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Grebinjski Klošter (nemško Stift Griffen) je utrjen kompleks z romansko in gotizirano staro župnijsko cerkvijo. 
Že pred letom 1148 je pripadal bamberški škofiji. Ob njej so že leta 1236 postavili samostan premonstratencev, 
edinega na slovenskem ozemlju. Menihi so prišli iz Turingije. Samostan so leta 1768 razpustili in je prišel v last 
Habsburžanov. Stara župnijska cerkev ima tako imenovani korni zvonik, ki je na Koroškem pogost. O njenem 
romanskem poreklu govori zahodni portal in nekaj drugih stavbarskih značilnosti. Premonstratenci so jo gotizirali. 
Ohranjeno je še visoko obzidje z dvema stolpoma, ki so ga pozidali okrog leta 1500 zaradi turških vpadov. Po-
leg stare župnijske cerkve so si premonstratenci postavili še samostansko cerkev, ki jo je posvetil lavantinski 
škof Herbert leta 1272. Ta bivša samostanska, sedaj farna cerkev je zunaj okrašena z baročnimi štukaturami, 
lepo obnovljena notranjščina pa je pravo doživetje umetnosti. V osnovi je tudi ta cerkev triladijska romanska 
bazilika. O njeni starosti pričajo nagrobniki ob cerkvenih stenah. O nekdanjih menihih pričajo lepe korne klopi 
pred glavnim oltarjem, ki je iz leta 1776. V njem je kamnit gotski kip Matere Božje, narejen okrog leta 1520. 
Razkošna izrezbarjena prižnica je bila narejena v prvi četrtini 18. stoletja. Obisk Grebinjskega Kloštra je res 
romanje h koreninam slovenske vernosti.

Februar začenjamo s svečnico (2.), spominom Jezusovega darovanja v templju, kakor je to predpisovala 
starozavezna postava. Drugi godovi so: škof in mučenec Blaž (3.), priprošnjik pri boleznih grla; isti dan goduje 
frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona, ki je po papeževem naročilu v 13. stoletju navezoval stike s Kitajsko; 
frančiškan Jožef Leoniški (4.); sicilska mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši 
(6.); redovnica Koleta (7.); redovnik Hieronim Emiliani (8.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica in rodna 
sestra sv. Benedikta Sholastika (10.); Lurška Mati Božja (11.); mučenec Janez iz Triore (13.); slovanska apostola 
Ciril in Metod (izven Slovenije) in mučenec Valentin (14.); sedem ustanoviteljev servitov (17.); dominikanec in 
slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.); 
sedež apostola Petra (22.); v Sloveniji apostol Matija (24.); redovnik Gabriel od Žalostne Matere Božje (27.) in 
opat Roman (28.). Na prestopni dan 29. februarja ne goduje noben svetnik
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Če na svečnico sneži,
se vigred že glasi.

Svečnica zelena,
velika noč snežena.

Če sv. Marije dan zmrzuje,
še štirideset dni mraza prerokuje.

Sv. Matija led razbija,
če ga ni, ga pa naredi.

FEBRUAR – SVEČAN

		1	 P	 PRVI	PETEK;	Peter	Antiohijski,	pušč.;
		2	 S	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);	PRVA
		 	 SOBOTA;	Simeon	in	Ana;

		3	 N	 4. NAVADNA NEDELJA;	Blaž,	šk.,	muč.;
		4	 P	 Andrej	Corsini,	šk.;	Jožef	Leoniški,	red.;
		5	 T	 Agata,	dev.,	muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;
		6	 S	 PEPELNICA;	Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	tov.	muč.;
		7	 Č Egidij	od	sv.	Jožefa,	red.;	Koleta,	red.;
		8	 P	 Hieronim	Emiliani,	red.;	Janez	de	Matha,	red.	ust.;
		9	 S	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;	Sabin,	šk.;

	10	 N	 I. POSTNA NEDELJA;	Sholastika,	dev.;
	11	 P	 Lurška	Mati	božja,	Cedmon,	red.;	Saturnin,	muč.;
	12	 T	 Evlalija,	muč.;	Benedikt	Anianski,	op.;	Meletij,	šk.;
	13	 S	 Katarina	Ricci,	dev.;	Gregor	II.,	pap.;
	14	 Č Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven Slovenije);
		 	 Valentin	(Zdravko),	muč.;
	15	 P	 Jordan	Saški,	red.;	Georgija,	dev.;
	16	 S	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;

	17	 N	 II. POSTNA NEDELJA;	Luka	Belludi,	red.;
	18	 P	 Simeon,	šk.,	muč.;	Angelico	da	Fiesole,	red.,	slikar;
	19	 T	 Konrad	Confalonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;
	20	 S	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;	Evherij,	šk.;
	21	 Č Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Eleonora,	kraljica.;
	22	 P	 Sedež	apostola	Petra.;	Pashazij,	šk.;
	23	 S	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Dositej,	red.;

	24	 N	 III. POSTNA NEDELJA;	Matija,	ap.	(v Sloveniji);
	25	 P	 Feliks	II.,	pap.;	Tarazij	(Taras),	šk.;	Valburga,	dev.;
	26	 T	 Egiptovski	mučenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	dev.;
	27	 S	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;
	28	 Č Roman,	op.;	Ožbolt,	šk.;	Hilarij,	pap.;
	29	 P	 ni	godov.

Vse k večji božji časti in za zveličanje duš. Bodi dobre volje tudi v nesreči. Če 
ti kaj odreko: Zgodi se tvoja volja, ne moja. Bogu čast in hvala za vse.

bl. Anton Martin Slomšek

UREDNIK VAM
Na prvo mesto bo pač treba postaviti novico, 

da smo od januarja 2008 z mesečnikom Ave Maria 
dostopni tudi na internetu. Naslov http//avemaria-
izlemonta.com/ je treba vpisati v naslovno vrstico 
brskalnika, udariti Enter, pa dobite domačo stran, 
na kateri sta tudi označeni januarska in februar-
ska številka. Ko kliknete to oznako, se vam odpre 
številka v .pdf formatu, za katerega potrebujete 
Adobe Reader, ki ga zastonj dobite na naslovu 
http://www.adobe.com/products/read-step2.html 
in ga potegnete dol na svoj računalnik. V tem pro-
gramu lahko potem Ave Maria listate kot tiskano 
izdajo, stran povečate, če je potrebno, pa tudi natis-
nete eno ali več strani – če seveda imate tiskalnik. 
Je pa treba upoštevati, da je to šele začetek in da 
domača stran, ki se vam odpre, ni še dokončno 
urejena. Skušali jo bomo še polepšati in dodati kake 
zanimive in potrebne podatke, pa tudi povezave, 
ki bi bralce utegnile zanimati. Za naš nastop na 
internetu pa je zaslužen predvsem P. Janez Papa, ki 
je kaplan v Mariboru in zna dobro “coprati” s temi 
internetnimi zadevami (povrhu je pa še Bežigrajec, 
kot jaz). Upam, da bom z njegovo pomočjo tudi sam 
lahko začel urejati to našo stran.

Seveda te novice ni bilo mogoče objaviti že v ja-
nuarski številki, saj je morala v tiskarno že v začetku 
decembra, na internet pa je ni bilo mogoče spraviti 
še pred oddajo v tisk. Treba pa je tudi razložiti, zakaj 
je pri naslovu dodatek: izlemonta. Na internetu je 
namreč več raznih domačih strani, ki imajo naslov 
Ave Maria, torej je bilo treba dodati nekaj za raz-
likovanje od drugih istoimenskih strani. Izlemonta 
je pa pisano skupaj iz preprostega razloga, ker 
imajo nekateri kraji svoja imena zavarovana in jih 
brez dovoljenja ni mogoče uporabljati v internet-
nih naslovih. Ne vem, če je tako tudi z Lemontom, 
toda ob napisu “izlemonta” kot eni besedi, pa take 
omejiteve nihče ne more uveljavljati, kjer šele, da 
bi nam zaradi tega delal kake sitnosti..

Februarja godujeta: P. Blaž Chemazar (3.) in 
P. Metod Ogorevc (14.). Ker sta sv. Ciril in Metod 
v Sloveniji šele 5. julija, se nam torej obeta dvojno 
praznovanje.

Umrli pa so februarja: P. Beno Korbič (2. febr. 
2002); P. Leonard Bogolin ((3. febr. 2000); P. Pashal 
Esser (5. febr. 1937); P. Aleksander Urankar (9. febr. 
1958); P. Alfonz Miklavčič (10. febr. 1931); P. Ka-
list Langerholz (16. febr. 2002); Br. fidelis Jagodic 
(23. febr. 1934); P. Bonaventura Sovinsky (27. febr. 
1930). Gospod naj jim da večni mir!

P. Bernardin
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SPOMINI NA RAJNE IN ŽIVLJENJE V DOMU

Petdeseto obletnico poroke sta v krogu družine pri 
maši v Lemontu praznovala Viktor in Francka Lavriša

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

Nadaljevala sta z veliko gostijo v veliki dvorani Doma 

Pred mašo v cerkvi se je p. Metod pri grobu 
škofa Rožmana spominjal vseh rajnih

Po maši nas je Jože Rus občuteno spomnil na 
našega velikega medvojnega škofa

Montirani vojaški sodni 
proces proti ljubljan-
skemu škofu Gregoriju 
Rožmanu, ki tukaj počiva, 
je bil oktobra 2007 
končno razveljavljen, kar 
pomeni prvo stopnjo k 
škofovi popolni pravni 
rehabilitaciji. To je spet 
eden od usodnih udar-
cev, ki razkrinkavajo vso 
pokvarjenost slovenskih 
komunistov in njihovih 
idejnih naslednikov.

Spominsko drevo navdušeni 
balinarki in dolgoletni 

članici Slovenega kulturne-
ga centra Jožici Jakupovič, 

ki je odšla k Očetu, so 
ob balinarskem prostoru 

posadili in zavarovali za 
zimo pred srnami (od leve) 

Drago Velkavrh, Tone Kaluza 
in Viktor Lavriša
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NEDELJSKE MISLI
3. februar
4. navadna nedelja
OSMERO BLAGROV
Mt 5,1-12a

Jezusov govor na gori, ki ga najdemo pri Mateju 
od 5. do 8. poglavja, je njegov oznanjevalni program. 
Uvaja pa ta govor osmero blagrov, ki so zapisani v obliki 
starozaveznega psalma. Ti blagri niso bili govorjeni 
množici, ki se je zbrala ob Jezusu, ampak učencem ob 
pogledu na množico. To je tudi razumljivo, saj blagri 
potrebujejo globlje umevanje, da bi dojeli njihovo 
bistvo – ne izključujemo niti morebitnih poznejših 
vprašanj učencev in Jezusove razlage, čeprav poročila 
o tem nimamo. Ob površnem poslušanju blagrov, kar 
bi se pri množici po vsej verjetnosti zgodilo, bi prišli do 
cinične Marxove oznake: to je opij za ljudstvo. Blagre 
je treba umevati v okviru zgodovine odrešenja, ki se 
uresničuje med nami. Vzemimo na primer dokument 
Združenih narodov o človekovih pravicah: ali je to kaj 
drugega kot blagri, izraženi v modernem jeziku. Je 
že res, da današnja prizadevanja za človekove pravice 
niso vezana na nobeno vero, nobenega dvoma pa ni, 
da jih je zbudila in omogočila globoka sprememba 
človekovega mišljenja, ki jo je prineslo krščanstvo. 
Zato pa je odklanjanje vere kot socialnega dejavnike 
velika zmota, če ji ne botruje celo hudobija. Naš čas ni 
odkril nič novega – kristjani vse to že davno imamo. 
Le spolnjevanje je bolj žaltavo.

10. februar
1. postna nedelja
SKUŠNJAVE V PUŠČAVI
Mt 4,1-11

Jezus začenja svoje javno delovanje s štiridesetdnev
nim postom v puščavi. Število štirideset v Svetem 
pismu vedno pomeni pripravo na nekaj novega in pu
ščava je kraj, kjer se človek v samoti poveže z Bogom. 
Te simbolike se drži tudi Cerkev v bogoslužnem letu 
in se zato štirideset dni pripravlja na veliko noč. Pri 
skušnjavah, s katerimi je hudič skušal Jezusa, pa gre 
prav tako za simboliko. Jezus je stal pred odločitvijo, 
kako naj se svojega oznanjevanja loti. Lahko bi uporabil 
svojo nadnaravno moč, se brez težav prikopal do dejan
ske, tudi politične oblasti in si kot diktator podvrgel 
ljudi. To je predlog hudiča, predlog človeške oholosti. 
Jezus ga odkloni: oznanjati hoče zgolj z močjo in lepoto 
svojega nauka, saj s tem ljudem pusti vso svobodo, da 
se zanj odločijo ali pa ne. Kar je storil čudežev, je bilo 
le mimogrede in še to bolj iz usmiljenja; pa še takrat je 
večinoma strogo naročil, naj o tem molče. Tako ravna 
tudi njegova Cerkev: njegov nauk je tisti, ki ji daje ugled 
in avtoriteto, zato se v svojem odraščanju v zgodovini 
vedno bolj in vedno laže odpoveduje zunanji oblasti, 
saj jo dviguje notranja moč. To stori toliko laže, ker je 
zunanja oblast danes ovira in ne prednost.

17. feburar
2. postna nedelja
SPREMENITEV NA GORI
Mt 17,1-9

Preveč preprosto bi bilo reči, da se je Jezus na gori 
spremenil vpričo treh svojih učencev zato, da bi jih 
utrdil v zaupanju tik pred svojim trpljenjem in smrtjo. 
Če bi bilo tako, bi se morali vprašati: zakaj samo trem? 
Zakaj ne vsem? In če je bil zraven bodoči poglavar 
Cerkve Peter, kaj sta imela pri tem Zebedejeva sinova, 
ki nista v apostolskem zboru imela nobenega poseb
nega mesta? Poudarek je drugje. Navzočnost apostolov 
ni bistvena, bistvena sta Mojzes in Elija, ki se prikažeta. 
Prikazanje teh dveh je v Stari zavezi veljalo za konec 
časa in njuna navzočnost ob spremenjenju na gori 
pomeni, da se s Kristusom začenja zadnje razdobje 
ustvarjenega sveta, razdobje, v katerem živi vsa Cerkev 
in ves svet skozi svojo zgodovino. In ti dve starozavezni 
prikazni se ne prikažeta Jezusu, ampak učencem, njuna 
obraza sta obrnjena k njim in ne k Jezusu, čeprav z 
njim govorita. Te malenkosti nam pojasnijo pomen 
spremenjenja: starozavezno pričakovanje se izpolnjuje 
v Jezusu, stara zaveza se nadaljuje in izpolnjuje v novi, 
apostoli pa, ki to gledajo, imajo nalogo to oznanjati. 
Videti Jezusa poveličanega pomeni videti tisto, kar 
je tudi nam namenjeno. Dobro je to povzel v svoji 
zadnji knjigi Benedikt XVI.: Apostoli vnaprej doživijo 
paruzijo, ponovni Kristusov prihod, in so vpeljani v 
vso globino Jezusove skrivnosti.

24. februar
3. postna nedelja
KRISTUS – ŽIVA VODA
Jn 4,5-42

Srečanje s Samarijanko ob Jakobovem vodnjaku v 
Sihemu, ki mu zgodovinsko ni kaj oporekati, ima za 
evangelista, ki nam o tem poroča, poseben simboličen 
pomen. Jezusov razgovor z Nikodemom jasno kaže, 
kako nerad je Jeruzalem sprejemal Gospodovo po
vabilo. Enako se je godilo v Galileji, Jezusovi ožji do
movini. Samarija je že osem stoletij pred Kristusom 
postala asirska provinca in je od Izraelcev ostalo v njej 
samo preprosto ljudstvo, zato se je tudi po veri ločila 
od Jeruzalema. Judje, ki so se imeli za pravoverne, so 
na Samarijane gledali z zaničevanjem in sovraštvom. 
Tudi omemba peterih mož, ki jih je imela Samarijanka, 
ima poleg običajnega še simboličen pomen: “možje” 
so lahko pomenili tudi tuje bogove, s čimer evange
list poudarja, da Samarijanka ne spada med izvoljeno 
ljudstvo, kakor ga je pojmovala Stara zaveza. In prav v 
tem okolju najde Jezus dober odziv na svoje povabilo k 
spreobrnjenju. Ta Jezusov pogovor s Samarijanko je iz
raz izkušnje prvih kristjanov, da pogani z navdušenjem 
sprejemajo, kar so Judje odklanjali, izkušnje, ki je 
spremljala Pavla in ki spremlja Cerkev ves čas. Danes je 
podobno: tudi mi se zanašamo na svoje krščanske ko
renine, čeprav je tisto, kar iz njih raste, samo tradicija, 
medtem ko odklonilno gledamo na “prišleke”, ki nas 
spravljajo v zadrego s svojim navdušenjem.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
priprava za misijone med neverniki

nadaljevanje

a) VZHODNI SUDAN
     IN NJEGOVO PODNEBJE
Nizko planoto, ki leži južno od puščave Sahare 

in Egipta, imenujejo Arabci Belâd es sudân, po naše 
Dežela črncev. Od tod njeno ime Sudán. Na severu ima 
suho podnebje, proti jugu pa vedno bolj vlažno. Zato je 
na severu puščava ali pa z nizko travo porasla pustinja; 
proti jugu so pa njegove nepregledne ravnine porasle 
z visoko travo in bičkom, prav na jugu pa z gozdovi.

Knoblehar in tovariši so delovali v Vzhodnem 
Sudanu, ki leži ob Belem Nilu od njegovega izliva iz 
vélikih jezer ob ravniku, in ob Nilu do konca Gorenje 
Nubije.

Vzhodni Sudan je bil v zgodovini bolj ali manj pove
zan z Egiptom, saj leži ob istem Nilu. Že staroegiptovski 
faraoni so si podvrgli njegov severni del. Potem je za 
dve tisočletji padel nazaj v osamelost in ohromelost. V 
19. stoletju (ld 1828 do 1840) ga je spet osvojil za Egipt 
zelo nadarjeni in brezobzirno podjetni podkralj Mo
hamed Ali, po rodu Albanec. Osvojil ga je tja do mesta 

Málakal, kjer 
se Sobat izli
va v Beli Nil. 
Do Malakala 
je tudi v času 
Knobleharja 
segala oblast 
in moč Egip
ta; južneje se 
je razprosti
ralo neodvis
no in neurejeno ozemlje črncev. Mohamed Ali je pod
vrgel Egiptu tudi arabskočrnski kraljestvi Kordofan na 
zahodni strani Belega Nila in Fung na vzhodni strani. V 
Egiptu in Vzhodnem Sudanu je dovolil – razen sužnjem 
– versko svobodo, zato so se pod njegovo vlado začeli 
tam katoliški misijoni.

Kakšno podnebje ima Vzhodni Sudan? V kakšnem 
podnebju so živeli Knoblehar in njegovi misijonarji? 

V Aleksandriji je Knoblehar ganjen pozdravil Afri
ko, ki bo postala 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 tu
kaj stanovati in se učiti 
neobhodno potrebne 
arabščine. Osem mese

cev sta tu prebila med katoliškimi maroniti, ki imajo 
bogoslužje v starem sirskem jeziku, med seboj pa go
vorijo arabsko.

Vzdrževalnino jima je z Malte pošiljal škof Casolani 
iz tistih 1.700 skudov, ki mu jih je bila ob odhodu iz 
Rima dala Kongregacija.

