tehnologija	in	so	se	z	veseljem	vpeljali	v	ta	
naš	“internetizirani”	svet.

Njihova	želja	po	spoznavanju	in	vsestranska	pod
pora	 številnim	 kulturnim	 iniciativam	 je	 razvidna	
tudi	v	samem	ustroju	frizijske	radijske,	predvsem	pa	
televizijske	postaje	Omrop Fryslan.	Frizijska	televizija	
si	 je	 s	 svojo	 inovativnostjo	 zagotovila	 priljubljenost	

vseh	prebivalcev	dežele.	Program	aktualnosti	Hjoed	
(Danes)	je	leta	1996	stopil	na	stopničko	najbolj	gledane	
televizijske	oddaje	v	celotni	Friziji,	 in	 to	pred	vsemi	
ostalimi	 nizozemskimi	 komercialnimi	 postajami,	 ki	
predvajajo	lahkotne	filmčke	po	Berlusconijevem	zgle
du.	Omrop Fryslan	pa	ne	bi	bila	manjšinska	televizija,	
če	se	ne	bi	znašla	v	kritičnih	finančnih	težavah.	Kakšna	
je	bila	rešitev?	Vsi	prebivalci	Frizije	letno	prispevajo	
po	kakih	$8,	za	ostala	sredstva	pa	gre	zasluga	prizadev
nim	politikom	Province,	ki	so	izborili	od	države	po
trebno	 letno	 podporo.	 To	 pa	 še	 ni	 vse.	 Isti	 politiki	
si	zdaj	prizadevajo,	da	bi	 lahko	prav	v	sodelovanju	z	
Omrop Fryslan	spodbudili	in	seveda	finančno	podprli	
druge	 dejavnosti,	 npr.	 gledališke	 predstave	 in	 razne	
avdiovizualne	produkte	v	frizijskem	jeziku.	Izgledi	so	
torej	rožnati	po	zaslugi	pragmatizma	in	konkretnega	
prizadevanja	Frizijcev.

Ustanova,	 ki	 verjetno	 najdostojneje	 predstavlja	
to	 deželo	 in	 njene	 prebivalce,	 je	 Fryske Akademy,	
dobesedeno	 Frizijska	 Akademija,	 izredno	 aktiven	 in	
imenitno	organiziran	center	ter	središče	vsestranskega	
frizijskega	kulturnega	delovanja.	Glavna	problematika,	

evropa narodov
Vida	Valenčič

FRIZIJA
uspešnost pragmatizma

Frizijska pokrajina
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s	katero	se	Fryske Akademy	ukvarja	že	od	nastanka	
leta	1934,	je	raba	frizijskega	jezika,	v	prvi	vrsti	v	šolski	
vzgoji.	S	frizijščino	so	lahko	učenci	prišli	v	stik	vse	od	
leta	1938,	ko	je	nizozemska	vlada	dovolila	učenje	tako	
imenovanih	“krajevnih	narečij”	med	šolskimi	urami.	
Kljub	vsem	desetletjem,	ki	nas	ločujejo	od	leta	1938,	
pa	je	šolska	vzgoja	v	frizijščini	še	pomanjkljiva.	Od	leta	
1980	je	učenje	frizijščine	obvezno	le	v	letih	obveznega	
šolanja,	šele	pred	leta	1993	pa	so	jo	uvedli	tudi	v	prvem	
letniku	srednje	šole	 (high	school).	Vse	ostalo	ostaja	
izključno	v	holandščini.	Izjema	so	učiteljišča,	ki	morajo	
formirati	frizijske	učitelje.	Velik	prepad	pa	je,	kot	smo	
že	pisali,	ko	si	mladostnik	izbere	študij	na	univerzi	in	
mora	daleč	od	Frizije.

Nizozemci	so	znani	po	svoji	strpnosti.	Vlada	je	že	
leta	1956	uradno	priznala	Frizijo	kot	dvojezično	skup
nost,	frizijščino	pa	posledično	kot	drugi	uradni	jezik	v	
določenih	situacijah.Tako	npr.	Pokrajinski	svet	Frizije,	
ki	dejansko	upravlja	to	področje,	redno	izdaja	doku

mente	in	poročila	v	jeziku,	ki	je	lasten	temu	področju.	
V	zadnjih	desetletjih	se	je	položaj	frizijske	skupnosti	
samo	izboljšal,	predvsem	v	šolski	vzgoji,	javni	upravi	
ter	sodstvu.

Danes	 ima	 frizijščino	 kot	 materin	 jezik	 kakih	
350.000	 ljudi,	kar	bi	 znašalo	nekaj	več	kot	polovico	
vseh	prebivalcev	Frizije.	Vendar	 ta	 jezik	ni	 le	dome
na	 tistih,	 ki	 že	 v	 zibelki	 slišijo	 frizijska	 ljubkovalna	
imena;	veliko	prebivalcev	tega	nizozemskega	predela	
se	 frizijščine	 nauči	 tudi	 v	 odraslih	 letih,	 tako	 da	 jo	
dejansko	tričetrt	celotnega	prebivalstva	na	 frizijskih	
tleh	lahko	razume	in	govori	(četudi	je	potem	pisna	in	
bralna	veščina	redkejša).

Osnovni	 problem	 je	 torej	 ekonomskega	 izvora.	
Frizija	potrebuje	novo	gospodarstvo	in	seveda	pred
vsem	možnost,	da	si	ga	sama	kroji	in	upravlja,	neod
visno	od	Haaga.	Kar	so	Frizijci	v	vseh	teh	letih	dokazali	
na	kulturnem	in	političnem	področju,	bodo	zagotovo	
tudi	v	gospodarstvu.

Tako	zapadne	kot	islamske	skupnosti	teže	k	tem,	da	
bi	zmanjšale,	če	že	ne	čisto	prikrile	močno	povezavo	
med	islamizmom	in	terorizmom.	To	dokazujejo	mlačne	
obsodbe	pomorov	kristjanov	v	Turčiji,	 Indoneziji	 in	
Pakistanu	 ter	 brezbrižnost	 in	 molk	 ob	 pokolih	 med	
suniti	in	šiiti	v	Iraku.	V	resnici	je	pa	bistvene	važnosti	
dojeti	notranjo	povezavo	med	islamizmom	in	teroriz
mom.	Islamizen,	ta	razlaga	Korana	in	Sune	po	črki,	si	
lasti	pravico,	da	se	zaleze	v	vse	podrobnosti	verniko
vega	življenja	in	da	odloča	o	vsem	njegovem	ravnanju	
in	obnašanju.	Na	ta	način	z	lahkoto	preoblikuje	vernika	
v	poslušno	orodje	v	rokah	tistega,	ki	je	verska	oblast.	
Odtod	pa	do	terorizma	z	namenom	uničiti	“hinavske	
muslimane”	ter	“hebrejske	in	krščanske	nevernike”	je	
prav	kratek	korak.

Pričevanje bivšega terorista
Tole	je	izkušnja	enega	teh	teroristov,	egipčanskega	

zdravnika,	ki	je	končno	zapustil	pot	nasilja	in	si	obli
kuje	novo	življenje	na	Zapadu.	Privzel	si	je	psevdonim	
Tawfik	Hamid.	Takole	piše:

»Bil	sem	član	Jemaah Islamiya,	skupine,	ki	je	bila	
pod	komando	številke	dve	v	Al	Kaidi,	Aymana	alZa
wahirija.	Zato	iz	neposredne	izkušnje	poznam	način,	

kako	lahko	nečloveško	učenje	islamistične	ideologije	
preoblikuje	dobrosrčno	mišljenje	mladega	v	terorista.	
Brez	soočenja	z	ideološkimi	koreninami	radikalnega	
Islama	se	bo	nemogoče	boriti	proti	njemu.	V	tem	is
lamizmu	je	mnogo	majhnih	korenin,	toda	namočnejša	
ima	eno	samo	ime:	salafizem,	salafitski	Islam,	nasilna,	
ultrakonservativna	oblika	vere.«

Tawfik	 Hamid	 zelo	 jasno	 zatrjuje,	 da	 je	 korenina	
terorizma	salafizem.	Salafiti	se	hočejo	držati	po	črki	
natančno	šarije,	ki	vključuje	nasilje,	zato	nasilje	spre
jemajo.

