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Dolenje Kronovo na naslovni sliki je majhna vasica (okrog 140 prebivalcev) med Krko in glavno cesto Ljubljana-
Zagreb. Ponaša se pa z lepo obnovljeno podružnico sv. Nikolaja, ki spada v župnijo Bela Cerkev. Ko sem se vozil 
tam mimo, me je pritegnila poslikava zvonika, ki jo je na sliki dobro videti. V baročnih časih so v bogatejših cerkvah 
za te ornamente porabili kamne različne barve. Skromne cerkvice pa so isto skušale doseči s poslikavo, kar se 
jim je tudi posrečilo. Zanimiv je tudi osmerokotni zvonik, ki jih je okoli Novega mesta kar precej. Menda je to 
dediščina oglejskega patriarhata – osmerokotne zvonike najdemo samo tam, kjer je bilo nekoč področje oblasti 
oglejskega patriarha. Ta patriarhat je ukinil leta 1751 na zahtevo cesarice Marije Terezije papež Benedikt XIV.

Letošnji marec je v znamenju velikega tedna, velikonočnega praznika in velikonočne osmine. Na cvetno 
nedeljo (16.) bo običajni blagoslov butaric in oljk, nato pa nedeljska maša v cerkvi. Veliki ponedeljek, torek in sreda 
nimata nobenih posebnih obredov. Ti se začno na veliki četrtek z večerno mašo in prenosom Najsvetejšega v 
ječo. Po “Slavi” pri večerni maši utihnejo zvonovi in orgle do “Slave” pri večerni maši na veliko soboto. V stolnicah 
je na veliki četrtek dopoldne krizmena maša, med katero škof blagoslovi sveta olja. Veliki petek je dan strogega 
posta, kar pomeni zdržati se mesa in le enkrat na dan se do sitega najesti. Popoldanski oziroma večerni obredi 
obsegajo branje Kristusovega trpljenja, prošnje vernikov, razkrivanje in češčenje križa ter obhajilni obred. Velika 
sobota je zaznamovana z blagoslovom jedil, obredi pa se začno šele zvečer. Iz pametnih razlogov je dovoljeno 
začeti obrede že po sončnem zahodu. V Lemontu bodo obredi svetega tridnevja (četrtka, petka in sobote) ob 7. 
uri zvečer. Praznovanje velike noči bo v bogoslužju izzvenevalo še celo osmino da naslednje nedelje (30.), ki je 2. 
velikonočna ali bela. Papež Janez Pavel II. je 2. avgusta 2002 to nedeljo razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja 
in jo obdaril s popolnim odpustkom pod običajnimi pogoji. Še nekaj godov v marcu: hčerka češkega kralja Otokarja 
I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); poljski kraljevič Kazimir (4.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov 
Janez od Boga (8.), cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka 
Doroteja (12.); Marijin mož sv. Jožef (god je prestavljen zaradi velikega tedna) ter redemptorist Klemen Marija 
Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga (oba 15.); oglejska mučenca Hilarij in 
Tacijan (16.); cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Fluë (21.) ter gosposvetski 
škof Modest (31.). Isti dan praznujemo tudi Gospodovo oznanjenje, ki je prestavljeno zaradi velikonočne osmine.
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UREDNIK VAM
Po	 “postni”	 barvi	 februarske	 številke	 se	 mora	

tudi	 na	 našem	 mesečniku	 odražati	 takó	 veselje	
velike	noči	kot	tudi	začetek	pomladnega	zelenja.	
Ko	tole	pišem,	seveda	še	ne	vem,	če	se	ne	bo	zima	
potegnila	tja	v	konec	marca,	saj	ne	bi	bilo	prvič,	da	
bi	se	uresničil	slovenski	pregovor,	ki	pravi:	zelen	
božič,	 bela	 velika	 noč.	 Za	 božič	 res	 nismo	 imeli	
snega,	da	se	nam	le	ne	bi	maščevalo	za	veliko	noč.	
V	spomin	mi	prihaja	zima	v	Sloveniji	leta	1951/52,	
ko	je	pošteno	začelo	snežiti	šele	proti	koncu	feb
ruarja.	Še	za	veliko	noč,	ki	je	bila	sredi	aprila,	je	v	
ljubljanskem	 samostanu	 na	 notranjem	 dvorišču	
ležal	3	metre	visok	kup	snega.

Zadnje	čase	sem	dobil	nekaj	pritožb,	češ	da	so	
tisti,	ki	so	poslali	naročnino,	dobili	sicer	pismo	s	
potrdilom,	da	pa	na	naslovu	letnica	plačila	ni	bila	
popravljena.	 Kontrola	 je	 pokazala,	 da	 so	 to	 bila	
pisma,	ki	so	prišla,	ko	je	bila	Ave	Maria	že	na	poti	
do	naročnikov.	Potrdilo	seveda	pošljem	takoj,	ko	
vknjižim	poslani	denar,	naslov	pa	lahko	popravim	
šele	na	pošiljki	naslednjega	meseca.

Še	vedno	se	dogaja,	da	nekateri	ne	dobijo	kake	
številke,	ali	pa	jo	dobijo	z	veliko	zamudo.	Ponovno	
moram	poudariti,	da	gredo	vsi	izvodi	Ave	Maria	na	
pošto	isti	dan	in	sicer	najkasneje	23.	v	mesecu	za	
naslednji	mesec,	če	 ta	datum	pade	na	 soboto	ali	
nedeljo,	pa	celo	kak	dan	prej.	Kaj	se	pa	dogaja	po
tem,	ko	vse	oddamo	na	pošti,	je	nemogoče	zvedeti.	
Glede	na	to,	da	nekateri	dobivajo	v	redu,	drugi	pa	
ne,	je	dokaj	jasno,	da	so	problemi	na	namembnih	
poštah.	Kjer	se	to	ponavlja,	se	je	pametno	na	kra
jevni	pošti	pritožiti.	Vsekakor	pa	naj	tisti,	ki	kake	
številke	 ni	 dobil,	 to	 takoj	 sporoči,	 pa	 mu	 bomo	
poslali	dodaten	izvod.

Stanje	P. Vendelina	je	v	glavnem	nespremenje
no.	Zadnje	mesece	 je	zelo	oslabel,	 tako	da	tudi	s	
postelje	 v	 voziček	 ne	 more	 brez	 tuje	 pomoči.	 Je	
pa	popolnoma	pri	zavesti	in	sledi	vsemu,	kar	mu	
povem.	Vesel	 je	vsake	pošte	–	najbolje,	da	mu	jo	
pošljete	na	isti	naslov,	kot	ga	ima	Ave	Maria.

Meseca	marca	ne	goduje	nobeden	od	slovenskih	
frančiškanov	v	Združenih	državah.

Umrli	pa	so	meseca	marca:	P. Marcel Marinshek	
(5.	marca	1951);	Br. Antonin Šega	(7.	marca	1973)	
in	P. Jožef Čagran	(28.	marca	1988).	Gospod naj 
jim da svoj mir!

Želim	Vam,	da	bi	velikonočne	praznike	preživeli	
v	miru	in	veselju!

P. Bernardin

MAREC – SUŠEC
		1	 S	 PRVA	SOBOTA;	Albin,	šk.;	Antonina,	muč.;

		2	 N	 IV. POSTNA NEDELJA;	Neža	Praška,	dev.;
		3	 P	 Kunigunda,	cesarica.;	Marin	in	Asterij,	muč.;
		4	 T	 Kazimir,	kraljevič.;	Lucij,	pap.;	Hadrijan,	muč.;
		5	 S	 Janez	Jožef	od	Križa,	red.;
		6	 Č	 Fridolin,	op.;	Marcijan,	muč.;	Koleta	Boillet,	red.;
		7	 P PRVI	PETEK;	Perpetua	in	Felicita,	muč.;
		8	 S	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Janez	Avilski,	duh.;

		9	 N	 V. POSTNA (TIHA) NEDELJA;
	10	 P	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;
	11	 T	 Sofronij,	patriarh;	Evlogij,	muč.;
	12	 S	 Doroteja,	muč.;	Engelhard,	red.;
	13	 Č	 Kristina,	dev.,	muč.;	Nikefor,	patriarh;
	14	 P Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;	Evtihij,	muč.;
	15	 S	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;

	16	 N	 CVETNA NEDELJA
   GOSPODOVEGA TRPLJENJA;
	17	 P	 Patricij,	šk.;	Jožef	iz	Arimateje;
	18	 T	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Anzelm	ml.,	šk.;
	19	 S	 Sibilina	Biscossi,	dev.;	Amancij,	diakon.;
	20	 Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Klavdija	in	tov.,	muč.;
	21	 P VELIKI	PETEK;	Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;
	22	 S	 VELIKA	SOBOTA,	Katarina	Genovska,	spok.;

	23	 N	 VELIKONOČNA NEDELJA
   GOSPODOVEGA VSTAJENJA;
	24	 P	 Katarina	Švedska,	red.;	Aleksander,	muč.;
	25	 T	 Dizma,	desni	razbojnik;	Humbert,	op.;
	26	 S	 Ludgar,	šk.;	Kastul,	muč.;	Evgenija,	muč.;
	27	 Č	 Rupert	Salzburški,	šk.;	Lidija,	muč.;
	28	 P Sikst	III.,	pap.;	Bojan,	knez,	muč.;
	29	 S	 Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	diakon,	muč.;

	30	 N	 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA –
   NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA.	
31	 P	 GOSPODOVO	OZNANJENJE;	Benjamin,	muč.

Če sušec grmi,
lakota beži.

Če v sušcu more kmet orati,
bo v malem travnu moral počivati.

Kar sušca zeleni,
se rado posuši.

Brezen (marec)
je desetkrat na dan jezen.

Srečen ni, kdor veliko ima, ampak kdor malo potrebuje.

bl. Anton Martin Slomšek

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELIMO VSEM SVOJIM PRIJATELJEM IN ZNANCEM,
PREDVSEM PA VSEM NAROČNIKOM IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA VESELO ALELUJO!
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ŽE DVANAJSTA OBLETNICA V DOMU

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

Po maši so naši otroci zapeli nekaj slovenskih pesmi

Ta dan so predstavili svoja vina (od leve) Martin 
Hozjan, Anton Gombač, Slavo Vukšinič, Vik-

tor Lavriša, Frank Stariha, Tone Kaluza, Ludvik 
Gombač, Valentin Zupančič in Herman Simrayh

Začeli smo z mašo v dvorani Pel je pevski zbor Marije Pomagaj

Za ta slovesni dan smo izbrali gospodično leta 
Moniko, hčer Janeza in Dawn Vidmar. Čestita ji 

Kristina Novak, gospodična preteklega leta.

Verniki v ozadju so sedeli pri mizah, spredaj na stolih 
pa mlajši in večinoma v narodnih nošah
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NEDELJSKE MISLI
2. marec
4. postna nedelja
OZDRAVLJENJE SLEPEGA
Jn 9,1-41

Prav	zabavno	je	brati	evangeljsko	zgodbo	o	ozdrav
ljenju	slepega	od	rojstva:	kako	Kristusovi	nasprotniki	
najprej	skušajo	na	vse	načine	zadevo	spraviti	s	sveta,	
češ,	da	človek	sploh	ni	bil	slep;	in	ko	jim	to	nikakor	ne	
uspe,	saj	vsa	pričevanja	govore	drugače,	skušajo	Jezusv	
čudež	 dati	 v	 nič,	 češ	 da	 je	 prekršil	 sobotni	 počitek.	
Človek	takoj	pomisli	na	slovenske	“(post?)komuniste”,	
ki	s	prozornimi	lažmi	skušajo	spraviti	s	sveta	zgodovin
ska	 dejstva	 o	 svojih	 lumparijah,	 ki	 jim	 niso	 pogodu,	
posebno	pa	jim	je	napoti	navzočnost	Cerkve	v	sloven
skem	narodu.	Ko	jim	pa	to	nikakor	ne	uspe,	ji	skušajo	
podtakniti	 vse	 mogoče	 in	 nemogoče	 slabe	 namene.	
Toda	evangeljska	zgodba	ima	še	poseben	poudarek,	ki	
izvira	iz	izkušnje	prvih	kristjanov:	slepim	od	rojstva	je	
treba	odpreti	oči,	tako	da	bodo	vprašali	kot	tisti	v	evan
geliju:	»Gospod,	kdo	je,	da	bi	vanj	veroval?«	in	prejeli	
isti	odgovor:	»Videl	si	ga	in	s	teboj	govori:	on	je!«	V	vseh	
časih	pa	je	bilo,	je	in	bo	dosti	takih,	ki	vidijo,	pa	nočejo	
videti.	Zanje	velja:	Če	bi	bili	slepi,	bi	ne	imeli	greha.	
Tako	pa	pravite:	»Vidimo«;	in	vaš	greh	ostane.

9. marec
5. postna (tiha) nedelja
VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE
Jn 11,1-45

Čeprav	 se	 na	 prvi	 pogled	 zdi	 drugače,	 pa	 način,	
kako	je	evangelist	zgodbo	o	Lazarjevem	obujenju	upo
rabil,	 jasno	 kaže,	 da	 Kristus	 tega	 čudeža	 nikakor	 ni	
naredil	samo	zaradi	“žalujočih	ostalih”.	Prvi	kristjani	so	
resnično	zgodbo	preprosto	sprejeli	táko	kot	je,	so	pa	
v	njej	videli	odrešenjsko	sporočilo	o	vstajenju	od	mrt
vih.	Za	Izraelca	je	vsako	čudežno	ozdravljenje,	toliko	
bolj	 obujenje	 od	 mrtvih	 pomenilo	 začetek	 zadnjega	
razdobja	v	človeški	zgodovini:	čas	pričakovanje	dru
gega	Kristusovega	prihoda.	Kristus	je	Lazarja	obudil	s	
klicem:	klic	v	Svetem	pismu	vedno	pomeni	preroško	
oznanilo.	Težišče	zgodbe	je	na	Jezusovih	besedah,	ki	
jih	je	izrekel	Marti	pred	grobom:	»Jaz	sem	vstajenje	in	
življenje«	–	to	je	njegovo	oznanilo.	Lazarjevo	obujenje	je	
samo	predhodnik	krščanskega	oznanilo:	Kristusovega	
in	našega	vstajenje.

16. marec
cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
KRISTUSOVO TRPLJENJE
Mt 26,14 – 27,66

Kristusovo	trpljenje	je	popisano	v	vseh	štirih	evan
gelijih.	V	bistvu	se	vsa	poročila	strinjajo;	razlike	so	sa
mo	v	nepomembnih	točkah,	saj	evangelisti	niso	pisali	
zgodovinskega	poteka	tistega	velikega	tedna,	ampak	
(kot	vedno)	odrešenjsko	oznanilo.	Slediti	trpljenju	od	
ure	do	ure,	od	koraka	do	koraka	je	sicer	zanimiv,	pa	

popolnoma	brezupen	posel,	saj	kljub	vsej	arheologiji	
v	današnjem	Jeruzalemu	ni	mogoče	določiti	poti	kri
ževega	pota.	Matejevo	poročilo	o	trpljenju,	ki	ga	ber
emo	 v	 tem	 letu,	 predstavlja	 z	 zelo	 obilnimi	 navedki	
iz	 stare	 zaveze	 Kristusa	 predvsem	 kot	 obljubljenega	
Mesija,	 zato	 je	 poudarjena	 vloga	 judovskih	 velikih	
duhovnikov	 in	 ostalih	 prvakov,	 kot	 tudi	 zasmehljivi	
naslov	 “judovski	 kralj”.	 Poseben	 poudarek	 je	 v	 tem,	
da	Kristus	sploh	ni	presenečen	nad	tem,	kar	se	dogaja,	
ampak	gre	v	smrt	popolnoma	prostovoljno	in	z	jasno	
zavestjo	ter	tako	dopolni	Božji	odrešenjski	načrt.	Smisel	
poročila	pa	je:	križ,	znamenje	sramote	in	pohujšanja,	
postane	tisto,	kar	ostaja	skozi	vso	zgodovino:	izraz	Božje	
dobrote	in	častno	znamenje	vsakega	kristjana.

23. marec
velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
KRISTUS JE VSTAL
Jn 20,1-9

V	odlomku	Janezovega	evangelija	se	prepletata	dve	
zgodbu,	ki	ju	je	lahko	ločiti.	Prvenstvenega	pomena	je	
prihod	Petra	in	»učenca,	ki	ga	je	Jezus	ljubil,«	medtem	
ko	je	zgodba	o	Magdaleni	drugotnega	pomena.	V	obeh	
pripovedih	 je	 poudarjeno,	 da	 so	 našli	 prazen	 grob,	
kar	pa	ni	nikakršem	dokaz	za	vstajenje,	saj	evangelist	
dodaja,	da	apostola	še	nista	umevala,	da	mora	Kristus	
vstati	od	mrtvih.	Mrtvaški	povoji	in	prtič	dokazujejo	
samo,	 da	 truplo	 ni	 bilo	 ukradeno,	 pa	 nič	 več.	 Vera	
apostolov	v	vstajenje	 je	zrasla	 šele,	ko	 jim	 je	prazen	
grob	uspelo	povezati	s	prikaznijo	Mariji	Magdaleni	in	
končno	 s	 prikaznijo	 Jezusa	 samega	 še	 isti	 večer	 (pa	
še	 tukaj	 najdemo	 med	 njimi	 “nevernega”	 Tomaža).	
Apostoli	so	verovali	v	vstajenje	šele,	ko	so	posamezne	
dogodke	povezali	v	celoto.	Enako	je	tudi	z	oznanilom	
Cerkve:	treba	je	videti	in	upoštevati	vse,	ne	le	tisto,	kar	
je	človeku	po	volji.

30. marec
2. velikonočna (bela) nedelja
PREJMITE SVETEGA DUHA
Jn 20,19-31

Jezusova	prikazen	apostolom	(dvakratna;	drugič	je	
bil	navzoč	tudi	Tomaž)	je	višek	vstajenjskega	sporočila	
Janezovega	evangelija	in	samo	v	njenem	okviru	imajo	
svojo	veljavo	tudi	prazen	grob,	zloženi	povoji	in	prika
zen	Mariji	Magdaleni:	s	tem	so	namreč	apostoli	postali	
uradne	priče	vstajenja.	Evangelistov	poudarek,	da	 je	
Jezus	apostolom	pokazal	svoje	rane,	kaže,	kaj	je	bilo	za	
prvo	Cerkev	najvažnejše:	križani	Kristus	je	isti	kot	vstali	
Kristus.	 S	 tem	 ni	 potrjena	 samo	 istovetnost	 njegove	
osebe,	ampak	tudi	ves	njegov	nauk	pred	smrtjo	in	vse	
napovedi,	ki	so	v	njem	izpolnile.	Njegov	pozdrav	miru	
so	razumeli	tako,	kot	je	bil	mišljen:	ni	voščilo	miru	na	
tem	svetu,	ampak	odrešenjskega	miru,	miru	njegove
ga	 drugega	 prihoda,	 miru	 od	 zgoraj.	 Zemeljski	 mir	
jim	bo	nedosegljiv,	saj	se	njihovo	poslanstvo	z	vsemi	
težavami	šele	začenja,	zato	tudi	podelitev	Svetega	Duha	
in	pravica	odpuščati	grehe.	Prva	krščanska	skupnost	
je	bila	torej	isto	kot	velikonočna	skupnost	apostolov.	
In	taka	je	tudi	vsaka	krščanska	skupnost.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

Kakor	v	drugih	južnih	deželah,	sta	tudi	v	Sudanu	
samo	dva	letna	časa:	suha	in	deževna	doba.	Ne	smemo	
pa	misliti,	da	v	deževni	dobi	neprestano	lije	dež.	V	prav	
ugodnem	primeru	dežuje	v	tej	dobi	dvakrat	na	teden,	
a	nikoli	dalj	kot	dve	uri.	Takrat	pa	tako	lije,	da	zemlja	
ne	more	vpiti	vse	moče,	ampak	se	delajo	mlake	in	cela	
jezera.	 Ilnate	 hišice	 se	 podirajo	 in	 sesedajo.	 Zrak	 je	
poln	vlage;	plesen	se	prime	obleke	in	sobne	opreme,	
širi	se	duh	po	trohnobi.	–	Čim	južnejši	so	kraji,	tem	dalj	
traja	deževna	doba.	V	Kartumu,	sudanski	prestolnici,	
traja	od	junija	do	konca	avgusta,	a	je	v	njej	komaj	18	
deževnih	dni.	V	Gondókoru,	najjužnejši	Knobleharjevi	
misijonski	postojanki,	pa	traja	deževni	čas	od	marca	do	
septembra	in	ima	seveda	tudi	več	deževnih	dni.