Dne 15. marca naslednjega leta 1847 je Knoblehar 
pisal iz bližnjega pomorskega mesta Beiruta: »V Ghazir
ju sem bil od avgusta lanskega leta učitelj, vmes sem 
pa po bližnjih župnijah pomagal med ljubimi maroniti 
pri dušnem pastirstvu (Novice 1847, št. 1). Arabsko je 
torej kmalu tako dobro znal, da je v tem jeziku učil in 
pridigal. Vesel je bil lepih krajev ob morju in na gor
skih pobočjih, še bolj pa dobrih ljudi. V zavodu so ga 
kmalu vsi vzljubili.

P. Ryllo se je iz Rima peljal na Malto, da se s škofom 
Casolanijem dogovori o misijonu. Od tam se je odpeljal 
v Beirut. Knoblehar in Vinco sta ga mnogokrat obis
kala; razgovarjali so se o sudanskem misijonu.

Knoblehar se je 17. avgusta 1846 odpeljal na fran
coski ladji iz Beiruta v Jafo, od tam pa je romal po 
Palestini. Naslednje leto je 25. septembra škofu Wolfu 
obširneje popisal svoje potovanje. Pismo so v okrajšani 
obliki prinesle Novice (1847, št. 46, 47). V njem pravi: 
»Moje pero ne more opisati čustev, ki so me obhajala, 
ko sem prvič stopil na tla Svete dežele. Cvetoči vrtovi 
Jafe, širna, rodovitna in bogata Sarónska planjava, ki 
jo Sv. pismo tolikokrat omenja, siromašni oljčni nasadi 
v Judeji, prvi pogled na jeruzalemsko mesto, na Božji 
grob, na Kalvarijo, potem pot skozi krasno, s cvetlicami 
posejano dolino Jozafat, potovanje v mesto Jeriho, k 
reki Jordanu in k Mrtvemu morju, v Betlehem in na 
druge kraje, kjer je hodil in živel naš Zveličar; kdo more 
vse to dovolj lepo popisati?«

V Palestini se je mudil mesec dni. Mnogo je molil 
za blagoslov svojemu prihodnjemu misijonskemu delu. 
Nato se je vrnil v ghazirski zavod. O svojem bivanju 
med maroniti in o romanju po Sveti deželi si je mnogo 
zapisal; pozneje je pa bil tako preobložen z delom, da 
teh zapiskov ni utegnil urediti in objaviti.

V avgustu leta 1846 mu je Kongregacija za širjenje vere 
poslala po Ceruttiju, sardinskem konzulu v Aleksandriji, 
majhen lesen kovček, v katerem so bila zdravila in dve 
knjigi. V priloženem pismu je bil ključ za kovček.

Aleksandrija

OZEMLJE IN PREBIVALSTVO OSREDNJEAFRIŠKEGA MISIJONA

Ob Nilu kot za časa Knobleharja
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P. Bernardin Sušnik LEMONTSKI
ODMEVI

Februar je drugi mesec v letu in edini, ki ima redno 
samo 28 dni, v prestopnih letih, kakor je letošnje, pa dobi 
še 29. dan, na katerega ne goduje noben svetnik. Saj bi 
bilo kar malo nerodno, če bi kdo dobil ime po svetniku 
29. februarja, pa bi potem imel god samo vsaka štiri leta. 
Seveda pa so ljudje, ki so bili rojeni 29. februarja. Tem 
ne kaže drugega, kot da svoj rojstni dan praznujejo 28. 
februarja ali 1. marca – ali pa samo vsaka štiri leta.

Prestopna leta so bila uvedena, ker gregorijanski 
koledar, kakor je sicer zelo natančen, vendarle zaostaja za 
sončnim 6 ur na leto. Če ne bi bilo nobenih popravkov, bi 
se ti zaostanki nabirali in bi nas sonce prehitevalo, tako da 
bi sčasoma novo leto prišlo tja nekam v poletje. Z dnevom, 
ki ga vsaka štiri leta vrinemo na konec februarja, pa se 
sonce in gregorijanski koledar spet ujameta. Seveda tudi 
to ni do sekunde točna rešitev in pride do majhnih razlik, 
te pa je treba popravljati samo na stoletja, torej za nas ni 
zanimivo. In kako ugotovimo, katero leto je prestopno? 
Preprosto: če sta zadnji dve številki letnice deljivi s 4 brez 
ostanka, potem je to prestopno leto. Ne velja pa to za 
stoletna leta, ki so prestopna samo, če je celotna letnica 
deljiva s 400 brez ostanka. Tako niso bila prestopna leta 
1700, 1800, 1900, leto 2000 pa je bilo prestopno.

Seveda je na svetu v uporabi še mnogo drugih kole
darjev: julijanski, popravljeni julijanski, koptski, etiopski, 
hebrejski, kitajski, islamski, hindujski, iranski… Morebiti 
bo kdaj v prihodnosti priložnost povedati kaj več o njih. 
Pravijo pa, da je bil do zdaj najbolj natančen koledar, ki so 
ga iznaši stari Mayi v današnji Mehiki, bil je pa sila zapleten 
in menda še do danes ni do kraja raziskan.

Spominjam se, da je v osnovni šoli, menda v drugem 
razredu, učitelj dal vsakemu mesecu še dodatek, ki naj bi 
označeval njegovo predvsem vremensko značilnost. Tako 
je februar imenoval mesec talitve, ko se talijo ledene sveče 
na žlebovih in sneg po tleh. Seveda pa utegni ta oznaka 
biti zelo varljiva, saj je neredko ves februar še trda zima.

Februar ima še več drugih imen. Staro slovensko 
ime je svečan, nisem pa mogel ugotoviti, ali prihaja ime 
od svečnice, ali pa od ledenih sveč, ki vise od strešnih 
žlebov. Druga imena so še: mali mesec, svečnik, sičan, 
sečan, svičan, poznozimec, sičnjek, süšec, dežnik, talnik, 
drugnik, drujnik.

Svečnica (2. februarja) zaznamuje začetek meseca. 
Bogoslužno je to spomin Jezusovega darovanja v templju. 
Pred bogoslužno reformo leta 1968 se je štelo, da božični 
čas traja do svečnice. Tega zdaj v liturgiji ni več, saj se kon
ča z nedeljo Jezusovega krsta, ki je prva po Gospodovem 
razglašenju. Vendar marsikje še ohranjamo tradicijo jaslic 
do svečnice, kar ni nič narobe, saj je podobno celo v Va
tikanu. Poleg spomina Jezusovega darovanja v templju 
na svečnico blagoslavljamo tudi sveče. Vsaka družina bi 
morala imeti blagoslovljeno svečo, saj prižiganje sveče 
ob hudi uri pomeni našo prošnjo Bogu, naj nas obvaruje 
strele in drugih nesreč. Pa tudi umirajočemu prižgemo 
blagoslovljeno svečo, da mu sveti na pot h Bogu.

Svečnici sledi god svetega škofa in mučenca Blaža (3. 
februarja), ki je znan predvsem po tako imenovanem bla
goslovu svetega Blaža proti boleznim v grlu. Ta blagoslov 
izvira iz legende, da je svetnik, ko so ga vlekli na mučenje, 
spotoma rešil mladeniča, ki mu je grozila smrt, ker se mu 
je v grlu zataknila ribja kost. Blagoslov svetega Blaža je 
zakramental, ki pa sam po sebi nima nobene moči, če ga 
človek ne prejme s čistim srcem. Če tega ni, postane čisto 
navadno praznoverje.

Zaradi letošnje zgodnje velike noči je že prvi teden 
v februarju tudi pepelnica (6. februarja), ki je začetek 
štiridesetdnevnega posta. Ta post je priprava na veliko 
noč in ima šest nedelj, od katerih sta zadnji dve znani 
kot tiha in cvetna nedelja. Postna postava je tudi letos 
enaka kot prejšnja leta: na pepelnico in veliki petek je 
strogi post, kar pomeni, da se je treba zdržati mesa in 
pritrgati v jedi, torej je dovoljeno imeti en glavni obrok, 
sicer pa še dvakrat pojesti kaj malega. Pritrganje v jedi 
veže samo tiste, ki so že izpolnili 21. leto starosti in še 
niso začeli 60. leta. Zdržek od mesa je pa tako zapovedan 
na vse petke v letu. Razlika je ta, da ga je na druge petke 
mogoče zamenjati s kakim dobrim delom, v postnem 
času pa ta zamenjava ne pride v poštev. Sicer so pa vsa ta 
spokorna dejanja v resnici prava malenkost, zato je prav, 
da si vsakdo še sam naloži kako pokoro – in prilike za to 
je v naših medčloveških odnosih vedno dovolj.

Poseben pomen ima 8. februar. Na ta dan je namreč 
leta 1849 umrl največji slovenski pesnik France Prešeren, 
zato ta dan povsod praznujemo kot Prešernov dan in je 
posvečen slovenski kulturi. Povsod po Sloveniji bodo na 
ta dan proslave v obliki raznih kulturnih nastopov, ki ne 
bodo samo spomin na pesnika, ampak tudi opozorilo, da 
je treba za kulturo skrbeti.

V začetku januarja smo imeli v Lemontu sestanek 
vseh slovenskih frančiškanov, ki delujejo v Združenih 
državah, da smo na njem dali svoje predloge, o katerih 
bo razpravljal provincialni definitorij v Ljubljani. Kakih 
bistvenih sprememb ni pričakovati.

In še novica, ki bi pravzaprav spadala v januarsko 
številko, pa je ni bilo mogoče objaviti, ker mora zadeva 
dovolj zgodaj v tiskarno. Od 1. januarja 2008 dalje je 
vsaka številka Ave Maria tudi na internetu. Naslov je: 
http://avemariaizlemonta.com/ in ga vpišete v naslovno 
vrstico vašega internetnega brskalnika, udarite Enter ter 
jo dobite. AM je v .pdf obliki, kar pomeni, da jo lahko 
listate kot natisnjeno, pa tudi natisnete posamezne strani, 
če imate tiskalnik.

Pa še zanimiva novica: menda so imeli lani za božič 
najvišje božično drevo na svetu v Sloveniji in sicer 
v Radečah pri Zidanem mostu. Tam so postavili smreko, 
ki je bila visoka celih 30 metrov (malo več kot 98 čevljev). 
Tako je kar za nekaj metrov presegala tisti dve, ki veljata 
za največji: na Trgu sv. Petra v Rimu in v Lincoln Centru 
v New Yorku. Nisem pa zasledil poročila, če se bodo po
tegovali za vpis v Guinessovo knjigo rekordov.
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Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se dvi
ga pobožnost in sloni krepost: molitev, post in us
miljenje. Kar molitev prosi, doseže post, prejme u
smiljenje. Trije temelji so in vendar so eno, ker je v 
medsebojnem podpiranju zagotovljen njih obstoj.
Duša molitve je post, življenje posta pa je usmilje
nje. Nihče naj jih ne skuša ločevati enega od 
drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor ima le 
en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima 
ničesar. Zato kdor moli, naj se posti; kdor se 
posti pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilčevo 
prošnjo, ker ta pričakuje uslišanje. Kdor si pred 
prosilcem ne zamaši ušes, mu Bog prisluhne.
Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti la
čen. Sočuten naj bo do lačnega človeka, ki se 
v lakoti sklicuje na Boga. Tisti, ki pričakuje us
miljenja, naj se sam usmili; kdor prosi za mi
losrčnost, naj jo sam uresničuje; kdor hoče 
na pósodo dobiti, naj posódi. Prosilec je ne
pošten, ako zahteva to, kar bližnjemu odreka.
Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako, ka

kor hočeš in kolikor hočeš! Želiš,da bi koj dosegel usmi
ljenje? Z isto naglico se ti usmili svojih bližnjih na tak 
način! Molitev torej, usmiljenje in post naj bodo naš za
govornik in obramba pri Bogu, enoten troglasni zagovor.
Kar smo bili zapravili po malomarnosti, si pridobivaj
mo nazaj s postom. Žrtvujmo naše duše obenem s 
postom, saj je to, po prerokovih besedah, naš najod
ličnejši dar Bogu: Daritev Bogu je skesan duh, ske
sanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.
Človek, podari Bogu svojo dušo in mu daruj svoj 
post, da bo to čista in živa žrtev, sveto darovanje, 
hkrati zate in za Boga. Kdor Bogu ne prinese takšne 
daritve, ne doseže opravičenja. Ni namreč tako ve
lik siromak, da ne bi mogel darovati samega sebe.
Da bo pa Bog sprejel daritve, naj hodi za njimi usmi
ljenje. Post ne vzklije, če ga ne zaliva usmiljenje, po
suši se ob suši usmiljenja. To, kar je za zemljo dež, 
je usmiljenje za post. Čeprav kdo ob postu neguje 
srce, mrtvi počutnost, ruje hudobije, seje kreposti, 
ako ne bo točil vodá usmiljenja, ne bo bral sadov.
Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da 
usiha tvoja njiva; kar pa seješ v usmiljenju, bo do 
vrha napolnilo tvojo shrambo. Zato, o človek, glej, 
da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razda
janjem. Kar daš revežu, daš sebi, kajti česar ne 
boš prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.

KAR MOLITEV PROSI, POST DOSEŽE
sv. Peter Krizolog, škof (380 – 450)

P. Vladimir Kos – Tokyo

KER BLIŽA SE – POST
O novem človeku, človeku svobode
to pesem zapel bom, ker bliža se post.
O, kakšna priložnost, naš ljubi Gospod,
vsaj nekaj Ti dati (mordá ne bo dosti).

Skoz mrzle oblake Te vidim: smehljaš se;
vsaj malo se bomo čutíli s Teboj;
za nas si trpel bič in trne in laž
in – križ. In še Mamico dal si nam svojo.

O, da bi Te mogli renično ljubíti,
tako kot se ljubi oseba-zaklad!
Bo mogel svečana nas post spremeniti?
Pri Njem je to možno: ima nas vse rad.

Grebinjski klošter – notranjost
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brali smo...
WASHINGTON — Nevladna organizacija Freedom House 
je v poročilo o represivnih režimih po svetu, ki najbolj 
kršijo človekove pravice, uvrstila Libijo, Severno Ko
rejo, Mjanmar, Kubo, Somalijo, Sudan, Turkmeni
stan in Uzbekistan, represivno obnašanje oblasti pa je 
prisotno tudi v Čečeniji in Tibetu. 45 držav je označila 
kot nesvobodne do določene mere, ker tam prihaja 
do prepovedi delovanja oziroma zatiranja neodvisnih 
organizacij in politične opozicije.
BAGDAD — Ameriški in iraški vojaki so 10. junija iz 
neke sirotišnice v iraški prestolnici Bagdad rešili 
24 sestradanih in prestrašenih otrok, starih od 3 
do 15 let, ki so bili popolnoma brez oblačil in privezani 
na postelje v sobah brez oken. Večina izmed otrok je bila 
tako izmučenih in onemoglih, da se niso mogli postaviti 
na noge. V sosednji sobi so našli oblačila in hrano, toda 
zvezani otroci niso mogli do njih.
NEW YORK — Vsakoletna raziskava ameriškega Centra 
za filantropijo pri univerzi Indiana je ugotovila, da so 
bili Američani leta 2006 rekordno razpoloženi, da 
svoje bogastvo delijo z manj srečnimi, saj so v dobro
delne namene razdelili 295,02 milijarde dolarjev. To je za 
odstotek več kot v doslej rekordnem letu 2005.
BANGKOK — V tem tajskem velemestu se je 27. oktobra 
končal prvi azijski celinski simpozij o duhovniških 
poklicih. Udeleženci, med njimi tudi prefekt Kongrega
cije za vzgojo kardinal Zenon Grocholewski, so razprav
ljali, kako sprejeti božji klic danes in živeti duhovništvo 
in redovništvo v novih razmerah.
INNSBRUCK — V nedeljo, 4. novembra, je nekdanji 
innsbruški škof Reinhold Stecher vodil somaševanje v je
zuitski cerkvi ob 150. obletnici ustanovitve katoliške 
teološke fakultete v sklopu innsbruške univerze. 
Na tej fakulteti je vpisanih 647 študentov, od tega 214 iz 
tujine. V Innsbrucku so študirali filozofijo in teologijo ozi
roma bili na podiplomskem študiju tudi številni ugledni 
slovenski teološki strokovnjaki (npr. nadškof dr. Jožef 
Pogačnik in dr. Anton Trstenjak).
RAVENSBRÜCK — V nekdanjem nacističnem koncen
tracijskem taborišču so odkrili spominsko ploščo re
dovnici Mariji Skobcovi (1891–1945), ki jo pravoslavna 
Cerkev časti kot svetnico, po vsej verjetnosti pa so jo v 
omenjenem taborišču zastrupili s plinom. Skobcova je 
v Parizu, kjer je dlje časa živela, pred nacisti rešila veliko 
Judov, dokler je ni izsledil gestapo. Zato jo pravoslavni 
častijo kot “sveto Marijo Pariško”.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je pri splošni avdienci 
31. oktobra, ob zgledu škofa Maksima iz Torina, ki je živel 
na prehodu iz 4. v 5. stoletje, katoličane pozval k od
govornosti do države. 
LONDON — V anglikanski Cerkvi na Angleškem so lani 
prvič posvetili v duhovnike več žensk kot moških; 
prvih 244, drugih 234. Večina žensk ne bo opravljala svoje 
duhovniške službe ves čas, ampak bodo prostovoljno 
pomagale po župnijah oziroma dobrodelnih ustanovah.
AKRA — Afriške in evropske škofovske konference 
so ob 200. obletnici odprave suženjstva – Velika Bri
tanija 25. marca 1807, za njo druge države – v ganskem 

pristaniškem mestu Cape Coast pripravile skupno 
zasedanje. Na njem so razpravljale o nekdanjih in sodob
nih oblikah izkoriščanja ljudi. Škofje so sklenili, da se jim 
morajo skupaj upreti.
PRAGA — Praški nadškof kardinal Miloslav Vlk je v 
govoru v najstarejši delujoči sinagogi v Evropi ob
sodil vsako neonacistično in protijudovsko miselnost in 
ravnanje. Globoko je obžaloval, da so pri tem »žal, sode
lovali tudi nekateri krščanski narodi«.
RIM — V “Museo del Corso” je od 20. novembra do 20. 
marca prihodnje leto odprta razstava več kot tristo 
umetniških del in predmetov iz časa kitajskega 
cesarja Qianlonga (1711–1799), ko je bilo cesarstvo 
v polni moči in razcvetu. Med umetniki bo še posebej 
zastopan dvorni slikar jezuit p. Giuseppe Castiglione 
(1688–1766), čigar del doslej še niso pokazali v Italiji.
BRATISLAVA — V slovaškem glavnem mestu in v bližnji 
Trnavi so na Martinovo nedeljo odprli slovaški del Mar
tinove poti po Evropi, odkrili pa so tudi temu svetniku 
posvečen kip v njemu posvečeni stolnici v Bratislavi.
UTRECHT — V tukajšnjem škofijskem muzeju Catharij
neconvent so razstavili mojstrovine cerkvene umet
nosti iz srednjeveškega obdobja na Poljskem, ki jih 
sicer hrani varšavski narodni muzej.
PARIZ — Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je 12. 
oktobra 2007 slovenskega misijonarja na Madagaskarju 
lazarista Pedra Opeko, ustanovitelja človekoljubnega 
združenja Akamasoa, odlikoval z naslovom viteza 
legije časti, ki je eno najvišjih francoskih odlikovanj
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. se je ob mednarodni 
konferenci o uveljavitvi pogodbe o ustavitvi proizvod
nje, skladiščenju in širitvi uporabe tako imenovanih 
»protičloveških min« zavzel za prepoved tega orož
ja, posebno še zaradi številnih žrtev med otroki.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je 19. novem
bra pri slovesni maši v stolnici sv. Štefana ob 95. rojst
nem dnevu Otta von Habsburga pohvalil njegovo 
zavzemanje za novo Evropo.
JERUZALEM — V Jeruzalemu je od 21. decembra 2007 
odprta razstava Trije obrazi monoteizma, ki osvetljuje 
simbole judaizma, krščanstva in islama. Jeruzalem
ski muzej Biblijskih dežel želi pokazati, koliko imajo vse 
tri monoteistične religije skupnega, ne glede na to, ali se 
slavi hanuka, božič ali kurbanbajram.
BERLIN — Predsednik Sveta evangeličanske Cerkve v 
Nemčiji (EKD), škof Wolfgang Huber, se je v pogovoru 
za “Zeit” zavzel za dela prosto nedeljo. Če ne bo tako 
oziroma bodo matere imele iz gospodarskih razlogov 
dela prost dan v ponedeljek, očetje v četrtek, otroci pa 
bodo prosti v soboto in nedeljo, bo notranja povezanost 
družine še naprej slabela.
RIM — Izraelski veleposlanik pri Svetem sedežu, Oded 
Ben Hur, je za dnevnik La Repubblica izjavil, da odnosi 
med Izraelom in Svetim sedežem niso v krizi; pri 
naslednjih pogajanjih bo treba »najti konkreten odgovor 
na različna vprašanja«. Izrael je že novembra pripravil 
predloge za rešitev »težavnih točk«, ki jih sedaj preučujejo 
pri Svetem sedežu.
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Simeon je malega Jezu
sa, s katerim je prišla Mari
ja v tempelj, imenoval »luč 
v razsvetljenje poganov.« 
Zato so kristjani kmalu 
začeli uporabljati luč kot 
simbol za Jezusa. Najprej 
so bile to oljne svetilke, 
kmalu pa tudi sveče. Pri 
sveči se tudi najbolje vi
di, kako se ob gorenju 
zmanjšuje in ima zato še 
drug simboličen pomen 
darovanja. Tako je praznik 
Jezusovega darovanja v 
templju posredno dobil 
ime “svečnica”.