»V	 islamskem	svetu,«	nadaljuje	Tawfik	Hamid,	 »se	
soočamo	s	popolnim	pomanjkanjem	take	razlage	Is
lama,	ki	bi	bila	potrjena	in	teološko	stroga,	ki	bi	na	jasen	
način	nasprotovala	zlorabljenim	razlagam	šarije.«

Kar	zadeva	liberalna	gibanja,	vključno	sufizem,	ne	
nudijo	teološkega	temelja,	da	bi	uničila	nasilje,	ki	ga	
vsebuje	šarija.

Negotov in šibek odnos
mnogih zapadnjakov
Po	drugi	strani	pa	si	zapadni	razumniki,	ki	se	bo

rijo	 za	 človekove	 pravice,	 ne	 upajo	 kritizirati	 šarije	
in	vsega	tistega,	kar	 je	v	njej	nečloveškega.	Namesto	

islam
Samir	Khalil	Samir,	SJ

islamizem
zapad je šibek, muslimani pa molče

spričo islamizma in terorizma

Med islamizmom in terorizmom je povezava popolnoma jasna. Pričevanje bivšega člana Al 
Kaide Tawfika Hamida. Opravičevanje zapada (in Cerkve) podpihuje islamsko nasilje.

Vrniti se k papežu iz Regensburga.
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tega	 skušajo	 najti	 socialnopolitične	 izgovore,	 da	 bi	
jo	 opravičili.	 Ti	 razumniki	 se	 pogosto	 omejujejo	 na	
svojo	lastno	kritiko	in	se	boje	kritizirati	islamiste.	Ta	
popustljiv	odnos	utrjuje	stališče	islamistov.	Kot	primer:	
v	zadevi	danskih	karikatur	o	Mohamedu	so	se	nasilne	
demonstracije	začele	šele	nekaj	mesecev	pozneje,	ko	
se	je	časopis	muslimanom	že	opravičil:	šele	takrat	se	je	
muslimanski	svet	počutil	upravičenega,	da	protestira	
nasilno.	Opravičila	(tudi	opravičila	Cerkve)	muslimani	
razumejo	kot	znak	šibkosti.

Na	misel	mi	prihaja	resnična	zgodba.	Konec	osem
desetih	let	20.	stoletja	se	je	tedanji	nadškof	v	Palermu	
kardinal	 Salvatore	 Pappalardo	 (umrl	 6.	 decembra	
2006)	odločil,	da	bo	odstopil	muslimanom	(večinoma	
Tunizijcem)	cerkev	San	Paolino	dei	Giardinieri	iz	15.	
stoletja,	ki	je	niso	več	uporabljali	v	bogočastne	namene.	
Ves	katoliški	tisk	je	hvalil	to	gesto	kot	znamenje	brat
stva.	To	je	brez	nadaljnega	tudi	bila.	Toda	dan	za	tem	je	
tunizijski	tisk	naznanjal	z	velikanskimi	črkami:	»Zmaga	
polmeseca	nad	križem.	Nek	kardinal	je	moral	cerkev	
prepustiti	muslimanom.«	Nato	je	občina	obnovila	cer
kev	preden	jo	je	izročila	tunizijski	vladi,	ki	jo	upravlja	
v	skladu	z	dogovorom	iz	leta	1990.	Na	pročelju	stare	
cerkve	so	muslimani	prekrili	(uničili?)	dva	reliefa	Sv.	
Trojice	s	kosi	belega	marmorja.

Kardinalova	gesta	je	bila	brez	dvoma	lepa	z	duhov
nega	vidika,	toda	s	psihološkega	in	političnega	vidika	
je	bila	zgrešena:	nič	drugega	ni	dosegla	kot	utrditev	
islamističnega	bistva,	čeprav	tunizijska	muslimanska	
skupnost	ni	islamistična.

Sklep
Danes	so	povsod	po	svetu,	ne	samo	v	Italiji,	med

verska	srečanja	in	še	posebej	med	kristjani	in	musli
mani.	Zanja	se	moramo	zahvaliti	Bogu	in	ljudem	dobre	
volje.	 Toda	 v	 dialogu	 dobra	 volja	 ni	 zadosti.	 Sodim,	
da	 je	 treba	 storiti	 več:	 morali	 bi	 se	 dogovoriti	 pravi	
muslimani	in	pravi	kristjani	–	pa	morda	še	taki,	ki	ne	
verujejo	–	za	zahtevo,	da	naj	vsi	nedvoumno	prijavijo	

vse,	kar	je	nasilje	v	naših	verskih	skupnosti,	predvsem	
nasilje,	 ki	 ga	 izvajajo	 v	 imenu	 Boga.	 Kot	 so	 večkrat	
poudarili	zadnji	papeži,	še	posebno	Benedikt	XVI.	v	
svojem	zdaj	splošno	znanem	govoru	v	Regensburgu	
12.	septembra	2006:	tak	način	izvajanja	nasilja	je	ne
sprejemljiva	 zahteva,	 ki	 onečašča	 podobo	 Boga	 in	
seveda	tudi	vere.

Še	posebej	je	važno:	dokler	ne	bodo	tako	imenovani	
“zmerni”	muslimani	javno	ovadili	svoje	sobrate	v	moše
jah	 in	 medijih,	 dokler	 ne	 bodo	 šli	 javno	 protestirat,	
kadar	so	pojavijo	nasilna	dejanja	v	imenu	Boga,	se	ne	
morejo	imenovati	“zmerni”.	Tawfik	Hamid	govori	celo	
o	“pasivnih	teroristih”	in	s	tem	označuje	vse	tiste,	ki	
molče	spričo	terorističnih	dejanj.

Ta	“oglušujoči”	molk	“zmernih”	muslimanov	in	–	
kar	je	še	slabše	–	odnos	zapadnih	razumnikov,	ki	molče	
prenašajo	ali	celo	opravičujejo	 islamizem	preprosto	
s	svobodo	mišljenja	in	drugimi	politično korektnimi 
razlogi,	ogroža	življenje	tolikih	muslimanov,	ki	se	po	
vsem	svetu	bore	za	resnično	miroljuben	islam.	To	so	
pravi	muslimani,	ki	 jih	 je	 treba	braniti	 in	podpirati,	
ne	pa	islamisti.

Končno	je	pa	v	zapadni	civilizaciji	še	notranje	na
sprotje,	ki	se	izključuje.	Po	eni	strani	se	predstavljajo	
kot	branilci	svobode,	demokracije,	mednarodnega	so
žitja	in	tako	dalje,	po	drugi	strani	pa	se	ob	govorjenju	
o	drugih	kulturah,	posebno	islamski,	uporablja	druga	
načela	v	imenu	spoštovanja	kultur	in	“mnogokulturno
sti”	 –	 to	 zadnje	 je	 “verska	 resnica”	 laičnih	 združenj.	
Toda	 kultura	 ni	 neka	 absolutna	 vrednota,	 ki	 bi	 jo	
bilo	mogoče	primerjati	z	demokracijo,	s	svobodo	ali	
enakopravnostjo	spolov	in	ras.	Kulturo	je	treba	tudi	
kritizirati,	kakor	kritiziramo	vero	ali	 laičnost.	Čas	 je,	
da	 se	vsi	 tisti,	ki	hočejo	 resnično	civilizacijo	 sožitja,	
združijo	v	njeni	obrambi,	in	če	je	potrebno	(kot	je	to	ta	
trenutek)	boriti	se	proti	tistim,	ki	v	imenu	Boga	in	vere	
uničujejo	civilizacijo	in	sožitje.	In	med	temi	je	–	nima	
smisla	prikrivati	–	islamizen,	vir	terorizma.

Če	 boste	 odkimali	 in	 povesili	 obraz	 v	 znamenje	
odpora,	vas	popolnoma	razumem.	Meni	se	je	godilo	
podobno.	Kot	misijonar	sem	se	bil	izkrcal	na	japonskih	
otokih.	Kmalu	sem	slišal,	da	je	poslastica	za	te	otočane	
–	 surova	 riba.	 Seveda	 lepo	 prirezana,	 lepo	 oprana,	
lepo	 narezana	 na	 kosce,	 ampak	 –	 surova.	 Prvih	 šest	
mesecev	sem	se	spretno	izogibal	prložnostim	za	to	de
likateso.	Iz	Evrope	sem	bil	prinesel	s	seboj	domišljijo	
o	celi	družini	teh	rib:	umazane	so!	Čutil	sem,	da	bi	kot	
misijonar	moral	biti	pripravljen	na	vse,	kar	misijonska	
dežela	ceni	in	je	naravno	dobro.	Da	je	naš	Bog	ustvaril	
svet	in	ribe	v	njem	in	da	tudi	zanje	velja	Gospodova	

ugotovitev	na	prvih	straneh	Prve	Mojzesove	knjige,	da	
je	vse	ustvarjeno	»zelo	dobro«	–	to	ni	bil	zame	nikoli	
problem.	Pri	Aristotelu	in	svetem	Tomažu	sem	se	bil	
naučil	umetnosti	razločevanja.	In	tako	sem	se	tolažil,	
šest	mesecev	dolgo,	da	imajo	ne	le	posamezniki,	ampak	
tudi	ljudstva	in	narodi	različne	darove.	Niso	vsi	darovi	
za	vse,	kar	dela	naš	svet	bogato	pisan.