Začetek	deževne	dobe	napove	silen	veter	hobúb,	ki	
ga	iz	daljave	oznani	tuljenje	zveri.	Človek	se	čuti	zelo	
utrujenega.	V	naravi	 se	nič	ne	zgane;	nebo	 je	kakor	
iz	 svinca,	 ki	 ga	 obliva	 temnorumen	 svit.	 Sonce	 visi	
brez	leska	v	motni	višavi.	Zrak	je	čedalje	težji.	Tedaj	se	
pokaže	na	obzorju	majhen	oblaček,	ki	se	pa	hitro	bliža	
in	veča.	Vetrič	dahne	in	se	poigrava	z	grmičjem,	kmalu	
pa	preide	v	piš	in	vihar,	ki	vedno	silneje	stresa	in	pripo
giba	drevesa.	Ljudje	bežijo	pod	streho	in	zapirajo	vrata	
in	okna.	Oblaki,	gosti	kakor	dim,	se	podijo	po	temnem	
nebu.	 Tramovje	 zaškriplje,	 zidovi	 se	 stresajo.	 Privali	
se	prah,	ki	je	rumene,	rdečkaste	ali	sive	barve,	in	tako	
zatemni	sonce,	da	človek	komaj	vidi	človeka.	Peščena	
zrna	udarjajo	ob	stene,	vrhovi	palm	se	bolestno	krivijo.	
Nil	 buči,	 se	 peni	 in	 sika.	 Vse	 delo	 je	 obstalo.	 Vsaka	
rastlina,	vsak	grm	in	vsako	drevo	se	zvija	v	divji	grozi.	
–	Vihar	se	konča	s	ploho,	ki	očisti	zrak	in	vse	osveži.	
Temperatura	zelo	pade.

V	suhi	dobi	pa	dežja	sploh	ni.	Navadno	tudi	oblačka	
ni	videti,	če	se	pa	kdaj	pokaže,	se	v	suhem	zraku	hitro	
raztopi.

Najbolj	hladno	je	na	koncu	deževne	dobe.	V	Kar
tumu	je	to	v	avgustu.	Najbolj	vroč	mesec	je	mesec	pred	

prvim	deževjem.
V	vročini	se	kar	vidi,	kako	zrak	puhti.	Najhujše	je	od	

poldne	do	treh,	potem	pa	rahel	vetrič	prinese	olajšavo.	
Laglje	je	prenašati	suho	vročino	kakor	vlažno,	ki	pri
tiska	zlasti	ob	deževju;	takrat	je	človek	ves	dan	žejen,	
pil	bi	vodo	in	se	noč	in	dan	poti.	Najbolj	prijeten	čas	
je	 zvečer,	 ki	 pa	 je	 zelo	 kratek.	 Ponoči	 tam	 ni	 nikoli	
popolnoma	temno,	ker	so	zvezde	zelo	svetle;	zdijo	se	
mnogo	bližje	in	mnogo	večje	kot	v	Evropi.

Za	Nil	je	značilno,	da	prvo	polovico	leta	po	njem	
piha	severnik,	drugo	polovico	pa	jug.	Včasih	prinese	
jug	toliko	prahu,	da	je	vse	kakor	v	megli,	in	siplje	dro
ban	pesek,	kakor	da	bi	melo.

b) NIL IN NJEGOVO OZEMLJE

Nil	je	ena	najdaljših	rek	na	zemlji.	Nastane	iz	Mo
drega	 in	Belega	Nila	 in	 iz	pritokov.	Ko	bodo	izsušili	
močvirja	in	ko	bodo	traktorji	začeli	svoje	delo,	bo	tam	
lahko	živelo	na	stotine	milijonov	ljudi,	dočim	so	bile	v	
Knobleharjevem	času	te	dežele	redko	naseljene.

I. Modri Nil
Izvira	 v	 Abesiniji,	 deželi	 ugaslih	 ognjenikov.	 Ob	

njenih	gorah	se	ustavljajo	oblaki	in	dajejo	dež,	ki	pro
nica	v	zemljo	in	napaja	studence.	Pod	imenom	Abaj	
izvira	v	višini	1.900	metrov,	dobiva	pritoke,	se	razlije	
v	jezero	Tsana,	potem	pa	hiti	med	gorami	in	gozdovi	
proti	jugu,	zahodu	in	severu.	V	suhem	času	je	majhen;	
ko	se	pa	v	maju	začne	z	bliski	in	gromom	deževje,	Mo
dri	Nil	naraste,	zakipi	in	poplavlja,	dokler	v	septembru	
spet	ne	upade.

Ko	priteče	na	sudansko	ravnino,	se	umiri	in	se	začne	
počasi	pomikati	med	travniki	in	njivami.	Čedalje	več	
blata	se	zbira	v	njem,	zato	mu	Arabci	pravijo	Bahr	el	
Azrak,	Temna	ali	Modra	reka.	Od	Rosajresa	je	deloma	
že	ploven.

In	ko	spet	dolgo	časa	teče,	ga	pozdravi	veliko,	mo
derno	mesto	Kartum.	Čolni	in	ladjice	hitijo	po	njem.	
Z	občudovanjem	se	ozre	na	velikanski	most	nad	seboj.	
Brž	nato	pa	zagleda	drug	most.	Pod	njim	ga	že	čaka	
njegov	tovariš:	široki	Beli	Nil.

Tega	 si	 bomo	 natančneje	 ogledali,	 ker	 so	 se	 po	
njem	vozili	Knoblehar	 in	njegovi	 slovenski	 in	drugi	
sodelavci.	Ob	njem	so	ustanovili	štiri	misijonske	posta
je.	Nekateri	so	ob	njem	tudi	legli	v	grob;	še	vedno	jim	
poje	posmrtno	pesem.	Knoblehar	in	tovariši	so	ga	tudi	
znanstveno	raziskovali.

II. Beli Nil
Njegov	izvir	in	gorenji	tok	so	odkrili	šele	leta	1863.	

Izvira	v	deželi	Urundi	v	več	kot	5.000	metrov	visokem,	
zasneženem	pogorju.	Teče	pod	raznimi	imeni.	Spreje
ma	pritoke	in	teče	skozi	Viktorijino	jezero.

Slapovi na Modrem Nilu v Abesiniji
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Marec	je	tretji	mesec	leta	po	gregorijanskem	koledar
ju	in	eden	od	sedmih	mesecev,	ki	imajo	31	dni.	Mesec	se	
astronomsko	začenja	v	znamenju	Vodnarja	in	končuje	v	
znamenju	Rib.	Na	južni	polobli	marec	odgovarja	septem
bru	na	severni	polobli.	Ime	“marec”,	ki	je	bil	prvi	mesec	
v	rimskem	letu	prihaja	iz	latinskega	“Martius”	po	imenu	
rimskega	boga	vojske	Marsa.	V	Rimu,	kjer	je	sredozemsko	
podnebje,	 je	bil	 to	prvi	spomladanski	mesec,	kar	 je	bil	
logičen	datum	za	začetek	leta,	obenem	pa	tudi	za	začetek	
vsake	vojske,	saj	so	vojskovanje	v	zimskem	času	prekinili.	
Tudi	Rusija	 je	 začetek	 leta	1.	marca	obdržala	 tja	do	15.	
stoletja,	Anglija	in	njene	kolonije	pa	so	imele	25.	marec	
za	novoletni	dan	do	leta	1752,	ko	so	sprejele	gregorijanski	
koledar.	Mnoge	druge	kulture	in	vere	še	vedno	praznujejo	
novo	leto	v	marcu.

Letošnji	marec	je	v znamenju zaključka postnega 
časa, velikega tedna in velike noči.	Ta	 je	 letos	 tako	
zgodnja	(23.	marca),	da	pade	celo	2.	velikonočna	(bela)	
nedelja	v	marec,	kar	se	redkokdaj	zgodi.	Čisto	teoretično	
bi	lahko	bila	velika	noč	samo	še	za	en	dan	bolj	zgodnja.	
Veliko	noč	namreč	praznujemo	na	nedeljo	po	prvi	spom
ladanski	polni	luni.	Če	bi	torej	21.	marec	padel	na	soboto	
in	bi	ta	dan	bila	polna	luna,	bi	praznovali	veliko	noč	že	
22.	marca.	Nisem	mogel	ugotoviti,	kdaj	se	je	to	zadnjikrat	
zgodilo.	Vsekakor	velika	noč	ni	padla	na	ta	datum	od	leta	
1900	do	danes	in	tudi	ne	bo	do	leta	2022.

V	marcu	se	letos	zvrste	še	4.	in	5.	postna	ter	cvetna	
nedelja.	5.	postna	se	je	včasih	imenovala	tiha	nedelja,	v	
času	bogoslužnih	reform	v	50.	letih	20.	stoletja	pa	je	dobi
la	ime	“prva nedelja Gospodovega trpljenja”,	medtem	ko	
se	je	cvetna	nedelja	imenovala	“cvetna ali druga nedelja 
Gospodovega trpljenja”.	Na	tiho	nedeljo	smo	takrat	za
krili	vse	križe	(ponekod	tudi	oltarne	slike)	z	vijoličastimi	
zagrinjali.	Vse	je	ostalo	pokrito	do	velikega	petka,	ko	je	
del	 bogoslužja	 odkrivanje	 in	 češčenje	 križa.	 Dokončna	
bogoslužna	reforma	II.	vatikanskega	koncila	je	tiho	ne
deljo	izenačilo	z	drugimi	postnimi	nedeljami	in	se	tako	
imenuje	5.	postna	nedelja,	cvetna	nedelja	pa	ima	uradni	
naziv	“cvetna nedelja Gospodovega trpljenja”.

Starejši	se	bodo	še	spominjali,	da	je	bilo	bogoslužje 
svetega tridnevja	 (veliki	 četrtek,	 veliki	 petek,	 velika	
sobota)	še	v	začetku	2.	polovice	20.	stoletja	zjutraj.	Vsak	
dan	je	bilo	daljše,	zato	smo	ga	navadno	začenja	vsak	dan	
uro	poprej:	na	veliki	četrtek	ob	9:00,	na	veliki	petek	ob	
8:00,	na	veliko	soboto	ob	7:00.	Seveda	je	bilo	takrat	vse	
latinsko.	Na	veliko	sredo,	četrtek	in	petek	popoldne	pa	
smo	vedno	slovesno molili ali peli jutranjice in hvalnice 
za naslednji dan.	Pete	jutranjice	in	hvalnice	so	bile	za	nas	
tudi	velika	skrb,	saj	smo	kleriki	začeli	s	pevskimi	vajami	za	
tako	imenovani	oficij	velikega	tedna	že	kmalu	po	božiču.	
To	petje	smo	vzeli	tako	zares,	da	smo	na	primer	leta	1951,	
ko	 smo	 bili	 slovenski	 kleriki	 gimnazijci	 v	 Zagrebu	 na	
škofijski	gimnaziji,	na	veliko	sredo	“špricali”	šolo,	samo	
da	smo	lahko	z	vlakom	pravočasno	prišli	v	Ljubljano	za	
petje	 oficija.	 Na	 veliko	 soboto	 popoldne	 pa	 je	 bilo	 že	

slovesno	vstajenje	s	procesijo	po	cerkvi	–	takrat	ni	bilo	
govora,	da	bi	lahko	šli	s	procesijo	ven.	Če	se	je	dalo,	smo	
poleg	vstajenja	v	domači	cerkvi,	kjer	smo	sodelovali,	šli	
še	v	ljubljansko	stolnico,	da	smo	slišali	škofa	Vovka,	ki	je	
z	mogočnim	glasom	prepeval	zadnje	berilo	pred	vstaje
njem	in	trikratno	alelujo	z	monštranco	v	rokah.

Na	deželi	so	imeli	po	oficiju	na	veliko	sredo,	četrtek	in	
petek	posebno veselje otroci.	Ko	je	duhovnik,	ki	je	vodil	
molitev	oficija	po	hvalnici	“Benedictus”	trikrat	s	palico	
udaril	po	tlaku	pred	oltarjem,	je	bilo	to	znamenje,	da	so	
začeli	 “Boga strašiti”.	 Mežnar	 je	 namreč	 že	 prej	 zunaj	
cerkve	pripravil	kup	starega	lesa,	zabojev	in	podobnega,	
po	čemer	so	na	veliko	razbijali	s	palicami.	Navada	naj	bi	
menda	izvirala	iz	želje	kaznovati	Kristusovega	izdajalca	
in	tiste,	ki	so	ga	zaprli.

Že	pred	dokončno	bogoslužno	reformo	je	papež	Pij	
XII.	bogoslužje	velikega	tedna	prestavil na popoldanske 
ali večerne ure,	kar	je	bilo	seveda	pri	ljudeh	sprejeto	z	
velikim	 odobravanjem,	 saj	 se	 jutranjih	 obredov	 večina	
zaradi	službe	ni	mogla	udeležiti.	Tako	je	še	danes.

Veliki četrtek	je	spomin	Jezusove	zadnje	večerje	in	
ustanovitve	evharistije,	zato	 je	poudarek	bogoslužja	na	
evharistični	daritvi.	V	spomin	na	Jezusovo	prijetje	v	vrtu	
Getsemani	po	zadnji	večerji	spravimo	na	veliki	četrtek	
Najsvetejše	v	tako	imenovano	“ječo”	v	stranski	kapeli,	vse	
oltarje	pa	razkrijemo	v	znamenje	Kristusove	odsotnosti.

V	stolnicah	je	na	veliki	četrtek	dopoldne	še	tako	ime
novana	krizmena	maša,	med	katero	škof	ob	somaševanju	
duhovnikov	blagoslovi	sveta	olja:	krstno	olje	in	krizmo,	
ki	se	uporablja	pri	podeljevanju	zakramenta	sv.	krsta,	ter	
bolniško	olje,	ki	ga	uporabljamo	za	podeljevanje	zakra
menta	maziljenja.

Veliki petek	je	edini	dan	v	letu,	ko	ni	maše.	V	popol
danskih	obredih	se	zvrste:	branje	Kristusovega	trpljenja	
po	Janezovem	evangeliju,	prošnje	vernikov,	razkrivanje	
in	 češčenje	 križa	 in	 obhajilni	 obred	 s	 hostijami,	 ki	 so	
bile	posvečene	prejšnji	dan.	Najsvetejše	pa	po	obredih	
spravimo	v	Božji	grob	v	spomin	Kristusove	smrti	in	po
kopa.	Kako	je	prišla	v	cerkvah	navada	“ječe”	in	“Božjega	
groba”	je	podrobneje	opisal	etnolog	Niko	Kuret	in	lahko	
preberete	na	straneh	5657.

Velika sobota	se	uradno	imenuje	velikonočna vigi
lija.	Obredi	se	začno	z	blagoslovom	ognja	in	velikonočne	
sveče	 pred	 cerkvijo,	 s	 sprevodom	 v	 cerkev	 in	 petjem	
velikonočne	hvalnice,	ki	mu	sledijo	berila	 in	blagoslov	
krstne	vode	(in	tudi	krsti,	če	je	kak	kandidat)	in	obnovitev	
krstnih	obljub,	končuje	pa	se	s	slovesno	mašo.

Postni	čas	poseže	tudi	v	praznovanje	nekaterih	godov.	
Tako	bomo	god sv. Jožefa	letos	praznovali	prej	in	sicer	
15.	marca,	saj	19.	marec	pade	na	veliko	sredo.	Gospodovo 
oznanjenje	pa	po	datumu	pade	v	velikonočno	osmino,	
zato	ga	bomo	letos	praznovali	šele	31.	marca.

Vsem	našim	bralcem	pa	želimo:
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

P.	Bernardin	Sušnik LEMONTSKI
ODMEVI
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Velika noč, katere spomin obhajamo, je za-
četek odrešenja za vse, začenši od prvega člo-
veka, ki je v vseh deležen zveličanja in novega 
življenja.

Nepopolne in časne stvari, kakor tudi podobe 
in znamenja večnih stvari, so imele nekoč nalogo, 
da vsaj v nejasnih obrisih prikažejo resnico, ki 
se v naših dneh dopolnjuje. Resnična stvarnost 
je sedaj tukaj pred nami, zato se mora podoba 
umakniti. Nekako tako, kakor kadar pride kralj: 
nihče ne pušča vnemar živega kralja, da bi se 
klanjal njegovi podobi.

Iz tega je čisto jasno, kako je podoba majhna 
v primeri z živo stvarnostjo. Podoba spominja na 
kratko življenjsko dobo judovskih prvorojencev, 
stvarnost pa na večno življenje vseh ljudi.

Uiti smrti za malo časa ni kaj posebnega za 
tistega, ki mu je usojeno, da bo moral kmalu 
potem umreti. A gotovo je nekaj zelo velikega 
ubežati smrti za vselej, kakor se je nam zgodilo 
po Kristusu, ki se je daroval za nas kot naše veli-
konočno Jagnje.

Že ime današnjega praznika nam kaže nje-
govo izredno pomembnost, če ga le pravilno 
prevedemo. Hebrejska beseda “pasha” pomeni 
“mimohod”, kajti angel, ki je moril prvorojence, 
je šel mimo hebrejskih hiš. Angel pokončevalec 
gre v resnici tudi mimo nas, ne da bi se nas dotaknil, kajti Kristus nas je obudil k večnemu življenju.

Velika noč – ko so bili rešeni prvorojenci – je veljala za začetek leta. Kaj to pomeni na skrivnostni ravni? Da 
je prava velikonočna žrtev tudi za nas začetek večnega življenja. Leto pa je podoba sveta, ker je kakor kolo, ki 
se neprestano vrti in nima nikjer konca.

Kristus, oče prihodnjega veka, je bil darovan 
za nas. S tem je tako rekoč razveljavil naše 
preteklo življenje in nam omogočil, da zaživimo 
novo življenje. Po prerojenju v krstni vodi smo 
namreč postali deležni njegove smrti in njegove-
ga vstajenja.