Blagoslovljena sveča 
mora biti v hiši pri roki, da jo prižgemo ob hudi uri 
ali pri umirajočem človeku. Na videz to spominja na 
pogansko vraževerje, saj sama sveča ne more nado
mestiti molitve in zlasti ne popraviti, kar je človek 
zagrešil v svojem življenju. Toda sveča je tako močan 
in viden simbolj, da človeka hitro spravi tudi k molitvi 
in kesanju. Ko ljudje umirajo proč od doma, navadno 
v bolnišnici, so prikrajšani za preprosto, a učinkovito 
pomoč v najresnejšem trenutku življenja.

Sveče so nekoč izdelovali predvsem iz čebeljega 
voska.  Za uporabo pri bogoslužju je še sedaj predpis, 
da mora biti v sveči vsaj nekoliko čebeljega voska. Ker 
tega ni dosti in je zato tudi precej drag, so vosku začeli 

dodajati parafin. Revni ljudje pa so si nekoč svetili s 
svečami iz loja. Te niso bile posebno priljubljene, ker 
se je od njih širil dim in nič kaj prijeten vonj. Odkar je 
glavna sestavina sveč parafin, je tudi izdelovanje sveč 
lažje, saj jih lahko vlivajo. Nekoč pa so čebelji vosek 
segrevali v kotlu z vročo vodo. Med se je v vodi stopil, 
vosek pa je ostal v mehki kepi. To so potem v dobro 
segreti sobi valjali na mizi kot ženske testo za potico. 
Razvaljani vosek so narezali na trakove, na vsakega 
položili stenj in zvili skupaj.

Na Koroškem so izdelovanje sveč imenovali sve
čarija. Zbralo se je devet kmetov, vsako leto pri drugem, 
in so valjali sveče za farno cerkev. Najmanjša sveča pa je 
ostala pri hiši. Prižgati so jo smeli samo pri umirajočem. 
Šele čez devet let, ko je bila domačija spet na vrsti za 
valjanje sveč, je dobila novo svečo. Na koncu valjanja 
sveč jim je gospodinja postregla z močnatimi jedmi.

Marsikje po Sloveniji so poznali tudi nekakšne 
kolednike za svečnico. Ti so pobirali darove za cerk
vene sveče, dokler jih ni nadomestilo darovanje v cerk
vi. Svečniški koledniki sp prosili: »Za svečo prosim v 
imenu Device Marije / Bog lonaj in Devica Marija.«

Na Štajerskem, zlasti v okolici Ljutomera poznajo 
“čučkanje”. Ko namreč prinesejo blagoslovljene sveče 
domov, se z njimi pokrižajo in obkrožijo okoli celega 
telesa. Matere ovijejo otrokom s tanko svečo glavo in 
vrat ter vsako roko in nogo posebej, da jim slabi ljudje 
in hudi duh ne bi škodovali. Na Gorenjskem, v okolici 
Škofje Loke pa so z gorečo svečo obkrožili hišo ter 
vmes molili.

Janez Modic

svečnica in sveče
Svetloba je zelo pomemben dejavnik v človekovem življenju. Že v Svetem pismu je ob poročilu o stvarjenju 

sveta omenjeno, da je bila zemlja pusta in prazna, dokler ni Bog ustvaril svetlobe. Na ta način je svetloba 
dobila tudi simboličen pomen: svetloba predstavlja nekaj lepega in dobrega, torej tudi Boga, tema pa nekaj 
slabega. Zato ni nič čudnega, da Cerkev še sedaj uporablja sveče kot glavno svetilo pri vseh obredih.

Po starem kmečkem koledarju prinese na ta dan 
sv. Valentin ključe do korenin; zato mu pravijo, da je 
“prvi spomladin”. Sveti Valentin prvo trto ureže, po 
tem dnevu se trtje ne “popáli” več. V tem prepričanju 
ponekod (okolica Ljubljane) opravijo že prvo delo po 
vrtovih.

Bližajoča se pomlad vabi še enkrat k ženitnini. 
Marsikje na Slovenskem se tudi na Valentinovo ženijo 
ptiči. To je vedel že pesnik Buchanan leta 1628, ko je 
v neki svoji pesmi zakrožil: »Festa Valentino rediit lux 
– quisque sibi sociam iam legit ales avem… (Valentino
vo je vrnilo luč – vsak ptič si je izbral ptičjo družico…)« 

Ptičjo ženitev srečujemo tudi na Gregorjevo (12. 
marca) in Vincencijevo (22. januarja). Na Valenti
novo nedeljo se ženijo ptiči ponekod na Štajerskem in 
Kranjskem. Že J. Pajek poroča s Štajerskega (1884): »Na 
dan sv. Valentina se ptiči ženijo… Na dan sv. Valentina 
imajo ptiči gostuvanje; kdor je hoče videti, mora bos 
do grmovja, naj bo mrzlo kakor rado… tisti dan najdeš 
lehko v mejah povitic, gibanic in drugih vsakovrstnih 
jedil.

Sveti Valentin združuje baje osebi dveh duhovnikov 
mučencev iste dobe in istega imena. Eden kakor 
drugi je kot mučenec umrl za cesarja Klavdija II. 

Niko Kuret

sveti Valentin
13. svečan



2008 – AM – FEBRUAR 33



konec 3. stoletja. Ljud
ska pobožnost se za 
zgodovinske podatke ni 
menila in je že od nek
daj častila skratka sv. 
Valentina.

Legenda pripovedu
je, da je svetnik ozdravil 
božjastnega sina nekega 
pogana. Zato ga upod
abljajo z otrokom, ki 
mu – v krču zvit – leži 
pod nogami. Po drugi 
legendi je tudi vrnil vid 
slepi deklici. Prišteli so 
ga med štirinajstere po
močnike v sili. Začeli 
so mu priporočati zlasti 
otroke, ki jih lomi krč, in 
božjastnike. V Motniku 

se priporočajo sv. Valentinu tudi zoper bolečine v 
trebuhu.

So sicer kraji, kjer časte ločena oba, tako v Glinjah 
na Koroškem. Sv. Valentina – bodi tega bodi onega 
– na Koroškem zelo obrajtajo; ima štiri cerkve v Pod
juni (Glinje, Gorje, Kamen in Tinje). V Škocijanu ob 
Klopinjskem jezeru se mu pri vsaki večerni molitvi 
priporočajo za zdravje; vsi vrči za na polje imajo tam 
vdelano podobo sv. Valentina. V ljubljanski nadškofiji 
ima sv. Valentin samo pet podružnic, v goriški nadško
fiji pa dve župnijski in eno podružnično cerkev.

Osebo rimskega sv. Valentina – naj je že bil eden ali 
sta bila dva – je ljudstvo pri nas zamešalo še z osebo 
passauskega škofa sv. Valentina, ki goduje 7. januarja. 
Znan je kot apostol Recije in je umrl leta 470. Češčenje 
tega svetnika je izpričano že konec 10. stoletja.

V ljubljanski nadškofiji je sv. Valentin pač najbolj 
znan po božji poti na Limbarski gori. Slovenska legenda 

je sv. Valentinu pridružila kot “brata” sv. Peregrina, ki 
goduje šele 26. aprila in je umrl kot spokornik leta 
1330. Razlog je nemara v tem, da ima sv. Peregrin v 
župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici – torej pod Lim
barsko goro – posebno kapelico z oltarjem. Matija Valja
vec je zapisal – in verjetno tudi “popravil” – legendno 
pesem o lakomni in ošabni krčmarici, ki oba “brata” 
zavrne, ko jo prosita prenočišča. Zato jo zadene nesre
ča za nesrečo in ji ne ostaneta ne hči ne premoženje. 
V starih čitankah je legendo v Valjavčevem zapisu spo
znal vsak dijaček, danes je le še malo znana.

Da je tako mogočen svetnik moral prevzeti tudi 
zavetništvo nad živino, je povsem naravno. V Središču 

svoje dni na ta dan niso delali. Po trgu so imeli proce
sijo. Očitno so častili tudi prvega sv. Valentina 7. janu
arja, ki jim je bil zavetnik zoper živinsko kugo. Tudi v 
Beli Krajini na Valentinovo niso vpregali živine, »da se 
ji ne solze oči«.

Tudi k nam prodira praznovanje, ki je menda doma 
v Ameriki in ga pozna že dobršni del Zahodne Evrope. 
Valentinovo namreč slavijo kot praznik mladih ljudi, 
zlasti zaročencev, ki si na ta dan pošiljajo darila, pred
vsem sladkarije. V sosednji Italiji po izložbah slaščičarn 
že dneve prej ponujajo bogato izbiro vabljivo priprav
ljenih zavitkov za “Valentine”.

Sv. Valentin Rimski

Sv. Valentin na Limbarski gori

sveta zgodovina
Henri DanielRops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Bog

Takšen je torej okvir, v katerem se oblikuje judovska 
miselnost. Njena veličina je v tem, da je iz čisto verskih 
problemov naredila osrednje življenjsko zanimanje. V 
apokrifnem besedilu, imenovanem Aristejevo pismo, 
zakliče eden od egiptovskih kraljev, ko govori o Judih: 

»V vseh svojih govorih najdejo svoja izhodišča v Bogu: 
odtod njihova premoč.« Pa ne samo v svojih govorih, 
ampak tudi v samem življenju. Juda se je v zadnjih 
stoletjih popolnoma zavedel svoje podložnosti Bogu. 
Skupnost živi pred njegovimi očmi in dobesedno je 



2008 – AM – FEBRUAR34

mogoče slišati vzklike ljubezni, ki so se dvigali k Naj
višjemu: »Ne nam, Gospod, ne nam, temveč svojemu 
imenu daj slavo!« (Ps 115,1), pa še: »Koga imam v nebe
sih? Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Moje 
meso in moje srce gresta h koncu, skala mojega srca 
in moj delež je Bog na veke« (Ps 73,2526).

Tega Boga razumejo, kot so ga vedno razumeli pred
niki: samo po sebi je jasno, da je eden. Toda enoboštvo 
je postalo nesporno, nihče o tem ne dvomi. V prejšnjih 
časih se je trdovratno ljudstvo pogosto vračalo k mali
kom kot k svojemu izbljuvku. To je zdaj končano. 
Jutranja in večerna molitev, Šemá (Poslušaj!) je dobila 
vso svojo daljnosežnost: »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš 
Bog, Gospod je edini!« (5 Mz 6,4). In rabinska tradicija 
ponosno pripoveduje o Akibi, enem svojih svetnikov, 
ki je med mučenjem zaradi vere na stolu z železnimi 
bodicami z ljubeznijo ponavljal to molitev in zavlekel 
zadnjo besedo ehád (edini), dokler ni izdihnil.

Istočasno kot Božja enost so tudi Božje lastnosti 
dobile popolnejši izraz. Neskončna moč, vzvišenost, 
razumnost in ljubeze, ki jih poudarja kristjan, kadar 
izgovarja Božje ime, je judovska skupnost spoznala 
neposredo v vsej globini. On je Veliki, Najvišji, Gospod 
slave, Gospodar nebes. On je čisti duh, kajti »ni mu tre
ba ne jesti ne piti«. Je večen, »živi skozi vsa stoletja«. Je 
»svet nad vso svetostjo« in sam pravi: »Bodite sveti, ker 
sem jaz svet!« On je ustvaril svet iz nič, po svoji volji, in 
judovsko bogoslužje razvija v globino to misel, ko trdi 
da se stvarjenje še vedno nadaljuje: »On v svoji dobroti 
vsak dan obnavlja stvarjenje«. Je tudi Bog usmiljenja in 
sočutja; njegova pravičnost je popolna in ne nasprotuje 
njegovi blagosti. In kot pravi 129. psalm: če bi gledal 
na grehe ljudi, kdo bi mogel obstati pred njim? Vsa teo
diceja (kako uskladiti zlo v svetu in Božjo dobroto), kar 
je imamo, je po Abrahamu, po Mojzesu in pozneje po 
prerokih rasla po stopnjah in je prišla skoraj do svojega 
polnega razodetja.

Vendar pa lahko tukaj že opazimo eno od hudih 
nasprotij v Izraelu v poslednjih časih. Ta Bog se je 
kazal neskončno velikega v primerjavi z neskončno 
majhnostjo človeka. Od 3. stoletja dalje si niso več 
upali izgovarjati njegovega imena. Sami duhovniki so 
ga v molitvah začeli preskakovati. Celo nadomestka 
Adonai v glavnem niso več izgovarjali. Omejili so se na 
namigovanja in soznačnice: Kraj, Nebo, Navzočnost, 
Slava, Veličina. Zdi se, da se Bog na nek način oddaljuje 
od človeka. Nič ni ostale od tiste vzvišene domačnosti, 
ki jo je bilo nekoč videti pri Abrahamu.

Ta drža duha ima svoje dobre in slabe strani. Glo
boko spoštovanje Boga je krepost. Toda judovski 
duh je razumel Boga kot zelo oddaljenega od ljudi, 
in to ga je vodilo k premišljevanju o nekaterih vidkih 

Božje moči, ki je bila dostopna razumu ali je delovala 
bolj neposredno, zato so jo poslej bolj študirali kot 
pa častili. Beseda Boga, iz katere vse izhaja, ki je na 
začetku stvarjenja; Sveti Duh, ki ga sicer še ne razumejo 
kot eno izmed Božjih oseb, vse to je že spoznano kot 
moč, ki se izraža po prerokih in je tista, ki posvečuje 
duše. To je upoštevanja vredno duhovna poglobitev. 
Človek čuti potrebo, da bi po malem zasipal prepad, 
ki ga loči od Boga.

Iz enakega razloga judovska misel tega razdobja 
posvečuje veliko pozornost angelom. Poznali so jih si
cer že v pradavni zgodovini Izraela, v dnevih Očakov. 
Zdaj pa ti čisti duhovi, ta višja neštevilna ustvarjena 
bitja, ki so deležna Božjih lastnosti, zavzemajo veliko 
večji prostor v veri. Nobenega smisla nima, da bi v tem 
videli neposredno vmešavanje kakega tujega vpliva. 
To pojmovanje je bilo starejše od Izraela. Je pa velika 
razlika med judovskim in perzijskim pojmovanjem. V 
iranskem nauku so angeli in demoni poosebljenja dveh 
nasprotnih sil: boga dobrega in boga zla. Po judovski 
miselnosti pa tako zli kot dobri angeli prihajajo od 
Boga samega, edinega; padli pa so v pogubljenje zaradi 
svoje napake, ki so jo storili v svoji svobodi ustvarjenih 
bitij.

Tako imamo na eni strani zaradi nauka o neskončno 
mogočnem in daljnem Bogu napredek v spoznavanju 
neizrekljivih reči. Po drugi strani pa opažamo ponekod 
neko zveženost, neke odklone, ki bodo v bodočnosti 
lahko imeli hude posledice. Ali ni ta Bog končno le 
preveč oddaljen? Vera Očakov nam je pokazala Jahveja, 
ki obiskuje svoje prijatelje. Vera prerokov nam je daja
la njegov neposredni nauk po glasu nekaterih ljudi. 
Zdaj pa se Bog ne izraža več drugače kot v utrjeni, togi 
obliki, v Postavi. Ob branju rabinskih besedil imamo 
občutek, da so nekateri duhovi trpeli zaradi te oddalje
nosti in da so pobožne duše čutile potrebo navezati se 
na Boga z neko nežnejšo vezjo. Toda to hrepenenje še 
ni zmagalo nekega Bog ve kakšnega strahu in v formuli 
Adonái Šebešaim še ni bilo tiste neskončne ljubezni, 
ki jo kristjan polaga v svojo krščansko obliko: »Oče naš, 
ki si v nebesih…«

Ta oddaljeni Bog se sploh ne vmešava v notranjost 
človeške duše. Molitev, obredi, izpolnjevanje Postave 
zadošča; za milost jim ni kaj dosti mar. Bolesten obču
tek človeške notranje revščine še ne najde svojega olaj
šanja v Bogu, ki je skrivnostno blizu in trpi z vsakomer. 
Ta judovski nauk, ki ima za središče bolj človeka kakor 
Boga, končno pušča človeka samega v zmedi stiske, 
proti kateri niti Bog sam ne more kaj.

In končno najhujši odklon, ki je končno privedel 
judovskega duha v eno izmed njegovih slepih ulic: ali 
ni ta tako vzvišeni, tako oddaljeni Bog, ker se je pač 
izrazil za Izraela in po njem, Bog Izraela v najbolj sebič
nem pomenu besede? Ponos malega Juda, ki se je čutil 
vzvišenega zaradi svojega poslanstva, bo prišel končno 
do tega, da bo začel delati logične zaključke in bo zaprl 
ljudstvo Obljube v neplodno zagledanost vase.

Od desne na levo:
»Šemá Israél Jahvé Elohénu Jahvé ehád«

»Poslušaj, Izrael, Jahve naš Bog, Jahve edini!«
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Življenje Cerkve je zelo raznoliko. Človek je lahko na 
“veliko načinov” kristjan. Temeljno je, da z vsem srcem 
veruje v Boga po Kristusu v Svetem Duhu.