Nekega	dne	sem	šel	po	tokijski	ulici	mimo	restavra
cije,	ki	je	propagirala	svojo	kulinarično	umetnost	pri	
odprtih	 oknih	 in	 vratih.	 Pravkar	 ja	 eden	 od	 gostov	
držal	 ribico	 nad	 svojimi	 usti	 in	 ribica	 je	 bila	 živa	 in	
potem	jo	 je	požrl.	Njegovega	obraza	nisem	videl,	vi

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokyo

ste že kdaj jedli – surove ribe?
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del	sem	pa	gostilničarjevega,	ki	se	je	svojemu	gostu	z	
žarečim	obrazom	nasmehnil.	Tiste	trepetajoče	ribice	
nisem	mogel	izbrisati	iz	spomina.	V	skladu	s	teorijo	je	
morala	biti	»zelo	dobra«,	ampak	živa	in	surova!	Tista	
teoretična	 razločevanja	 so	 naenkrat	 začela	 trepetati	
kot	tista	ribica.	Tistemu	gostu	se	je	vsaj	gostilničar	z	
odobrenjem	smehljal.	V	mojo	domišljijo	 se	ni	nihče	
smehljal.	Ker	nisem	imel	težave	s	Previdnostjo	Božjo,	
sem	Ji	izročil	v	meglo	zavito	tokijsko	bodočnost	in	tisto	
trepetajočo	ribico	v	njej.

In	potem	se	je	zgodilo.	Nepričakovano.	Tako	Božja	
Previdnost	dostikrat	deluje.	Z	Japoncem,	profesorjem	

angleščine	 na	 naši	
univerzi,	sem	se	spo
prijateljil.	 Hotel	 me	
je	 seznaniti	 s	 svojo	
družino	 –	 očetom,	
materjo	in	sorodniki	
–	 in	 z	 življenjem	 iz
ven	velemesta,	tako
rekoč	 “na	 deželi”.	
Zanje	bi	bil	neke	vr
ste	 prijetna	 novost:	
človek,	ki	ne	 zna	 ja
ponsko.	 In	 sinpro
fesor	 bo	 prevajal	 iz	

žive	angleščine	v	živo	japonščino.	Japonci	se	nikdar	
ne	naveličajo	poslušati	nejaponsko	angleščino,	s	katero	
imajo	do	smrti	težave…

To	veste,	da	so	prvi	trije	dnevi	januarja	za	Japonce	
največji	praznik.	Veselijo	se	vrnitve	sonca,	od	katere	
pričakujejo	novo,	boljše	življenje.	Prvi	januar	je	strogo	
intimen	družinski	praznik.	Drugega	januarja	se	začno	
obiski	sorodnikov.	Tretji	januar	se	odpre	ožjim	in	širšim	
družabnim	odnosom.

Tretjega	januarja	opoldne	zazvoni	telefon.	Na	dru
gi	 strani	 žice	 mi	 prijatelj	 profesor	 najprej	 čestita	 k	
Novemu	 letu.	 In	doda,	da	bi	bilo	v	veliko	čast	vsem	
doma,	če	bi	jih	prav	ta	dan	obiskal.	In	da	jamči,	da	se	
bom	odlično	počutil.	Zahvalil	 sem	se	 in	obljubil,	da	
pridem.

Cela	žlahta	je	bila	zbrana.	Čeprav	kakšno	poldrugo	
uro	izven	Tokia,	je	bila	hiša	velika	in	udobna.	Še	zdaj	se	
spominjam	dreves,	ki	so	jo	krasila.	Ljudje	so	bili	zbrani	
v	največji	sobi.	Sredi	sobe	je	stala	velika,	podolgovata	
miza.	Na	sredi	mize	so	bili	v	obliki	ogromne	gore	Fudži	
nanizani	lepo	narezani	–	rdeči	kosi	tune,	iz	katerih	je	
čisto	počasi,	skoraj	neopazno,	tekla	kri.	Okoli	te	krvave	
“gore”	Fudži	so	bile	postavljene	steklenice	piva.	Danes	

razumem,	zakaj	pivo	in	ne	vino.	Po	splošnem	japon
skem	vrednotenju	spada	okus	hladnega,	svežega	piva	
stoodstotno	k	okusu	surove	ribe.

Oči	vseh	navzočih	so	uprte	vame.	Prijatelj	profe
sor	me	predstavi,	usedem	se	–	iz	vljudnosti	do	mene	
so	tudi	oni	sedeli	na	stolih.	Sledila	so	si	vprašanja	in	
odgovori.	Kolikor	je	bilo	potrebno,	so	se	oči	navzočih	
uprle	vame,	nato	pa	zdrknile	k	tuni	na	mizi.	Ob	vsakem	
odmoru,	ki	nastane,	ko	naenkrat	ni	več	vprašanj,	me	
vabijo:	»Prosim,	začnite!	Riba	je	čisto	sveža!«

In	začel	sem	–	s	pivom.	Mislil	sem	si:	pivo	me	bo	
polagoma	 napravilo	 rahlo	 zavestnega.	 Potem	 bo	 v	
ustih	riba	bolj	podobna	mesu.	Ko	smo	bili	pri	 tretji	
steklenici,	 so	 bili	 njihovi	 obrazi	 skoraj	 tako	 rdeči	
kot	uboga	tuna	na	sredi	mize.	Z	velikimi	očmi	so	me	
gledali:	barva	mojega	obraza	se	ni	spremenila.	Glas	tudi	
ne.	Vedel	sem:	ribo	bom	moral	jesti	pri	polni	zavesti.	
Slovenci	imamo	pač	en	encim	več	v	krvi.	Poseben	dar,	
ki	ga	Japonci	menda	nimajo.

Iz	 kuhinje	 prinesejo	 krožnike,	 majhne,	 velike,	
zmeraj	več.	Zdaj	vem,	da	moram	začeti	jesti	ribo.	Kr
vavo,	surovo	ribo.	Rečem	si:	če	bom	od	strahotnega	
okusa	umrl,	pa	naj	umrem	kot	okrvavljen	misijonar.	
S	 paličicami,	 na	 katere	 sem	 se	 bil	 že	 malce	 navadil,	
potegnem	iz	krvavega	kupa	kos	tune,	zaprem	oči	in	
–	pogoltnem	in	ugotovim	–	čudovit	okus!	Vsa	druščina	
v	sobi	mi	sledi.	Pozabil	sem	omeniti,	da	smo	kose	in	
koščke	tune	namakali	v	japonsko	gorčico,	ki	jo	imenu
jemo	wásabi	(z	naglasom	na	prvem	a).	Samo	malo	je	
podobna	našemu	hrenu.

Od	tistega	popoldneva	–	natančno	od	3.	 januarja	
1957	–	sem	vzljubil	surove	ribe.	Imenujemo	jih	sášimi	
ali	bolj	vljudno	osášimi.	Naglas	je	spet	na	prvem	a.	V	
Evropi	nimamo	pojma,	kaj	pomeni	jesti	surovo	ribo.	
Vse,	 kar	 je	 na	 ribi	 umazanega	 in	 neužitnega	 –	 npr.	
hrbtenica	–	vržemo	proč.	Izjema	je	ribja	glava,	ki	ima	
preveč	 koščic	 za	 jed	 in	 prebavo.	 Rabimo	 jo	 za	 ribjo	
juho,	ki	ji	ne	doda	koščic,	ampak	odličen	okus,	ki	bi	ga	
sicer	ne	mogli	doseči.	Osnaženo	ribo	večkrat	operemo	
v	sveži,	tekoči	vodi.	Ribje	meso	je	končno	bolj	čisto	kot	
podobno	očiščena	govedina.	Surova	riba	ima	še	eno	
prednost:	lahko	je	ena	od	stotine	rib,	ki	krožjo	v	morju	
okrog	 Japonske.	 Vsaka	 vrsta	 ima	 svoj	 čudovit	 okus.	
Zdravniki	pravijo,	da	je	prebava	surovih	rib	idealna.