Kdorkoli torej ve, da je bilo velikonočno Jagnje 
darovano za njegovo rešenje, naj ima za začetek 
svojega življenja oni trenutek, ko se je Kristus 
zanj daroval. Naj prizna, da je bila ta žrtev zanj 
storjena. Naj se zaveda in naj skuša razumeti, 
da sta mu bila življenje in milost kupljena za 
ceno take žrtve.

Kdor je torej o vsem tem poučen, naj brez 
odlašanja začne živeti po novem in naj se več 
ne vrača k prejšnjemu življenju, ki se je zdaj 
končalo. Kajti kateri smo grehu umrli, kako bi 
še živeli v njem?

DUHOVNA VELIKA NOČ
velikonočna homilija starodavnega pisatelja

P. Vladimir Kos – Tokyo

SKRBÍ POZABÍMO ŠE MI OD VESELJA!
Gospod in naš Bog, še živeč v Palestini,
odpiral je s čudeži Svoje srcé.
Dodal je še enega s križem v vzpetini:
Vstajenje, ko vrne se s smrtne temé.

Da z groba se vrnil bo, vsem je obljubil.
Ni mogel lagati, v svetosti zaznan.
Neverni Tomaž Mu je haljo poljubil –
se bal dotakniti še svežih je ran.

Zares se je vrnil, čebele drobijo
iz češnjinih kelihov pijejo med.
Zares se je vrnil, valovi šumijo,
in vsak tabernakelj Njegova je sled.

Skrbí pozabímo še mi od veselja:
mar ni On med nami in v srcih živi!
Kot nékdaj vstajenska je vsaka nedelja –
poglejte: med njima se teden svetlí.

Maksim Gaspari: Možnarji ob velikonočni procesiji
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LJUBLJANA —	Na	prvi dan novega leta	praznuje	rojstni 
dan največ Slovencev.	1.	januarja	2007	je	bilo	po	po
datkih	Statističnega	urada	RS	takih	kar	7.811	prebivalcev.	
Obenem	pa	najmanj Slovencev slavi rojstni dan	31. 
decembra	–	lani	le	4.533.
BRATISLAVA —	Predsednik	slovaške	škofovske	konferen
ce,	škof	František	Tondra,	se	je	ob 130. obletnici rojstva 
škofa Jana Vojtaška,	ki	je	moral	veliko	pretrpeti	za	časa	
komunističnega	 režima	 (rehabilitirali	 so	 ga	 leta	 1990),	
zavzel za njegovo razglasitev za blaženega.
VATIKAN —	 Tajnik	 Kongregacije	 za	 bogoslužje,	 nad-
škof Albert Malcolm Ranjith,	 je	 izjavil,	da	se	po	objavi	
papeževega	 dokumenta	 Najvišji	 pastir	 (Summorum	pon
tificum),	ki	duhovnikom	ob	dovoljenju	škofov	dovoljuje	
maševati	po	“starem	obredu”,	razkriva “kriza neposluš
nosti papežu”.	 V	 nekaterih	 državah	 so	 se	 škofje	 celo	
uprli	papeževi	odločitvi.
RIM —	Predsednik Papeške akademije za življenje, škof 
Elio Sgreccia,	je	pozdravil napredek na področju ra
ziskovanja zarodnih celic,	saj	z	novimi	znanstvenimi	
spoznanji	 in	 tehnologijo	ne	bodo	več	ubijali	 zarodkov,	
odpadlo	pa	bo	tudi	kloniranje.
JERUZALEM —	 Nekdanji milanski nadškof kardinal 
Carlo Maria Martini,	velik	poznavalec	Svetega	pisma,	je	
opozoril,	da	je	treba	to	“knjigo knjig” dejavneje upora
bljati pri evangelizaciji.	Vesel	 je,	da	bo	Sveto	pismo	
v	 središču	 pozornosti	 na	 prihodnji	 svetovni	 škofovski	
sinodi	jeseni	2008	v	Vatikanu.
VATIKAN —	V	nedeljo,	25.	novembra,	so	v	“središču	krščan
stva”	že	petdesetič	podelili zlate, srebrne in bronaste 
medalje tekmovalcem v znanju latinščine.	Sodelova
lo	je	z	latinskimi	besedili	v	pesmi	in	prozi	več kot štiristo 
latinščine veščih ljudi iz Evrope in Amerike.
VARŠAVA —	Poljski škofje	so	odgovorne	v	poljskem	glav
nem	mestu	pozvali,	naj ne sprejmejo temeljne listine 
EZ;	med	drugim,	ker	v	njej	ni	opredeljen	odnos	do	Boga	
in	popolne	prepovedi	kloniranja	človeških	oseb.
RIM —	Revija	Panorama	je,	ob	sklicevanju	na	italijansko	
Karitas,	 objavila	 podatek,	 da	 pravoslavna Cerkev v 
Italiji šteje že milijon vernikov.	Toliko	jih	je	predvsem	
zaradi	priseljencev iz Romunije, Moldavije, Ukrajine in 
Albanije	v	zadnjih	letih.	
CELOVEC —	Škof za mlade v Avstriji, Franz Lackner, 
je	v	novem	zborniku	krške	škofije	v	zvezi	z	evropskim	
prvenstvom	v	nogometu	prihodnje	leto	v	Avstriji	in	Švici	
poudaril,	da	je	»nogomet sicer velika stvar, vendar ne 
sme postati religija«.
VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	je	3.	decembra	sprejel	
škofa v Mongoliji Venceslava Padillo,	ki	od	leta	2003	
vodi	škofijo	v	Ulan	Batorju,	v	Vatikan	pa	je	kot	prvi	izmed	
mongolskih	škofov	prišel	na	obisk	“ad	limina	apostolo
rum”.	Mongolija	in	Sveti	sedež	sta	navezala	diplomatske	
odnose	leta	1992.
CARIGRAD —	 Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	 edinost	
kristjanov,	kardinal Walter Kasper,	je	carigrajskemu	eku
menskemu	patriarhu	Bartolomeju	I.	30.	novembra,	na	god	
zavetnika	carigrajskega	patriarhata,	apostola	Andreja,	kot	
papeževo darilo izročil dragocen mozaik.	Na	njem	je	

upodobljen	Kristus	kot	jagnje,	in	sicer	po	vzoru	mozaične	
poslikave	v	cerkvi	San	Vitale	v	Ravenni.
RIM —	 Okrog petsto evropskih, afriških in ameriških 
mest	se	je	30.	novembra	pridružilo praznovanju “sve
tovnega dneva proti smrtni kazni”.	Pobudo	zanj	je	
leta	2002	dala	rimska	katoliška	skupnost	sv.	Egidija.	
BERLIN —	Anketa	med	1.000 Nemci, starejšimi od 18 
let,	 je	pokazala,	da	je	deset zapovedi za 60% od njih 
pomembnih, nepomembne pa so za 13%.
BEJRUT —	Alžirski nadškof Henri Teissier	je	izjavil,	da	
je	 rešitev perečega palestinskega vprašanja ključ 
do rešitve vprašanja o položaju kristjanov v prevla
dujočem muslimanskem svetu.	Če	bodo	to	vprašanje	
dobro	 rešili,	 bodo	 kristjani	 na	 Bližnjem	 vzhodu	 manj	
ogroženi,	saj	jih	zdaj	ponekod	zelo	preganjajo..
FIRENCE —	 Galerija Uffizi	 je	 na	 razstavi	 z	 naslovom	
Angelski	 kruh	 od	 20.	 decembra	 2007	 do	 31.	 januarja	
2008	obiskovalcem	pokazala	okrog	40 del, na katerih 
je upodobljeno Jezusovo rojstvo.	Med	njimi	so	tudi	
takšna,	ki	jih	sicer	obiskovalci	te	galerije	ne	vidijo.
TRIER —	Nemški liturgični inštitut	je	z	“dnevom	odprtih	
vrat”	praznoval	60. obletnico ustanovitve.	Predsednik	
Benedikt	Kranemann	je	izrazil	veselje,	da	je	tej	ustanovi	
uspelo	obdržati	katoliško	bogoslužje	na	visoki	ravni.
CELOVEC —	Krška škofija	je	svoje	vernike	ob	božiču	in	
novem	letu	z	geslom	“Premisli,	ko	daruješ”	povabila,	naj	
pri obdarovanju gledajo tudi na ekološko, družbe
no in etično razsežnost darila in praznovanja.
NEW YORK —	Generalni tajnik OZN Ban Ki Moon	je	ob	
svetovnem	dnevu	migrantov	povedal,	da	živi zunaj meja 
rodne dežele predvidoma 200 milijonov ljudi.	To	je	
več	kot	kdaj	koli	prej.
PRAGA —	Tiskovni urad češke škofovske konference je	
po	pismu	kardinala	Bertoneja	objavil	novico,	da	papež 
Benedikt XVI.	prihodnje	leto,	ko	bodo	Čehi	praznovali	
leto	sv.	Venčeslava,	ne bo obiskal Češke.
BERLIN —	Raziskava o poslovanju evropskih bank	je	
pokazala,	da	cerkveni kreditni zavodi dobro poslu
jejo. “Darlehenskasse	Münster”	je	med	1567	nemškimi	
kreditnimi	zavodi	na	tretjem	mestu,	v	Evropi	pa	na	de
setem.	Med	petindvajsetimi	najbolje	poslujočimi	bankami	
je	pet	cerkvenih.
JERUZALEM —	Na Hebrejski univerzi	so	se	z	mednarod
no	konferenco	spomnili	pred sto leti rojenega judov
skega teologa, rabina in pionirja krščanskojudov
ske sprave Abrahama Joshua Heschla.	S	tem	so	tudi	
sklenili	njemu	posvečeno	leto.
BARRA —	Škof Dom Luiz Flavio Cappio	 je	končal	24
dnevno gladovno stavko, ne pa tudi borbe proti na
meri oblasti, da bi preusmerili reko Rio San Fran
cisco.	To	bi	lahko	imelo	usodne	posledice	za	prebivalce	
mesta	Barra	in	okolice,	načrtovalcem	pa	ne	bo	prineslo	
zaželenih	sadov;	prej	bodo	ustregli	načrtom	veleposest
nikov	in	industrije.
BRAZILIJA —	Cerkev v Braziliji	 je	prav	v	dneh	okrog	
božiča	žalovala za uglednim in zaslužnim 83letnim 
frančiškanskim kardinalom Aloisijem Lorschei
derjem.	Umrl	je	23.	decembra

brali smo...
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Veliki	četrtek	in	veliki	petek	sta	potekala	med	našim	
ljudstvom	v	znamenju	Božjega	groba.	Kako	blizu	je	bila	
ljudstvu	predstava	mrtvega	Boga,	dokazujejo	številne	
kapele	Božjega	groba	po	vsej	slovenski	zemlji.	Zlasti	
znane	in	znamenite	so	kapelica	Božjega	groba	pri	Sv.	
Trojici	nad	Vrhniko,	na	Grmu	pri	Novem	mestu,	v	Novi	
Štifti	pri	Gornjem	gradu,	v	cerkvi	v	Štepanji	vasi	pri	
Ljubljani,	v	Žihpoljah	in	pri	Gospe	Sveti	na	Koroškem.	
Odkod	te	kapele?

Da	jim	je	bil	vzor	pravi	Kristusov grob v Jeruzale-
mu,	si	lahko	mislimo.	Kakšen	pa	je	bil?

Severno	 od	 jeruzalemskega	 mestnega	 obzidja	
se	 vzdiguje	 osamljeni	 grič	 Kalvarija,	 zahodno	 od	

njega	pa	se	vrstijo	na	
vsako	 stran	 skalnati	
obronki.	V	njih	so	imeli	
Jeru	zalemčani	 svoje	
grobove.	Znanih	nam	
je	 cela	 vrsta	 staroju
dovskih	grobov,	ki	so	
vsi	vsekani	v	živo	ska
lo.	 Vsak	 ima	 najprej	
odprto	vežo,	iz	nje	pa	
prideš	 v	 majhno	 so
bico,	 kamor	 so	 pola
gali	 mrliča.	 V	 sobici	
je	bila	po	dolgem	ob	
steni	iz	skale	izklesana	
nekakšna	klop,	na	ka
tero	so	položili	 trup
lo.	Poleg	takšnih	gro
bov	so	 imeli	 Judje	še	
drugačne.	 Toda	 grob	

Jožefa	Arimatejca	 je	bil	 takšen.	Pred	nizko	odprtino	
v	skalni	steni	je	bil	velik	in	težak	okrogel	kamen,	ki	je	
zapiral	vhod	v	grobnico.	Ta	kamen	so	veliki	duhovniki,	
kakor	pravi	evangelist	Matej,	še	zapečatili.	Po	poročilu	
evangelista	Marka	so	v	nedeljo	zjutraj	pobožne	žene	
našle	kamen	odvaljen	in	na	njem	je	sedel	angel.	Evan
gelist	Janez	pripoveduje	dalje,	da	sta	prihitela	apostola	
Peter	in	Janez.	Janez	je	vstopil	samo	v	vežico,	se	pri
pognil	in	pogledal	skozi	odprtino	pa	videl,	da	trupla	
ni	več.	Peter	pa	je	šel	prav	v	grobno	votlino	in	videl	v	
njej	zvite	rjuhe.

Razumljivo	 je,	 da	 so	 prvi	 kristjani	 s	 posebno	 lju
beznijo	 obiskovali	 Kristusov	 grob.	 Rimski	 cesar	 Ha
drijan	pa	je	dal	ves	prostor	zasuti	in	na	vrh	postaviti	
tempelj	boginje	Venere.	Cesar	Konstantin	je	slednjič	
dal	krščanstvu	svobodo.	Okoli	leta	330	je	dal	podreti	
Venerin	 tempelj,	 odkopati	 ves	 grušč	 in	 je	 tako	 spet	
odkril	Kristusov	grob.	Nad	njim	je	dal	postaviti	veliko	
cerkev.	Njegov	stavbenik	groba	ni	pustil	pod	zemljo.	
Vso	skalo	je	dal	obsekati,	tako	da	je	nastala	nekakšna	
skalnata	hišica,	v	kateri	je	bila	stara	grobnica	nedotak

njena.	 V	 nekem	 starem	 poročilu	 iz	 konca	 7.	 stoletja	
beremo	opis	Božjega	groba	v	tej	obliki.	»V	sredi	okrogle	
cerkve,«	pravi	opis,	»je	okrogla	hišica,	izsekana	v	eni	in	
isti	skali.	Pred	vrati	je	kos	tistega	kamna,	ki	je	nekdaj	
zapiral	votlino	in	je	obdelan	na	štiri	vogle.	Drugi	kos	
rabi	 za	 oltarno	 mizo	 na	 vzhodni	 strani	 iste	 cerkve.	
Vstop	v	grobnico	je	od	vzhoda.	Zunaj	 je	vsa	pokrita	
z	izbranim	marmorjem,	vrh	pa	je	okrašen	z	zlatom	in	
nosi	velik	križ.	Znotraj	je	na	severni	strani	Gospodov	
grob	vsekan	v	isto	skalo,	a	vzvišen	za	tri	dlani	nad	tlemi	
hišice.	 Grob	 je	 dolg	 sedem	 čevljev	 in	 njegova	 jama	
ravno	primerna	za	človeka,	ki	 leži	na	hrbtu.	Znotraj	
grobnica	ni	z	ničimer	okrašena.	Na	stenah	se	še	vidijo	
sledovi	železnih	cepinov,	s	katerimi	so	delavci	izsekali	
votlino.	 Prostora	 pa	 je	 v	 njej	 toliko,	 da	 v	 njej	 lahko	
devet	mož	stoje	moli.	Od	temena	ne	ravno	majhnega	
moža	 do	 stropa	 pa	 je	 še	 poldrugi	 čevelj.	 Tudi	 grob	
sam	je	brez	okrasa.	Kamen,	iz	katerega	sta	votlina	in	
grob	 izsekana,	 je	 belkaste	 barve,	 pomešan	 z	 rdečo.«	
Tako	opis	iz	dobe,	preden	so	v	Jeruzalem	prihrumeli	
Perzijci	 in	cerkev	požgali.	Bizantinski	cesar	Heraklij	
je	cerkev	obnovil.	Božji	grob	ni	utrpel	škode.	Že	leta	
673	pa	so	mohamedanci	zasedli	Jeruzalem.	Sprva	so	
svete	kraje	puščali	pri	miru.	Šele	egiptovski	vladar	Al	
Hakem	je	dal	leta	1010	cerkev	Božjega	groba	podreti	
do	 tal	 in	 razdejati	 z	njo	vred	 tudi	prvotni	Kristusov	
grob.	Kristjani	so	sicer	kmalu	dobili	dovoljenje,	da	si	
postavijo	 novo	 svetišče,	 toda	 stare	 grobnice	 ni	 bilo	
več.	Morali	 so	posnetek	 sezidati	 iz	 rezanega	kamna.	
Tako	je	nastala	zdaj	nekakšna	kapelica	okrogle	oblike	
s	ploščnato	streho	in	stolpičem	na	vitkih	stebrih.

Romarji,	ki	so	v	Jeruzalemu	videli	ta	posnetek	prvot
nega	Kristusovega	groba,	so	prinesli	zamisel	o	tem	v	
Evropo.	Tako	ima	kapucinska	cerkev	v	Eichstädtu	na	
Bavarskem	 precej	 natančen	 posnetek	 jeruzalemske	
kapelice	iz	leta	1194.	Jeruzalemska	kapelica	je	začela	
počasi	razpadati.	Frančiškani,	ki	so	varuhi	svetih	krajev	
v	Palestini,	so	dali	leta	1555	postaviti	novo	kapelo.	Pri	
tem	so	našli	ostanke	pravega	Kristusovega	groba.	Nova	
kapelica	je	bil	podobna	stari,	razlika	je	samo	v	slogu.	
Zahodni	svet	pa	je	dobil	šele	leta	1620	natančen	opis	te	
kapelica.	Objavil	ga	je	frančiškan	p.	Bernardin	Amico.	
Zdaj	so	začeli	stavbeniki	tudi	po	Evropi	zidati	kapelice	
Božjega	 groba	 kot	 bolj	 ali	 manj	 natančne	 posnetke	
kapelice	v	Jeruzalemu.

V	tistem	času	so	začele	nastajati	kapelice	Božjega	
groba	tudi	po	naših	krajih.

V	dobi	reformacije,	ko	se	je	bíl	boj	na	življenje	in	
smrt	med	rimsko	Cerkvijo	in	luteranstvom,	so	segli	na	
katoliški	strani	po	najrazličnejših	sredstvih,	da	bi	stari	
veri	utrdili	ugled	in	veljavo	in	ji	dali	novo	privlačnost.	
Božji	grob	kot	središče	bogoslužja	na	veliki	petek	je	
bil	že	takšno	sredstvo.