Med zakramente služenja človeštvu in Cerkvi uvr
ščamo sveti red in sveti zakon. Vendar se služenje s tem 
ne izčrpa, saj se je v dolgi zgodovini Cerkve razvilo še 
mnogo drugih načinov. O nekaterih službah Cerkvi v 
Bogu posvečenem življenju bi radi kratko spregovorili, 
seveda predvsem z liturgičnega vidika.

Najprej se ustavimo pri redovnih zaobljubah, 
nato pa pri posvetitvi devic.

Mnogi verniki si prizadevajo hoditi tesneje za Je
zusom Kristusom, ko živijo po evangeljskih svetih 
uboštva, čistosti in pokorščine. Milost krsta rodi v njih 
tako vedno obilnejše sadove.

Redovništvo je staro skoraj toliko kot Cerkev. Vzori 
“redovniškega” življenja so že v Stari zavezi, spomnimo 
se le preroka Elija. Jezusov predhodnik Janez Krstnik 
je bival in deloval v samoti ob robu puščave. Tudi Jezus 
sam je šel v puščavsko samoto pred začetkom javnega 
delovanja.

Te močne svetopisemske zglede so kmalu začeli 
posnemati ljudje, ki so v sebi “slišali”, kar je Jezus 
rekel bogatemu mladeniču: »Če hočeš biti popoln, 
pojdi, prodaj vse, kar imaš, in hodi za menoj.« Zato je v 
dvatisočletni zgodovini Cerkve nastalo veliko skupno
sti kristjanov, ki so želeli na poseben način hoditi za 
Kristusom in pričevati zanj. – Veliko teh skupnosti ali 
redov je zelo starih, veliko jih je nehalo obstajati; po 
navdihovanju Svetega Duha pa nastajajo vedno novi. 
Tako bo, dokler bo Cerkev, to je do konca sveta.

Posebni obredi redovnih skupnosti so del rimskega 
obrednika (redovne zaobljube) in del rimskega ponti
fikala (posvetitev devic). Oboje je izšlo v slovenskem 
prevodu v eni knjigi leta 1976.

Med obredom redovnih zaobljub je na prvem mestu 
obred uvajanja v redovno življenje. Opravi se med 
opravilom božje besede v krogu redovne družine. 
Pripravniki izrazijo željo in voljo, da bodo živeli v 
skupnosti, v katero so vstopili.

Drugi obred so začasne zaobljube med mašo. Že 
dan pred zaobljubami je navadno blagoslovitev redov
ne obleke. Zaobljube naredijo zaobljubljenci po besed
nem bogoslužju, podobno kot pri podeljevanju svetega 
reda. Zaobljube zadevajo popolnejše posnemanje Kri
stusa v čistosti, prostovoljnem uboštvu in v dosledni 
pokorščini. Po izpovedi zaobljub voditelj bogoslužja 
izroči novim zaobljubljenim redovno obleko (ali še 
druge znake zaobljub), ki jo takoj oblečejo v prez

biteriju ali drugem primernem kraju. Nato se maša 
nadaljuje s prošnjami za vse potrebe in z evharističnim 
bogoslužjem.

Obred večnih zaobljub je podoben opisanemu 
obredu, le da sta v besedilih poudarjeni trajnost in 
nepreklicnost zaobljub. Podobno kot pri delitvi svete
ga reda tudi tukaj zaobljubljenci med petjem litanij 
ležijo na tleh. Sledi slovesni blagoslov zaobljubljene
ga in (če je treba) izročitev posebnih znakov (npr. 
prstana).

Med redovnimi obredi so tudi obnovitve zaob
ljub med mašo. Njihov namen je utrjevanje prvotne 
odločitve za redovniško življenje.

Nekatere redovne ustanove po končanem novi
ciatu (pripravniški dobi) ne naredijo takoj začasnih 
zaobljub, ampak le preproste obljube, ki pa se prav 
tako nanašajo na tri evangeljske svete, to je na čistost, 
uboštvo in pokorščino, le da pravna obveznost ni tako 
močna. Obljube se izpovejo med opravilom božje be
sede, med molitvenim bogoslužjem ali med mašo.

Posvetitev devic, ki je vključena v rimski pontifikal, 
se opravi vedno med mašo, ki jo daruje krajevni škof. 
Po evangeliju se pripravnice predstavijo škofu, ki jih 
potem nagovori v posebni homiliji. Nato pripravnice 
izrečejo voljo, da želijo živeti v svetem devištvu, 
pričevati za prihodnje kraljestvo kot Kristusove za
ročenke (trikratni »Hočem«). Potem vse navzoče 
občestvo v litanijah svetnikov zanje prosi, one pa 
med molitvijo ležijo na tleh. Po litanijah je slovesna 
posvetilna molitev in izročitev znakov posvetitve 
(prstan, pokrivalo ali kak drug znak: knjiga molitve
nega bogoslužja).

iz bogoslužja
Ivan Likar

redovne zaobljube
in posvetitev devic

Slovesne (večne) zaobljube v Ljubljani oktobra 2007
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S pepelnično sredo se začenja postno popotovanje, 
ki nas bo pripeljalo do Svetega Tridnevja, spomina 
Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki je središče 
skrivnosti našega odrešenja. To je milosti poln čas, v 
katerem Cerkev vabi kristjane naj se bolj živo zavedo 
Kristusovega odrešilnega dejanja in žive bolj globoko 
iz svojega krsta. V tem bogoslužnem času se Božje 
ljudstvo od prvih časov dalje obilno hrani z Božjo 
Besedo, da bi se utrdilo v veri, ko 
ponovno prehodi vso zgodovino 
od stvarjenja do odrešenja.

V svojem štiridesetdnevnem 
trajanju ima postni čas brez 
dvoma moč vabila. Priklicati 
hoče v spomin nekatere dogod
ke, ki so razmejevali življenje 
in zgodovino starega Izraela, 
in tudi nam ponovno predloži 
njihovo vodilno vrednost: po
mislimo, na primer, na štirideset 
dni vesoljnega potopa, ki so se 
končali z zavezo, ki jo je Bog 
sklenil z Noetom in tako z vsem 
človeštvom; na štiridesetdnevno Mojzesovo bivanje 
na goti Sinaj, ki mu je sledil dar plošč v zapovedmi. 
Postni čas nas hoče predvsem povabiti, da bi skupaj z 
Jezusom ponovno preživeli štirideset dni, ki jih je on 
prebil v puščavi v molitvi in postu, preden je začel svoje 
javno poslanstvo. Tudi mi na pepelnico začenjamo pot 
razmišljanja in molitve z vsemi kristjani na svetu, da bi 
se duhovno usmerili proti Kalvariji v premšljevanju 
osrednjih skrivnosti vere. Tako se bomo pripravili, da 
bomo po skrivnosti križa občutili velikonočno veselje 
vstajenja.

Na pepelnico  se v vseh cerkvah opravlja strog in 
simboličen obred: pepelenje. Ta obred spremljata 
dve pretresljivi besedili, ki pomenita resen poziv da 
bi priznali, da smo grešniki in se vrnili k Bogu. Prvo 
besedilo pravi: »Pomni, človek, da si prah in da se v 
prah povrneš« (prim. 1 Mz 3,19). Te besede iz Prve 
Mojzesove knjige hočejo spomniti, da je človeško 
bivanje v znamenju propadanja in omejitev in nas 
hočejo spodbuditi, da bi vse svoje upanje položili v 
Boga. Drugo besedilo izvira na besede, ki jih je Jezus 
izrekel v začetku svojega popotne službe: »Spreobrnite 
se in verujte evangeliju« (Mr 1,15). To je povabilo, da bi 
kot temelj osebne in skupne obnove položili v trdno 
in zaupno pripadnost evangeliju. Življenje kristjana je 
življenje vere, temelji na Božji Besedi in se z njo hrani. 
Skrivnost zmage v življenjskih preizkušnjah in v vsaki 
skušnjavi  je prisluhniti Besedi resnice in odločno od

klanjati laž in zlo. To je resnični in osrednji program 
štiridesetdnevnega posta: poslušati Besedo resnice, 
živeti, govoriti in uresničevati resnico, odklanjati laž, 
ki zastruplja človeštvo in je vrata vsega zla. Nujno je 
v teh štiridesetih dneh ponovno poslušati evangelij, 
Gospodovo besedo, besedo resnice, da bi se v vsakem 
kristjanu, v vsakomer izmed nas utrdila zavest resnice, 
ki nam jo je dal, da bi jo živel in bil njena priča. Postni 

čas nas nagiblje k temu, da bi 
pustili Božjo besedo prenikniti 
v svoje življenje in tako spoznali 
temeljno resnico: kdo smo, od 
kod prihajamo, kam moramo 
iti, na katero pot se usmeriti v 
življenju. Tako nam postni čas 
ponuja spokorno in bogoslužno 
pot, ki nam pomaga spregledati 
svojo slabost in nam odpira srce 
Kristusovi usmiljeni ljubezni.

V postnem popotovanju se 
približujemo Bogu, kar nam o
mogoča gredati brate in njihove 
potrebe z novimi očmi. Kdor 

začenja videti Boga, gledati Kristusov obraz, vidi z 
drugačnimi očmi tudi brata, odkrije brata, njegovo do
bro, njegovo zlo, njegove potrebe. Zato je postni čas kot 
čas poslušanja resnice pravi trenutek za spreobrnjenje 
k ljubezni, saj je globoka resnica, Božja resnica obe
nem ljubezen. Če se spreobrnemo k Božji resnici, se 
moramo nujno tudi spreobrniti k ljubezni. K ljubezni, 
ki zna biti sočutna in polna Gospodovega usmiljena, 
kakor beremo v evangeliju: »Ko je Jezus videl množice, 
so se mu zasmilile (Mt 9,36). Cerkev se zaveda svojega 
poslanstva v svetu, zato ne neha oznanjati Kristusove 
usmiljene ljubezni, ke neprestano obrača svoj sočutni 
obraz na ljudi in narode vsakega časa. Spričo strašnih 
izzivov revščine velikega dela ljudi, nas nezanimanje 
in zaprtost v lastno sebičnost postavljajo v nesprejem
ljivo nasprotje s “Kristusovim pogledom”. Post in 
miloščina, ki ju skupaj z molitvijo Cerkev na poseben 
način predlaga v postnem času, so dobra priložnost, 
da se prilagodimo temu “pogledu”, pogledu Kristusa 
in da vidimo sami sebe, človeštvo, druge prav s tem 
pogledom. Vstopimo v tem duhu v resni in molitve 
polni postni čas, ki je ozračje ljubezni do brata.

Naj bodo to dnevi premišljevanja in zavzete molitve, 
v kateri se bomo pustili voditi Božji besedi, ki nam jo 
bogoslužje obilno nudi. Postni čas naj bo tudi čas posta, 
pokore in budnosti nad samimi seboj v prepričanju, da 
borba z grehom nikdar ne mine, saj je skušnjava vsa
kodnevna resničnost, šibkost in slepilo pa smo tudi vsi 

Benedikt XVI.

postni čas
meditacija o pomenu postnega časa
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izkusili. Postni čas naj s pomočjo miloščine dela dobro 
drugim, naj bo pristna delitev prejetih darov z brati in 
pozornost do potrebnihm, revnih in zapuščenih. Na 
tej spokorni poti naj nas spremlja Odrešenikova Mati 

Marija, ki je učiteljica poslušanja in zveste pripadnosti 
Bogu. Naj nam presveta Devica pomaga priti očiščeni 
in obnovljeni v razumu in duhu k obhajanju vélike 
skrivnosti Kristusove velike noči.

Vsi želimo napredovati.
V svoji stroki in povsod, se razume.
Vendar čutimo, da nas z vseh strani pritiska opada

nje, ki bo za vsakogar prišlo prehitro.
V športu pomeni trideset let začetek konca, umik. 

Intelektualci se pritožujejo, ker nimajo več takega spo
mina in zdržljivosti, kot so ju imeli pri osemnajstih.

Koliko so stari tisti, ki v industriji in trgovini ustvar
jajo, odkrivajo novo in osvajajo?

Starati se: ali ni to umetnost odrekanja, ki se je je 
treba naučiti v mladosti?

Ali se ne bo treba odkrito vprašati, v kakšen napre
dek še smemo upati?

Napredek telesa
Moje telo se je postaralo. Vedno manj in manj more 

dajati od sebe.
In vendar: ali ni bila njegova naloga tudi sprejemati?
Nisem samo ustvarjalec naporov, uspehov, mojstr

skih del. Sem tudi sprejemalec sporočil, ki mi jih pošilja 
svet, življenje in Bog.

Giovanni Papini, italijanski filozof, je umrl pri 
petinsedemdesetih. Njegova starost ni bila zavidanja 
vredna: ohromele roke in noge, skoraj slep, govoril je 
z veliko težavo. Pošastno?

Poslušajmo, kaj pravi sam:
»Vendar še lahko opazim igro sončne luči in svet

lobni krog žarnice. Z desnim očesom morem čisto iz 
bližine še zaznati sledove barve kake rože ali poteze 
kakega obraza. Prav ti sledovi izgubljenega življenja 
mi dajejo vsakokrat radost nad čudežem; meni, ki že 
dvajset let živim v strahu pred večno temo.«

Ali ni naše telo sposobno za izboljšave, za vedno 
globljo hvaležnost?

Če se skušamo obdržati “v formi”, delamo to 
zato, da bi ohranili v sebi živo in zdravo sposob
nost, veseliti se sveta, ki jo tako ogrožajo naša 
samopašnost, nezmernost in tisoč drugih oblik 
sebičnosti. Z leti zna naše telo vedno bolj ceniti 
dobre stvari, ne da bi se v njih izgubljalo.

Napredek duha
Ista zakonitost vodi razvoj našega duha.
Začne se s tem, da hoče človek osvojiti življenje, 

gospodovati, polastiti se množice stvari. Prav kmalu 
pa pride do svojih meja. Pravijo, da bi celo Einstein 
potreboval dve leti, da bi prišel na tekoče v fiziki, če bi 
se vrnil na svet. Človek v letih se nauči in si zapomni le 
s težavo tisto malo, kar mora vedeti. Ponižuje nas, ko 
čutimo, da nam življenje vsak dan odteka.

Kaj pa, če bi bil napredek v drugi smeri? Da bi se 

človeški duh, namesto da grabi in vleče k sebi, pustil 
zavzeti?

Skupina študentov je opazovala družbene reforme 
in prosila Paula Claudela, ki je bil takrat na višku svoje 
slave, naj napiše uvodnik za prvi zvezek njihove revije. 
Pričakovali so razpravo, dobili pa nekaj vrstic:

»Ne gre za to, da bi se mi dokopali do resnice, 
ampak da pustimo resnici, naj nas prevzame. Ne gre 
za to, da bi študirali, ampak da se s potrpežljivostjo 
naredimo sprejemljive za umetnost in pravičnost. Biti 
moramo koristni Tistemu, ki nas hoče za sodelavce. 
Biti moramo pripravljeni za mimohod Gospodov.«

Nehati je torej treba s tem, da bogatimo sebe, da bi 
nas mogel obogatiti Tisti, ki je večji od nas.

Napredek srca
Podvigi telesa v povezavi s svetom pripravljajo 

duha, da more sprejeti resnico. Polet duha pa priprav
lja novo notranjo rast celotnega človeka. V biološkem 
ritmu počasi propadajo telesne moči. Nekateri udarci 
življenja ne prizadenejo samo telesa. Kadar opazujemo 
starce, ki so blodnega pogleda samo še nemo navzoči 
med nami, se sprašujemo, kam so v teh življenjih, ki 
se nagibljejo h koncu, izginili tisti zakladi, ki smo jih 
nekoč občudovali, kam je odšla jasnost duha, ki je 
nekoč vodila druge.

Verujemo, da božje življenje, če ga le ne ovira greh, 
nadaljuje svoje delo v globini srca, čeprav telo in duh 
propadata. Verujemo, da božje življenje razodeva božjo 
ljubezen, ponižno dobroto in združenje s Kristusovim 
trpljenjem in smrtjo. Čeprav je njihova življenjska moč 
zmanjšana, jih ravno to dela koristne človeški družbi.

Svet nadnaravnih zaslug vedno uhaja izmed prstov 
tehnokratov in materialistov. Karkoli že ovira naše 
življenje od krsta do poslednje sodbe – vedno ostane vsaj 
ena gotovost: v resnici se ne staramo, ampak napredu
jemo »do Boga, ki razveseljuje našo mladost« (Ps 42).

Samo oči vere vidijo tu dovolj daleč.
»Mladost nosi tri razpoznavne znake:
voljo za ljubezen,
željo po spoznanju,
napadalnega duha.
Kljub svoji starosti in svojim težavam čutim 

nepremagljivo željo, da bi ljubil in da bi bil ljubljen;
čutim nepremagljivo željo, da bi spoznal vse novo 

na področju umetnosti in znanja;
ne umikam se borbi, kadar je treba braniti najvišje 

vrednote.
Tudi danes čutim, da me v neskončnem morju 

življenja nosi plima mladosti.«
(Giovanni Papini, Duhovna oporoka)

propad ali napredek?
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Anton Vovk
– novembra letos je bilo veliko slavje

Škofijski postopek za beatifi
kacijo nadškofa Antona Vovka je 
pri kraju. Sklepno dejanje, je bilo 
novembra v ljubljanski stolnici.« 
Postulator dr. Merlak je povedal, 
da bodo na Kongregacijo za 
zadeve svetnikov odnesli dva 
velika zvezka. Prvi ima naslov 
“Škofijska preiskava o življenju, 
junaških krepostih in sluhu sve
tosti božjega služabnika A. Vov
ka”, drugi pa naslov “Škofijska 
preiskava o čudežni ozdravitvi, 
ki jo pripisujejo priprošnji istega 

božjega služabnika”. »Pomembno je, da vse zbrano 
gradivo pošljemo še letos. Kakor je znano, imajo 
prihodnje leto naši škofje predviden uraden obisk 
ad limina in bodo med avdienco Benediktu XVI. la
hko priporočili zadevo v čimprejšnjo rešitev,« je dejal 
Merlak in ob koncu ponovil že večkrat slišano vabilo: 
»Vabim vas, da se Vovku v molitvah priporočate in 
o uslišanih prošnjah poročate postulatorju. Več bo 
takih sporočil, prej bo v nadškofu Vovku nebeškega 
priprošnjika priznala tudi vesoljna Cerkev.«

Janez F. Gnidovec
– z Žal bo prepeljan
v cerkev Srca Jezusovega

Tri dni po lanski nedelji svet
niških kandidatov se je v Rimu 
začel postopek preverbe, ali je bil 
škofijski postopek o domnevni 
ozdravitvi na priprošnjo škofa 
Janeza Gnidovca pravilno izpe
ljan. V Rim so listine odnesli 
dober mesec prej, torej avgusta 
2006, je povedal postulator Janez 
Cerar in sporočil veselo novico, 
da so letos 23. julija, na 111. oblet
nico Gnidovčevega duhovniškega 

posvečenja, iz Rima sporočili, da je bil postopek pravil
no izpeljan. Teologi na Kongregaciji za svetništvo zdaj 
skrbno prebirajo Gnidovčev življenjepis in njegovo 
krepostno življenje. Kot je dejal Cerar, bodo ugotovit
ve o veljavnosti sporočili še letos. »Ob tej priložnosti 

lazaristi želimo, da bi posmrtne ostanke sobrata škofa 
Gnidovca z Žal prepeljali v cerkev Srca Jezusovega na 
Tabor v Ljubljani – zato ker je v tem svetišču prejel 
škofovsko posvečenje, iz te cerkve je odhajal v misijone 
na Kosovo in v Makedonijo, v tej cerkvi je bil pogrebni 
obred, v tej cerkvi so mnogi molili in še molijo, da bi 
Gnidovec dosegel čast oltarja,« je sklenil Cerar.