Če	smem	svetovati:	ko	boste	na	Japonskem	prvič,	
pojdite	 v	 boljšo,	 čeprav	 morda	 dražjo	 restavracijo.	
Okus	prve	surove	ribe	je	važen;	če	je	res	dober,	ostane	
v	prijetnem	spominu.	Zlahka	se	bomo	strinjali	tudi	v	
tej	točki	z	Gospodovim	»zelo	dobro«.

sáshimi

IZRAEL
izigravanje sobotnega počitka

Jeruzalem,	16.	novembra	2007	–	V	nasprotju	z	zdravo	pametjo	se	 imenuje	Halakha	(tudi	Halacha,	kar	 je	

SREDNJA AMERIKA
“arheološki” okus čokolade

Ithaca,	14.	novembra	2007	–	Domačini	v	Srednji	Ameriki	so	srkali	pijače	iz	kakava	že	najmanj	1.000	let	pred	
Kristusom.	Kaže,	da	so	te	pijače,	uživali	predvsem	pripadniki	višjih	družbenih	razredov.	Agencija Misna.



2008 – AM – JANUAR 23



Hud poraz Lojzeta Peterleta ni samo napovedal napetega 
političnega spopada na prihodnjih državnozborskih volitvah, 
ampak je tudi razkril njegovo politično in osebnostno genezo: 
moža, ki bi bil rad vse, a tej brezmejnosti nikoli ni bil kos. Ko je 
izgubil, je za svoj neuspeh mirno okrivil druge in se vrnil v svojo 
povprečnost. Seveda so bili za njegov polom na predsedniških 

volitvah krivi tudi drugi, vendar ne ti, ki jih je omenjal, ampak oni, 
ki so ga ob vseh domnevnih priložnostih nekritično (in zaradi glo-
bljih strukturnih političnih razlogov) potiskali v ospredje. Volivci 
pa so si zapomnili, da je bil nekoč precej slab predsednik prve 
demokratične vlade, da se ni znašel kot zunanji minister in da se 
je kot deklarirani konservativec ter evropski poslanec nenehno 

Glede na glasove za volitve predsednika Republike Slovenije, ki so prišli iz tujine, je videti, da so bili mnogi razočarani, ko je 
izgubil Peterle, ki so ga imeli za svojega kandidata. Po vsej verjetnosti je bil v ozadju cel splet razlogov, vendar sodim, da je ne le 
vzroke izgube, pač pa tudi njene posledice kar dobro povzel Danilo Slivnik v Magu.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

POLITIKA? NE, POBALINSTVO!

VATIKAN
v Iraku trpijo oboji: kristjani in muslimani

Vatikan,	24.	novembra	2007	–	»Jasno	mora	biti,	da	v	Iraku	ni	preganjanja	proti	kristjanom	kot	takim,	ampak	
preganjajo	iraško	ljudstvo.	Avtomobilske	bombe	pobijajo	brez	razlike	kristjane	in	muslimane	ne	glede	na	narod
nost	ali	vero,«	je	povedal	za	L’Osservatore	Romano	kardinal	Emanuel	III.	Delly.	Babilonski	patriarh	Kaldejcev,	ki	
je	pravkar	postal	kardinal,	je	poudaril,	da	je	»trpljenje	kristjanov	tudi	trpljenje	muslimanov	in	obratno.	Porušili	
niso	samo	cerkva,	ampak	tudi	mošeje,	in	to	v	deželi,	kjer	obe	verski	skupnosti	živita	skupaj	že	štirinajst	stoletij.	
Iz	tega	razloga	muslimani,	suniti	in	šiiti,	prihajajo	k	meni	in	jaz	hodim	k	njim.	Gospod	nam	je	dal	dar	razumnosti	
da	se	pogovarjamo	med	seboj,	dokler	ne	dosežemo	miru	in	varnosti.« Agencija Misna.

BELGIJA
evropski škofje zahtevajo več vstopnih vizumov za iraške begunce
Bruselj,	23.	novembra	2007	–	»Glede	na	obupni	položaj	iraških	beguncev	spodbujamo	Evropsko	unijo,	naj	

poveča	število	vstopnih	vizumov	za	iraške	begunce	v	naslednjih	dveh	letih,«	je	po	treh	dnevih	dela	izjavil	plenar
ni	zbor	komisije	evropskih	škofovskih	konferenc	na	temo:	“Zunanje	delovanje	Evropske	unije:	trenutni	izzivi	
in	možnosti”.	Škofje	so	raziskali	položaj	v	Iraku,	pa	tudi	kakšno	je	evropsko	sodelovanje	z	Afriko	in	vprašanje	
Kosova,	ki	hoče	neodvisnost	od	Beograda.	Škofje	so	predlagali	ustanoviti	odbor,	ki	bo	v	bodoči	službi	za	zunanje	
odnose	skrbel	za	religiozni	vidik	mednarodnih	vprašanj.	Agencija Misna.

EL SALVADOR
varovanje narave

San	Salvador,	22.	novembra	2007	–	Unesco	 je	uradno	razglasil	kot	“zaščiteno	območje	biosfere”	pogorje	
ApanecaIlamatepec	in	zaliv	XirigualtiqueJiquilisco:	V	prvem	je	več	kot	dvajset	aktivnih	in	neaktivnih	vulkanov,	
več	naravnih	parkov	in	slikovite	domačinske	vasi;	v	drugem	je	širno	področje	gozdov	magrovije,	ki	je	naravno	
bivališče	61	od	132	vrst	sesalcev	v	deželi,	165	od	528	vrst	ptic	in	27	od	95	vrst	plazilcev.	»To	priznanje	nas	obv
ezuje,	da	se	bolj	potrudimo	za	varstvo	okolja,«	je	dejal	predsednik	Antonio	Saca.	Agencija Misna.

ZDRUŽENE DRŽAVE
smeti vredne milijonske cene

New	York,	21.	novembra	2007	–	Na	dražbi	pri	Sothebyju	v	New	Yorku,	posvečeni	latinskoameriški	umetnosti	
je	bilo	za	milijon	dolarjev	prodano	platno	z	naslovom	“Tri	osebnosti”	mehiškega	slikarja	Rufina	Tamayo,	ki	je	
umrl	leta	1991.	Platno	je	bilo	naslikano	leta	1970	in	ukradeno	leta	1987	v	Houstonu	nekemu	zasebniku,	ki	ga	je	
kupil	deset	let	prej.	Vse	iskanje	je	bilo	zastonj,	dokler	ga	ni	pred	štirimi	leti	našla	newyorčanka	Elizabeth	Gibson	
v	vreči	smeti,	ki	je	ležala	na	cesti. Agencija Misna.

zbir	judovskih	verskih	zakonov)	tovarna	nalivnih	peres,	katerih	črnilo	izgine	čez	dva	dni	in	tako	omogoča,	da	
pravoverni	Judje	pišejo	tudi	v	soboto,	na	dan,	ko	jim	je	prepovedano	delati.	Če	potem	dodamo,	da	je	na	soboto	
dovoljeno	fotokopirati	besedilo,	ki	bo	čez	dva	dni	izginilo,	je	nesmisel	popoln	in	odsotnost	zdrave	pameti	jasna.	
Agencija Misna.
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Kako ocenjujete stanje novinarstva pri nas?

V novinarstvu sem že skoraj 34 let, vendar tako slabega 
stanja, kot je zadnje tri, štiri leta, še nisem doživel nikoli. 
Katastrofalno je najprej to, da se je novinarstvo preko svoje 
ogranizacije Društva novinarjev politično histeriziralo. To, kar 
se danes dogaja v novinarskem prostoru, ni samo politična, 
ampak tudi politikantska in ideološka histerija. To je izredno 
nevarno sporočilo za vse prihodnje generacije, da ne govorim, 
kako to vpliva na objektivnost in profesionalnost medijev kot 
takih. Moram reči, da je tukaj velika krivda Društva novinarjev 
Slovenije, ki zame ni društvo, ki bi povezovali vse profesionalne 
novinarje, ampak je to neko društvo, na vrhu katerega so neki 
izbranci, ki zganjajo te politikantske boje. To ni društvo vseh, 
pa bi moralo biti.