Šele	iz	16.	stoletja	nam	je	znano,	da	so	frančiškani	na	

Niko	Kuret

božji grob

Bazilika Božjega groba 
v Jeruzalemu
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veliki	 petek	 v	 spre
vodu	 nesli	 hostijo	
do	 Božjega	 groba	
in	 jo	 položili	 vanj,	
kakor	 so	 nekoč	 po
ložili	v	grob	Kristu
sovo	 truplo.	 Obred	
se	je	pozneje	še	raz
vil.	 Poleg	 hostije	 v	
monštranci,	 oviti	 s	
tančico,	 so	 jeli	 pola
gati	 v	 grob	 križ,	 na
zadnje	 pa	 podobo	

ali	kip	mrtvega	Kristusa.	Božji	grob	je	zdaj	našel	mesto	
v	cerkvi	na	stranskem	oltarju,	po	možnosti	v	stranski	
kapeli.	Takšnega	so	sprejeli	jezuiti,	ki	so	v	svojem	boju	
proti	luteranom	uporabljali	mnogo	zunanjih	sredstev:	
glasbo,	gledališče,	barvno	razkošje,	kar	naj	bi	privlačilo	
protestantske	množice	in	jih	spet	pridobilo	za	katoliško	
Cerkev.	Božji	grob	je	kot	nalašč	ustrezal	načinu	jezuit
ske	protireformacijske	dejavnosti.	Uvedli	so	ga	povsod,	
kjer	so	se	naselili:	med	Slovenci	v	Ljubljani	(1589),	v	
Celovcu	1603,	v	Gorici	(1615),	v	Trstu	(1628).

V	redovniških,	zlasti	v	jezuitskih	cerkvah	se	je	tako	
leto	za	letom	pojavljal	“postavljen”	Božji	grob.	“Insceni
rali”	so	ga	v	načinu	tedanjega	gledališča:	s	“kulisami”	in	
“prospekti”,	z	bogatimi	draperijami,	z	domiselno	razpo
stavljeno	 razsvetljavo	 in	 drugim	 pisanim	 okrasjem.	
Pred	njim	so	prirejali	dobro	premišljene	pobožnosti,	ki	
niso	zgrešile	svojega	namena	–	presuniti	duše	množic.	
Ljudstvo	se	je	zares	zgrinjalo	v	redovniške,	predvsem	v	
jezuitske	cerkve.	Ljubljanski	jezuitski	kronisti	jih	nikoli	
ne	pozabijo	omeniti.	Tudi	v	zapiskih	jezuitskih	kolegijev	
v	Celovcu,	Gorici	in	Trstu	srečujemo	poročila	o	tem.

Ob	 razkošju	 jezuitskih	 Božjih	 grobov	 je,	 se	 zdi,	
otemnel	 celo	 sloves	 kapelic	 Božjega	 groba.	 Vzgled	
jezuitskih	cerkvá	so	začeli	posnemati	tudi	po	farnih	
cerkvah.	 Kapele	 Božjega	 groba	 so	 bile	 razmeroma	
maloštevilne,	Božji	grob	v	“novem”	jezuitskem	načinu	
pa	si	je	mogla	omisliti	malone	vsaka	farna	cerkev:	ku
lise	z	ozadjem	 je	znal	naslikati	 tudi	preprost	domač	
slikar,	ki	se	je	pač	zgledoval	ob	slavnejših	vzornikih.	
Med	temi	je	omeniti	slikarja	Antona	M.	Fayenza	(1728
1779),	ki	je	leta	1765	naslikal	štiri	vrste	kulis	za	božji	
grob	pri	Sv.	Joštu	nad	Vrhniko,	a	so	zgorele	in	imajo	
zdaj	od	njih	le	kopijo.	Veličasten	“teatrski”	Božji	grob	
je	naslikal	doslej	neznan	Jelovškov	sodobnik	za	samo
stansko	cerkev	klaris	v	Mekinjah	pri	Kamniku.	To	je	
eden	izmed	največjih	Božjih	grobov	te	vrste	pri	nas.	
Podoben	kulisni	Božji	grob	so	imeli	tudi	v	Kamniku	
pri	frančiškanih,	le	da	je	bil	mnogo	manjši	(del	kulis	
je	ohranjen).	Jelovškov	božji	grob	na	Slapu	pri	Vipavi	
je	samo	delno	ohranjen	(nekaj	kulis	 je	spravljenih	v	
Goriškem	muzeju).	Škof	Tomaž	Hren	je	oskrbel	Božji	
grob	za	cerkev	v	Gornjem	gradu.	Zelo	velik	je	bil	Božji	
grob,	ki	ga	je	leta	1850	naredil	Gašper	Götzl	iz	Ljubljane	
za	cerkev	v	Dobu,	domačin	Česen	pa	je	izdelal	zanj	no
ve	kulise.	Postavljali	so	ga	do	leta	1947.	Za	Božji	grob	
rabi	zdaj	Plečnikova	krstilnica.

Pozneje	 je	 vpletel	 igrivi	 barok	 v	 ta	 “apparatus”,	
kakor	 so	 ga	 imenovali,	 polno	 nebistvenih	 stvari.	 Iz	
Božjega	 groba	 je	 nastalo,	 kakor	 je	 napisal	 leta	 1780	
salzburški	 nadškof	 Hieronim,	 navadno	 “nagrobno	
gledališče”	(Grabtheater):	 lučke	so	se	vrtele	v	njem,	
ribice	plavale	v	steklenih	kroglah,	vodometi	so	pljuskali	
in	vsa	mogoča	šara,	kar	si	je	je	znal	izmisliti	tedanji	čas,	
je	 tod	našla	mesto.	Vse	 to	 je	
odvračalo	pozornost	vernikov	
od	glavnega,	od	Rešnjega	Tele
sa	v	monštranci,	od	kipa	mrt
vega	Kristusa	v	grobni	votlini	
in	od	na	tleh	ležečega	razpela,	
ki	mu	je	treba	poljubiti	petero	
ran…	(Opomba urednika: člo-
vek se sprašuje, če se danes 
ne dogaja nekaj podobnega v 
božičnem času z jaslicami po 
cerkvah).	Zato	so	v	strogih	re
formah	pod	cesarjem	Jožefom	
II.	 Božji	 grob	 dopustili	 samo	
na	 Dunaju,	 pre	povedali	 pa	
po	 vsej	 Avstriji.	 Šele	 nekaj	
pred	letom	1800	so	prepoved	
umaknili.	Kulise,	ki	so	jih	znali	župniki	spretno	poskri
ti,	so	smele	spet	na	dan.	Toda	treznejši	okus	je	ohra
njal	zanaprej	v	Božjem	grobu	le	tisto,	kar	vanj	spada.	
Edini	 ostanek	 iz	 baročne	 dobe	 so	 nemara	 barvaste	
krogle,	ki	za	njimi	gore	oljenke	ali	žarnice.	Polagoma	
pa	izginjajo	tudi	stare	posli
kane	 kulise.	 Ve	liki	 sloven
ski	 arhitekt	 Jože	 Plečnik	
je	 ustvaril	 v	 frančiškanski	
cerkvi	 v	 Kamniku	 primer	
modernega	Božjega	groba.	
Ves	 je	 iz	 kamna.	 Problem	
je	 vabil	 Plečnika	 že	 v	 nje
govih	dunajskih	letih.	Tudi	
frančiškani	 v	 Ljubljani	 so	
pred	 leti	 odstranili	 prej
šnji	 Božji	 grob	 	 in	 spreje
li	 nov	 način	 prikazovanja	
Božjega	groba.	Morda	se	 ta	
ali	oni	težko	loči	od	starega	
načina.

Ljudstvo	 slejkoprej	 pri
haja	na	veliki	petek	“Božje	
grobe	molit”.	V	Ljubljani	je	
navada,	da	je	treba	obiskati	
vsaj	pet,	če	ne	sedem	Božjih	
grobov.	 V	 Gorici	 so	 hodili	
od	nekdaj	v	stolnico,	h	ka
pucinom	 in	 k	 jezuitom.	 Sedem	 cerkva	 je	 bilo	 treba	
obiskati	v	Trstu.	V	Ukvah	v	Kanalski	dolini	so	nosili	
verniki	k	Božjemu	grobu	kadilo	v	dar.	V	Ziljski	dolini	
sipljejo	pšenico	na	v	grobu	ležečega	Kristusa.	Verujejo,	
da	se	ta	pšenica	navzame	posebnega	blagoslova.	Eno	
pest	te	pšenice	vzamejo	s	seboj	domov	in	jo	vsejejo,	
da	bi	poljski	sadeži	bolje	uspevali.

Grm pri Novem mestu:
Kapela Božjega groba

Vače:
Božji grob

Kamnik 
frančiškani:

Plečnikov
Božji grob
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Tako	pridemo	do	enega	od	duhovnih	problemov,	
spričo	katerega	se	Izrael	v	zagati	spotika	in	rita	kot	konj	
pred	oviro.	Nihče	ne	dvomi	o	tem,	da	je	Izrael	izvoljeno	
ljudstvo.	Tudi	najponižnejši	med	njimi	so	polni	te	goto
vosti.	Izvoljenost	izhaja	iz	vsega,	kar	je	učila	zgodovina,	
preroki	so	jo	oznanjali	in	v	izgnanstvu	je	bila	tista,	ki	
je	rešila	narod	in	mu	dala	na	novo	zaživeti.

Iz	česa	torej	izhaja	ta	izvoljenost,	o	katerih	je	videti	
toliko	znakov?	Tega	ne	vedo	prav	dobro.	Je	to	neka	za
stonjska	Božja	milost?	Mnogi	to	verjamejo	in	nekateri	
celo	pravijo,	da	je	imelo	stvarjenje	sveta	za	najvišji	cilj	
to	izvoljenost.	Drugi	mislijo,	da	so	to	usodo	zaslužile	
zasluge	Izraela:	»Bog	pravi	Izraelu:	Kakor	ste	vi	iz	mene	
naredili	predmet	 ljubezni,	ki	 je	edinstvena	na	svetu,	
tako	vas	bom	imel	jaz	za	predmet	edinstvene	ljubezni	
na	svetu«	(talmudsko	besedilo).	Vsekakor	je	pojem	za-
veza	temelj	nauka	in	vere,	na	njej	sloni	obojestranska	
ljubezen	 med	 Bogom	 in	 njegovim	 ljudstvom.	 Kdor	
napada	Izrael,	napada	Boga	samega.	Izvoljeno	ljudstvo	
mora	biti	sveto,	ker	je	Bog	svet.	Celo	napake	vnaprej	
izvoljenega	ljudstva,	ki	jih	je	Bog	izbrisal,	služijo	nje
govim	naprej	predvidenim	načrtom.

Ta	nauk	je	imel	v	zgodovini	znaten	pomen;	pripeljal	
je	Izrael	do	tako	visokega	ideala,	da	ne	moremo	mimo	
brez	 občudovanja.	 Gane	 nas	 celo	 v	 svojem	 najbolj	
časnem	vidiku.	Ljubezen,	ki	 je	darovala	Obljubljeno	
deželo	 sinovom	 Obljube,	 povzdigovanje	 Palestine	 v	
pretiravanju	in	v	pesniškem	zanosu,	obupana	nežnost	
rabinske	molitve:	 »Če	 te	pozabim,	 Jeruzalem…«,	cela	
mavrica	občutkov,	ki	v	neposredni	črti	izhajajo	iz	go
tovosti	 izvoljenosti,	porajajo	v	nas	občutek	resnične	
veličine.	In	če	je	mogoče	po	tolikih	stoletjih,	kar	je	bil	
tempelj	razrušen,	karkoli	reči	o	Judih,	raztresenih	po	
svetu,	od	katerih	so	premnogi	izgubili	s	svojo	vero	tudi	
sáme	korenine	duhovnega	življenja,	je	treba	očudovati	
tisto	peščico	herojskih	sionističnih	naseljencev,	ki	v	
svoji	odločitvi	najti	spet	domovino,	kraj	pristanka,	ni
so	nikoli	pomislili,	da	bi	moglo	to	biti	kaj	drugega	kot	
malo	 rodovitna,	 majhna	 in	 ogrožena	 Palestina,	 ki	 je	
bila	kraj,	kjer	se	je	Božja	obljuba	razodela	za	vekomaj.

Toda	ta	fanatična	navezanost	na	izvoljeni	narod	je	
vsebovala	skoraj	usodno	stranpot,	ki	je	hudo	človeška:	
kdor	se	preveč	ljubi	in	ceni,	ima	veliko	možnosti,	da	
konča	z	zaničevanjem	drugih.	»Ljubi	svojega	bližnjega«	

je	zapisano	v	3.	Mojzesovi	knjigi,	toda	kdo	je	bližnji?	Ali	
je	pogan	bližnji	verniku?	Od	odgovora	na	to	vprašanje	
je	odvisno	vsa	duhovna	drža:	biti	odprt	vsem,	ali	 se	
zapreti	vase.	Kaj	bo	zmagalo?

V	 resnici	 je	 bilo	 v	 judovstvu	 videti	 dve	 struji.	 So	
verniki,	ki	ne	jemljejo	nalahko	obljube,	dane	Abraha
mu:	»V	tebi	bodo	blagoslovljeni	vsi	rodovi	zemlje.«	Ali	
ni	Jeremija	predvidel	čas,	ko	bodo	vsi	narodi	spoznali	
Boga?	In	Izaija	razdobje	vesoljnega	miru?	In	Malahija	
blaginjo	vsej	zemlji?	In	Jona,	kaj	ni	presenečen	slišal	
Boga	samega	odpustiti	nevernim	narodom.	In	ali	ne	
pojejo	psalmi	o	neskončnem	usmiljenju	»razširjenem	
na	vse	stvari«,	o	ljubezni,	katere	»krila	varujejo	človeške	
sinove«?	Tako	so	najmodrejši	Judje	sprejeli	in	priznali	
tisto	vesoljnost,	ki	jo	je	jahvizem	nosil	v	sebi.	»Ne,«	je	
zapisal	nek	učitelj	Postave,	»tujci	niso	malikovalci,	če	
sledijo	navadam	svojih	očetov,«	in	nek	drugi	je	rekel,	
da	je	kreposten	goy	četudi	ne	pozna	Postave,	»kakor	
veliki	duhovnik«.	Ob	takem	gledanju	je	izvoljeno	ljud
stvo	glasnik	Besede,	 je	 tisti,	ki	ga	 je	Bog	vpeljal	v	 to	
poslanstvo	 in	 ga	 prenaša	 za	 ceno	 tolikega	 trpljenja.	
Prišel	 bo	 dan,	 ko	 jo	 bodo	 pravični	 sprejeli	 za	 srečo	
spravljenega	sveta.

Imamo	 pa	 vtis,	 da	 je	 bila	 ta	 struja	 vesoljnosti	 v	
Judu	veliko	manj	močna	kot	druga:	zaprtost	vase,	in	
to	celo	skrajna.	Vendar	ne	gre	prehitro	vreči	kamna	
vanje:	treba	se	je	spomniti	neskončno	težkih	pogojev,	
v	katerih	je	moralo	to	malo	ljudstvo	reševati	svoj	ob
stoj.	 “Občutek	manjvrednosti	 in	zamere”,	o	katerem	
govori	sodobna	psihologija,	pač	ne	pripravi	človeka,	
da	bi	se	čutil	brata	človeštva…	Toda	če	najdemo	Izraelu	
opravičila,	ne	gre	pozabiti,	da	je	bilo	to	ljudstvo	vedno	
polno	ošabnosti	in	da	je	bilo	zaničevanje	drugih	stra
šansko	globoko	zakoreninjeno	v	njih.

Ko	bo	Talmud	odgovoril	na	temeljno	vprašanje:	»Ne,	
pogan	ni	vaš	bližnji,«	bo	s	tem	pač	izrazil	mnenje	večine	
Judov	(vendar	ne	vseh:	dovolj	je	brati	Jonovo knjigo,	da	
se	prepričamo	o	občudovanja	vredni	vesoljnosti).	Za	
večino	je	bilo	vodilo	obnašanja,	kar	je	trdilo	Aristejevo 
pismo:	»Zakonodajalec	nas	je	zaprl	med	železne	zidove	
Postave,	da	bi	se	čisti	na	telesu	in	duši	v	nobeni	stvari	
ne	mešali	z	nobenim	drugim	narodom.«	Celo	takrat,	
ko	Judje	v	diaspori	uresničujejo	prozelitizem	za	svoje	
ideje,	to	nikakor	ni	kak	občutek	vesoljnosti.	Nasprotno,	

sveta zgodovina
Henri	DanielRops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Izvoljeno ljudstvo
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to	je	duh	zaprtosti	vase,	saj	novodošlece	sprejemajo	v	
judovstvo	in	jim	nalagajo	obrezo.	Vse,	kar	je	v	izraelski	
tradiciji	imelo	neizmerno	moč	za	širjenje,	je	ohromila	
ta	trmasta	in	mračna	nezdružljivost	z	drugimi.	Te	druge	
rase,	»od	začetka	preklete«,	umazane	z	vsemi	pregreha
mi,	komajda	ljudje,	ne	zaslužijo	nobenega	spoštovanja.	
Logični	zaključek	je	slavna	beseda	prenapetega	rabina,	
ki	 je	pa	Talmud	ni	uzakonil:	»Tudi	najboljšega	izmed	
goyim	ubij!«	Bliža	pa	se	dan,	ko	bo	silni	glas	Govora	
na	gori	odgovoril	tem	jalovim	skrajnostim:	»Jaz	pa	vam	

pravim:	ljubite	svoje	sovražnike!«	(Mt	5,44).	In	pozneje	
bo	sveti	Pavel	odpravil	tudi	zunanja	znamenja,	ki	so	bila	
ovira	za	spreobrnjenje	poganov.	Ko	bodo	prišli	ti	dnevi,	
bodo	razdraženi	Judje	zavrgli	svoj	najbolj	pristen	nauk	
v	tem	vesojnem	kriku	ljubezni:	križali	bodo	Jezusa	in	se	
vrgli	na	Pavla,	da	bi	ga	umorili	(Apd	23,12).	In	rimski	
zgodovinar	Tacit	bo	rekel:	»Judje	gojijo	do	vseh	ljudi	
sovražno	mržnjo.«	To	je	prvo	razpotje,	kjer	sta	se	ločila	
judovstvo	in	krščanstvo.

V	enem	od	sestavkov	sem	zapisal,	kar	je	rekel	litur
gist	Baruffaldo	o	opisovanju	poročnih	obredov	 (18.	
stoletje).	To	namreč,	da	so	se	dotlej	že	mnogi	razisko
valci	spotili,	ko	so	želeli	popisati	in	razložiti	poročne	
obrede	vseh	časov	in	krajev.	Isto	moremo	reči	za	opi
sovanje	in	razlago	pogrebnih	obredov.

Katekizem katoliške Cerkve	pove,	da	krščanski	po
greb	ne	podeli	rajnemu	ne	zakramenta	ne	zakramenta
la,	ker	da	je	ta	že	“prešel”	onkraj	reda	zakramentov.	Krščan
ski	pogreb,	ki	pa	ga	vendarle	uvrščamo	med	zakramentale	
(zakramentom	podobna	dejanja)	je	“uradna”	molitev	
Cerkve	 za	 rajne	 in	 prošnja	 za	 njihov	 večni	 pokoj	 v	
Bogu.

Pogrebni	 obredi	 so	 stari	 toliko	 kot	 človeštvo,	 saj	
prav	 v	 grobovih	 odkrivamo	 religiozno	 ozadje	 poko
pa	 (značilni	 predmeti,	 ki	 jih	 bo	 rajni	 uporabljal	 v	
posmrtnem	življenju).	Sveto	pismo	stare	zaveze	zelo	
lepo	približa	smrt	in	pokop	v	Tobijevi	knjigi	(prim.	4.	
poglavje).	 Pohvalno	 se	 izrazi	 o	 izraelskem	 voditelju	
Judu,	ki	je	naročil	molitve	za	padle	vojake.	Sveti	pisatelj	
sklene	z	mislijo:	»Prav	lepo	in	plemenito	je	ravnal,	ker	
je	mislil	na	vstajenje.	Zakaj	ko	bi	ne	bil	pričakoval,	da	
bodo	 padli	 vstali,	 bi	 bilo	 odveč	 in	 prazno	 moliti	 za	
rajne«	(2	Mkb	12,4346).