Alojzij Grozde
– čudež za razglasitev mučenca
ni potreben
Škofijski postopek za Lojzeta 

Grozdeta je bil končan leta 1999, 
je povedal postulator Franci Vr
hunc. Postopek je vodil salezijan
ski inšpektor, sedanji beograjski 
nadškof Stanislav Hočevar in takrat 
so zadevo poslali na Kongregacijo 
za zadeve svetnikov v Rim, in ju
lija 2001 je izdala sklep, da je bil 
postopek pravilno in veljavno iz
peljan. »Kadar gre za ugotovitev 
mučeništva zaradi vere in Boga, 
takrat za kandidata ni potreben 
čudež,« je povedal Vrhunc in dodal, naj se verniki 
Grozdetu priporočajo, saj je tudi »od naših molitev 
odvisno, kdaj bo v Rimu prišel na vrsto«. Postavil ga je 
za vzor mladim, »ki se resno pripravljajo na življenje«, 
saj je Grozde, kot je dejal, zgled lepega mladostniškega 
življenja. Da bi dobil med slovensko mladino čim več 
posnemovalcev!

Friderik I. Baraga
– o razglasitvi za blaženega
bodo spet razpravljali leta 2013
Veljavnost škofijskega postopka 

za svetništvo F. I. Baraga so v Rimu 
razglasili že leta 1998. »Toda preden 
bo papež mirne vesti razglasil Bara
go za blaženega, bosta morala biti 
potrjena dva prava čudeža po njegovi 
priprošnji,« je v imenu postulatorja p. 
Bruna Korošaka povedal trebanjski 
župnik Miloš Košir. P. Bruno je za 
en čudež že predložil vse potrebne 
listine leta 1999, toda tako z zdrav
niškega kakor s teološkega vidika ga 
bodo obravnavali skupaj z drugim 

svetniški kandidati
Ljubljanska metropolija se na nedeljo svetniških kandidatov (16. septembra 2007) v Novem mestu 

spominjala vseh štirih svetniških kandidatov: Friderika I. Baraga, Janeza Gnidovca, Lojzeta Grozdeta 
in Antona Vovka, da verniki, kot je dejal škof Glavan, »v sebi poživimo zavest, kako svetniške zglede, 
svetilnike ima naš narod in se ob njih navdihujemo«. Vendar na slavju damo »poudarek le enemu 
in ga še bolj predstavimo«, je povedal Franci Šuštar ter zbrane povabil prihodnje leto tretjo nedeljo 
v septembru v Dobrnič, ko se bodo posebej spomnili škofa Baraga, ki je bil v tej župniji rojen in 
krščen. Stanje postopkov svetniških kandidatov so predstavili postulatorji.
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naša kultura
Silvester Čuk

LOJZE BRATUŽ
17. februarja 1902 – 16. februarja 1937

čudežem, ki ga je Vatikanu predložil sedanji mar
quettski škof Aleksander Sample leta 2003, zdravniška 
pričevanja zanj pa je predložil šele letos. Ker pa je 
po starem pravilu treba počakati vsaj deset let, da se 
ista bolezen ne bi morda povrnila, bodo v Vatikanu o 
razglasitvi škofa Barage za blaženega razpravljali spet 
šele leta 2013.

Pripomba urednika AM: človek se vprašuje, če 
sedanji marquettski škof, takratni postulator, za 
predpis, da se čudež obravnava šele po desetih letih, 
ni vedel, ali pa je nalašč predložil novejši čudež. Če 
tega ni vedel, se človek upravičeno vprašuje, kako je 
sploh mogel biti postulator. Če pa je to storil nalašč, 
si lahko misli vsak sam, zakaj.

Note je bral tako zgodaj kot črke
Ta junak zvestobe narodi in veri se je rodil 17. feb

ruarja 1902 v Gorici v delavski družžini. Njegov šest 
let starejši vrat Jožko je študiral bogoslovje, a se zaradi 
prevelike tenkovestnosti ni dal posvetiti v duhovnika. 
Izkazal se je kot odličen vzgojitelj kot vodja sloven
skega dijaškega zavoda Alojzijevišče v Gorici. Lojze je 
obiskoval osnovno šolo in pripravnico za srednjo šolo 
v rodnem mestu, ob začetku vojske z Italijo (1915) je 
moral šolanje prekiniti. Že mlad je pokazal silno nag
njenje do glasbe: pri desetih letih je pridobil osnovno 
znanje o harmoniji in orglanju, trinjastleten je sedel 
za orglami.

Med prvo svetovno vojsko so družino odvedli v 
pregnanstvo v notranjost Italije. Po vojski je Lojze 
obiskoval dveletni učiteljski tečaj, potem pa služboval 
kot učitelj v raznih krajih (Šmartno v Brdih, Solkan, 
Batuje). Leta 1929 je sprejel povabilo nadškofa Sedeja 
za profesorja glasbe v škofijski gimnaziji. Konec tega 
leta je dobil policijski opomin in bil zaprt, zato je moral 
semenišče zapustiti. Leta 1930 ga je nadškof Sedej 
imenoval za nadzornika cerkvenih pevskih zborov 
na Goriškem in kot tak je uradno obiskoval cerkvene 
pevske zbore na podeželju, jih učil in orglal pri sloves
nostih. Povsod, kjer je služboval kot učitelj, je nastopal 
tudi kot organist, pevovodja in kulturni delavec. Zaradi 
tega je bil pri fašistih “zaznamovan”. Uveljavil se je tudi 
kot skladatelj (na skladbe se je podpisoval Sočenko). Z 
več pesmimi je sodeloval pri lepih pesmaricah Goriške 
Mohorjeve družbe (Božji spevi, Gospodov dan, Zdrava 
Marija).

Srečali sta se dve sorodni duši
Za precej njegovih tam objavljenih skladb je 

napisala besedilo mlada tolminska pesnica Ljubka 
Šorli, ki je pomagala materi v trgovini ter nekaj časa 
nadomeščala organista in vodila dekliški zbor. »Srečali 
sta se dve sorodni duši,« je zapisal Kazimir Humar, »ona 

občutljiva pesnica, on nadar
jen glasbenik in skladatelj.« 
Leta 1933 sta se poročila in 
rodila sta se jima dva otroka: 
hči Lojzka (19. junija 1934) 
in sin Andrej (27. novembra 
1936), ki sta oba dosegla aka
demski naslov, čeprav sta že 
v nežni mladosti ostala brez 
očeta. Na videz krhka mati 
Ljubka je bila močna žena, 
kakršno opeva Sveto pismo. 
Njen mož Lojze, ki se je z vso 
predanostjo posvečal glasbeni 
in kulturni dejavnosti, je bil 
srečen v svojem toplem družinskem gnezdu. Nanj pa so 
budno prežali fašistični sokoli. Nekaj časa je bil dirigent 
italijanskega pevskega zbora v goriški stolnici. Redno je 
hodil v Podgoro, kjer je bil organist in pevovodja. Tam 
je njego zbor v nedeljo, 27. decembra 1936 (sin Andrej 
je imel prav ta dan en mesec) pozdravil novorojeno 
božje Dete z milo slovensko božično pesmijo. Po maši 
so ga fašisti prisilili, da je pil strojno olje pomešano 
z bencinom. Za posledicami tega nasilja je v hudem 
trpljenju poldrugi mesec kasneje, 16. februarja 1937, 
en dan pred svojim 35. rojstnim dnevom, umrl. Postal 
je živa priča in tudi simbol enega najhujših narodnih 
zatiranj sredi Evrope tridesetih let.

»Venec spominčic možu na grob«
Mlada vdova z dvema nebogljenima otrokoma se je 

najprej zatekla k materi in sestri v Tolmin, a že jeseni 
so se vrnili domov v Gorico. Ljubka je v vojnem času 
na lastni koži izkusila grozovitost policijskih zaslišanj. 
Razpad fašistične Italije je dočakala v taborišču v 
Zdravščini, kjer je zdaj vzidana spominska plošča z 
besedami, ki jih je napisala ona: »Skoz trpljenje nas 
žlahtni usoda.  Ena vera je, en klic: svoboda!«

Pohitela je v Gorico in z otrokoma odšla v Tolmin, 

»Ni bil heroj, ni pripravljal zased, nikogar ni sovražil, ljubil je glasbo, imel je dva komaj rojena 
otroka, ljubil je življenje in poštenost,« je na eni od številnih proslav ob 50letnici mučeniške smrti 
skladatelja Lojzeta Bratuža v februarju 1987 dejala Nada Pertot. Tega evangeljskega moža, ki so ga 
fašisti zastrupili s strojnim oljem, da je v mukah umrl, je goriška Cerkev uvrstila v seznam krščanskih 
pričevalcev – svetniških kandidatov.
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kjer je po vojski postala učiteljica. Leta 1946 se je vrnila 
v Gorico in vse do upokojitve (1975) je poučevala v 
mnogih vaseh goriške okolice. Bila je ne le učiteljica, 
ampak tudi zgledna vzgojiteljica, ki živi iz korenin svoje 
globoke vere. Ta izžareva iz njenega sonetnega venca 
z naslovom Venec spominčic možu na grob, ki je izšel 
v knjižni (bibliofilski) izdaji v Gorici leta 1957. Iz tega 
venca diha krščansko odpuščanje do krivcev smrti 
ljubljenega moža. Anton Kacin je v spremni besedi 
zapisal: »Venec spominčic ni in noče biti obtožba oseb, 
naroda ali države, pač pa obtožuje zlo, ki nujno izvira 

iz vsakega totalitarizma.« Ta venec je v zbirko Izbrane 
pesmi (Gorica 1975) prišel pod naslovom Ti in jaz in 
tri leta življenja.

Že nekaj mesecev po mučeniški smrti Lojzeta 
Bratuža so v misijonski tiskarni v Grobljah pri Domžal
ah natisnili knjižico z naslovom Čisti žrtvi svetal 
spomin avtorja, ki je ostal nepodpisan (iz varnostnih 
razlogov, ker je bil italijanski državljan). Danes vemo, 
da je bil to Bratužev dolgoletni prijatelj Rado Bednarik. 
Naslov te knjižice so izbrali za napis na Bratuževo spo
minsko ploščo v Podgori.

Zahodni Frizijci, ki živijo na severu Nizozemske 
so dobro organizirani in njihovi izgledi so rožnati. 
Frizijska manjšina pa je prisotna tudi v Nemčiji, kjer 
zadobi naziv “severno frizijska”. Nemški Frizijci žive 

na skrajnem severu Nemčije, v Landu Schleswig
Holstein, predvsem pa na otokih ob obali, kamor se 
vsako poletje vsuje plaz znanih in bogatih nemških 
osebnosti (veliko jih pripada politični in ekonomski 
eliti v državi), ki imajo na teh prelepih otokih svoje 
počitniške hišice. Severni Frizijci se v mnogočem 
razlikujejo od svojih bližnjih bratov na nizozemskih 
tleh. Jezik, ki ga govore, ni enak, predvsem pa se je ta 
manjšinska skupnost v stoletjih izoblikovala na povsem 
različen način. Frizijci so v Nemčiji živeli na dokaj raz
pršenem ozemlju; otoška stvarnost predstavlja pač 
veliko mero izoliranosti, pa ne samo to; tukajšnje frizij
sko prebivalstvo je razpršeno na več otokov, vsakega 
izmed katerih označuje lastno frizijsko narečje. Ta vse
stranska razpršenost je za Frizijce v Nemčiji pomenila 
in še vedno pomeni nekomuniciranje med sabo v 
neki standardni frizijski jezikovni obliki. Frizijci iz 

različnih nemških otokov in obalnega pasu se med 
sabo pogovarjajo v ... nemščini. Povsem logično je, 
da je posledica te nepovezanosti pomanjkanje neke 
skupne manjšinske identitete. Severni Frizijci na svo
ji koži zelo močno občutijo vpliv nemškega sveta, 
predvsem v zadnjih desetletjih, ko je praktično edina 
ekonomska gonilna sila turizem. V preteklosti je bilo 
na tisoče severnih Frizijcev primoranih zapustiti rodno 
zemljo in se izseliti v Ameriko; veliko jih je tudi delalo 
na nizozemskih ribiških ladjah, ki so se odpravljale 
na odprto morje, da bi lovile kite in tjulne. Danes 
so vse te ekonomske dejavnosti postopoma zamrle; 
nemški Land SchleswigHolstein je v 50. letih izpeljal 
izboljševalni plan, po zaslugi katerega so iztrgali morju 
nekaj zemlje, zgradili nasipe in podobno. Nihče pa ni 
začel kake ekonomske ali industrijske dejavnosti na 
tem severnem področju, predvsem na otokih, da bi 
dal tukajšnjemu prebivalstvu konkretne možnosti, da 
si tu ustvari življenje. Frizijci so postopoma izgubljali 
svojo kulturo in svojo povezanost predvsem zaradi 
dveh razlogov: tako ljubljeno morje je zanje večkrat 
pomenilo tudi usodnost, saj je pogoltnilo prenekateri 
naseljeni košček zemlje; drugi razlog pa je “človeške 
narave”: emigracija. Danes je gonilni motor celotnega 
področja turizem, ki predstavlja za severne Frizijce 
razkošno vrtnico. Ta vrtnica je vedno lepša, saj se je 
turistična dejavnost v zadnjih desetletjih razcvetela z 
neverjetno hitrostjo (od leta 1970 do 1990 je bil po
rastek skoraj 150%). Obenem pa je turizem tudi trn v 
steblu frizijskega sveta. S sabo namreč pripelje nemško 
veličino, tako da frizijska identiteta postopoma izgublja 
pomen. V nevarnosti pa je tudi ekološko ravnovesje 
te posebne pokrajine, ki je bila zaradi svoje specifike 
vključena v nacionalni park.

V stoletjih so se na tem severnonemškem pasu 
mešale kar tri narodnostne skupnosti: frizijska, nemška 
in danska. Danska je namreč geografsko zelo blizu, 
tako da je to ozemlje tudi naselitveni teritorij dan

evropa narodov
Vida Valenčič

Severna Frizija
otoška posebnost v Nemčiji

severnofrizijski otok Langeoog
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ske manjšine v nemški državi. In po zaslugi danske 
manjšine je bilo Frizijcem priznanih nekaj osnovnih 
pravic (tudi če Frizijci v Nemčiji še vedno nimajo 
nobenega uradnega statusa v državi). Ustava Landa 
SchleswigHolstein npr. uvršča med svoje naloge tudi 
obrambo pravic »danske narodnostne manjšine ter 
frizijske skupnosti«. Danes se frizijskega jezika uči 
le kakih 1.000 otrok in to povsem prostovoljno, saj 
je frizijščina uvrščena kot prostovoljni popoldanski 
predmet v šolah. Šolski sistem je na teh tleh prebro
dil marsikatero obdobje. V Severni Friziji že od 19. 
stoletja dalje poučujejo izključno v nemščini (izjema 
so danes šole, ki pripadajo danski manjšini), nikakor 
pa ne v frizijščini. Najhuje se je Frizijcem godilo pod 
nacizmom, ko je bil jezik skoraj povsem ukinjen. 
Pokrajinska vlada je leta 1947 zopet dovolila njegovo 
poučevanje, vendar omejeno le na dve ali tri učne ure 
prostovoljnega pouka. Danska manjšina, ki je prisotna 
v Severni Friziji, je veliko bolj odprta. Skoraj vse dan
ske šole vključujejo tudi poučevanje frizijščine v svoj 
program. Frizijci v Nemčiji lahko poleg tega računajo 
ne samo na finančno podporo z nemškega Kiela in 
krajevnih občinskih uradov, pač pa tudi od danske 
države. Njihove dejavnosti pa se žal omejujejo le na 
vzdrževanje frizijske kulturne zakladnice v “muzej
skem smislu”: ohranjanje muzejev in zgodovinskih 
lokacij ter folklorna dejavnost. Severna Frizija gre v 
smer postopnega izgubljanja svoje posebne kulture, 
svojega jezika. Ohranjajo se le tradicije, kot so npr. 
kresovi na predvečer praznika sv. Petra, 22. februarja, 

ter raznorazna tekmovanja v jahanju. Kanček pozi
tivnosti pa vliva poseben frizijski “fenomen”: obstoj 
tako imenovanih “jezikovnih botrov”. Slednji so starejši 
Frizijci, ki tekoče obvladajo jezik in prostovoljno 
pomagajo pri učenju frizijščine posameznim učencem 
v šolah. Večkrat se med mladim šolarčkom/šolarko in 
“jezikovnim botrom” stke prav poseben odnos, ki že 
sam po sebi predstavlja tudi dodatno motivacijo pri 
spoznavanju frizijske kulture. Velika večina šolske 
mladine namreč nima več možnosti, da bi doma slišala 
frizijsko besedo, tako da so ti posebni botri, poleg 
učitelja seveda, edini posredniki frizijske kulture. Želja 
po spoznavanju frizijščine in frizijske kulture pa še 
vedno tli v prebivalstvu in se izraža predvsem v široki 
ponudbi večernih jezikovnih tečajev za odrasle, v orga
nizaciji nemške Ljudske univerze Volkshochschule.

Kaj pa povezava med nemškim in nizozemskim 
delom frizijskega sveta? V resnici so odnosi zelo šibki. 
Takoj po vojski so se Zahodni Frizijci (na Nizozem
skem) v veliki meri izogibali takih vezi, ker je bil del 
Severnih Frizijcev v Nemčiji osumljen povezave z 
nacionalsocializmom. Danes je vse to mimo, posledice 
pa so ostale. Povezave potekajo večinoma le na institu
cionalni ravni, ne pa v obliki kakih spontanih povezav 
med prebivalstvom obeh krajin. Razlika je zelo prepro
sta: Frizijci na Nizozemskem so ohranili svojo etnično 
zavest, medtem ko so se Frizijci v Nemčiji (seveda 
zaradi različnih geografskih, predvsem pa zgodovin
skih razmer) vedno bolj navzeli nemške kulture.

Dejstva so znana: 25letni Egipčan Mohamad Ah
mad Hegazi se je pred leti spreobrnil v krščanstvo 
(nekateri pravijo, da pred devetimi, drugi pred šestimi, 
muslimanska verzija pa trdi da pred nekaj meseci). 
Potem se je poročil z žensko po imenu Zeinab, ki je 
tudi postala kristjanska po imenu Kristina. Poleti 2007 
je zahteval, da naj bo njegovo spreobrnjenje priznano 
tudi v njegovih dokumentih.

V Egiptu je v osebni izkaznici obvezno označena 
tudi vera in njegova je bila do zdaj islam. To pa pomeni, 
da bo nastopal kot musliman na raznih področjih: 
pravo, nasledstvo, otroci in podobno.

Uprava je njegovo zahtevo zavrnila in je ni obravna
vala, zato se je Hegazi obrnil naravnost na vlado.

Kako to, da je to spremembo zahteval šele zdaj, 
po letih svojega spreobnjenja. Morda zato, ker par 
pričakuje otroka. In če sta onadva registrirana kot 
muslimana, bo moral biti otrok obvezno registriran 
kot musliman, ne glede na voljo staršev.

Ob odklonitvi uprave je Hegazi začel pravni proces 
v katerem zahteva svoje pravice. Pomaga mu odvetnik, 
ki je član nevladne organizacije.

To je nadvse važno, bolj, kot se zdi, tudi zato, ker se 
je stvar razširila po mnogih svetovnih medijih in zdaj 
tudi ves egiptovski tisk obravnava njegov primer.