…
P(r)odajajo nam neko javno mnenje…

Ni res, da je to splošno prepričanje javnosti. Takšno stanje 
nekateri vzpodbujajo. To je pravi pritisk na javnost, ki se potem 
na neki način odzove. Stokrat ponovljena laž postane lepega 
dne resnica.

Ne vem, zakaj nas nekateri prepričujejo, da zadnja leta 

živimo slabše kot prej?

Gre za preprost refleks. Nekateri si želijo starih gospodar-
jev, ker brez njih ne zanjo živeti. To se kaže tudi v novinarstvu. 
Spremembne, vključno z našimi kadrovskimi na RTV Sloveniji, 
veliko ljudi sprejme sovražno. Tega ne jemljejo kot neke vrste 
normalno spremembo, ker se je v tem prostoru nekaj spremeni-
lo, ampak kot nekaj sovražnega. Izjemno težko je razumeti, 
od kod to. Sčasoma ti postane jasno, da to sovraštvo izvira iz 
tega, ker nisi del tistih njihovih prejšnjih gospodarjev. Namerno 
govorim o gospodarjih in ne o vladajočih.

To pomeni, da ne razmišljajo s svojo glavo. Pa čeprav 
govorijo, kako so neodvisni…

Saj je tako tudi bilo. Na področju neodvisnosti, avtonomije, 
cenzure v novinarstu so ti pojmo popolnoma zmešani. V začetku 
osemdesetih smo želeli organizirati društvo novinarjev, ki bi 
bilo kontra partijskemu – no saj danes je to društvo tudi delno 
partijsko – katerega kratica je bila ZOA. Znanje, Odgovornost, 
Avtonomija. In v tem vrstnem redu. Najprej je znanje, ker iz tega 
izvira odgovornost do javnosti, do resnice, poštenja in šele 
potem imaš tu avtonomijo. Avtonomijo, za katero smatrajo, 
da je kar sama po sebi dana, kar seveda ni res. Avtonomijo 

Prav to, da je Janša bil v bistvu prisiljen podpreti Petrleta kot kandidata za predsednika republike, je povzročilo, da se je 
predvolilna kampanja spremenila v obračunavanje z vlado. To bi bilo do neke mere še razumljivo, če bi ostalo v mejah običajnega 
političnega tekmovanje, čeprav bi bilo tudi to skregano z vsemi etičnimi načeli. Toda opozicija je tukaj pokazala vso svojo moralno 
pokvarjenost. Ne samo, da je vsa pretekla leta Janševe vlade samo kritizirala in izzivala paniko, ne da bi bila sposobna predstaviti 
en sam konstruktiven predlog. Še več: z neprestanimi grožnjami z referendumi in neosnovanimi interpelacijami proti ministrom so 
ovirali vlado pri njenem normalnem delu, zato, da so potem lahko s prstom kazali, češ da vlada ni storila tega in onega. Zapletali 
so jo v popolnoma nesmiselne položaje, kot je bil primer romske družine Strojan. Le kje na svetu naj bi se vlada neke države in 
njeni ministri ukvarjali s problemi ene same družine, ki se je povrhu otepajo v vsaki soseščini celo Romi sami, njeni poglavarji pa 
so znani kriminalci. Kje je slovenska družina, ki bi ji ponudili eno lokacijo za drugo in ji bili pripravljeni postaviti tudi hišo. Slovenec 
si mora to prislužiti s trdim delom in zraven še plačevati davke. Ti kriminalci pa so odklanjali lokacije eno za drugo, da je lahko 
opozicija vpila, kako se zanje nič ne naredi. Kaže, da niso brez osnove govorice, da je opozicija sama podpihovala to nagajanje. 
Tako ravnanje ne moremo označiti kot neodgovorno – milo rečeno je to pobalinsko.

In potem se je spravilo čez petsto novinarjev ter podpisalo peticijo, v kateri vlado obtožujejo cenzure, kršenja novinarske av-
tonomije in podobnih reči. In s to peticijo so umazali ne samo vlado, ampak celo Slovenijo, saj so jo razposlali na najrazličnejše 
naslove v Evropski skupnosti. Koliko je pa ta peticija vredna in predvsem, koliko sta vredna njena duhovna očeta Blaž Zgaga in 
Matej Šurc, je lepo povedal znani slovenski novinar in direktor Radia Slovenije Vinko Vasle v pogovoru za Ognjišče.

izgubljal na političnem obrobju in se brez potrebe prepuščal 
šarmu vaškosti in neurbanosti. Pravzaprav so ga pravočasno 
podtaknili Janezu Janši, potem pa je zaradi svoje nečimrnosti 
in nekritičnosti do konca odigral vnaprej izgubljeno vlogo.

Seveda je neprijetno, če vodji vladajoče koalicije drugi iz-
berejo predsedniškega kandidata (ali če se vsili sam), vendar 
je imel po hitri objavi Peterletove kandidature Janša tako rekoč 
zvezane roke: lahko je le opazoval prihajajočo katastrofo. Če 
ga ne bi podprl, bi razburil zavezniške stranke in najbrž ogrozil 
stabilnost koalicije, z izraženo podporo pa se je vnaprej pove-
zal s Peterletovim neuspehom. Toda narobe je ravnal, ko je 
podporo preveč eksplicitno ponovil po prvem krogu volitev, 
ko je bilo že jasno, da nekdanji šef krščanske stranke nima 
nikakršnih možnosti za uspeh in ko se je že nakazovala njegova 

nelojalnost.
Po nedeljskem porazu je namreč Peterle mirno dejal, da je 

bil zanj kriv »aktualni gospodarski in politični kontekst« (beri 
vlada) in da je sam storil vse, kar je bilo v njegovih močeh. Pa 
kajpak ni, ker nikoli bi bil dober kandidat in ker je poosebljal vse 
tisto, kar je bilo zadnji dve leti sporno v političnih nasprotjih in 
zaradi česar je večina volivcev izbrala nasprotnega kandidata 
dr. Danila Türka. Njegovo izvajanje je seveda kar se da ustrezalo 
prevladujočemu mnenju političnih opazovalcev, saj so izmerili 
dve stvari hkrati: prvič, da slovenska javnost odločno nasprotuje 
kakršnimkoli političnim prevzemnim ciljem desnice, in drugič, 
da je podpora Janševi vladi zadnje leto močno upadla ter da 
se zaradi tega na prihodnjih državnozborskih volitvah obeta 
oster zasuk v levo.
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Opozicija seveda s tem nobenega posla – le kdo jim to verjame. Zadnja leta so pokazala, da so sposobni vsake malverzacije, 
samo da bi prišli nazaj na oblast. Ko so bili na oblasti, so ravnali po zgledu svojih duhovnih očetov. Ne brez razloga se Pahorjevi 
Socialni demokrati (SD) uradno deklarirajo kot nasledniki komunistične partije, LDS pa tega sicer ne izjavlja, toda njena dejanja 
jo postavljajo v isto vrsto. Kot so komunisti prejšnje države gledali samo nase in si basali žepe, tako so to počenjali tudi oni, dokler 
so bili na vladi. Z vsemi silami si prizadevajo, da bi spet prišli nazaj do korita, saj je še nekaj imetja, ki bi se ga dalo pokrasti. Pri 
tem jim je vsako sredstvo, vsaka lumparija, tudi kriminal, čisto dobrodošlo orožje – točno kakor prašiči okrog korita. Pri njih je še 
vedno v veljavi, kar je že pred davnimi desetletji takoj po vojski izjavil eden njihovih duhovnih očetov Boris Kidrič: »Nam je čisto 
vseeno, koliko jih pobijemo, pa četudi ostane samo 10.000 Slovencev. Edino važno je, da smo mi na oblasti.«

S te plati je čisto razumljivo, da je Janša zahteval glasovanje o zaupnici. Tudi tu so pokazali svojo pokvarjenost: ko jim je ponudil 
odstop, so se takoj umaknili, jasno, saj niso sposobni sprejeti in izpeljati predsedstva Evropske unije, ki ga Slovenija prevzema s 1. 
januarjem. V Bruslju si pač ni mogoče privoščiti kakega Pahorjevega leporečja, ki je v bistvu samo čvekanje brez vsebine, kakega 
Potrčevega obsojanja kot zanič vsega, kar ni zraslo na njegovem zelniku, kake Lahovnikove napadalnosti, ki ne zna drugega, kot 
metati polena pod noge, da o mednarodnem škandalu, ki ga je zakuhal s Hrvaško bivši predsednik vlade Rop, niti ne govorimo. Da 
v vsej sedanji opoziciji ni niti kanca poštenosti, da o kaki skrbi za državo sploh ni govora, dokazuje dejstvo, da so kljub izglasovani 
zaupnici nemudoma vložili interpelacijo, to pot proti notranjemu ministru Matetu. In eden od vzrokov: Mate je kriv, da je posuroveli 
varnostnik (doma s slovanskega juga) pred nočnim lokalom do smrti pobil nekega fanta. To je približno tako, kot da bi kakega 
guvernerja zvezne države v Ameriki naredili krivega, ker je nek policaj sprejemal podkupnino. Kot sem zapisal: sedanji opoziciji v 
borbi za oblast ni tuja nobena lopovščina, ne ustavijo se pred nobeno poniglavostjo in pobalinstvom.