Krščansko	 pogrebno	 obredje	 se	 naslanja	 na	 dve	
tradiciji:	na	judovsko	in	grškolatinsko,	seveda	le,	kar	
zadeva	zunanjost.	“Vsebina”	krščanske	smrti	in	pogre
ba	 je	vedno	 izhajala	 iz	Kristusove	smrti	 in	vstajenja.	
Krščanstvo	je	med	vsemi	religijami	najodločneje	pre
stopilo	prag	smrti	v	zarjo	vstajenja,	 seveda	zato,	ker	
je	Kristus	vstal	od	mrtvih,	prvenec	njih,	ki	so	zaspali	
v	Gospodu.

Stari	Rimljani	so	imeli	navado,	da	so	pripravili	spo
minski	obed	za	rajnega	na	njegovem	grobu,	čemur	so	
rekli	 refrigerium	 (okrepčilo).	 Kristjani	 so	 namesto	
običajne	pojedine	uvedli	evharistični	obed,	to	je	mašo.	
Že	v	3.	stoletju	so	se	na	ta	način	zbirali	pri	evahristiji,	pa	
ne	ob	pogrebu,	ampak	tretji,	sedmi	in	trideseti	dan	po	
smrti	ter	na	obletnico.	Za	vse	občestvo	bolj	pomembni	
in	 slovesni	 shodi	 so	bili	na	grobovih	mučencev.	Ob	
zapisovanju	 njihovih	 “rojstnih	 dnevov	 za	 nebesa”	
(dies	natales)	je	počasi	nastajal	seznam	mučencev	in	

pozneje	še	drugih	svetih	ljudi,	ki	so	umrli	v	Gospodu.	
To	 pomeni	 začetek	 rimskega	 martirologija	 in	 sploh	
liturgičnega	svetniškega	koledarja.

Podobno	kakor	so	popisovali	potek	drugih	obre
dov,	da	so	jih	lahko	pravilno	opravili,	so	že	v	7.	stoletju	
popisali	obred	krščanskega	pogreba	(Ordo	Romanus	
49,	Rimski	red	49).	Jasno	je,	da	to	ni	prvi	zapis	sploh,	
ampak	prvi	ohranjeni	zapis.	Ima	velikonočni	značaj,	
kar	 pomeni,	 da	 smrt	 ni	 absolutni	 konec	 življenja,	
marveč	 le	 prehod	 v	 polno	 življenje	 s	 Kristusom.	 Na	
velikonočni	 značaj	 pogreba	 morda	 najbolj	 kaže	
psalm	 117	 (Zahvaljujte	 se	 Gospodu,	 ker	 je	 dober...).	
Sedanji	pogrebni	obred	se	vsebinsko	zgleduje	po	tem	
najstarejšem	opisu	krščanskega	pogreba.

Srednji	vek	je	oblikoval	pogrebne	obrede	na	podlagi	
rimske	tradicije	in	vplivov	novih	narodov,	ki	so	prihaja
li	v	zahodno	(in	srednjo)	Evropo.	V	teh	vplivih	je	izrazit	
poudarek,	da	se	rajni	podaja	na	“nevarno”	pot	onkraj,	
zato	je	treba	zanj	veliko	moliti.	Te	predkrščanske	misli	
ni	težko	razumeti	tudi	v	okviru	razodete	vere:	v	“kraj”,	
kjer	bo	Bog	vse	v	vsem,	je	treba	priti	očiščen,	kot	na	
svatbo,	ki	jo	je	kralj	pripravil	svojemu	sinu	(prim.	Mt	
22,114).	V	visokem	srednjem	veku	(12.	in	13.	stoletje)	
so	molitve	za	rajne	še	pomnožili.	V	molitvenem	bogo

iz bogoslužja
Ivan	Likar

krščanski pogreb	(1)
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služju	je	nastala	posebna	oblika	oficija	“za	rajne”	ter	
po	berilu	pesem	slednica	“Dies	irae”	(Strašen	dan	bo	
dan	plačila).

Do	 leta	 1614	 so	 vse	 škofije	 uporabljale	 svoje	 ob
rednike,	ki	so	se	med	seboj	razlikovali	po	krščanskem	
pogrebu.	Pri	nas	je	bila	uveljavljena	oglejskosalzburška	
tradicija,	 ki	 so	 jo	 vsaj	 delno	 ohranili	 tudi	 v	 prvem	
“slovenskem”	pogrebnem	obredu	v	Zbirki svetih ob-
redov	iz	leta	1933	(gre	za	priročni	obrednik,	narejen	
na	podlagi	Rimskega obrednika,	ki	je	izšel	v	celoti	v	

slovenščini	leto	poprej.
Zadnji	 cerkveni	 zbor	 je	 naročil,	 naj	 se	 obred	 kr

ščanskega	pogreba	prenovi	tako,	da	bo	bolje	in	jasne
je	 izražal	 velikonočni	 značaj.	 To	 pomeni,	 da	 mora	
priti	 bolj	 do	 izraza	 “krščanska”	 smrt	 z	 upanjem	 na	
vstajenje	 in	večno	življenje.	Zato	ni	nič	čudnega,	če	
se	pri	pogrebu	pred	evangelijem	zapoje	 “aleluja”	ali	
kakšna	 velikonočna	 pesem.	 Obrednik	 to	 dopušča:	
duhovnik	 pa	 sam	 presodi	 o	 primernosti	 teh	 pesmi	
pri	pogrebu.

Velika	 noč	 ni	 samo	 spomladan
ski	 praznik,	 dobrodošel	 povod	 za	
velikonočne	sprehode	in	za	prezra
čenje	oblek	in	duš.

Velika	noč	je	praznik	nezaslišane	
zmage:	Jagnje	božje	je	bilo	močnejše	
kakor	 človeški	 volkovi,	 luč	 Boga	
močnejša	 kakor	 tema,	 svetost	 Sina	
Božjega	 in	 Sina	 človekovega	 moč
nejša	kakor	greh	sveta,	življenje	moč
nejše	od	smrti.

Egon	Kapellari

velika noč – praznik življenja
beseda na pot

Velika	 noč	 je	 praznik	 velikega	
odhoda	 Kristusa	 s	 sveta	 v	 njegov	
izvor.

Velika	noč	je	vidik	prihodnosti	za	
vse	človeštvo	in	vse	vesolje.

Kristjan	 razume	 sebe	 prav	 šele	
takrat,	ko	se	razume	kot	velikonoč
nega	človeka.

Velika	noč	je	praznik	zoper	težo,	
praznik,	ki	zmore	dati	krila	vsemu,	
kar	vleče	k	tlom.

»Križan,	umrl	in	bil	pokopan,	šel	pred	pekel,	tretji	
dan	od	mrtvih	vstal,	šel	v	nebesa,	sedi	na	desnici	Boga	
Očeta	 vsemogočnega«	 –	 s	 temi	 besedami,	 ki	 donijo	
kakor	 veliki	 zvonovi,	 opozarja	 Cerkev	 na	 pot	 Jezusa	
Kristusa	v	smrt	in	na	»smrt«	vseh	smrti	v	velikonočnem	
dogodku	»tretji	dan«.

Jezus	sam	govori	v	Lukovem	evangeliju	o	svojem	
»tretjem	dnevu«.	Ko	so	ga	nekateri	farizeji	svarili,	da	
ga	hoče	kralj	Herod	umoriti,	 jim	je	rekel:	»Pojdite	in	
povejte	temu	lisjaku:	Izganjam	hude	duhove	in	ozdrav
ljam	bolnike,	danes	in	jutri,	tretji	dan	bom	svoje	delo	
dopolnil.	Toda	danes	in	jutri	in	naslednji	dan	moram	
nadaljevati	 pot,	 kajti	 prerok	 ne	 sme	 umreti	 drugje	
kakor	v	Jeruzalemu«	(Lk	13,3133).	V	neomajni	dosled
nosti	svojega	poslanstva	gre	Jezus	po	poti	na	križ	in	po	

smrti	na	križu	vstane	»gor«	k	Očetu	v	večno	življenje	
troedinega	Boga.

Med	Gospodovim	velikim	petkom	in	njegovim	vsta
jenjem	tretji	dan	se	razteza	dolgi,	temni	veliki	teden.	
Božji	Sin	je	mrtev,	položen	v	skalnat	grob.	Učenca,	ki	
sta	tretji	dan	potovala	v	Emavs,	sta	mislila,	da	je	ta,	ki	ne
znan	in	vendar	čudno	domač	hodi	z	njima,	še	v	grobu.	
»Mi	pa	smo	upali,	da	je	on	tisti,	ki	bo	rešil	Izraela.	In	
vrh	tega	je	danes	že	tretji	dan,	kar	se	je	vse	zgodilo«	(Lk	
24,21).	Tretji	dan,	ko	je	Jezus	dopolnil	svoje	delo	(Lk	
13,32),	je	že	napočil,	toda	učenca	ne	vesta	še	nič.	Sesto
pu	Gospoda	v	najglobljo	globino,	v	kraljestvo	smrti,	
sledi	njegov	vzpon	v	najvišjo	višavo,	»na	desnico	Boga	
Očeta«.	Ta	Kristusova	pot	je	zdaj	odprta	tudi	tistim,	ki	
ljubeče	verujejo	vanj.

tretji dan

Vprašaj	v	naslovu	ni	mišljen	v	prvi	vrsti	kot	pobuda	
za	spraševanje	vesti	o	našem	krščanstvu	in	naši	oseb
ni	 veri,	 marveč	 kot	 razmišljanje	 o	 pomenu	 besedne	
zveze	same.	V	njej,	namreč,	se	mi	zdi	moteč	pridevnik	
“velikonočni”.	Če	premislimo,	zakaj	dodajamo	samo
stalnikom	 pridevnike,	 je	 preprost	 odgovor	 v	 tem,	
da	želimo	predmete	 in	pojme	med	seboj	 razlikovati	

glede	na	njihove	posebne	lastnosti.	Kadar	govorimo	
o	kristjanih,	moremo	z	veliko	mero	bolečine	našteti	
vse	 naše	 brate	 drugih	 krščanskih	 cerkva	 in	 ločin:	
pravoslavne	 Cerkve	 vzhodne	 Evrope,	 evangeličane,	
adventiste,	 baptiste,	 binkoštnike	 in	 mnoge	 druge.	
Zgodovinske	okoliščine,	greha	napuha	in	prevzetnosti	
in	 še	 marsikateri	 z	 njima	 povezan	 so	 privedli	 do	 te	

Marko	Krečič

velikonočni kristjan?
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boleče	razdeljenosti	med	kristjani.	S	tem	se	srečujemo	
skozi	vso	zgodovino	cerkve.	Že	med	apostoli	so	bila	
razpravljanja,	kakor	piše	evangelist	Marko:	Prišli	so	v	
Kafarnáum.	Ko	je	bil	v	hiši,	jih	je	vprašal:	»O	čem	ste	
se	 menili	 med	 potjo?«	 Oni	 pa	 so	 molčali,	 kajti	 med	
potjo	 so	 razpravljali	med	seboj,	kateri	 izmed	njih	 je	
največji	(Mr	9,3334).	Dalje	graja	apostol	Pavel	cerkev	
v	Korintu,	kako	se	verni	prištevajo	k	temu	ali	onemu	
(prim.	1	Kor	1,12	in	1	Kor	3,4).

Kaj	bi	torej	pomenila	besedna	zveza	“velikonočni	
kristjan”?	Besedo	je	marsikdaj	slišati	v	katoliški	cerkvi	
in	najpogosteje	jo	je	razumeti	kot	opomin:	»Postrgajte	
stari	kvas,	da	boste	novo	testo,	ker	ste	nekvašeni«	(1	
Kor	 5,7).	 Moja	 misel	 pa	 je	 vendarle	 ta,	 da	 je	 beseda	
“velikonočni”	v	tej	zvezi	povsem	odveč,	nepotrebna,	
kajti	ali	se	more	kdo	šteti	za	kristjana	in	ob	tem	ne	biti	
”velikonočen”?	»Velikonočen«	pomeni	isto	kot	verovati,	
da	 je	Jezus	na	Veliko	noč	zgodaj	zjutraj	raztrgal	vezi	
smrti	in	nam	odprl	pot	v	življenje,	večno	življenje.	Ta	
vera	ni	samoumevna,	enkrat	za	vselej	dana,	dosežena	
in	čvrsta.	Pred	nekaj	leti	sem	slišal	nekega	duhovnika,	
ki	je	govoril	o	“kristjanih”,	ki	hodijo	pogosto	v	cerkev	
in	k	zakramentom,	 resno	pa	dvomijo	ali	 celo	narav
nost	 zavračajo	 misel	 in	 vero	 v	 posmrtno	 življenje.	
Vemo,	da	sta	dvom	in	omahljivost	v	veri	pogosta	celo	
pri	svetnikih.	Pojav	ni	nenavaden,	kajti	kdor	poskuša	
živeti	 svojo	 vero	 popolnoma	 zavestno,	 mora	 s	 pre

mislekom	 svojo	 vero	
tudi	utrjevati	in	pri	tej	
dejavnosti	 je	 povsem	
pričakovano	 računati	
tudi	z	dvomi.	A	vendar	
velja	 kot	 pribito,	 da	
je	vera	v	velikonočno	
skrivnost,	 v	 Kristuso
vo	 zmago	 nad	 smrtjo	
in	 v	 večno	 življenje	
bistvo	 krščanstva.	 Za
to	 kristjan	 ne	 more	
biti	 nič	 drugega	 kot	
“velikonočni	kristjan”,	
kakor	mislim	torej	–	le	
“kristjan”,	saj	je	besed
na	zveza	“velikonočni	
kristjan”	nekaj	podob
nega	kot	“ledeni	led”	ali	“vodena	voda”.

Vera	 v	 vstalega	 Zveličarja	 –	 Jezusa	 Kristusa	 –	 je	
nezmotljivo	 merilo	 –	 matematiki	 bi	 rekli	 “potrebni	
in	zadostni	pogoj”	–	če	se	smemo	imenovati	kristjani.	
Če	se	srečujemo	pri	bogoslužju	v	tej	ali	oni	krščanski	
skupnosti,	če	smo	bili	krščeni	v	Jezusa	Kristusa,	more	
biti	 vse	 to	 le	 zunanje	 znamenje;	 vsakdo	 si	 more	 in	
mora	 mero	 jemati	 le	 zase	 in	 jo	 predstaviti	 svojemu	
Stvarniku.

Na	pomlad	se	mladim	zaiskrijo	oči,	žena	se	veseli	
rasti,	 mož	 pospeši	 korak,	 bolnikom	 odleže,	 starec	
na	 soncu	 pregreje	 kosti	 in	 spomine.	 »Na	 pomlad	 se	
začenja	nova	zgodovina,	ne	nova,	zgodovina	sploh,	ko	
so	bile	pred	tem	vse	pripovedi	le	posamezne	zgodbe«	
(Vinko	Ošlak).

Zakaj	ima	pomlad	na	človeka	tako	čudežno	moč?	
Ker	je	konec	dolgih	in	mrzlih	noči,	ker	popki	pričujejo	
o	moči	življenja,	ker	vračajoče	ptice	veselo	žvrgolijo	v	
domačem	gnezdu,	ki	jih	je	priklicalo	nazaj?	Morda	pa	
zaradi	obnovljenega	upanja,	zaradi	praznika	življenja,	
zaradi	velikonočne	procesije?

Gotovo	je	eden	najlepših	pomladnih	prizorov	po
gled	 na	 gruče	 praznično	 oblečenih	 sredi	 travnikov,	
ki	kipijo	od	zelenja,	pogled	na	slovesno	plapolajoče	
bandera	 in	 na	 zlato	 Sonce	 v	 spoštljivo	 povzdignjeni	
monštranci.	Ljudem,	ki	 se	 tisto	praznično	 jutro	bolj	
množično	 kot	 katerikoli	 drugi	 dan	 v	 letu	 zbirajo	 v	
cerkvah	in	okrog	njih,	pravimo	velikonočni	kristjani.	
Četudi	je	lahko	v	tem	izrazu	nekaj	prikritega	očitka,	
češ	da	se	nekdo	spomni	na	to,	da	je	kristjan	samo	na	
veliko	noč,	z	druge	strani	za	kristjana	ne	bi	mogli	najti	
primernejšega	naziva.	Velika	noč,	praznik	Kristusovega	
vstajenja,	praznik	zmage	življenja	nad	smrtjo,	je	izbor	
kristjanove	vere	in	temelj	njegovega	upanja.

Za	 to	 priča	 na	 svoj	 način	
tudi	 utrujeni	 moderni	 krist
jan,	ki	je	ob	množici	ponudb	
z	 zaslonov	 in	 “evroparkov”	
izgubil	 čut	 za	 misterij	 in	 za	
svet	nevidnega,	in	ga	v	cerkev	
zanese	le	ob	blagoslovu	veli
konočnih	 jedil.	 Človek	 hre
penenja	 po	 življenju,	 ki	 ne	
želi	 biti	 životarjenje	 in	 je	
zato	 lahko	 samo	 hrepenenje	
po	 večnosti	 –	 po	 vstajenju,	
kljub	 kričanju	 reklam,	 da	 ga	
nadomesti	z	vodilom,	uživati	
in	 imeti	več,	v	 sebi	ne	more	
zatreti.	Po	nobeni,	še	tako	lepi	
zabavi	 ali	 razburljivi	 tekmi	
ne	 bo	 rekel:	 »Tukaj	 končam,	
izpolnil	 sem	 svoje	 življenje	
in	srečo.«	Drama	njegovega	hrepenenja	se	odvija	na
prej.

Velika	noč	je	oznanilo	o	»velikopoteznosti	duha	in	
trdoživosti	mesa«	(J.	Muhovič),	je	oznanilo	o	Kristusu,	
ki	»se	je	spustil	do	izvora	človekovega	odpada	od	Boga«	
(M.	Bizant).	Tega	oznanila	smo	še	danes	potrebni	kot	

Maksimilijan	Matjaž
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suha	zemlja	dežja.	Potrebni	smo	zagotovila,	da	nismo	
naključno	v	tem	trenutku	na	tem	koščku	obljubljene	
dežele,	da	ima	naše	jutranje	vstajanje	smisel,	da	nas	nek
do	pozna	po	imenu,	da	nas	ljubi,	čeprav	sami	za	to	ne	
vidimo	razloga,	da	nas	pričakuje,	čeprav	smo	sami	že	
nehali	pričakovati.	»Bog	je	namreč	svet	tako	vzljubil,	da	
je	dal	svojega	edinorojenega	Sina,	da	bi	se	nihče,	kdor	
vanj	veruje,	ne	pogubil,	ampak	bi	imel	večno	življenje«	
(Jn	3,16).	Brez	tega	zagotovila	bi	nehali	vstajati.