Naprej so prišli odzivi ulemov, potem pa preprostih 
ljudi. Zelo velika večina trdi, da je Mohamada Hegazija 
treba ubiti kot odpadnika. Le malo jih je, ki si upajo 

islam
P. Samir Khalil Samir, SJ

obsedenost islama
zaradi spreobrnjenj

Primer Mohamada Hegazija, mladega egiptovskega spreobrnjenca v krščanstvo, ki hoče to priznanje tudi 
s pravnega vidika, je v islamskem svetu odprlo novo debato o spreobrnjenjih, ki jih pogosto vidijo kot dejanje 
odpada, ki zasluži smrt. Pojavila se je prava obsedenost islama zaradi osebnih spreobrnjenj, ker se je ta vera 
skrčila bolj v nekako narodnostno in družbeno podvrženost. Najde se tudi kdo, ki govori celo o načrtu spreo
brniti v islam Evropo in ves svet in evropske vlade mu pri tem celo pomagajo.
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navajati Koran – ki pravi, da »v zadevah vere ni prisile« 
– in se izražajo v korist njegove svobode.

Osebna izkaznica
Že desetletja liberalni svet v Egiptu zahteva ukinitev 

tega podatka v uradnih dokumentih, saj služi samo 
diskriminiranju nemuslimanov.

Jaz sam sem dostikrat izkusil to diskriminacijo in 
moram reči, da kljub obljubam tolikih politikov ne 
uspe črtati tega podatka iz osebne izkaznice. So, na 
primer, katoliški bogoslovci, ki so na osebni izkaznici 
označeni kot “muslimani”. Če kdo hoče to spremeniti, 
se izgovarjajo, »da je to zapleteno« in »da je biti musli
man prednost«.

Vse to ni samo problem birokracije. To je poskus 
nekaterih upravnih uradov, da bi izkoristili svoj položaj 
za “islamizacijo” kristjanov, ali pa je preprosto odpor 
narediti to spremembo. Ta odpor pa ni pripisovati 
počasnosti egiptovske birokracije. Dokaz je, da v obrat
ni smeri ni nikoli težav spremeniti osebno izkaznico 
kristjana, ki prestopi v islam. To napravijo takoj! Torej 
je tukaj nek lobby, neka usmerjenost javne uprave isla
mizirati ljudi začenši pri uradnih dokumentih.

Nekaj podobnega se dogaja v Turčiji – v laični Tur
čiji! – kjer je treba za spremembo lastnega imena v 
krščansko ime, kot mi je dokazal eden mojih sobratov, 
treba čakati leta.

Pojav je splošen in je usmerjen v islamizacijo čim 
večjega števila kristjanov (ki jih je v Egiptu najmanj 7 
milijonov). Ena mojih sorodnic, ki je kristjanka že v 
tretji generaciji, je z vso družino uradno “muslimanka”. 
Otroci, ki gredo vsako nedeljo k maši, so registrirani 
kot “muslimani”. To jim dela težave pri porokah s krist
jani in pogosto morajo zbežati iz dežele, da se lahko 
poroče po krščanskem obredu.

Problem je, da ta položaj brani zakon. Egiptovski za
kon določa, da otroci »pripadajo najboljši veri«, to pa je 
islam. Taka trditev v zakoniku razloži vse diskriminacije. 
Na primer: muslimanka nima pravice poročiti se s krist
janom, ker otroci pripadajo očetu in bi bili “kristjani”. 
Vsa zakonodaja je usmerjena v islamizacijo.

To ima posledice tudi v Italiji. Leta 2006 je povzročil 
vik in krik primer Tunizijke, ki se je hotela poročiti s 
krščenim, toda ne praktičnim katoličanom Italijanom. 
Za italijansko državo je morala ženska predložiti doku
ment o samskem stanu, ki so ga zahtevali na tunizijski 
ambasadi. Kot odgovor je tunizijski konzulat zahteval 
ženinov dokument, da bi se prepričal, da je bodoči 
mož “musliman”.

In pri vsem tem je Tunizija ena redkih “umirjenih” 
muslimanskih dežel in dokaj laična! Par še sedaj ni po
ročen, ker tunizijski konzulat noče izročiti samskega 
lista. Vsako leto je v Italiji na desetine takih primerov. 
To pa kaže na hudo vmešavanje muslimanske vere na 
osebne odločitve. Na žalost se niti Italija niti Evropa ne 
zavedata, da ju te dežele “okrog prinašajo”.

Prav te mesece poteka v Egiptu velika pravna de
bata o primeru dvanajstih kristjanov: formalno so se 
spreobrnili v islam, da bi se lahko ločili in so takoj 
dobili nove osebne izkaznice z oznako nove vere. Takoj 

nato so znova izjavili, da so kristjani in zahtevajo stare 
dokumente nazaj. Zgleda, da jim bo pred koncem leta 
ustreženo.

Kot je jasno je vprašanje osebne izkaznice precej 
važno in to razlaga vztrajnost debate v islamskem 
svetu. V resnici gre za korak, ki bi lahio peljal do neke 
določene nevtralnosti države v odnosu do vere.

Obsedenost zaradi spreobrnjenj
V islamskem svetu vlada resnična in prava obsede

nost proti spreobrnjenjem. Najmanj sedem islamskih 
držav ima smrtno kazen za spreobrnjence iz islama. 
V Sudanu, Iranu, Savdski Arabiji, Nigeriji, Pakistanu, 
Mavretaniji… jih ubijejo. Druge države – kot Egipt 
– jih obsojajo na zapor ne kot odpadnike, ampak ker 
so razžalili islam, kot razlaga Hossam Bahgat, član egip
tovske Iniciative za osebne pravice.

Po vladnem dnevniku AlMassa so vsi imami soglas
ni, da je treba ubiti odpadnika Hegazija. Pravijo, da je 
treba uporabiti šarijo (ne Koran) in ta zahteva smrtno 
kazen.

Bolj umirjeni pravijo: če odpadnik skriva svoje spre
obrnjenje in ne razglaša svoje odločitve, ga ni nujno 
ubiti, ampak lahko živi. Če pa da to v javnost, izziva 
pohujšanje (fitna) in mora umreti.

Slučajno sem odprl stran “Foruma arabske aviaci
je”. V odseku “islam” te spletne strani je govora o tem 
edinem primeru, o spreobrnjenju Hegazija. Vseh osem 
navedenih odmevov trdi, da ga je treba ubiti. Nekate
ri pravijo bolj prikrito: »Vlada mora sprejeti najtršo 
odločitev, da odpravi ta primer,« vsi drugi pa nava
jajo Koran: »Fitna je slabša kot umor« (Koran 2,191 in 
2,217), drugi navajajo: »Islam je najboljša vera,« spet 
drugi: »Ubijte jih, da ne pride do fitne,«, spet drugi: 
»Kdor hoče vero, ki je drugačna od islama, njegovo bo
gočastje ne bo sprejeto in bo v drugem življenju med 
izgubljenimi« (3,85). Nihče pa ne navaja koranskega 
stavka, ki zatrujejo svobodo vesti in jo je navedel papež 
v Regensburgu 12. septembra 2006: »V zadevah vere ni 
prisile,« (2,186); pa tudi ne drugega, ki pravi: »Resnica 
prihaja od tvojega Gospoda. Kdor hoče, naj veruje, 
kdor noče, naj ne veruje« (18.29).

In tako je na desetinah islamskih spletnih straneh 
v enem samem tednu.

V povprečju je na deset takih, ki hočejo umor, en 
sam, ki pravi: »Mislim, da je Hegaziju treba pustiti svo
bodo odločitve.«

Spet drugi govorijo, da je sicer res, da je v Koranu 
vrstica »ni prisile…«, vendar jo je črtala (nusikha) znana 
“vrstica meča” (âyat alsayf), ki naj bi črtala na desetine 
vrstic, ki pa jih nihče ne zna označiti: ali 5. vrstico 9. 
poglavja (imenovano “pokora”, altawbah), ali 29., 36. 
ali 41. vrstico: vse govore o ubijanju drugega in jih 
pogosto uporabljajo proti odpadnikom.

V resnici pa po mnenju učenjakov ta način branja 
ni pravilen. Treba je natančno povedati: v koranski ra
zlagi je načelo, da ena vrstica lahko črta druge vrstice 
(2,106). Toda katere vrstice so črtane, mora biti jasno 
v Koranu samem, ali pa mora biti to soglasna odločitev 
prvotne skupnosti. Vsekakor učenjaki pravi, da v tem 
primeru nikakor ni soglasnosti. Po mnenju največjega 
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srednjeveškega učenjaka Jalal alDina alSuyuti (umrl 
1505), je v Koranu samo 21 vrstic, ki odgovarjajo tem 
načelom.

Smrt odpadniku
Vsekakor so proti Hegaziju mnenja treh znanih 

imamov. Prvi je imam Yusuf alQaradawi, zelo izve
den na svojem področju, ki navaja na desetine mest iz 
prvih stoletij in zaključuje, da je treba Hegazija ubiti, 
ker je nevarnost za skupino, skupina pa ima prednost 
pred posameznikom. Misel je: če ta začne govoriti in 
reče, da je zadovoljen, da je kristjan, če se še pojavi 
smehljajoč in z evangelijem v roki na fotografiji, je to 
nesprejemljivo in je nemuslimanska propaganda, ki 
uradno ni dovoljena niti v Egiptu niti v drugih islam
skih deželah. In ker Hegazi dela krščansko propagando, 
ga je treba ubiti.

Suad Saleh, muslimanska sodnica in dekan fakultete 
za islamske znanosti na univerzi AlAzhar, je izjavila, 
da sicere v zadevah vere ni prisile, da pa Hegazi dela 
propagando in je torej treba uporabiti zakon. Sodnica 
svetuje dati odpadniku 3 dni časa, da se pokesa in 
spreobrne nazaj v islam (istitâbah), potem pa »uporabi
ti zakon« (to je ubiti ga).

Egipčanski veliki mufti dr. Ali Gomaa, ki je največja 
egipčanska verska avtoriteta, je junija 2007 izjavil za 
Washington Post, da odpad »ne bi smel« biti kaznovan 
z umorom«, to pa je povzročilo kup odmevov na Azhar
ju. Ko so potem mnogi izjavili, da so za umor, se je na 
nekakšen meglen način umaknil in še zdaj ni mogoče 
razumeti, kakšno je njegovo stališče. Očitno je hotel 
pomiriti zapad z uporabo dvoumnih formul, kot je 
tista, ki jo ponavlja: »Odpad je treba kaznovati, kadar 
povzroča fitno ali kadar ogroža temelje družbe.«

Kot smo povedali, v Koranu ni predvidena za od
padnika nobena kazen na tem svetu. Toda imami se 
naslanjajo na nek hadith islamskega Preroka, ki ga je 
prenesel Ibn Abbas: »Ubijte tistega, ki spremeni vero.« 
Naslanjajo se na dejstvo, da je Mohamed uporabil kazen 
proti Abdallahu Ibn alAhzalu, ki je pred umorom iskal 
zaščito v svetišču Kaabe, pa je Mohamed ukazal svojim 
tovarišem, naj ga ubijejo.

Vsemu temu je treba dodati reakcije staršev Hegazi
ja in njegove žene. Hegazijev oče je na vprašanje islam
skih sodnikov zanikal, da bi se njegov sin spreobrnil v 
krščanstvo. Njegova mati je začela histerično vpiti: »Moj 
sin je mrtev, med nama ne bo več stikov do sodnega 
dne!« Ali Kamel Suleiman, oče Zeinab, dekleta, je bil 
bolj jasen. Izjavil je za neodvisni dnevnik alDustur: 
»Prinesite mi mojo hčerko kakorkoli, tudi mrtvo.« Po 
egipčanski mentaliteti to pomeni: ubijte jo, ali pa mi 
jo pripeljite živo in jo bom jaz ubil.

Zaradi tega odnosa staršev je Kopt Mamduh Nakhla, 
direktor centra “alKalima” za človekova pravice, ki je 
pri upravi vložil zahtevo za priznanje Hegazijevega 
spreobrnjenja v krščanstvo, to umaknil iz dveh razlogo: 
ker ni hotel prekiniti stikov Hegazija z njegovo družino 
in ker »v koptski Cerkvi ni potrdila o Hegazijevem spre
obrnjenju.« To je potrdil p. Morcos, škof, ki je blizu 
patriarhu Šenudi, ki je izjavil: »Cerkev se ne ukvarja s 
prozelitizmom.«

V vseh zadevah spreobrnjenj je koptska Cerkev na
vadno zelo previdna, ker mora pač upoštevati “splošno 
dobro”, da ne bi ogrozila pogajanj z vlado. Toda Rumani 
Gad elRabb, ki je tudi odgovoren za center alKalima, je 
za agencijo APF izjavil, da je skupina umaknila zahteva, 
ker so jim grozili.

Zdi se, da je varstvo družin, otrok, žensk in starejših 
nekaj pozabljenega, zaprašenega. Bolj “moderno” je bo
riti se za pravice živali ali dreves. Najhujše pa je občutiti 
splošno brezbrižnost, molk demokratičnih sistemov in 
medijev glede grozljivih krivic, ki se dogajajo kje daleč 
od nas, danes leta 2007. Gre za tišino, ki zbuja strah. 
Vsi, tudi kristjani, vemo, da se dogajajo nečloveške 
družbene krivice. In molčimo križem rok.

Pomislimo npr. na Kitajsko. Kako moremo živeti 
mirno svoje življenje, če vemo, da je tamkajšnji krvo
ločni režim v zadnjih 30 letih povzročil 150 milijo
nov nasilnih žrtev? Da je pobil samo leta 1989 po 
demonstracijah na trgu Tienanmen tri tisoč ljudi? Da 
je vedno ista tiranija z genocidom na Tibetu (ki se še 
vedno nadaljuje) že poklala 800 tisoč oseb, ki – kot je 
povedal Dalaj Lama – »niso bile le ustreljene, ampak 
trpinčene, križane, zadušene, zažgane, potopljene, 

obešene, zapuščene brez hrane, vržene v vrelo vodo, 
pokopane žive, razčetverjene ali obglavljene»? Kitajska 
je znana tudi po tem, da je v njej največ smrtnih ob
sodb. “Krivca” največkrat ujamejo in ustrelijo še isti 
teden; pogosto je pri ustrelitvi prisoten tudi kak kirurg, 
ki takoj po strelu opravi svoje in nekaj ur kasneje se 
v bližnji kliniki funkcionar partije veseli presajenega 
organa...

Dovolj? Ne še! Ena najbolj pošastnih tragedij, ki se 
dogaja na Kitajskem, članici Združenih narodov (!), je 
smrt tisočev otrok, katerih “krivda” je ta, da so se rodili 
kot deklice. Še vedno obstajajo mesta, katerih pločniki 
so dom in grob za preštevilne otroke brez otroštva in 
upa v prihodnost. Znana je kitajska “politika sinčka 
edinčka”, ki jo je Peking sprejel že leta 1980: vsak par 
lahko ima le enega otroka oziroma dva na kmečkem 
podeželju, če je prvi deklica ali pohabljen otrok. In 

misijoni
Danijel Devetak

KITAJSKA
blagor medvedom!
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kitajske oblasti z veseljem ugotavljajo, da bi jih sedaj 
bilo 300 milijonov več, ko bi ne izvajali te politike. 
Trenutno jih je 1,27 milijarde, leta 2050 naj bi jih bilo 
1,6 milijarde, nakar naj bi začelo število prebivalcev 
počasi upadati. Ker ima na Kitajskem vsak par raje 
fantka kot punčko, se prepogosto dogaja, da se odloči 
za splav, komaj zve, da je še nerojeni otrok deklica, ali 
da komaj rojeno ubije oziroma kar preprosto zapusti 
na cesti v strahu, da bi oblast izvedela za rojstvo tega 
neprvega otroka, ali v želji, da bi se prej ali slej rodil 
fantek; in ljudje hodijo mimo teh nebogljenih in nagih 
trupelc z rokami v žepu... Deklice v “najboljšem” prime
ru zaprejo v sirotišnice, ki so bolj podobne lagerjem; 
tam jih zaradi življenjskih razmer povprečno umre 
vsaj polovica.

Februarja 2001 je Wahington Post poročal o 30
letnem kmetu v pokrajini Yunnan, ki so ga funkciona
rji “družinskega načrtovanja” obesili z glavo navzdol, 
mučili z ognjem in bičali ter na koncu usmrtili. Zakaj? 
Ker ni hotel povedati, kam se je skrila njegova žena, 
osumljena nosečnosti brez dovoljenja...

Tišina se nadaljuje. Številne države – zaradi ideolo
ških ali komercialnih razlogov – previdno molčijo, ko 
gre za spoštovanje človekovih pravic na Kitajskem.

V morju brezbrižnosti se je dvignil glas. Pred ne
kaj meseci se je italijanski vladni podtajnik odpravil 
na kitajsko ambasado v Rimu in ostro protestiral. 
Proti čemu? Proti trpinčenju medvedov, ki jih na 
Kitajskem, vklenjene v ozke kletke, izkoriščajo 
za dragocena zdravila...

MADAGASKAR
nobenih vojaških igrač

Antananarivo, 25. decembra 2007 – Mešani generalni štab (policija, žandarmerija in vojska) je odločil, da 
Božiček to leto ne sme nositi “vojaških igrač” in je prepovedal uvoz ter kupovanje in prodajo predmetov, ki 
posnemajo vojaške reči, kot puške, pištole ali uniforme. »Ta vrsta igrač, ki so tako realistične, lahko povzroči 
zmešnjavo med ljudstvom. Posnetek orožja ni otroku primerno darilo,« je povedal polkovnik Rihard Ravaloma
nana. Agencija Misna.

MALAVI
božična amnestija

Lilongwe, 25. decembra 2007 – Preko 400 zapornikov, kar je 4% vseh zaporniških prebivalcev v deželi, je 
predsednik Bingu wa Mutharika osvobodil za božične praznike. Vzrok je bil, da so »zaporniki imeli kronične 
bolezni ali pa so bili preveč bolni, da bi ostali za rešetkami«.  V deželi je 10.800 zapornikov v 23 zaporih, ki so 
zgrajeni za 400 ljudi. Agencija Misna.

KAMERUN
črtan dolg

Yaoundeé, 24. decembra2007 – Nemška vlada je Kamerunu črtala dolg v vrednosti 1 milijarde in 200 milijonov 
dolarjev. Pogoj, ki so ga postavili v dogovoru je, da ta denar namesto plačila dolga porabijo za gradnjo letališča 
v Yaoundé, pristanišča v Douali, železniške mreže in nove zgradbe za nacionalno televizijo. Agencija Misna.

IRAK
Unicef opozarja na stisko otrok v Iraku

Bagdad, 21. decembra 2007 – Skoraj pet let po začetku ameriške okupacije Iraka so življenja milijonov otrok v 
tej državi osiromašena zaradi nasilja, slabe prehrane in slabega izobraževanja. Minulo poletje je šolanje končal le 

IRAK
Američani našli center za mučenje in množično grobišče

Bagdad, 201207  Ameriški vojaki so v okviru obsežne operacije na območju severno od Bagdada v bližini 
kraja Muktadija odkrili center za mučenje, nedaleč stran pa še množično grobišče s 26 trupli. Center, v katerem 
so med drugim našli okrvavljene nože, verige in sistem za mučenje z elektrošoki, naj bi uporabljala teroristična 
skupina Al Kaida v Iraku. Grozljivo najdišče se nahaja približno 90 kilometrov severno od Bagdada v provinci 
Dijala, odkrili pa so ga po namigih lokalnih prebivalcev. »Ko smo pri iskanju teroristov vstopili v center, smo 
našli več kosov orožja, mučilnico z verigami, kovinsko ležišče, ki je bilo še vedno povezano z akumulatorjem, 
ter še vedno krvave nože in meče,« je povedal general Mark Hertling. Agencija APP.