Sodim, da je napaka Janševe vlade v tem, da je skušala biti z opozicijo gentlemanska. Pri teh ljudeh z vljudnostjo in prijaznostjo 
nič ne dosežeš. Imajo te za slabiča in to brez sramu izkoriščajo. To so suženjske narave, ki jih je vzgojila komunistična partija in 
so kljub svojim poškrobljenim srajcam in svilenim kravatam še vedno poniglavci, ki jim ukazuje vsakokratni politični komisar. Z 
njimi je treba postopati, kot so to delali politični komisarji: pobiti in potolči – ne fizično, ampak moralno. Tolči po njih – ne fizično, 
ampak moralno. Na vsakem koraku in z vsemi sredstvi dajati v javnost njihovo pokvarjenost. Dati jim vedeti, da so v naših očeh 
gnoj. Povedati jim, da jih bomo v parlamentu poslušali, če bodo imeli kaj pametnega povedati, sicer jih bomo pa pustili čvekati 
in bomo ta čas brali časopis. Ti ljudje razumejo samo svojo lastno metodo: zabiti in zatolči. Zlepa se pri njih ne opravi nič. To 
je prepozno spoznala prva Demosova vlada, ki bi morala izvesti lustracijo, to je zamudila tudi Janševa vlada. Upajmo, da si bo 
prihodnja “desna” vlada že od začetka na jasnem, da takim ljudem ne gredo kompromisi, ampak samo zaničevanje in prezir.

Tiskovni predstavnik vlade Valentin Hajdinjak je objasnil, da 
so po javni objavi peticije proti medijski cenzuri s strani nekate-
rih novinarjev, ki so podpisali peticijo, prejeli sporočilo, da se 
končno in javnosti znano besedilo peticije precej razlikuje od 
besedila, ki jim je bilo prvotno dano v podpis in pod katerega 
so se podpisali.

Po navedbah kabineta predsednika vlade so jim novinarji 
sporočili, da so takoj po objavi spremenjenega besedila peticije 
zaprosili za umik podpisov, saj so ocenili, da so bili zbrani na 
lažen in zavajajoč način, pa jim to, kot je razvidno iz javno dos-
topnega seznama podpisnikov, ni bilo omogočeno. Ob tem naj 
bi, kot navajajo v kabinetu, izrazili tudi obžalovanje, da je prišlo 
do omenjene manipulacije. Koliko je bilo tovrstnih primerov, 
jim v kabinetu ni znano. Prav tako jim ni znano, kakšno je bilo 
prvotno besedilo peticije, takoj po njihovi ocen postavlja še 

dodatno pod vprašaj verodostojnost omenjene peticije.
V kabinetu so tudi pojasnili, da so iz sporočil novinarjev, ki 

so se obrnili na kabinet predsednika vlade, razbrali, da naj bi 
bila peticija mišljena le kot podpora tistim kolegom, ki se jim 
dela cenzura, pri čemer noben stavek, beseda ni dal misliti, da 
gre za proti-vladno kampanjo.

Predsednik vlade Janez Janša je že v ponedeljek med raz-
pravo o zaupnici vladi v državnem zboru opozoril na to, da naj 
bi nekateri novinarji podpisali drugačno besedilo, kot je bilo 
pozneje objavljeno v javnosti. Dejal, da so se nekateri novinarji 
obrnili na njegov kabinet in mu sporočili, da so bili pri podpisu 
peticije zavedeni.

Soavtor peticije Blaž Zgaga omenjenih navedb ni želel 
komentirati.

Kot vse kaže pa to poniglavstvo in pobalinstvo še ni dovolj. Zgleda, da se mu je pridružil še kriminal. Demokracija je namreč 
23. novembra 2007 pod naslovom “Zavedeni novinarji” objavila naslednjo vest.

si moraš znati priboriti. Ko govorijo, kako si politika in oblast 
želita podrediti medije, se je treba zavedati, da je ni politike, 
ki si ne bi želela, da jo predstavljajo v lepi luči. To je zakonitost 
politike. In tako se politika z različnimi prijemi poskuša približati 
novinarjem. Od novinarjev je odvisno, kako bodo na takšne 
reči reagirali. Vsa ta debata o cenzuri in pritiskih je en velik 
“lari fari”, velika izmišljotina, ki pa ima politikantske osnove. 
Iz tega izhaja tudi zadnja “novinarska” peticija. To peticijo so 

ljudje podpisovali tudi iz solidarnosti, kot tudi “za vsak slučaj”. 
To razumem. Besedilo peticije pa je izrazit politični akt. V Evropi 
se kaj takega preprosto ne more zgoditi. Vendar sta prvopodpis-
nika te peticije (Blaž Zgaga in Matej Šurc; op. ur.) v preteklosti 
dokazala, da sta velika neprofesionalca in da sta politično in 
ideološko zelo okužena. Podpisati se pod tako peticijo se mi 
pa zdi ne samo sporno, ampak tudi neodgovorno. S peticijo se 
ne rešuje ničesar.



2008 – AM – JANUAR26

P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Prvo kajenje
Kakih	sedem	ali	osem	let	star	sem	pasel	živino	ob	

cesti	na	Toplice.	Poleti	je	tod	živahen	promet.	V	imenit
nih	kočijah	so	se	vozili	gostje	v	kopališče.	Pri	tem	smo	
imeli	pastirji	dovolj	prilike,	da	smo	se	nekoliko	peljali	
skrivaj	 obešeni	 zadaj	 za	 kočijo,	 dokler	 nas	 ni	 opazil	
voznik	in	nas	pregnal	z	bičem.

Nekoč	se	pripelje	elegantna	kočija,	podobna	veli
kemu	črnemu	čolnu.	V	njej	sedi	sam	trebušast	gospod	
in	prižiga	dolgo	viržinko.	Hitro	se	skrivaj	obesim	zadaj	
in	 ga	 opazujem.	 Viržinka	 je	 slabo	 vlekla.	 Nekaj	 časa	
poskuša,	nato	pa	nekaj	zagodrnja	in	vrže	viržinko	nazaj	
na	cesto.	Hitro	se	spustim	in	poberem	viržinko.	Kakšna	
sreča!	Cela	nova	viržinka	in	že	prižgana...	Obrišem	jo	
brž	ob	obleko	in	poskušam	kaditi.

Na	paši	smo	pastirji	večkrat	poskušali	kaditi.	Nabrali	
smo	suhe	brinjeve	skorje,	ali	tudi	srebot,	pa	ni	šlo,	je	
preveč	peklo	v	jezik...	Tu	je	pa	prava	viržinka.	Poskušam	
kaditi,	pa	je	šlo	težko,	ker	je	slabo	vlekla.	Naenkrat	se	
mi	začno	delati	sline	v	ustih,	postane	mi	vroče,	svet	se	
vrti	okrog	mene	in	slabo	mi	postane.	Zgrudim	se	za	
grmom	in	zmanjkalo	me	je.	Ko	se	prebudim,	je	bil	že	
mrak.	Pogledam	naokrog	–	živine	nikjer...	Kaj	bo	doma?	
Še	ves	bolan	tečem	domov.	Na	pragu	že	stoji	mati	s	šibo	
v	roki.	»Kje	si	bil,	da	je	žival	sama	prišla	domov?«	Povoha	
me.	»A,	kadil	si!«	Nato	me	namaže	z	brezovim	oljem,	da	
sem	bil	ozdravljen	do	štiridesetega	leta.	Škoda,	da	ni	
zaleglo	za	vse	življenje.

Šele	ko	sem	se	pripravljal	na	univerzi	za	izpite	in	
naporno	študiral,	sem	poskušal	s	pravim	kajenjem	v	
upanju,	da	mi	bo	pregnalo	utrujenost.	Tako	mi	je	prišlo	
v	navado,	dokler	nisem	bil	v	75.	letu	prisiljen	kajenje	
opustiti.