Velika	noč	je	ogledalo	radikalne	prihodnosti,	pred	
katerim	umeščam	v	red	smisla	svoje	odločitve,	dela,	

bolezni,	upe,	strahove,	veselja,	je	oznanilo,	ki	»pretvarja	
spoznanja	 v	 cilje	 in	 cilje	 v	 odločitve«	 (J.	 Muhovič),	
ki	končno	zagotavlja	dopolnitev	tukaj	začetemu.	Ve
likonočni	kristjan	hrepeni	po	vstajenskem	naporu,	ki	
prepozna	v	pomladi	obljubo	novega	začetka,	v	trplje
nju	 moč,	 ki	 očiščuje,	 v	 starcu	 upanje,	 ki	 ne	 kloni,	 v	
grobu	znamenje...	»Velikonočni	vernik	je	sicer	umrljiv,	
a	s	hrepenenjem	po	življenju,	po	nesmrtnosti«	(A.	Re
bula).	Velikonočni	kristjan	zre	preko	bander	vstajenj
ske	 procesije	 in	 Sonca	 v	 povzdignjeni	 monštranci	 v	
obzorja	večnosti.

»Slovenščina
mi je delala mnogo preglavic«
Izšel	je	iz	razvejane	plemiške	rodbine	Herberstein,	

na	Štajerskem	izpričane	že	v	12.	stoletju.	Razširila	se	je	
na	vse	strani:	v	Istri	so	imeli	v	lasti	Lupoglav,	v	sloven
skem	delu	Štajerske	Hrastovec	v	Slovenskih	goricah,	na	
Kranjskem	pa	Vipavo	(od	1470	do	srede	16.	stoletja).	
Cesar	Friderik	III.	jim	je	podelil	gornji	vipavski	grad	
(pod	tem	imenom	se	prvič	omenja	leta	1275,	spodnji	
vipavski	grad	Tabor	pa	dobrih	petdeset	let	pozneje).	
Tukaj	 je	 tekla	 zibelka	 Sigismundu,	 ki	 je	 zagledal	 luč	
sveta	23.	avgusta	1486	kot	tretji	sin	Lenarta	in	Barbare	
Luegger	iz	rodu	predjamskih	gospodov.

Prvi	pouk	je	dobival	v	Vipavi,	kjer	je	že	takrat	bi
la	 župnijska	 šola.	 Poleg	 drugih	 potrebnih	 reči	 se	 je	
učil	tudi	slovenskega	jezika,	kar	rojenemu	Nemcu	ni	
bilo	lahko.	Sam	je	priznal:	»Slovenščina	mi	je	delala	v	
mladosti	mnogo	preglavic.«	Kasneje	pa	mu	je	dobro	
služila,	ko	je	potoval	po	raznih	deželah,	zlasti	v	Rusijo.	
Potem	se	je	šolal	pri	sorodniku	stolnem	proštu	v	Krki	
na	Koroškem,	od	koder	ga	je	kuga	pregnala	na	Dunaj.	
Pri	sedemnajstih	letih	je	na	dunajski	univerzi	dosegel	
bakalavreat	(prvo	stopnjo	akademske	izobrazbe)	in	se	
vrnil	v	Vipavo	kot	izobražen	viteški	mladenič.	Postal	
je	 vojak:	 izkazal	 se	 je	 v	 vojski	 proti	 Ogrom	 in	 proti	
Benečanom	v	spodnjem	Posočju	in	v	Istri.	Za	njegove	
zasluge	ga	je	cesar	Maksimilijan	leta	1514	povzdignil	
v	plemiški	stan	in	ga	poklical	na	dvor,	kjer	 je	postal	

dvorni	 svetnik.	 Od	 tedaj	 je	 v	 službi	 cesarjev	 Maksi
milijana	I.,	Karla	V.	in	Ferdinanda	I.	opravljal	mnoge	
zahtevne	 diplomatske	 naloge	 in	 sicer	 zelo	 uspešno	
zaradi	bogatih	izkušenj,	znanja	jezikov	(obvladal	jih	je	
sedem)	in	telesne	vzdržljivosti.

Diplomat in popotnik v cesarski službi
Sigismund	Herberstein	je	kot	cesarski	odposlanec	

potoval	v	številne	dežele	tedanje	Evrope:	na	Dansko,	
v	 Švico,	 Španijo,	 na	 Češko,	 večkrat	 na	 Madžarsko	 in	
Poljsko,	 dvakrat	 v	 Rusijo.	 Na	 ta	 službena	 pota	 se	 je	
odpravljal	ne	le	kot	diplomat,	ampak	tudi	kot	skrben	
opazovalec	dežele	in	ljudi.	Skrbno	si	je	zapisoval	vse,	
kar	ga	je	zanimalo:	podnebje,	rastline,	živalstvo,	kovi
ne,	vera,	jezik,	šege,	vlada,	trgovina,	obrt,	zidava	hiš…	
Svojo	prvo	diplomatko	nalogo	je	opravil	leta	1515,	ko	
je	bil	navzoč	pri	srečanju	avstrijskega	cesarja	z	ogrsko
češkim	in	poljskim	kraljem.	Leta	1516	ga	je	cesar	poslal	
k	 danskemu	 kralju	 in	 med	 potjo	 se	 je	 sestal	 s	 tremi	
nemškimi	 volilnimi	 knezi.	 Istega	 leta	 je	 dvakrat	 po
toval	v	Švico,	najslednje	leto	kar	dvakrat	k	poljskemu	
kralju	Sigismundu,	pri	katerem	se	je	ustavil	med	svo
jim	 prvim	 potovanjem	 k	 velikemu	 knezu	 v	 Moskvo,	
od	koder	se	je	vrnil	po	skoraj	sedemnajstih	mesecih.	
Cesar	Maksimilijan	ga	 je	poslal	v	Moskvo	zato,	da	bi	
moskovskemu	 velikemu	 knezu	 Vasiliju	 III.	 ponudil	
cesarjevo	 prijateljstvo	 s	 prošnjo,	 da	 se	 spravi	 s	 polj
skim	kraljem	Sigismundom,	s	katerim	je	bil	v	dolgem	
in	hudem	sovraštvu.	Pogajanja	so	se	dolgo	vlekla	in	v	

naša kultura
Silvester	Čuk

SIGISMUND HERBERSTEIN
23. avgusta 1486 – 28. marca 1566

»Sigismun (Žiga) Herberstein je bil po rodu in mišljenju sicer Nemec, po materi pa je prešla tudi sloven-
ska kri v njegove žile,« je zapisal neznani avtor v Koledarju Goriške Mohorjeve družbe za leto 1927 v 
dolgem in zanimivem sestavku, posvečenem štiristoletnici drugega potovanja tega znamenitega moža 
v Rusijo. »Dobro je znal in cenil slovenski jezik in v slovenski zgodovini zasluži zaradi tega še posebno 
častno mesto, ker si je pridobil naslov ‘drugega razkritelja Rusije’.« To se je zgodilo v prvi polovici 16. 
stoletja, ki je bila Rusija za Evropejce še “neznana dežela”. Herberstein je tja potoval dvakrat (1516-1518 
in 1526-1527). Pri drugem potovanju mu je cesar naročil, naj poleg diplomatskih proučuje še verske raz-
mere. Tako je nastala njegova latinsko pisana knjiga Rerum Moscovitarum comentarii (Dunaj 1549). 
Knjiga je doživela številne natise in prevode; slovenski prevod ima naslov Moskovski zapiski (1951).
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tem	času	je	Herberstein	proučeval	šege	in	običaje	ter	
življenje	Rusov.	Tudi	ruskega	jezika	se	je	toliko	naučil,	
da	ni	več	potreboval	tolmača.

Po	vrnitvi	domov	so	ga	čakala	nova	poslanstva	v	
razne	evropske	dežele.	Leta	1536	se	je	drugič	odpravil	
na	 Poljsko	 in	 v	 Rusijo,	 da	 doseže	 mir	 med	 obema	
državama	zaradi	večje	varnosti	pred	Turki,	ki	so	tedaj	
napadali	 Evropo.	 Svoji	 službi	 je	 bil	 zvest	 do	 smrti:	
umrl	 je	 28.	 marca	 1566	 na	 Dunaju	 v	 osemdesetem	
letu	življenja.

Herbersteinovi
‘Moskovski zapiski’ so znanstveni
Pri	vseh	svojih	diplomatskih	nalogah	in	poteh	je	Si

gismund	Herberstein	našel	čas,	da	je	opisal	svoje	vtise	z	
dveh	potovanj	v	Rusijo	in	jih	oddal	v	tiskarno.	Leta	1549	
so	izšli	na	Dunaju	v	knjigi	z	naslovom	Rerum Moscovi-
tarum Comentarii, v	slovenskem	prevodu	Moskovski 
zapiski.	Delo	je	v	latinščini	doživelo	deset	izdaj,	vsaj	
toliko	 pa	 tudi	 v	 nemškem,	 italijanskem,	 češkem	 in	
ruskem	prevodu.	»Herbersteinovi	Moskovski	zapiski	
so	postali	tako	popularni	ne	samo	zaradi	snovne	no
vosti	in	zanimistvo,	plastične	pripovedi	in	ilustracij	ter	
kart,	 marveč	 tudi	 zaradi	 velike	 strokovne	 solidnosti	
in	zanesljivosti.«	je	zapisal	Sandi	Sitar	(Sto	slovenskih	
znanstvenikov,	Ljubljana	1990).	Herberstein	se	je	vselej	
izredno	skrbno	pripravljal	na	svoja	potovanja,	vedno	
je	 poprej	 preštudiral	 vse	 dostopno	 gradivo…	 Kadar	

je	 šlo	 za	 neverjetne	
pripovedi,	 ki	 jih	 je	
bil	 tisti	 čas	 o	 malo	
znanih	deželah	poln,	
jih	 je	 sicer	 zabeležil,	
ni	 pa	 jim	 verjel,	 če	
zanje	 ni	 našel	 zanes
ljivih	 dokazov…	 Lah
ko	rečemo,	da	je	svoja	
potovanja	pripravljal,	
opravljal	 in	 opisoval	
na	 način,	 ki	 zasluži	
oznako	‘znanstveni’.«	
Utemeljena	 je	 sodba	
Branka	 Marušiča,	 da	
je	bilo	Herbersteino
vo	delo	 »izredno	po
membno	za	evropski	
prostor,	 saj	 je	 knjiga	
odkrila	Rusijo,	njene	
etnične	 značilnosti,	 prirodo,	 pravne	 običaje,	 gospo
darsko	stanje,	zemljepis,	verske	razmere.	Znanstveni	
svet	 še	 danes	 posveča	 Herbersteinovm	 Moskovskim	
zapiskom	veliko	pozornost.«

Njegov	potopis	je	v	slovenščino	prevedel	p.	Modest	
Golia,	križniški	redovnik.	Izšel	je	leta	1951	od	naslo
vom	Moskovski	zapiski,	z	opombami,	Herbersteinovo	
biografijo	in	bibliografijo.

Lužiški	Srbi	so	že	navajeni:	eden	prvih	stavkov,	ki	ga	
izrečejo,	ko	govorijo	o	sebi,	je,	da	imajo	s	Srbi	skupen	
le	slovanski	 izvor,	drugače	pa	si	 sploh	niso	sorodni.	
Že	njihov	naziv	kaže,	da	živijo	nekje	drugje,	 točneje	
v	 Lužici	 (Lausitz	 v	 nemščini),	 na	 ozemlju	 nekdanje	
Nemške	demokratične	republike.	In,	da	ne	bo	pomot,	
naj	 pripišemo	 še,	 da	 živijo	 na	 tem	 področju	 celih	
1.500	let.	Kot	potomci	slovanskih	plemen,	ki	so	se	tu	
nastanila	v	času	preseljevanja	narodov,	so	Lužiški	Srbi	
še	najbolj	v	sorodu	s	svojimi	poljskimi	in	češkimi	sose
di	 (tudi	če	 sta	 tadva	naroda	 izmenično	v	zgodovina	
zasedla	 del	 ozemlja,	 ki	 je	 izvorno	 pripadal	 Lužiškim	
Srbom...).	O	tem	pričajo	tudi	prijateljske	organizacije,	
ki	spodbujajo	stike	med	temi	slovanskimi	narodi.	Tako	
je	npr.	društvo	Spolek češko-lužičké mládeže	v	Pragi,	v	
katerem	prijateljuje	češka	in	lužiškosrbska	mladina,	saj	
je	praška	univerza	že	zdavnaj	privabljala	Lužiške	Srbe,	
željne	znanja	in	umetnosti.	Ta	maloštevilni	zahodno
slovanski	narod	(šteje	kakih	60.000	pripadnikov)	pa	
vzdržuje	redne	kulturne	stike	 tudi	 s	poljskimi	brati,	
s	katerimi	jih	ne	veže	le	sorodna	kultura,	pač	pa	tudi	
enako	tragična	usoda	pod	nacizmom.	Nacionalsociali

zem	 je	 seveda	 pomenil	 ukinitev	 vsega,	 kar	 ni	 bilo	
nemško,	 torej	 tudi	 vsega	 kulturnega,	 političnega	 in	
družbenega	udejstvovanja	Lužiških	Srbov.	Goreli	niso	
samo	 arhivi	 in	 knjižnice,	 gorele	 so	 tudi	 vse	 knjige,	
napisane	v	njihovem	jeziku,	ki	so	jih	nacisti	zaplenili	
kar	po	domovih.	Nemčija	je	imela	v	načrtu	deportacijo	
celotnega	lužiškosrbskega	prebivalstva,	zgodovina	pa	
je	k	sreči	preprečila	vsaj	to	peklenstvo.

V	času	Nemške	demokratične	republike	so	se	mo
rale	vse	lužiškosrbske	organizacije	obvezno	vključiti	
v	partijski	sistem	po	sovjetskem	modelu.	Ta	je	Lužiške	
Srbe	prisilil,	da	so	se	uniformirali	zavesti	proletariata;	
njihova	identiteta	pa	je	bila	v	veliki	meri	osnovana	na	
kmečkem	 življenju,	 zato	 so	nove	 razmere	 prinesle	 s	
sabo	pravi	družbeni	šok.	Pa	ne	samo	to.	Lužiškosrbski	
mediji	so	desetletja	doživljali	nasilno	vladno	cenzuro,	
tako	da	so	bili	po	letu	1989	popolnoma	preosnovani.	
Danes	je	Lužica	močno	industrializirano	področje,	kar	
je	privabilo	tudi	visok	odstotek	nemškega	prebivalstva	
in	 seveda	zelo	ošibilo	čut	pripadnosti	 lužiškosrbski	
narodnostni	skupnosti.	Vasi,	v	katerih	je	bila	nemško	
govoreča	le	policijska	postaja,	vse	drugo	pa	lužiškosrb

evropa narodov
Vida	Valenčič

Lužiški Srbi
najmanjši slovanski narod
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sko,	 ni	 več;	 v	 za
meno	se	je	v	zad
njih	 desetletjih	
sem	priselilo	pol	
milijona	Nemcev.	
Današnja	 Lužica	
je	v	resnici	dokaj	
revno	 področje,	
na	katerem	vlada	
visoka	brezposel
nost.	Mlada	delov
na	sila	se	mora	iz

obraževati	 in	 zatem	 tudi	 poiskati	 službo	 drugje,	 z	
vsemi	 posledicami	 tega	 izkoreninjenja	 za	 narodno	
skupnost.

Na	novo	združena	Nemčija	je	poleg	vseh	prednosti	
prinesla	tudi	kanček	nestabilnosti	za	manjšino.	Stroški,	
ki	jih	mora	država	plačevati,	da	spet	postavi	na	noge	
vzhodni	del,	so	tako	visoki,	da	se	finančne	klešče	znašajo	
običajno	nad	kulturo,	tako	da	so	lužiškosrbske	ustano
ve	na	stalnem	prepihu.	V	načrtu	nemške	vlade	je	v	e
	nem	desetletju	drastično	zreducirati	finančne	podpore	
lužiškosrbskim	kulturnim	ustanovam	in	projektom	na	
minimum,	tako	saksonska	kot	brandenburška	dežela	pa	
nista	zmožni	sami	nadomestiti	tega	primanjkljaja.

Če	se	ozremo	na	burno	zgodovino	tega	malega	slo
vanskega	naroda,	je	pravzaprav	že	sam	njihov	današnji	
obstoj	presenetljiv	dosežek.	Kar	ga	je	ohranjalo	trdne
ga,	sta	kultura	in	globoka	navezanost	na	lastne	ljudske	
običaje.	Lužiški	Srbi	danes	izdajajo	preko	80	knjig	na	
leto,	vrste	pisateljev,	pesnikov	in	dramaturgov	pa	se	

stalno	 polnijo.	 Padec	 berlinskega	 zidu	 je	 za	 njihovo	
literarno	 ustvarjanje	 pomenil	 odločilen	 preokret.	 V	
prejšnjih	desetletjih	so	lužiškosrbski	avtorji	pisali	tudi	
v	jeziku	večinskega	soseda,	danes	pa	je	poudarek	na	
lastnih	etničnih	koreninah	veliko	večji.

Barvit	delež	v	predstavitvi	tega	naroda	pa	vsekakor	
daje	folklora.	Lužiški	Srbi	so	imenitni	plesalci,	ki	ob	
zvokih	 tipičnih	 instrumentov	 (tarakawe	–	 lesenega	
pihala,	dud	in	huslička	–	tristrunske	violine)	ustvarjajo	
prikupne	koreografije.	Folklorni	plesi	in	ljudski	običaji	
predstavljajo	družbene	priložnosti,	ki	se	jih	udeležuje	
veliko	število	ljudi,	predvsem	pa	so	jim	od	vedno	pome

nili	tisto	združevalno	silo,	ki	je	bila	potrebna	za	obstoj.	
Med	 najbolj	 efektne	 običaje	 gre	 nedvomno	 prišteti	
“sežiganje	 čarovnic”	 (cunjastih,	 seveda)	 v	 noči	 med	
30.	aprilom	in	1.	majem,	navezani	so	tudi	na	nam	znani	
mlaj.	Verski	običaji	imajo	v	Lužici	svojo	folkloristično	
različico:	 imenujejo	 jo	 “velikonočna	 ježa”,	neprekin
jeno	pa	se	iz	leta	v	leto	vrsti	že	od	leta	1540.	Prek	tisoč	
mož	v	elegantnih	dolgih	črnih	suknjičih	in	s	cilindrom	
na	glavi	jezdi	okinčane	konje	v	sprevodu	od	župnije	do	
župnije	in	poje	tradicionalne	ljudske	pesmi.

Za	 nameček	 pa	 še	 kanček	 posebnosti:	 ta	 krajina	
predstavlja	 nekakšno	 verskokulturno	 dvojnost:	 del	
naroda	je	katoliške	veroizpovedi,	drugi	del	pa	prote
stantske.	Ta	svojevrstnost	pa	se	ne	odraža	le	v	različnih	
običajih,	temveč	celo	v	narodnih	nošah	in	govorici.

Pulsnitz v Lužici

Tarakawa

Islam	se	brani	pred	spreobrnjenji	s	smrtno	obsodbo	
ali	z	zapiranjem	odpadnika.	Toda	strah	pred	spreobr
njenji,	ki	meji	na	obsedenost,	gre	vštric	z	vrsto	privilegi
jev,	ki	jih	dajejo	islamu.	V	mnogih	islamskih	deželah,	
tudi	v	“laičnih”,	je	pravica	propagirati	islam	neka	narav
na	pravica	in	zanjo	ni	treba	nobenega	zakona,	medtem	
ko	 imajo	 pravico	 do	 propagiranja	 neke	 druge	 vere	
dejansko	ali	po	zakonu	za	nesprejemljivo.