NIGER
odkrit ogromen dinozaver

Niamey, 14. decembra 2007 – Po desetih letih študija okamenin, ki so jih našli leta 1997, so ugotovili, da je v 
Sahari v razdobju krede (pred 145 do 65 milijoni let) živel ogromen mesojedi dinozaver, ki so ga poimenovali 
Carcharodontosaurus iguidensis. Bil je dvonožen, visok 14 metrov (kot 6nadstropna hiša), lobanjo je imel dolgo 
skoraj 2 metra, zobe pa velike kot banane. Ostanke te živali so našli že leta 1930, pa so bili uničeni ob bombar
diranju muzeja v Münchnu. Agencija Misna. 
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Odkar sem oddal januarsko številko v tiskarno, sem premišljeval, če nisem bil v tej rubriki nekoliko preoster, vendar so me 
zadnji dogodki poučili, da sem bil še premalo.

Rajni p. Martin Perc, ki ga je Udba nič kolikokrat zasliševala, je večkrat pripovedoval, kako je to šlo. “Vsemogočni” lakaj Ivana 
Mačka in Mitja Ribičiča se je arogantno razkoračil pred teboj in te obtožil: »Vi ste govorili to in to. Dokažite, da niste!« Vsakomur 
je jasno, da negativnih dejstev ni mogoče dokazovati, da je tožiteljeva dolžnost dokazati obtoženčevo krivdo, da je treba vsakogar 
imeti za nedolžnega, dokler se mu krivda ne dokaže. Toda ta pravna načela Udbi niso bila mar. Bil si kriv in ostal si kriv ne glede 
na to, kako si se branil. Edini, ki ni bil nikoli kriv, je bil komunist. Tudi če je kaj zagrešil, je bil vedno kriv nekdo drugi.

S padcem komunizma in osamosvojitvijo Slovenije smo mislili, da je teh lopovskih metod konec in da bo zavladalo pravo. Pa 
smo se motili. Ves čas vladavine leve opcije – LDS & Co. – se je dogajalo isto. Kadarkoli je opozicija razkrinkala kako umazanijo 
na strani takratnih vladnih strank, je večina medijev, ki je ponižno repkljala okrog the tranzicijskih mogotcev zagnala vik in krik: ni 
lopov tisti, ki lopovščino naredi, ampak tisti, ki jo razkrinka. In tako se zadeva ponavlja tudi zadnji čas, ko je na vladi desna opcija: 
mediji zdaj repkljajo okrog opozicije in skušajo prikriti lumparijo samo, ter za grešnega kozla narediti tistega, ki jo je odkril.

Eden najbolj vidnih primerov takega ravnanja se vleče skozi zadnje mesece. Predsednik prejšnje levičarske vlade Anton Rop 
je sedanjega predsednika Janeza Janšo obtožil, češ da je na podlagi telefonskih pogovorov s hrvaškim predsednikom, ki jim je 
prisluškovala tajna služba Sova, ugotovil, da se je Janša dogovarjal s hrvaškim predsednikom o tem, kako inscenirati incidente 
v Piranskem zalivu. Posledica tega je seveda bila, da je obtožena stran zahtevala, naj Rop svojo trditev dokaže, česar pa ta ni 
mogel. Sam je izjavil, da dokazov sicer nima, da pa on to ve. Tudi natančna preiskava na sedežu Sove ni odkrila ničesar za Janšo 
obremenjevalnega. Eno izmed poročil ve povedati naslednje: V arhivih Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) ni 
dokaza, ki bi potrdil informacijo, da sta se Janez Janša in Ivo Sanader pred parlamentarnimi volitvami leta 2004 dogovarjala o 

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

PRAVICA Z DVEMA OBRAZOMA?

GVINEJA
novi rudniški načrti

Conakry, 28. decembra 2007 – Začeli so z deli na največjem rudniškem programu v zgodovini dežele ‘Trans
guineana’, ki bo v prihodnjih sedmih letih omogočil izkoristiti in izvoziti letni 25 milijonov ton železne rude. 
Vložena vsota je 4 milijarde dolarjev. V načrtu je nova železniška proga, dolga kakih 1.000 km med Doljno Gvinejo 
in pristaniščem Matakang. Agencija Misna.

KITAJSKA
iz morja dvignili “Nanahi”,

pričo starih azijskozapadnih plovnih poti
Beijin, 28. decembra 2007 – Iz južnokitajskega morja so potegnili veliko trgovsko ladjo, staro okrog 800 let, v 

kateri so še danes dragoceni zlati, srebrni in porcelanski predmeti. Ta ladja bi lahko potrdila obstoj starih morskih 
poti med Kitajsko in ostalim svetom. Ladja je dolga okrog 30 metrov in tehta 5.000 ton. Arheologi so jo odkrili 
leta 1987 ob obali province Guangdong, toda šele zdaj je ogromnemu žerjavu uspelo, da jo je iz morskega dna 
potegnil na površino. Ladjo imajo za eno največjih starih trgovskih ladij, kar jih je kdaj bilo v kitajski mornarici. 
Prepeljali jo bodo v “kristalno palačo”, muzej, ki so ga v Guangdongu zgradili nalašč zanjo, kjer bo pod enakim 
vodnim pritiskom in v enaki temperaturi, kot je bila na dnu morja. Poleg okrog 4.000 kosov dragocenih kovin 
in porcelana, bodo lahko obiskovalci občudovali tudi 6.000 bakrenih novcev iz časov dinastije Song (9601279 
po Kr.), ki so jih našli v ladji. Arheologi so prepričani, da ladja skriva še mnoge druge dragocene predmete, ki 
jih je treba odkriti. Agencija Misna.

majhen delež najstnikov. Opozarjajo tudi na nezadostne zaloge pitne vode in na dejstvo, da so oblasti v letošnjem 
letu zaprle najmanj 1.350 otrok. »Iraški otroci plačujejo mnogo previsoko ceno za to vojsko,« je dejal Unicefov 
posebni predstavnik za Irak Roger Wright. Skoraj vsak mesec mora iz svojih domov bežati 25.000 otrok in nji
hovih družin, da bi v drugih delih države našli zavetje pred naraščajočim sektaškim in uporniškim nasiljem.

Trenutno zmanjšanje nasilja je potrebno izkoristiti za pomoč iraškim otrokom, za dostop do priprtih otrok 
in za krepitev vladnih služb, ki skrbe za mlade. Letos le 28% iraških sedemnajstletnikov zaključuje šolanje, na 
jugu in v osrednjem delu države pa bo le 40% šolarjev napredovalo v višji razred. Šoloobveznih otrok, ki šole 
ne obiskujejo, je bilo lani 760.000, letos pa se je to število še povečalo. Poleg tega je letos 75.000 otrok živelo v 
taboriščih ali zavetiščih. Agencija Fides.
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Dejstvo, da je proti imenovanju Stojanova vsa novinarska ekipa MAGa ni vsemogočnežu iz Laškega pomenila nič. Kako je to 

Napad nadzornikov Pivovarne Laško Adrijane Starine-Kos-
move in Stojana Zdolška na revijo Mag, o katerem poroča v.d. 
odgovorni urednik Silvester Šurla, je ledeni trenutek resnice. 
Če se je ob peticiji 571 marsikomu zazdelo, da je problem novi-
narske profesije le premier Janez Janša, se je zdaj pokazalo, da 
zasebna korporacija po neuspelem pritisku na uredniško politiko 
tednika zdaj nonšalantno zamenjuje odgovornega urednika. In to 
v brk nasprotovanju celotnega kolektiva Magovih novinarjev.

Nadzornika kajpak zanikata zla dejanja, vendar poglejmo 
fakte. Od septembra deluje Mag pod vodstvom vršilca dolžnosti 
odgovornega urednika, po intervjuju s premierom, v katerem je 
ta ošvrknil gospo nadzornico A.S.-K., pa se je nenadoma poja-
vila urgentna potreba po razpisu za odgovornega urednika.

Zakaj? So novinarji tednika zahtevali zamenjavo, ker z 
urednikom ni bilo več mogoče delati? Je mar naklada začela 
strmo padati?

Nič oziroma nasprotno, toda lastnik si je preprosto vzel 
pravico moči, da je gospodar nad časopisom. Pri čemer se 
pozablja na nenavadno dejstvo, da je bil prejšnji odgovorni 
urednik Maga Janez Markeš ob prehodu na Delo takoj imenovan 

za odgovornega urednika in ne le za v.d. urednika, medtem ko 
je bil njegov naslednik na Magu Silvester Šurla imenovan le za 
vršilca dolžnosti urednika.

Funkcija vršilca dolžnosti je in je bila eklatantni prototip 
pritiska na urednika. V zadnjem obdobju vladavine partije so 
se spomnili strategije, kako omejiti in inhibirati odgovorne 
urednike alternativnih medijev, pa so jih tako imenovali za 
vršilce dolžnosti na Radiu Študent, na Mladini, na Tribuni, po-
navadi za obdobje treh mesecev. Se pravi, da so jih postavili 
za nekaj mesecev pod nadzor, v časovno čakalnico, v kateri naj 
bi vedejevci premišljevali, kako naj izbirajo medijske teme, da 
se ne bodo zamerili tedanjim političnim nadzornikom in bodo 
potem deležni regularnega imenovanja.

Ta stara partijska metoda je zdaj na novo aplicirana na 
Magu.

V celoti gledano: bodisi korporacije, ki so lastniki medijev, 
bodisi državni aparat, ki imenuje nadzornike, oba organizacijska 
tipa lastništva bosta vedno poskušala vplivati na vsebine. Imun-
ski sistem profesionalnega žurnalizma so v prvi vrsti uredniki in 
novinarji, ki se jim upirajo.

Pogosto je bilo slišati očitek, češ da pravo velja samo za navadne ljudi, da pa za tiste, ki so na visokih položajih, zakoni ne 
veljajo. Tu pa doživljamo ravno nasprotno: ker je Janša na visokem položaju, je torej dovoljeno, da vsak pljuje vanj po mili volji in 
ga obtožuje česarkoli se mu zazdi primerno. Človek se nehote vpraša, kakšen odvetnik je to, da si privošči tako razlago človekovih 
pravic. In ker v slovenskem sodstvu še vedno kar mrgoli tranzicijskih (= komunističnih) kadrov, je čisto mogoče, da bodo tudi tam 
delili táko kruljavo pravico.

To pa še daleč ni vse. Evropska novinarska združenja pošiljajo svoje člane gledat v Slovenijo, kakšno cenzuro zganja Janševa 
vlada nad mediji, ti pa presenečeni ugotovijo, da je ravno nasprotno res. Uvidijo, da imajo opraviti s tajkuni.

Tajkun je čisto nova beseda in jo je treba razložiti. Od kod izvira nisem mogel ugotoviti, pomeni pa človeka, ki se je hitro povzpel 
do velikega bogastva, ima pa skrajno negativen prizvok. Vključuje namreč sum o pošteni pridobitvi tega bogastva, namiguje na 
politične mahinacije pri tem pridobivanju, pa tudi negativne vplive, ki si jih na podlagi tega bogastva (lahko) privošči. Skratka 
oznaka za jaro kapitalistično gospodo, ki ni prav nič laskava.

V Sloveniji med tajkune javno štejejo predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota, ki je obenem viden član SD (naslednice 
komunistične partije). Pivovarna Laško pa je večinski lastnik časopisnega podjetja Delo, kamor spada tudi tednik MAG. Ta tednik, 
ki ga je ustanovila pred kakimi desetimi leti skupina sposobnih novinarjev, ki jim je začelo presedati ponižno repkljanje časopisov 
okrog tedanje vladavine LDS & Co. Prav hitro se je povzpel v sijajno urejevan tednik, ki si je upal biti kritičen tudi do takratne vlade 
in sedanje opozicije. Ta uredniška usmeritev pa ni bila po volji malega boga iz Pivovarne Laško, ki je nadzorni odbor izoblikoval 
tako, da je ta predlagal za odgovornega urednika ne dosedanjega sposobnega vršilca dolžnosti Silvestra Šurlo, ampak novinarja 
Dela Veselina Stojanova. Kako je šla ta zgodba, je pa popisal dr. Bernard Nežmah v Mladini:

Odvetnik Antona Ropa Emil Zakonjšek je dejal, da je tožbeni 
zahtevek premierja Janeza Janše neutemeljen in ga je treba 
zavrniti. Kot je znano, je Janša zaradi izjave o dogovarjanju o 
incidentih v Piranskem zalivu avgusta zoper Ropa vložil civilno 
tožbo. Zakonjšek v odgovoru navaja, da je bila Ropova izjava ne-
formalna, poleg tega pa je novinar Vladimir Vodušek telefonski 
pogovor snemal nezakonito in brez vednosti obtoženega. Tudi 
drugi mediji so se po tem sklicevali prav na omenjeno izjavo. 

Kot še pojasnjuje Ropov odvetnik, naj Rop ne bi podal trditve 
o dogovarjanju o incidentih, kot navaja tožeča stranka, temveč 
je večkrat pojasnil, da bo vsebino pogovorov razložil šele pred 
pristojnimi organi. Ropov odvetnik je opozoril tudi na to, da za 
javno osebnost, kakršna je premier, ne veljajo isti kriteriji glede 
posega v osebnostne pravice. Poleg tega se sporne izjave ne 
nanašajo na zasebno področje, temveč gre za politično temo, 
o kateri javnost mora biti obveščena.

incidentih v Piranskem zalivu. Medtem pa naj bi novinarji Primorskih novic Ropa ujeli, ko je med telefonskim pogovorom rekel: 
»Važno je, da rečeš, da se je dogovarjal«. Kot kaže, je torej Ropu v zaključeni družbi “ušlo” priznanje, da so njegove obtožbe iz trte 
zvite, skratka, laž. Ker Rop svojega javnega blatenja ni hotel preklicati in se opravičiti, je Janša proti njemu vložil civilno tožbo. In 
tu pride najlepše: poročilo, ki ga je prinesla ena od slovenskih poročevalskih agencij in ga navajam po vsebini:
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Komentar menda res ni potreben. Upam pa, da ste opazili imeni obeh protagonistov: Veselin Stojanov in Zoran Janković (z 
mehkim ć, ki ga v slovenski abecedi sploh ni). Obe zvenita salamensko balkansko in táko je tudi njuno ravnanje (v najslabšem 
pomenu besede). Zasesti delovno mesto brez podpore sodelavcev je znamenje skrajne ošabnosti. Jankovića pa tako poznamo. Do 
zdaj je samo veliko obljubljal, naredil pa je samo prometno zmešnjavo v centru mesta. Indijanci bi ga imenovali “Velika usta”.

Za piko na i pa naslednje: novi predsednik republike Danilo Turk je sicer izjavil, da hoče biti predsednik vseh Slovencev, vendar 
med božičnimi voščili vidnih slovenskih osebnosti slovenskim kristjanom njegovega nisem nikjer opazil. Tudi to pove svoje.

V skrbi za svoj imidž pa je ljubljanski župan Zoran Janković 
presegel svoji predhodnici. Če se je zdelo, da sta županji 
Potočnikova in Simšičeva dosegli skrajno točko manipulacije 
glasila Ljubljana, v katerih je kar deževalo njunih všečnih foto-
grafij, je aktualni župan zadnjo število mestnega glasila posvetil 
samemu sebi. Prvih sedeminštirideset strani je ena sama hval-
nica njegovemu županovanju!!!!! Klasična zloraba proračuna, 
pri čemer je protisloven predsednik Računskega sodišča Igor 
Šoltes, ki namesto v funkciji nadzornika mestnega proračuna 
nastopa kot eden v vrsti hvalisavcev ljubljanskega poglavarja.

Seveda pa ta propagandni list navaja tudi dejstva in sicer 
spodbudne številke o kakovosti zraka v Ljubljani na primerih 
žveplovega in dušikovega dioksida ter ozona. Toda, v razpre-
delnici umanjka četrta, najbolj usodna tabela: o prekoračitvah 

trdih delcev v zraku. Tu so rezultati zastrašujoči: v septembru in 
oktobru beležijo 22 dni prekomernih onesnaženj, v prvih de
setih mesecih pa kar 114, medtem ko je letna dovoljena meja 
vsega 35 dni, ko količina trdih delcev presega 50 miligramov 
na kubični meter!!!

Mestni proračun tako izdaja glasilo, ki falsificira idilo ka
kovosti ljubljanskega zraka. In kaj bo porekel predsednik Ra
čunskega sodišča, če bo presojal nesmotrno porabo mestnega 
proračuna???

Sicer pa, ko bi denimo premier Janša iz proračuna financiral 
mesečnik Slovenija, ki bi ga vodili ljudje iz njegove stranke 
SDS, in ki bi na račun davkoplačevalcev opeval njegovo modro 
vodenje države, bi ga mediji v hipu obtožili samodrštva.

Ni pa Šrot iz Pivovarne Laško edini, ki kaže svojo “demokratično” moč. Bernard Nežmah je v Mladini zapisal tudi naslednje:

Mag je bil vseskozi neodvisen in profesionalen časopis. Res 
je, da smo svetovnonazorsko bliže krogu pomladnih strank, kar 
ni nič slabega. V tujini imajo časopise, ki so bolj levo, desno ali 
sredinsko usmerjeni, pa tega nihče ne problematizira. Samo v 
Sloveniji bi bili vsi radi neodvisni, avtonomni – dejansko pa temu 
ni tako. Pritiski na medije so seveda vedno bili in bodo. Vsaka 
vlada in kapital si želita vplivati na pisanje, poročanje. Naloga 
novinarjev in urednikov pa je, da se tem pritiskom v čim večji 
meri uprejo in opravljajo svoje delo profesionalno in avtonomno. 
Na primeru Maga pa se sedaj kaže, da so ti kapitalski pritiski, 
ki so povezani tudi s politiko pred tem se ni treba zakrivati oči, 
bistveno bolj surovi kot domnevni politični pritiski, ki naj bi se 
dogajali zadnja tri leta v času vladavine sedanje vlade – z zna
menito peticijo je bila obtožena grobega poseganja v novinarske 
hiše. Pri tem je zanimivo, da so se ti novinarji kot nekakšno varu
hinjo svobode tiska sklicevali na nekdanjo državno sekretarko 
Andrijano Starina Kosem, ki se je v primeru Maga razgalila v 
povsem drugačni luči. Omenjena gospa je sedaj predsednica 
nadzornega sveta Dela: nekaj govori, drugo pa dela. Pritiski, ki 
jih je skupaj z odvetnikom Stojanom Zdolškom zadnja dva mese
ca izvajala nad mano, kot v. d. odgovornega urednika Maga, so 
bili takšni, da bi, če bi se jim uklonil, to pomenilo, da bi iz Maga 
naredili propagandno glasilo Pivovarne Laško, to je glasilo za 
uresničevanje njihovih poslovnih in političnih interesov. Tega 
pa nisem pripravljen sprejeti ne jaz ne celotno uredništvo. Ne 
bi bili magovci, če se temu ne bi uprli.