Pri birmi
Birma	v	Toplicah...	Bil	sem	v	prvem	razredu	in	pri

pravljen	na	vsa	vprašanja	po	katekizmu.	Postavili	so	nas	

v	dve	vrsti	in	škof	Missia	začne	spraševati.	Prej	smo	se	
ga	bali,	pa	smo	zgubili	ves	strah,	ker	je	bil	čudovito	pri
jazen.	Ko	pridem	na	vrsto,	me	vpraša	kar	po	domače:	
»No,	fantek,	povej,	ali	so	zakramenti	potrebni,	ali	ne?«	
–	»Nak,«	je	bil	moj	kratki	odgovor.	Škof	se	nasmehne	
in	 gre	 dalje.	 Ni	 vprašal	 z	 istim	 vprašanjem,	 kakor	 je	
bilo	v	knjigi,	zato	je	bil	tak	odgovor.	Zaradi	tega	me	ni	
nihče	ne	pohvalil,	ne	pograjal,	torej	je	moralo	že	vse	
prav	biti.

Požar in potres
Bilo	je	na	veliki	petek	v	znamenitem	letu	1895	v	To

plicah.	Popoldne	ob	treh	je	bil	napovedan	postni	govor	
v	cerkvi.	Do	zadnjega	kotička	je	bilo	vse	nabito	polno.	
Devetletni	dečko	sem	čakal	na	začetek.	Resno	stopi	ka
plan	na	prižnico	in	napove,	da	bo	govoril	o	peklenskem	
ognju.	Še	ni	končal	prvega	stavka,	ko	zakliče	nekdo	pri	
vratih:	»Gori!«	Cerkev	se	naglo	izprazni	in	kaplan	gre	
s	prižnice.	Ko	pridem	iz	cerkve,	že	gori	več	hiš	sredi	
Toplic.	Preden	so	začeli	gasiti,	je	veter	zanesel	ogenj	
na	bližnje	in	daljne	hiše.	Večina	poslopij	je	pogorela.	
Ljudje	iz	cerkve	so	pomagali	gasiti,	pa	je	le	malo	izdalo.	
Gasiti	je	pomagala	tudi	moja	18letna	sestra	ter	se	pri	
tem	močno	prehladila,	da	je	zbolela	za	pljučnico.

Na	 veliko	 nedeljo	 so	 čuli	 pri	 težko	 bolni	 sestri	
pozno	v	noč.	Naenkrat	se	zasliši	nekako	podzemeljsko	
grmenje	 in	 čez	 nekaj	 trenutkov	 se	 zamajejo	 stene;	
strešno	tramovje	škriplje,	pohištvo	ropoče	 in	ura	se	
ustavi.	Nastale	so	razpoke	v	stenah,	večje	škode	pa	ni	
bilo,	ker	je	bila	hiša	lesena	in	ometana.	Strah	je	kmalu	
minil.	V	kratkem	se	je	zvedelo,	da	je	potres	Ljubljano	
skoraj	povsem	porušil	in	da	stanujejo	prestrašeni	ljudje	
v	sodih	in	šotorih	na	trgih	ali	na	vrtovih.	Tudi	v	bližini	
Ljubljane	so	mnoge	vasi	trpele.

V Novo mesto v šolo
Šola	 me	 je	 spremljala	 skozi	 vse	 življenje	 kakor	

materino	 znamenje.	 Preganjala	 me	 je	 od	 šestega	 do	
šestdesetega	leta	in	še	dalje.	Večkrat	sem	že	upal,	da	se	
je	končno	odkrižam,	pa	se	je	obnovila	še	v	težji	obliki.	
Koliko	časa	sem	presedel	na	šolskih	klopeh,	namesto	
da	bi	užival	prostost	v	božji	naravi!

Že	šestletnega	me	je	gnal	moj	starejši	brat	v	prvi	
razred	v	Toplice.	Nadaljeval	sem	po	raznih	krajih	 in	
končal	s	sivimi	lasmi	na	univerzi.	Iz	prvega	razreda	se	
spominjam	dobre	učiteljice	G.	Ekel.	Nekoč	pridem	v	
šolo	v	hlačkah,	ki	so	med	potom	pri	igri	dobile	hudo	
rano,	 da	 se	 je	 pri	 vsakem	 koraku	 bliskala	 gola	 koža.	
Učiteljica	 to	 opazi,	 me	 pokliče	 k	 tabli,	 poklekne	 za	
menoj	in	hlačke	na	meni	zašije.

V	 slabšem	 spominu	 imam	 učitelja	 M.	 v	 drugem	
razredu.	Od	njega	sem	si	zapomnil	predvsem	le	palico.	
Kako	tudi	ne?	Šolarji	smo	bili	skoro	brez	izjeme	sami	
pastirji.	Zgodaj	zjutraj	smo	gnali	na	pašo.	Ko	smo	pri

Dolenjske Toplice danes



gnali	domov,	smo	jedli,	če	je	bilo	že	kuhano.	Če	ne,	po
čakaj.	Nato	smo	se	zbrali	vsi	iz	ene	vasi.	Koliko	je	ura,	
ni	nobeden	vedel.	Bila	je	sicer	ena	ura	v	vasi,	pa	še	ta	je	
večkrat	stala.	Šola	se	je	pričenjala	ob	devetih.	Poleti	nas	
je	včasih	potok	zvabil,	da	smo	se	mimogrede	še	skopali	
v	 vročini.	 Tako	 se	 je	 zgodilo,	 da	 smo	 včasih	 mnogo	
prepozno	prišli	v	šolo.	V	takem	slučaju	nas	je	učitelj	
dal	klečat	pred	tablo;	z	rokami	smo	se	morali	upreti	v	
stopnico	podnožja,	on	pa	je	z	dolgo	trstiko	obdeloval	
naša	ozadja	in	hrbte,	da	je	bilo	joj!	Ko	smo	se	popoldne	
na	paši	zopet	kopali,	smo	šteli,	kdo	ima	več	klobas	na	
koži.	Toda	vse	to	se	nam	je	zdelo	tako	naravno	zvezano	
s	šolo,	kakor	da	sonce	vzhaja	in	zahaja.

Nekoč	zagleda	mati	pri	preoblačenju	moj	klobasasti	
hrbet:	»Kdo	te	je	tako	pretepel?«	me	vpraša	vsa	prestra
šena.	–	»Učitelj	v	šoli,«	pravim.	–	»Tega	ne	bom	trpela,	
v	mesto	boš	šel	v	šolo.«	Vdati	sem	sem	se	moral.	Jeseni	
me	 sprejme	 v	 drugi	 razred	 p.	 Otokar	 Aleš	 s	 slabim	
spričevalom.	To	pa	ni	bila	več	topliška	šola.	Kmalu	sem	
postal	prvi	v	razredu	in	ljubljenec	učiteljev	–	odličnjak.

V	gimnaziji	pa	ni	šlo	vse	tako	gladko.	Komaj	sem	čakal	
počitnic,	da	se	vsaj	za	nekaj	časa	znebim	šolskih	klopi.

Beračica napoveduje
V	računstvu	nisem	bil	nikdar	kaj	prida	in	še	danes	

nisem.	Bilo	je	menda	v	drugi	gimnaziji,	ko	so	mi	konec	
leta	naložili	popravni	izpit	iz	matematike.	Tako	so	mi	
bile	počitnice	močno	pokvarjene.

Hodil	sem	enkrat	na	teden	v	sosedno	vas	k	starejše
mu	dijaku,	da	sva	skupaj	reševala	naloge.	Ko	pridem	
nekoč	od	pouka	domov,	mi	pove	mati,	da	je	bila	ta	čas	
tu	neznana	beračica.	Ko	ji	je	mati	postregla,	ji	je	hotela	
iz	 hvaležnosti	 napovedati	 prihodnost.	 »Prihodnost	
pozna	 samo	 Bog,«	 pravi	 mati.	 –	 »Bom	 pa	 preteklost	
povedala,«	pravi	beračica.	–	»To	poznam	pa	že	sama,«	
pravi	mati.	–	»Dva	sina	imate,«	pravi	beračica,	»ali	naj	
o	katerem	še	kaj	povem?«	–	Tu	je	mater	radovednost	

premagala,	ker	je	zame	prav	skrbela.	»No,	pa	povejte	
za	mlajšega,«	se	mati	vda.