Islamska	propaganda	je	dolžnost	države:	v	Egiptu	so	
vsak	teden	pesmi,	molitve,	filmi	in	časopisni	stolpci,	ki	
poveličujejo	islam	in	zaničujejo	krščanstvo.	Brez	dvo

ma	tudi	to	spodbuja	spreobračanje	v	islam.
Toda	 krščanska	 propaganda	 (tabshir)	 je	 z	 zako

nom	prepovedana.	Nedavno	je	bil	v	Alžiriji	razglašen	
nov	zakon,	ki	obsoja	tistega,	ki	širi	krščansko	vero	in	
tistega,	ki	se	spreobrne.	Gotovo,	nekateri	pravijo,	da	
je	ta	zakon	samo	proti	protestantskemu	prozelitizmu.	
Že	res,	toda	kaj	se	muslimani	ne	gredo	prozelitizem?	
Ali	ne	bi	moral	biti	zakon	enak	za	vse?

Dežela,	 kjer	 najbolj	 vidno	 vlada	 dvojna	 mera	 in	
dvojna	 vaga	 je	 Savdska	 Arabija.	 Celo	 sedež	 Savdsko
arabske	letalske	družbe	jasno	piše,	da	so	na	njihovih	

islam
P.	Samir	Khalil	Samir

muslimanski
in krščanski prozelitizem
Mladi Egipčan Mohamad Ahmad Hegazi, ki se je spreobrnil v krščanstvo in hoče, da mu 

to priznajo tudi s pravnega vidika, tvega smrtno obsodbo zaradi odpadništva. Islamski svet 
se otepa spreobrnjenj tudi z zakoni, ki podpirajo muslimansko propagando in prepovedujejo 
oznanjevanje drugih verstev. Vsako leto prestopi najmanj 10.000 kristjanov med muslimane, 
pa skoraj nobeden iz verskih vzrokov. Bolezen islama je pomanjkanje duhovnosti in to, da 
so vero ponižali na neko narodnostno, družbeno in politično počelo.
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poletih	prepovedane	biblije,	križi	in	tako	dalje.	Vsako	
neislamsko	versko	znamenje	zaplenijo.	V	deželi	sami	
imajo	celo	dva	kosa	lesa,	ki	ležita	prekrižana	na	tleh,	
za	versko	znamenju	in	policija	prisili	vsakega,	ki	je	v	
bližini,	da	ga	pohodi.

Protikrščansko	 propagando	 je	 videti	 tudi	 v	 rabi	
besed.	 V	 arabščini	 se	 kristjani	 imenujejo	 “massihi”.	
V	 Arabiji	 pa	 uporabljajo	 dva	 izraza:	 prvi	 je	 “salibi”,	
kar	 pomeni	 “križar”.	 Treba	 je	 pripomniti,	 da	 v	 času	
križarskih	vojsk	muslimanski	zgodovinarji	kristjanov	
niso	imenovali	“križarji”,	ampak	“farang”,	Franki.	Druga	
beseda,	ki	jo	uporabljajo,	je	“nasrami”,	nazarejci.	Naj
pogostejša	pa	je	“kuffar”,	neverniki,	tisti,	ki	jih	je	treba	
pobiti.	Tako	se	ta	zaničljivi	in	sovražni	jezik	širi	v	musli
manskem	svetu	že	okrog	trideset	let.

Pravijo,	da	 je	v	Egiptu	v	zadnjih	desetletjih	vsako	
leto	 okrog	 10.000	 spreobrnjenj	 kristjanov	 v	 islam.	
Skoraj	vedno	so	tukaj	praktični	vzroki:	za	 ločitev	ali	
za	poroko	z	muslimanko	(ali	muslimanom),	zaradi	za
poslitve,	a	redko	zaradi	verskih	vzrokov.	Zadnje	čase	se	
je	mnogo	govorilo	o	tisočih	spreobrnjencev	iz	islama	v	
krščanstvo.	Pravijo,	da	obstajajo	“centrale”	protestant
skih	misijonarjev,	ki	so	jih	vzgajali	v	Ameriki	(nekateri	
govore	o	 inštitutu	Zwemer,	znanem	protestantskem	
misijonarju),	ki	da	ponujajo	denar,	stanovanje,	potne	
liste	 in	podobno	v	zameno	za	prestop	v	krščanstvo.	
V	zadevi	Hegazijevega	spreobrnjenja	 je	 islamski	 tisk	
pogosto	ponavljal	te	obtožbe.	Beseda	“tabshir”,	ki	po
meni	“evangelizacijo”	je	zdaj	v	arabščini	dobila	nega
tiven	pomen.	To	je	dejanje,	ki	ga	kaznujejo	z	zaporom	
ali	izgonom	iz	Egipta	in	drugih	muslimanskih	dežel.	
Nasprotno	pa	je	beseda	“da’wa”,	ki	pomeni	“klic”	k	pre
stopu	v	islam,	nekaj	pozitivnega	in	je	dolžnost	vsakega	
muslimana	tako	daleč,	da	imajo	mnoge	muslimanske	
države	 “ministrstvo	 da’wa”,	 torej	 za	 islamsko	 propa
gando	(nekaj	podobnega	kot	vatikanska	Kongregacija	
za	evangelizacijo	narodov).

Samuel	Marinus	Zwemer	(12.	aprila	1867	–	2.	aprila	
1952),	imenovan	“apostol	muslimanov”	je	bil	misijonar	
v	Arabiji	od	1891	do	1905,	nato	pa	v	drugih	musliman
skih	deželah.	Dolgo	je	bil	urednik	revije	“The	Moslem	
World”	in	je	vzgojil	na	stotine	protestantskih	misijona
rjev.	Njegova	metoda	je	bila	v	tem,	da	je	prepričal	musli
mana	izhajajoč	iz	Korana,	ki	ga	je	primerjal	z	Evangeli
jem.	Veličina	njegovega	dela	je	bila	bolj	v	spodbujanju	
kristjanov,	da	so	oznanjali	evanglij	muslimanom,	kot	pa	
spreobračanje	muslimanov.

Kdaj bomo prišli do duhovnega islama?
Spreobnjenje	iz	islama	v	drugo	vero	gledajo	kot	ver

ski,	družbeni	in	politični	škandal.	Z	njihovega	verskega	

vidika	pomeni	zapustiti	edino	pravo	vero	v	zameno	za	
krivo.	Koran	trdi:	»Prava	vera	pred	Bogom	je	islam«	(Ko
ran,	3,19),	pa	tudi:	»Kdor	išče	drugo	vero,	bo	tragično	
končal	na	drugem	svetu«	(Koran	3,85).	

Z	družbenega	vidika	vidijo	v	tem,	če	se	nekdo	spreo
brne	v	krščanstvo,	da	s	tem	vabi	druge,	naj	mu	sledijo	
in	tako	postane	okužba	za	družbo.

Politični	vidik,	ki	ga	vedno	znova	poudarjajo,	je,	da	
je	islam	skupnost,	Ummah.	Če	nekdo	zapusti	islam	je	
kot	izdajalec	in	vohun	proti	lastnemu	narodu	in	zato	
zasluži	smrt.

Egipčanska	vlada	pravi,	na	primer,	da	kdor	se	spreo
brne	h	kaki	drugi	veri,	»spravlja	v	nevarnost	narodno	
edinost«.	Država	verjetno	ne	bo	ubila	odpadnika.	Na
vadno	skušajo	zadevo	zamolčati	in	izseliti	odpadnika	
iz	države.	Tako	se	je	zgodilo	pisatelju	Nasr	Hamed	Abu	
Zaidu,	ki	ga	je	zadela	fatwa,	da	ga	je	treba	ubiti	in	so	
mu	pomagali	pobegniti	na	Nizozemsko.

Francoski	muslimanski	učenjak	Abdennour	Bidar	
trdi	v	knjigi,	ki	je	nedavno	izšla:	»Islam	mora	priti	do	
tega,	 ne	 bo	 več	 neka	 vera,	 ampak	 duhovno	 gibanje	
in	 vprašanje	 osebne	 izbire«.	 Težava	 islama	 je	 v	 tem,	
da	s	pristop	k	islamu	danes	pomeni	pristopiti	k	neki	
politični	 in	 družbeni	 skupini,	 ne	 pa	 neko	 versko	 in	
duhovno	 odločitev.	 To	 je	 najhujša	 današnja	 bolezen	
islama:	če	ne	bo	prišlo	do	te	globoke	spreobrnitve,	bo	
islam	ostal	večni	sovražnik	modernega	sveta.	Moderni	
svet	 temelji	 na	osebni	 svobodi,	 na	osebi	 bolj	kot	na	
skupini,	na	svobodi	vesti	 in	podobno.	Muslimani	 to	
hočejo,	ne	razumejo	pa,	da	je	vse	med	seboj	povezano.	
Dokler	ne	bodo	imeli	islam	za	osebno	izbiro	in	ne	za	
vprašanje	skupine	ali	stranke,	bodo	zaostali.

Do	danes	vse	islamsko	učenje	temelji	na	“podvrže
nosti”	(islamu).	Taka	podvrženost	pa	nasprotuje	svo
bodi.	Saj	tudi	jaz	kot	kristjan	priznavam	podvrženost	
Bogu,	 toda	 ostajam	 svoboden	 otrok!	 Tudi	 Kristus	 je	
bil	pokoren	(Flp	2,8),	tudi	redovnik	naredi	zaobljubo	
pokorščine,	 toda	 s	 tem	 pristopi	 in	 ostane	 vezan	 na	
svojo	svobodo	vesti.

Nasprotno	pa	je	v	islamu	klasično	učenje,	ki	se	širi	
v	 družinah	 in	 v	 medijih,	 da	 mora	 biti	 podvrženost	
popolna	in	s	tem	uniči	osebnost	in	vsako	različnost.

Mi,	kristjani	in	zapadnjaki,	moramo	pomagati	islamu,	
da	bo	storil	ta	korak:	razumeti,	da	osebna	svoboda	ni	ne	
proti	islamu	niti	proti	Bogu,	ampak	ravno	nasprotno:	je	
za	Boga,	ki	je	ustvaril	človeka	obdarjenega	z	možnostjo	
razlikovanja	 in	 svobode,	 kar	 ga	 dela	 drugačnega	 od	
vsega	drugega	ustvarjenega.	Brez	svobode	in	odločitve	
ni	ljubezni.	Kot	Kristus	pravi	učencem:	»Ne	pravim	vam	
služabniki,	ampak	prijatelji«	(Jn	15,15).

Število	zapornikov	v	Združenih	državah	je	v	zadnjih	30	letih	zraslo	za	500%.	Število	nebelcev	med	zaporniki	
je	6,2	krat	večje	od	števila	belcev.	V	letu	2006	je	bilo	8%	od	nebelcev,	ki	žive	v	Združenih	državah	zaprtih	ali	pa	
obsojenih.	Združene	države	imajo	najvišje	število	zapornikov	glede	na	prebivalstvo:	na	vsakih	100.000	prebivalcev	
pride	751	zapornikov,	kar	pomeni,	da	je	bilo	leta	2006	v	zaporih	2,250.000	ljudi.	V	Veliki	Britaniji	je	to	razmerje	
148	zapornikov	na	100.000	ljudi,	v	Kanadi	107	in	v	Franciji	85.	(Podatki za Slovenijo niso znani).

zaporniki v Ameriki
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Vse	bolj	se	mi	dozdeva,	da	je	s	tem	našim	svetom	
nekaj	hudo,	hudo	narobe.	Le	poglejte:

–	 Ko	 se	 razvname	 debata	 o	 porokah	 istospolnih	
partnerjev,	mi	o	prednostih,	lepotah	in	svetosti	zakona	
pridiga:	kdo?	Koruzniki	in	ločenci!

–	 O	 ubogih	 živalih,	 ki	 jih	 na	 farmah	 pitajo	 zgolj	
zato,	da	si	človek	poteši	svoj	krvavi	apetit,	 in	o	tem,	
da	zapoved	Ne	ubijaj!	velja	tudi	za	živali,	poslušam	iz	
ust	bledoličnih	gospodičen,	ki	me	v	isti	sapi	poučijo	
tudi	o	legalizaciji	evtanazije	in	pravici	žensk,	da	same	
odločajo	o	svojem	telesu	(kako	 lepo	prebeljen	 izraz	
za	splav,	kaj?!).

–	O	svobodi	govora	in	tiska,	o	strašnih	pritiskih	na	
medije,	o	kratenju	človekovih	pravic	največ,	 seveda,	
vedo	mlečnozobi	novinarji	rumenih	tabloidov,	kate
rih	edino	vodilo	in	merilo	pri	delu	je	prodaja	in	dvig	
naklade.	

–	 Dobrodelna	 organizacija	 priredi	 dobrodelni	
koncert,	 na	 katerem	 zbirajo	 sredstva	 za	 pomoč,	 vsi	
udeleženci	 in	 nastopajoči	 se	 odrečejo	 honorarjem	
v	korist	ustanove,	pa	se	koncert	kljub	temu	konča	v	
minusu!!!

–	Kako,	kdaj	(in	vse	bolj	tudi	zakaj)	naj	verujem	v	
Boga,	pa	tako	ali	tako	že	desetletja	največ	vedo	in	tudi	
ne	skoparijo	z	nasveti–	zapriseženi	ateisti.

In	še	in	še	bi	lahko	našteval.	Pa	človek,	vsega	hudega	
vajen,	ponižno	skloni	svojo	katoliško	glavo	in,	zavoljo	
ljubega	miru	in	seveda	v	“božjo	slavo”,	potrpi.	Ampak	
tudi	potrpljenje	ima	svoje	meje!	Zdaj	so	se	pojavili	še	
samozvani	popevkarji,	ki	se	zaradi	svojih	butasto	per
verznih	 oziroma	 perverzno	 butastih,	 s	 tremi	 akordi	

opremljenih	pesmic,	ki	se	(glej	no	pa	res!)	po	naključju	
celo	rimajo,	imajo	za	umetnike;	in	pa	skoraj	še	najstni
ce,	ki	jim	na	kraj	pameti	ne	pade,	da	bi	študirale	ali	de
lale,	pač	pa	so	se	naravne	ali	z	odpravljenim	celulitom	
in	silikonsko	naphane,	sprehodile	skozi	kako	TVoddajo	
ali	šov	in	se	tako	ali	drugače	razgalile.	No,	ti	in	te	pa	zdaj	
vedo,	kako	naj	vzgajam	svoje	otroke!	Narobe	svet!

Za	povrh	pa	se	občasno	pojavi	še	kdo,	ki	bi	oddaje	
in	ljudi,	o	katerih	pišem,	kar	prepovedal.	»Da	ne	bodo	
več	zastrupljali	naše	mladine	…«	Če	bi	hotel	na	ta	način	
zavarovati	svoje	otroke,	potem	bi	moral	prepovedati	še	
marsikaj	in	zapreti	še	marsikoga.	Potem	bi	bilo	morda	
najbolje	stesati	barko,	vanjo	vkrcati	svojo	družino	in	
prositi	Boga	za	dež!	Še	bolj	kot	zgoraj	omenjeni	“vedeži”	
me	razburijo	 starši,	ki	ne	prevzemajo	odgovornosti,	
ampak	le	tožijo	nad	sistemom,	računalniki,	mobiteli,	
modo,	vrstniki	...	Ne	jokaj,	da	tvoj	otrok	jé	samo	“fast	
food”–		raje	skuhaj	kosilo!	Človeška	neumnost	je	del	
stvarstva	 in	 bo	 izginila,	 ko	 bo	 izginil	 človek.	 Poleg	
neumrljive	duše	 je	svobodna	volja	največji	božji	dar	
človeku.	In	svoboda	je	v	možnosti	izbire:	dobrega	ali	
slabega.	Ne	morem	s	preprogo	oviti	vsega	sveta,	da	si	
moj	otrok	ne	bo	ranil	nog,	lahko	pa	mu	nadenem	co
pate.	Naučiti	otroka	pravilno	izbirati	je	konec	koncev	
namen	vzgajanja,	ne	pa	izbrati	namesto	njega.	Ko	bom	
otroka	učil	plavati,	ga	ne	bom	kar	vrgel	v	vodo,	ampak	
mu	bom	ponudil	pomoč:	rokavčke,	obroč,	predvsem	
pa	roko	in	oporo.

In	moj	dragi	starševski	kolega!	Ne	pozabi,	da	si	tudi	
ti	otrok	in	da	ti	Oče	v	pomoč	vedno	ponuja	svojo	roko	
in	oporo.	Včasih	pa	tudi	rokavčke!

Gregor	Čušin

človeška neumnost in svoboda

Kar	dišalo	je	po	kavi	iz	majhne	kavarne	(kavarno	
imenujemo	kóhi	šop).	Naj	vstopim?	V	 jutranji	megli	
me	prehiti	prijazen	pozdrav.	Pred	menoj	stoji	mlada	
gospa	z	roko	na	kljuki	elegantnih	vrat:

»Vas	smem	povabiti	na	kavo?	Sem	Yôko.	Saj	se	me	še	
spominjate?	Iz	drogerije	na	nasprotni	strani	ceste.«

Seveda	sem	se	je	spomnil.	Pred	dvema	letoma	mi	
je	pomagala	najti	ustrezno	zdravilo	proti	kašlju.	Prvo	
zdravilo,	 ki	 sem	 ga	 kupil,	 je	 enostavno	 lagalo,	 da	 si	
bom	hitro	opomogel.	Kašelj	je	postal	še	hujši.	Šel	sem	
drugič	 v	 isto	 drogerijo.	 Najbolj	 zaradi	 prodajalkine	
prijaznosti	in	pametne	postrežbe.	Pohvalil	sem	–	med	

napadi	kašlja	–	njeno	poznanje	zdravil.	Malce	zardela	
mi	je	priznala,	da	je	študirala	farmakologijo,	a	ni	mogla	
diplomirati.

»Oče	 je	 umrl.	 Pogreb	 in	 očetovi	 dolgovi	 so	 nam,	
mami	in	meni,	požrli	potrebni	denar.«

Danes	jo	–	brez	kašlja	–	pozdravim	z	rahlim	japon
skim	poklonom:

»Gospodična	Yôko,	me	veseli!«
Ona	pa,	odpiraje	vrata,	smehljaje:
»Gospa	Yôko.«
Hm!	Malo	gostov	je,	tako	da	si	lahko	v	kotu	izbere

va	 osamljeno	 mizico.	 Sicer	 nisem	 zasvojen	 s	 kavo	 z	

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokyo

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

tajna ob skodelici kave
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imenom	in	vonjem	“espresso”,	vendar	se	mi	ob	njej	
(kavi,	se	razume)	ožilje	nekam	prijetno	razširi.

Gospodična	–	odnosno	gospa?	–	Yôko	me	z	očmi	
napoti	k	drogeriji	na	drugi	strani	ceste.