…
Kapitalisti medije poskušajo izrabljati za druge cilje. Zanje 

so samo sredstvo za dosego drugih, poslovnih ciljev. Pivovarna 

Laško je to že večkrat dokazala kot lastnica Dela – v lastniško 
strukturo je stopila že leta 2003. Nikoli pa si nismo mislili, da se 
bo leta 2007 – po dvanajstih letih izhajanja – nek lastnik znesel 
nad Magom. To razumem kot del njihove “totalne vojne”, kot so 
jo sami poimenovali, s predsednikom vlade Janezom Janšo, v 
kateri bodo očitno iz čiste hudobije najprej obračunali z Magom. 
S tem dokazujejo svojo surovost. Moramo vedeti, da je v ozadju 
ogromna igra za velik denar, da gre za zaključek privatizacije. 
Gre za namero prevzema Mercatorja, ki je sedaj ogrožen s strani 
urada za varstvo konkurence. Vemo, da se je tudi menedžerski 
odkup skupine Pivovarne Laško pripravljal že nekaj let in da ga 
njeno vodstvo želi izpeljati do konca. Mag tukaj očitno nastopa 
samo kot kmet na šahovskem polju velikih iger kapitala in poli-
tike. Žal bomo, če bodo stvari šle res do konca, prva kolateralna 
žrtev tega velikega tranzicijskega spopada.

…
Zanimivo je, da oba člana nadzornega sveta Dela o Magu 

v zadnjih dneh ne dajeta več izjav. Izogibata se kameram, tele-
vizijsko ekipo so v času seje NS iz uredništva Maga odpeljali 
varnostniki, na gradu Laško je pred kamerami bežal sam prvi 
mož Pivovarne Laško Boško Šrot in pri tem, kot je poročala TV 
Slovenija, menda skočil čez dva metra visok zid. Stvari posta-
jajo nore in za neko normalno državo nepojmljive. Zakaj so se 
ravno pri Magu sprostile takšne energije, pa lahko sklepamo iz 
besed Andrijane Starina Kosem – (ta naj bi bila menda še vedno 
članica SDS), ki mi jih je v enem od pogovorov, ko sta mi skupaj 
z Zdolškom ponujala uredniško mesto in si pozneje premislila, 
dejala, da naj bi Mag leta 2004 pomagal Janezu Janši priti na 
oblast in da tega sedaj že ne bodo več dopustili.

šlo, je pojasnil dosedanji v. d. odgovornega urednika Silvester Šurla v pogovoru z Manico Ferenc:
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
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.

Dobimo se na postaji. Bilo nas je ravno za en kupe. 
Vsi so bili iz Vršnih sel, med njimi tudi mlada Francka, 
ki sem jo tedaj prvič videl. Med vožnjo so romarji malo 
molili, malo peli, ogledovali okolico in ves čas pokušali 
iz popotne zaloge. V petju se je posebno odlikovala 
Francka.

Pozno popoldne pridemo na Trsat. V cerkvi je imel 
nato p. Jožef Bizovičar ganljiv govor in litanije. Ko 
pridemo iz cerkve, se je že mračilo. Ljudje so izbirali 

po stojnicah spominčke ali 
stali okrog malih ognjev, 
ki so jih kurili bolj za svet-
lobo kakor za toploto. Ko 
tako ogledujem tuje obraze, 
opazim Francko, kakor da 
nekoga išče. Vprašam jo, 
kje so njeni ljudje. Pravi, 
da so v cerkvi. Kaj, ko bi šla 
gledat razsvetljeno Reko in 
luči na morju? Oba sva bila 
istih misli.

S ceste je bil čudovit po-
gled na razsvetljeno mesto 
in na luči ob obali, ki so se 
zgubljale v daljavi. Skupaj 
občudujeva bajni prizor 

in utrujena iščeva, kje je kaj trave, da bi sedla. V temi 
vidiva, da je nad cesto sama skala, mogoče bo trava pod 
cesto? Že hočeva stopiti s ceste, pa planeva prestrašena 
nazaj. Skoro navpično pod cesto žari mesto v tisoč 
lučeh. Le en korak s ceste bi bil korak v smrt. Takoj se 
obrneva nazaj, Francka v cerkev, jaz sem pa ležeč na 
obzidju noč predremal.

Naslednji dan se še poslovimo od trsaške Marije, 
nato na vlak. Utrujeni in neprespani romarji so med 
vožnjo bolj molčali, le Francka je pela eno za drugo, 
največ pa: Prišla bo kukavca. – Ob slovesu mi je roko 
krepko stisnila. Od tedaj je nisem videl več ko dvakrat, 
govoril pa z njo sploh ne več. Doma je bila kregana, 
kaj se zame tako zanima. Tudi meni je prišla večkrat 
na misel.

Nekoč se vračam truden iz univerze, ko stopi na 
cesti k meni starejša žena in mi pove, da leži v bolnici 
na smrt bolna sestra N., prej Francka Z. ter prosi, da jo 
obiščem. Ker tedaj nisem mogel, obljubim. Preobložen 
z delom sem za par dni odložil, pa zvem, da je ta čas 

umrla. Pred smrtjo je še želela govoriti z menoj. Kdo 
ve, kaj mi je hotela povedati?

Obiskal sem njen grob na pokopališču. Komaj sem 
našel med gozdom preprostih križev njeno ime – žrtve 
ljubezni do bližnjega. Počivaj mirno trsaška romarica 
Francka.

Bela vrana
Večkrat sem slišal pregovor: Redek kakor bela vrana. 

Prepričan sem bil, da živi bela vrana samo v pregovoru. 
Ko sem pa leta 1903 prišel iz Novega mesta domov na 
počitnice, me opozori brat na belega ptiča, ki leta z 
vranami. Bila je bela vrana. Imela ni niti enega črnega 
peresa na sebi, letala je z drugimi vranami in krakala 
kakor druge, vendar se je ločila od drugih tudi po tem, 
da je druge, črne vrane, niso marale. Ni smela sedeti 
med njimi, takoj so jo napadle, da je perje letelo od 
nje. Če se se usedle na drevo, je sedla iz previdnosti 
par metrov proč od drugih, pa se je še katera vanjo 
zapodila. Branila se je in kričala, miru pa ji tovarišice 
niso dale. Družba vran je ni trpela med seboj.

Lovci so zalezovali belo vrano, da bi se postavili z 
njo. Muzej jo je želel za svojo zbirko; zalezovale so jo 
kune, lisice in razne ujede. Vprašanje je bilo, koliko 
časa bo vzdržala v tako sovražnih okoliščinah.

Tudi naslednje leto sem še opazoval belo vrano, 
kako se žilavo brani. Hotela je biti vrana, kakor so 
druge vrane, pa ji niso pustile, ker ni nosila črne obleke 
kakor druge.

Tretje leto povprašujem o počitnicah po beli vrani, 
pa je ni bilo več. Kar žal mi je bilo zanjo. Dve leti je vzbu
jala splošno pozornost, hrabro prenašala preganjanje 
tovarišic in se ubranila stoterim nevarnostim.

Zakaj v samostan
Bil sem na počitnicah po peti gimnaziji. Pri delu 

sem moral pridno pomagati kakor vedno. Z bratom 
greva na njivo deteljo grabit. Ko greva mimo sosednje 
hiše, stoji tam nekaj klepetavih žensk, med njimi tudi 
praznoverna in hudobna soseda S. Prav tedaj zagleda 
veliko krastačo ter zavpije: »To je gotovo coprnica, ki 
posluša, kaj govorimo!«

»Seveda je,« pravim jaz in jo privzdignem z grab
ljami, da je padla slučajno ravno pred njo.

Opazil sem še njen hudobni pogled in sva šla z 
bratom dalje na delo. Niti sanjalo se mi ni, da bo imel 
dogodek zame važne posledice.

Po počitnicah sem v šesti gimnaziji kmalu opazil, 
da me razrednik profesor Markič sovražno gleda in 
brez povoda krivično zmerja. Šele po novi maši sem 
zvedel, da me je šla tedaj hudobna soseda na gimnazijo 
tožit, da sem se nad njo pregrešil. Seveda ni povedala 
kako, da so tam, kakor je hotela, napak razumeli. Od
tod sovražno vedenje profesorjevo do mene. To mi je 

Trsat





šolo tako zagrenilo, da sem sklenil obesiti jo na kol in 
stopiti v samostan.

Ob koncu leta stopim k patru Otokarju Alešu, moje
mu bivšemu učitelju in mu razodenem svoj sklep. Bil 
me je zelo vesel in je takoj pisal patru provincialu 
Konštantinu Luserju. Kmalu je prišlo obvestilo, da me 
sprejmejo z imenom frater Janez.

Nastala je pa ovira. Moja mati se je nekoč sveto 
zarekla, da me ne pusti v samostan. Parkrat sem ji že 
omenil svojo željo, pa se ni vdala. Nekoč je bila prav 
dobre volje in jo zopet nagovorim.

»Ne bom podpisala dovoljenja, ker besede ne mo
rem vzeti nazaj,« pravi.

»Vam ne bo treba podpisati, podpišem vas sam, vi 
napravite samo križ pod podpis.«

In privolila je. Volk je bil sit, koza cela.
Za odhod v samostan me spremi teta Pepca na po

stajo. Čez cesto leze pravkar velik modras. Teta zavpije 
od strahu in zbeži, jaz mu pa mirno stopim na glavo in 
bilo je po njem. Imel sem škornje po nasvetu sošolca, 
ki je dve leti prej stopil v samostan kot frater Zofron 
Kozlevčar. Teta se je s strahom ognila mrtvemu mo
drasu in še gledala nazaj, če se ne bo za njo spustil.

Kar je hotela hudobna soseda preprečiti, je s svojim 
strupenim jezikom le pospešila, da sem namreč postal 
duhovnik prej, kakor če tega ne bi bila storila.

Prihod v Brežice v noviciat
Ko se predstavim predstojniku, gvardijanu p. Odo

riku, me ta izroči magistru novincev p. Avguštinu 
Čampi. Ta me pelje v ločeni oddelek med druge novin

ce. Tu so bili še trije fantje v civilu in eden v redovni 
obleki. Ta je bil fr. Solan Benedičič, ki je imel končati 
noviciat že čez par mesecev. Doma je bil nekje pri 
Kranju, kar je razodevala že njegova govorica. Bil je 
vesel fant, lepe in močne postave, prikupljivega obraza. 
Igral je izvrstno na okarino, slikal kulise in bil duša 
izobraževalnega društva. Drugi trije novinci so prišli 
malo pred menoj.

Fr. Solan stopi predme ter me ogleduje od nog 
do glave. »Ti,« pravi, »jaz sem močnejši kot ti. Jaz tebe 
vržem. Poskusiva!« Meni je bilo silno nerodno. Takoj 
prvo uro naj se pretepam in preskušam moč z re-
dovnikom v častitljivi obleki, četudi še ni duhovnik. 
Branim se, da ne pa ne. On pa ne odneha in me prime, 
da bi me vrgel na tla. Branim se zelo prizanesljivo, da 
ne bi ponižal častitljive obleke na njem. Ko pa vidim, 
da je spreten in da me res hoče spraviti na tla, se nisem 
dal. Prijel sem ga in končno položil na tla. »Ne velja,« 
pravi, »to se ti je samo posrečilo. Še enkrat!« No, sem 
ga pa še enkrat položil po tleh. Priznam pa, da ni bilo 
lahko. Ves zadihan vstane in pravi poparjeno: »Zdaj pa 
vidim, da si močnejši od mene.«

Bil je zlata duša, toda samostansko življenje ni bilo 
zanj. Kmalu so se pokazali znaki, da nosi kal sušice v 
sebi. Vidno je hiral in ko je noviciat končal, je bil že 
močno bolan. Poslali so ga na milejši zrak v Pazin, pa je 
po enem letu umrl. Bil je idealen in vesel fant, kakršne 
imajo v nebesih gotovo radi. Še zdaj mi je žal za njim. 
Za trdno upam, da igra v nebesih z angelci okarino in 
razveseljuje družbo izvoljenih.

v tretjem tisočletju “berlinski zid” v Aziji
Severna Koreja je koncem julija 2007 začela po

stavljati žičnato ograjo na delu meje s Kitajsko ob 
reki Yalu. Desetkilometrska ograja, s katero bodo 
pregradili ozek predel meje, ki ga pogosto upora
bljajo nezakoniti prebežniki, se bo tako pridružila 
podobni ograji, ki so jo predlanskim postavili Kitajci. 
Preko meje s Kitajsko naj bi po nekaterih ocenah v 
zadnjih letih pred lakoto in represijo zbežalo več deset 
tisoč Severnokorejcev. Po ocenah organizacij za zaščito 
človekovih pravic naj bi se na severovzhodu Kitajske 
skrivalo tudi do več sto tisoč beguncev, ki si prizadeva
jo priti do Južne Koreje. Po navedbah južnokorejskih 
oblasti je do sedaj v njihovo državo prispelo okoli 10 
tisoč severnokorejskih beguncev.

v Vatikanu
najvišja stopnja kriminala na svetu
V Vatikanu beležijo statistično gledano najvišjo 

stopnjo kriminala na svetu, saj so se tamkajšnje sodne 
oblasti v preteklem letu ukvarjale s kar 341 civil
nimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki, je 
sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nicola Picardi. Ta 

je še poudaril, da so bili v kazenske prestopke vpleteni 
predvsem romarji in turisti, ki jih je lani Vatikan obiska-
lo kar 18 milijonov. Po Picardijevih besedah največkrat 
prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, 
večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Zaradi 
najvišjega števila kaznivih dejanj na prebivalca na svetu 
bi se moral Vatikan po besedah Picardija priključiti 
schengenskemu območju, kar bi vatikanskim oblastem 
olajšalo izmenjavo informacij in uvedbo preventivnih 
ukrepov za boj proti terorizmu.

strahotne milijarde za orožje
V mnogih predelih sveta množice stradajo in ve-

liko ljudi, med njimi številni otroci, umira od lakote, 
voditelji držav pa namesto za kruh trošijo strahotne 
milijarde za orožje. Italijanski verski tednik Famiglia 
Cristiana je v tretji junijski številki 2007 objavil seznam 
15 držav, ki so v letu 2006 največ potrošile za orožje. 
Te so: ZDA 528,7 milijard dolarjev (1.756 dolarjev na 
prebivalca); Velika Britanija 59,2 (990); Francija 53,1 
(875); Kitajska 49,5 (37); Japonska 43,7 (341); Nemčija 
37 (447); Rusija 34,7 (244); Italija 29,9 (21); Južna 
Koreja 21,9 (455); Avstralija 13,8 (676); Kanada 13,5 
(414); Brazilija 13,4 (71); Španija 12,3 (284).

saj ni res! … pa je!
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Kozina, M. Sever; $20: V. Zupancic, V. Slemc, A. Lamovec, R. Hozjan, 
C. Grajciar; $10: M. Oplanic, A. Mikec, M. Grdadolnik; $5: D. Senk, 
F. Suligoi.

ZA SAMOSTAN: $250: dr. J. Bernik; $200: B. Magajne; $100: F. 
Gorsic; $30: M. Stepec; $20: V. Slemc, C. Grajciar; $10: V. Zupancic, 
R. Hozjan.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: C. Grajciar; $10: V. 
Zupancic, SWU #2.

ZA LUČKE: $15: C. Grajciar; $6: L. Skubic; $5: J. Kastelic, J. 
Klamic, D. Senk, F. Dimnik, R. Vucko, F. Suligoi, M. Pucel, A. Vujinovic; 
$4: V. Zupancic; $3: D. Nagode, M. Grdadolnik.

ZA MISIJONE: $30: M. Kozina; $20: V. Zupancic, I. Berlec, R. 
Hozjan; $15: C. Grajciar; $10: I. Cenkar.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: F. Lovsin; $20: V. Zupancic; $10: 
C. Grajciar, R. Vucko, A. Vujinovic.

DAR LISTU AM: $250: dr. J. Bernik; $100: St. Vitus Oltar Soci-
ety-Cleveland; Pensioner Club Slovenska Pristava-Cleveland; $80: M. 
Taucher; $75: J. Gerzel; $60: M. Jeram, S. Kranjc; $40: V. Zupancic, J. 
Kastelic, I. Pretnar, I. Polajnar; $30: F. Lovsin, M. Ovnic, A. Lamovec, 
M. Stepec, M. Sever, L. Burjes; $25: M. Muhic, J. Kosir, M. Holjevac; 
$20: A. Kompare, F. Mejac, I. Matic, V. Slemc, F. Kosir, M. Grdadolnik; 
$15: A. Remic; $10: F. Osredkar, M. Straser, D. Nagode, s. J. Seskar, R. 
Oreski, R. Hozjan, A. Mavec, A. Mikec, F. Gorsic; $5: I. Gostich, A. Rous, J. 
Klamic, D. Senk, L. Skubic, M. Frank, A. Vujinovic; $1: I. Dimnik.

V spomin Marije Medved, mame Mili Markun $25: K. Arko, F. 
Cepon.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI OB RAZNIH PRILOŽNOSTIH V DOLOČENE NAMENE

predstavitev bitke pri Austerlitzu
Ob 200. obletnici velike bitke pri Austerlitzu so na 

nekdanjo bojišče na jugu Češke pripeljali muškete, 
topove in več kot 1.500 kilogramov smodnika. Vse 
to za dveurno ponovno uprizoritev ene od največjih 
Napoleonovih zmag, v kateri so sodelovali igralci iz 
22 držav. V tej bitki 2. decembra 1805, znani tudi kot 
bitka treh cesarjev, je 75.000 Napoleonovih vojakov 
premagalo 90.000 pripadnikov ruskoavstrijske vo
jske. Ko se je polegel prah, je na bojišču ostalo več kot 
16.000 mrtvih vojakov, 30.000 jih je bilo obsojenih 
na ujetništvo. “Srečni smo, da lahko obnovimo tako 
pomemben zgodovinski dogodek brez prelivanja krvi,” 
je dejal Miroslav Jandora, vodja projekta, ki so ga začeli 
leta 1998. “Mlade generacije lahko to doživijo brez 
prave bitke,” je dodal.

Predstavo, ki je stala milijon evrov, so financirali 
zasebni sponzorji. Na bojišču, ki se razteza na 49 hek
tarjih blizu mesta Tvarozna, 15 kilometrov vzhodno 
od Brna, kljub hladnemu vremenu pričakujejo okoli 
30.000 gledalcev.

izpljunek kita, vreden pravo bogastvo
Avstralski par je na v južni Avstraliji našel tolsto 

gmoto, kitov izpljunek, ki je po ocenah strokovnjakov 
vreden več sto tisoč dolarjev. Kitov izpljunek je v bistvu 
ambra, ki se izloča v črevesju kita glavača in jo kiti izpl
junejo, ko očistijo svoje črevesje. Ambro uporabljajo v 
kozmetiki za izdelavo parfumov. Kitov izpljunek je bil 
težak 14,75 kilogramain je bil vreden 295.000 dolarjev. 
Ambra, ki jo imenujejo tudi plavajoče zlato, je v naravi 
zelo redka.

straniščna voda
čistejša od ledu v pijačah
Neverjetno: voda iz straniščne školjke je bila čistejša 

od ledu v pijačah, ki jih strežejo v restavracijah s hitro 
prehrano. 12letna Američanka Jasmine Roberts je 
morala izdelati seminarsko nalogo na to temo. Obiskala 
je pet restavracij, Vzela vzoree vodo v stranišču ter 
vzela led iz avtomatov s sokovi. Analiza je pokazala, da 
je bilo kar v 70 odstotkih primerov v ledu več bakterij 
kot v vodi iz straniščne školjke.