Beračica	je	pripovedovala,	da	imam	sedaj	skrbi,	da	
pa	se	bo	vse	dobro	izteklo.	V	prihodnosti	me	je	videla	v	
vojaški	obleki	med	dvema	svečama.	Govorila	je	še	nekaj	
o	dveh	ženskah,	kar	pa	mi	mati	ni	hotela	povedati.

Njeno	napoved	si	je	mati	tako	razlagala,	da	bom	kot	
vojak	umrl;	jaz	pa	sem	se	ji	na	tihem	smejal,	ker	verjame	
beračici.	Vedel	sem	zagotovo,	da	vojak	ne	bom	nikoli.	
Iztaknil	sem	bil	nekje	napako,	ki	vsakega	obvaruje	pred	
vojaško	službo.	Zato	napako	ni	vedel	nihče,	ker	sem	jo	
iz	nepravega	sramu	skrival.

Minila	so	leta.	Vstopil	sem	v	samostan,	bil	pri	nabo
ru	 potrjen,	 ker	 sem	 napako	 skrival,	 dokončal	 študij,	
pel	novo	mašo	in	bil	nastavljen	na	frančiškanski	šoli	
v	Novem	mestu.	Vsako	leto	je	prišlo	vprašanje	ali	se	
hočem	priglasiti	kot	duhovnik	v	vojaško	službo.	Vedno	
sem	odklanjal.	Neko	leto	tik	pred	vojsko	so	imeli	moj	
odklonilni	odgovor	zaradi	neke	stilistične	pomote	za	
pozitiven	in	me	proti	moji	volji	uvrstili	med	rezervo.	
Tudi	če	je	tako,	si	mislim,	saj	vojske	ne	bo.	Leta	štirinajst	
sem	dal	o	počitnicah	hibo	popraviti,	ker	me	je	ovirala	
pri	delu,	nekaj	tednov	nato	je	bila	razglašena	mobili
zacija	in	bil	sem	poklican	v	Zagreb.	Tako	se	je	napoved	
neznane	beračice	proti	vsemu	pričakovanju	uresničila.	
Štiri	leta	in	štiri	mesece	sem	bil	vojaški	duhovnik	in	
pogostokrat	med	dvema	svečama	pri	maši.

Ali	je	bil	slučaj	ali	je	bilo	videnje.	Kakor	sem	sprevi
del,	mi	je	bilo	v	življenju	že	vse	vnaprej	določeno.

Romanje na Trsat
Bilo	je	o	počitnicah	po	peti	gimnaziji.	Mati	mi	pove,	

da	pripravljajo	romanje	na	Trsat.	Vožnja	stane	samo	pet	
kron.	»Če	hočeš,	greš	lahko	tudi	ti	z	njimi.	Za	popotnico	
bom	že	poskrbela.«	Z	veseljem	sprejeto,	bom	vsaj	en
krat	videl	morje.	Določeni	dan	naj	se	pridružim	nekaj	
ljudem	iz	naše	župnije.

To	 je	 naslov	 knjige,	 ki	 je	 pred	 nedavnim	 izšla	 v	
Buenos	Airesu	v	Argentini.	Njen	pisec	je	dr.	Jože	Rant,	
rojen	v	Kranju	16.	februarja	1931.	Kot	14leten	pobič	se	
je	z	družino	tako	kot	mnogi	drugi	umaknil	najprej	na	
Koroško,	nato	pa	so	se	leta	1948	izselili	v	Argentino.	Po	
končani	srednji	šoli	je	vstopil	v	slovensko	semenišče	
in	bil	posvečen	leta	1956.	Leta	1961	je	promoviral	za	
doktorja	teologije,	leta	1965	pa	je	zaprosil	za	prevedbo	
v	laiški	stan,	kar	je	končno	dobil	leta	1975.	Od	takrat	
pa	do	upokojitve	leta	1995	je	predaval	kot	docent	za	
humanistične	vede	v	Avellanedi	in	Buenos	Airesu,	kjer	
je	iz	svoje	stroke	napisal	več	kot	30	priročnikov.	Leta	
1991	je	doktoriral	še	iz	filozofije.	Tudi	kot	upokojenec	
je	ostal	še	vedno	aktiven	v	svojem	raziskovalnem	delu.	
Umrl	je	23.	avgusta	2007,	tik	preden	je	izšla	njegova	
knjiga,	o	kateri	je	beseda.

Precej	natančno	poročilo	in	oceno	knjige	je	objavil	
dr.	 Metod	 Milač	 v	 Ameriški	 domovini	 15.	 novembra	

2007.	Mislim	pa,	da	knjigo	odlično	predstavi	in	oceni	
zapis	na	zadnji	strani	njenih	platnic.	Avtor	tega	zapisa	
se	ni	podpisal.

Od	 tedanjih	 1.420.000	
Slovencev	se	je	pred	komu
nističnim	prevzemom	obla
sti	 leta	 1945	 skoraj	 30.000	
umaknilo	v	Italijo	ali	v	Avstri
jo.	 Gnal	 jih	 je	 upravičen	
strah,	da	jim	grozi	smrt:	bodisi	
zato,	 ker	 so	 se	 borili	 proti	
komunistični	revoluciji,	ki	si	
je	pod	krinko	narodne	osvo
boditve	prilastila	 izključnost	
boja	 za	 osvoboditev	 izpod	
treh	okupatorjev;	bodisi	zato,	
ker	so	miselno	in	življenjsko	
nasprotovali	 temu	 tretjemu	

slovenski eksodus leta 1945
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velezlu	20.	stoletja.	Nekateri	begunci	so	bili	zajeti	in	
pomorjeni	še	v	domovini,	preden	so	prišli	čez	mejo	v	
tujino.	Rešili	so	se	vsi	tisti,	ki	so	se	mogli	zateči	v	Italijo,	
kjer	so	bile	čete	ZDA.	Drugače	so	ravnali	Britanci	v	
Avstriji,	ki	 so	pod	pretvezo,	da	begunce	prevažajo	v	
Italijo,	 izročili	 titovcem	 okrog	 11.000	 Slovencev.	 Le	
malo	je	manjkalo,	da	niso	bili	vrnjeni	tudi	vsi	civilisti.

Knjiga	 najprej	 popiše	 komunistično	 revolucijo	 v	
Sloveniji	med	vojsko	in	samoobrambo	pred	njo.	Poroča	
o	medvojnih	in	predvsem	povojnih	množičnih	pobo
jih.	Ti	pomori	so	bili	izvedeni	v	nad	500	moriščih,	ki	so	
raztresena	po	vsej	Sloveniji.	Poleg	pripadnikov	drugih	
narodnosti,	katerih	število	gre	morda	v	stotisoče,	je	bilo	
brez	sodbe	pobitih	več	kakor	13.000	Slovencev.

Nato	je	prikazano	življenje	v	begunskih	taboriščih.	
Sledi	dalje	poročilo	o	tem,	kam	so	se	naselili	preostali	
begunci	iz	leta	1945,	kako	so	ohranjali	svojo	narodno	
zavest	in	kako	so	delali	za	osvoboditev	domovine	izpod	

komunističnega	suženjstva.	S	tem	v	zvezi	so	pomemb
na	poročila	iz	raznih	držav	o	prizadevanju	za	priznanje	
samostojne	Republike	Slovenije.

Knjiga	se	končava	s	poglavjem	“Po	šestdesetih	le
tih”,	ki	skuša	približati	sedanje	mišljenje	v	domovini	
o	žrtvah	vojske	in	revolucije	v	Sloveniji,	pa	tudi	sodbo	
nekaterih	beguncev	iz	leta	1945	o	komunistični	revolu
ciji	 in	njeni	45letni	diktaturi.	Medtem	pa	predvsem	
povojni	 poboji	 še	 vedno	 pričakujejo,	 da	 bi	 bil	 kdo	
obsojen	zaradi	tega	velezločinagenocida.

Po	avtorjevih	besedah	v	uvodu	je	bil	prvotni	namen	
knjige	predvsem	odgovor	na	vprašanje	mnogih	potom
cev	številnih	Slovencev	v	zdomstvu:	zakaj	so	njihovi	
predniki	leta	1945	zapustili	rodno	domovino.	Knjiga	
bo	v	kratkem	dostopna	tudi	v	angleščini	in	španščini	in	
bo	zadostila	tudi	drugemu	namenu:	da	bi	se	tudi	člani	
drugih	narodnosti	seznanili	s	tem,	kaj	se	je	dogajalo	v	
Sloveniji	med	II.	svetovno	vojsko	in	po	njej.