»Sem	našla	pravo	zdravilo	za	vaš	kašelj?«
»Najboljše,«	 odgovorim,	 »v	 treh	 dneh	 sem	 bil	 do

ber.«
»Se	 spomnite?	 Rekla	 sem	 vam,	 da	 zaradi	 pomanj

kanja	 denarja	 nisem	 mogla	 diplomirti.	 Prijazno	 ste	
sprejeli	moje	besede,	a	še	zdaj	se	spominjam,	da	je	vaš	
pogled	obstal	na	moji	elegantni	črni	obleki.«

»Se	oproščam,	gospodična	–	gospa	–	Yôko
Nasmehne	se	in	se	zazre	v	moje	(več	ali	manj	zastr

te)	oči:
»V	drogerijo	 je	večkrat	prihajao	prikupen	Ameri

kanec.	 Najprej	 zaradi	 zdravil;	 potem	 se	 mi	 je	 zdelo,	
da	 ga	 bolj	 zanimam	 jaz.	 Z	 mamo	 sva	 revni.	 Lastnik	
drogerije	je	od	vsega	začetka	zahteval,	da	se	elegantno	
oblačim,	da	obenem	s	prijazno	in	pametno	postrežbo	
pritegnem	čim	več	kupcev.«

Moja	skodelica	kave	je	prazna;	Yôko	naroči	zame	
še	eno;	hitro	spije	še	svojo	in	tudi	zase	naroči	še	eno.	
(Skodelice,	v	katerih	servirajo	kavo	“espresso”,	so	kla
sično	majhne!)

»Imam	iskreno	prijateljico,	ki	ima	ogromno	gardero
bo	oblek;	zastonj	mi	jih	posoja.«

Kava	se	ji	zdi	pregrenka;	nekaj	sladkorja	ji	doda.
»Tisti	 Amerikanec	 me	 je	 vsaj	 dvakrat	 povabil	 na	

večerjo;	zmeraj	sem	našla	izgovor.	Bala	sem	se,	da	bi	
me	po	večerji	spremljal	domov	in	odkril,	v	kako	revni	
četrti	z	materjo	živiva.«

Pokimam,	ker	jo	razumem.
»Potem	me	je	povabil	v	to	kavarno,	kjer	zdaj	sediva	

in	ki	ni	daleč	od	drogerije.	Nisem	se	mogla	izmuzniti.	
Povabil	me	je	za	osmo	uro	zjutraj,	torej	eno	uro	preden	
začnemo	poslovati.	Hotela	sem	se	izogniti	srečanju,	češ	
moja	angleščina	ni	dovolj	dobra	za	pravi	pogovor.	Še	
zdaj	se	spominjam,	kako	se	je	pri	telefonu	zasmejal	in	
rekel:	‘Torej	jutri	ob	osmih	zjutraj.	O.K.’«

Najbrž	 je	 kava	 še	 zmeraj	 pregrenka;	 spet	 ji	 doda	
nekaj	sladkorja.

»Moram	reči,	da	mi	je	srce	ob	tem	srečanju	začelo	
nagajati.	Saj	me	razumete,	gospod	misijonar?«

Nasmehnem	se,	a	ne	preveč;	ostati	hočem	nevtralen.
»Ob	kavi	sva	gledala	skozi	okno.	In	koga	zagledam?	

Svojo	 mamo.	 Od	 revmatizma	 sklonjeno,	 oblečeno	 v	
navadno	obleko	revnih	ljudi,	s	palico	v	roki.	Spomnim	
se:	 to	 je	 njen	 dan	 za	 akupunkturo	 pri	 Kitajcu	 blizu	
drogerije.	Ob	desetih	bo	potem	pri	meni	za	tisto	kitaj
sko	zdravilo,	ki	baje	pomaga.	Ne	vem,	zakaj	je	mama	
to	jutro	tako	zgodaj	na	cesti.	Vstanem	in	se	opravičim:	
‘Oprostite!	Mami	moram	pomagati!’	In	kar	zbežim	iz	lo
kala.	Ob	semaforju	sem	morala	čakati	na	prečkanje.	In	
v	meni	je	umrl	sen	o	lepi	bodočnosti.	Priznam,	da	sem	
mislila	na	tistega	prikupnega	Amerikanca.	Zdaj	bo	ob	
revni,	slabotni	materi	odkril	moje	ozadje.	In	se	obrnil	
kam	drugam;	k	tistim,	ki	premorejo	elegantne	obleke	
iz	svoje	garderobe…	Mama	me	je	vesela;	podprem	jo,	
da	lažje	stopa.	Kitajski	zdravnik	ji	je	bil	telefoniral,	naj	
pride	eno	uro	prej;	nenadoma	da	mora	v	Hong	Kong	
na	bratov	pogreb.	Počasi	stopava	z	mamo	proti	stavbi,	
kjer	prebiva	kitajski	zdravnik.	Skrbno	pazim,	da	se	ne	
ozrem	v	kavarno.	Le	napol	poslušam	mamine	besede	
o	problemu	z	očetovo	pokojnino.	V	nedeljo	drogerija	
ni	 odprta.	 Z	 mamo	 porabiva	 prosti	 čas	 za	 nakup	 za	
cel	teden.	Prav	ko	hočeva	iz	stanovanja,	naju	iznenadi	
starejši	Japonec.	Vpraša	me,	ali	sem	jaz	Yôko	Súmida.	
Izroči	mi	pismo,	ki	ga	je	on	sam	japonsko	napisal	po	
diktiranju	predsednika	Amerikanca,	ki	da	me	pozna	iz	
nakupov	v	drogeriji.	S	pismom	me	je	formalno	zasnu
bil.	Češ,	dekle,	ki	se	ne	sramuje	svoje	revne	matere,	je	
žena,	s	katero	hoče	deliti	življenje.«

Od	skodelice	kave	dvigne	oči:
»In	tako	sem	zdaj	Mrs.	Yôko	Henderson.«
»Iz	srca	čestitam!«	rečem	in	hočem	vzeti	račun.	One	

me	prehiti:
»Dajte	 možnost	 gospe	 Henderson,	 da	 se	 izkaže	

srečno!«
»Gospa	Yôko,	Bogu	se	bom	zahvalil	za	vašo	srečo	

–	On	je	vse	tako	lepo	razporedil.«
Blizu	vrat	mi	reče:
»Moj	mož	je	katoličan.«

AIDS
z virusom HIV okuženih 33 milijonov ljudi

Konec	leta	2007	je	na	svetu	živelo	33,3	milijona	ljudi	okuženih	z	virusom	HIV,	kot	pove	program	Združenih	
narodov	za	boj	proti	aidsu	(UNAIDS).	Lani	se	je	z	virusom	HIV	na	novo	okužilo	2,5	milijona	ljudi,	2,1	milijona	
ljudi	pa	 je	 zaradi	okužbe	umrlo.	 Število	okuženih	oseb	se	 je	v	 letošnjem	poročilu	UNAIDS	zmanjšalo	za	16	
odstotkov	v	primerjavi	s	koncem	leta	2006,	vendar	naj	bi	vzrok	za	to	tičal	predvsem	v	spremenjeni	statistiki	in	
boljših	podatkih.

Število	okuženih	z	virusom	HIV	se	je	lani	znižalo	zlasti	zaradi	popravljenih	podatkov	za	Indijo.	Poročilo	na
vaja,	da	je	bilo	v	letu	2006	v	Indiji	okuženih	2,5	milijona	ljudi,	kar	je	precej	manj	od	ocene,	po	kateri	je	bilo	v	
letu	2005	v	Indiji	okuženih	5,7	milijona	ljudi.	Nove	podatke	poročilo	navaja	tudi	za	Angolo,	Kenijo,	Mozambik,	
Nigerijo	in	Zimbabve.

Revidirani	podatki	tako	za	Indijo	kot	za	ostale	države	temeljijo	na	razširjeni	in	izboljšani	raziskavi	in	uporabi	
boljše	metodologije,	pojasnjuje	poročilo.	Kljub	nižjemu	številu	okuženih	Indija	še	vedno	ostaja	država,	kjer	je	
okužbi	s	HIV	izpostavljenih	večje	število	ljudi.	Najbolj	so	ogroženi	prebivalci	južnega	dela	države.

Dnevno	se	z	virusom	HIV	okuži	6.800	ljudi,	5.700	pa	jih	za	posledicami	okužbe	umre	in	to	predvsem	zato,	
ker	ne	dobijo	ustreznega	zdravila	proti	slabitvi	njihovega	imunskega	sistema.	V	letošnjem	letu	je	bilo	na	svetu	
z	virusom	HIV	okuženih	2,5	milijona	otrok	mlajših	od	15	let.	90	odstotkov	okuženih	otrok	živi	v	Afriki.	Med	



2008 – AM – MAREC68

žrtvami	aidsa	je	bilo	letos	330.000	otrok.
Dve	tretjini	novih	okužb	v	letošnjem	letu	beleži	podsaharska	Afrika.	Kljub	temu	se	je	število	vseh	okuženih	

na	tem	območju	letos	znižalo	za	1,7	milijona.	V	Afriki	živi	sicer	okoli	22,5	milijona	ljudi	okuženih	z	virusom	HIV	
oziroma	obolelih	za	aidsom,	kar	je	68	odstotkov	vseh	okuženih.

V	Aziji	 je	4,9	milijona	okuženih	oseb,	kar	 je	za	440.000	več	kot	minulo	leta.	Država	z	najhitreje	rastočim	
številom	okuženih	v	tem	delu	sveta	je	Indonezija.	Karibi	so	glede	na	število	prebivalcev	drugo	najbolj	prizadeto	
območje	na	svetu,	saj	je	okuženih	visok	odstotek	odraslih	ljudi.

KITAJSKA
v zapor kdor pomaga državljanom iskati pravico

Na	Kitajskem,	v	“harmonični	družbi”,	je	nevarno	posredovati	za	rešitev	spora	med	izkoriščanimi	državljani	in	
skorumpiranimi	javnimi	funkcionarji.	Izvedenci	povedo,	da	je	prepovedano	dokazati	napake	krajevnih	oblasti.	
To	je	izkusila	Liu	Guiqin,	ki	je	bila	v	zaporu	cel	teden,	ker	je	poskušala	uresničiti	to	“harmonično	družbo”.

Liu	so	zaprli	zaradi	“protizakonitega	posedovanja	državnih	tajnosti”.	V	resnici	 je	že	nekaj	 tednov	skušala	
posredovati	med	javno	oblastjo	in	prebivalci	okrožja	Yunxi	(Hubei),	ki	so	vložili	svojo	pritožbo	v	Beijingu.	Sekre
tar	krajevne	komunistične	partije	Zhao	Hongfu	ji	je	dal	nalogo	naj	reši	zastarele	spore,	ki	brez	izhoda	trošijo	
sile	in	denar	državljanov	in	oblasti.	Zhao	je	potem	napredoval	na	položaj	v	večjem	mestu	Shiyan	in	je	krajevna	
vprašanja	izgubil	izpred	oči.	Liu	pa	je	bila	aretirana,	ker	naj	bi	nekateri	dokumenti,	ki	so	jih	ji	dali	avtorji	pritožbe,	
vsebovali	“državno	tajnost”.

Politični	izvedenec	na	Tehnološkem	inštitutu	v	Beijingu	Hu	Xingdou	pripominja,	da	je	obtožba	proti	Liu	brez	
smisla,	saj	je	ženska	samo	sprejela	dokumente,	ki	so	jih	ji	dali	drugi	in	komentira,	da	je	to	samo	»izgovor,	da	bi	
se	je	oblasti	iznebile«.	Aktivist	za	človekove	pravice	in	prijatelj	Liu	Huang	Qi	komentira	v	South China Morning 
Post,	da	njen	zapor	ne	preseneča,	saj	komunistična	partija	ne	prenese,	da	bi	se	kdo	potegnil	za	tistega,	ki	se	
pritožuje	in	razkriva	»najbolj	sramotne	primere	korupcije	javnih	funkcionarjev«.

Kitajska	nima	sodnega	sistema,	ki	bi	bil	neodvisen	od	politične	oblasti,	zato	prihaja	v	Beijin	poplava	pritožb	
proti	korupciji	in	zlorabam	krajevnih	oblasti.	Državljani	se	obračajo	na	voditelje	države	v	upanje,	da	bodo	posegli	
vmes	in	poskrbeli	za	pravico	v	skladu	z	zadnjimi	modernimi	načeli.	Statistike	pa	povedo,	da	je	le	malo	pritožb	
sprejetih,	krajevni	funkcionarji	pa	v	strahu,	da	bi	“izgubili	ugled”	v	Beijingu,	pogosto	grozijo	pritožiteljem,	da	
bi	jih	prisilili	umakniti	pritožbe.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
huda gospodarska kriza

Santo	Domingo,	14.	januarja	2008	–	Pridelovalci	banan	v	Dominikanski	republiki,	ki	so	eni	glavnih	izvoznikov	
tega	blaga	na	svetu,	se	soočajo	z	najhujšo	gospodarsko	krizo	v	zadnjih	desetih	letih.	Zaradi	zadnjih	viharjev	‘Noel’	
in	‘Olga’	je	bilo	poškodovanih	78.000	področij	od	160.000,	ki	so	namenjena	pridelovanju	banan.	Gospodarska	
izguba	gre	preko	27	milijonov	dolarjev.	Problem	je	še	hujši,	ker	vlada	ne	da	nobene	pomoči.	Agencija Misna.

ŠRI LANKA
velika nevarnost poplav

Colombo,	11.	januarja	2008	–	Podnebne	spremembe	so	na	jugu	Šri	Lanke	povzročile	poplave,	ki	ogrožajo	okrog	
70.000	otrok.	Po	petih	dneh	hudournih	ploh	je	moralo	okrog	30.000	ljudi	zapustiti	svoje	hiše	in	se	umakniti	
poplavi.	To	je	dodaten	udarec	za	ljudi,	ki	že	tako	trpe	zaradi	spopadov	s	Tamili.	Samo	v	okrožju	Ampara	je	okrog	
65.000	družin	z	okrog	75.000	otrok	v	nevarnosti	zaradi	poplav	in	okrog	13.000	stanovanj	je	bilo	poškodovanih	

AFRIKA
domači zdravniki odhajajo

New	York,	10.	januarja	2008	–	Od	petih	afriških	zdravnikov	eden	dela	izven	Afrike,	kot	je	to	pokazala	raziskava	
Združenih	narodov.	Razlog	pove	primer:	bolničarka,	ki	dela	v	Londonu,	se	ne	briga	za	svoje	sodržavljanje,	pač	
pa	ima	dostop	do	poklicnih	možnosti,	ki	jih	v	njeni	deželi	ni.	Agencija Misna.

PARAGVAJ
gospodarska rast, toda ne za vse

Asuncion,	3.	januarja	2008	–	Ekonomija	dežele	je	v	zadnjem	letu	zrasla	za	6%,	kar	je	največ	v	zadnjih	25	letih.	
To	pa	še	ni	dovolj,	da	bi	odgovorili	na	zahteve	mladega	prebivalstva,	saj	bi	potrebovali	70.000	delovnih	mest	za	
mlade,	ki	vsako	leto	končajo	svoj	študij.	Kljub	dobrim	rezultatom	na	področju	izvoza	poljščin	to	še	ne	pomeni,	
da	ima	večina	prebivalstva	tudi	večjo	kupno	moč.	To	je	tudi	eden	od	razlogov,	da	Paragvajci	še	naprej	zapuščajo	
svojo	deželo	in	je	Španija	njihov	cilj,	kjer	bi	začeli	novo	življenje.	Samo	med	leti	2004	in	2007	jih	je	Paragvaj	
zapustilo	okrog	60.000.	Agencija Misna.



2008 – AM – MAREC 69

V številki 67 revije Zaveza, ki je pravkar prišla na mojo pisalno mizo, je sijajen uvodnik, ki ocenjuje pomen lanskih volitev iz 
katerih je kot predsednik republike izšel Danilo Türk. Sodeč po briljantnem slogu in razgledanosti je uvodnik izpod peresa prof. 
Justina Stanovnika, čeprav njegovega podpisa ni. Vreden bi bil, da bi ga objavil v celoti, vendar bi zasedel vsaj polovico številke. 
Tako se bo treba omejiti na bistvene točke. Zaradi lažjega razumevanja bo treba z navajanjem začeti pri sklepu.

Vsi vemo, da je med kandidati za predsednika republike dolgo in brez resne konkurence vodil Lojze Peterle. Nenadoma pa se 
je zadeva bistveno presukala. Zakaj, tisti hip najbrž ni vedel nihče, razen tistih, ki so vso to stvar aranžirali in še vedno iz ozadja 

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

TAKŠNA JE TA REČ! (1)



AZIJA
proti prodaji žensk in otrok

Mangalore,	16.	januarja	2008	–	Generalne	predstojnice	okrog	35	redovnih	ustanov	v	Indiji	so	izdelale	načrt	
kako	se	v	sodelovanju	med	kongregacijami	in	verskimi	ustanovami	boriti	proti	prodajanju	žensk	in	otrok.	Dogovor	
je	bil	sklenjen	o	priliki	kongresa	redovnic	iz	raznih	azijskih	dežel	v	Mangalore,	okrog	2.300	km	jugozapadno	
od	indijske	prestolnice	New	Delhi.	Udeleženke	so	poudarile,	da	je	na	azijskem	kontinentu	74	milijonov	žensk	
izginilo,	okrog	20	milijonov	pa	jih	je	žrtev	seksualnega	izkoriščanja.	Kongres	v	Mangalore	je	bil	nadaljevanje	
lanskega	kongresa	v	Rimu,	ko	je	okrog	30	redovnih	ustanov	v	26	azijskih	deželah	ustanovilo	Mednarodno	mrežo	
redovnic	proti	prodajanju	ljudi.	Agencija Misna.

SVETA DEŽELA
novo medijsko središče

Jeruzalem,	16.	januarja	2008	–	»Sveta	Dežela	ni	samo	nek	neskončen	spopad,	ampak	ima	ljudem	tudi	povedati	
nekaj	edinstvenega,«	je	povedal	kustos	Sv.	Dežele	p.	Pierbattista	Pizzaballa	ob	odprtju	novega	Frančiškanskega	
medijskega	središča,	ki	so	ga	dali	na	razpolago	novinarjem.	Za	razširjanje	novic	bodo	lahko	bodo	uporabljali	
osem	primerno	opremljenih	sob.	»Sredstva	obveščanja	so	zelo	pomembna,	da	bi	bilo	mogoče	reči	Sveti	Deželi	
besedo	upanja,«	je	poudaril	p.	Pizzaballa.	Agencija Misna.

KITAJSKA
zaprli 11.000 smrtonosnih rudnikov

Beijing,	14108		Kitajska	je	kot	del	načrta	za	izboljšanje	varnosti	zaprla	več	kot	11.000	majhnih	rudnikov,	ki	
so	lani	zahtevali	kar	3.786	življenj.	Čeprav	se	številka	zdi	velika,	pa	natančno	11.155	premogovnikov	pomeni,	
da	so	kitajske	oblasti	zaprle	komaj	43	odstotkov	vseh	majhnih	rudnikov,	predvidenih	za	zaprtje.	Kitajski	majhni	
rudniki	so	najbolj	smrtonosni	na	svetu,	nesreče	se	ponavadi	zgodijo	zaradi	zalitja	rovov	in	eksplozij	plina.	Kitajska	
se	pri	pridobivanju	energije	močno	zanaša	na	svoje	rudnike.	Lani	so	tako	izkopali	2,5	milijarde	ton	premoga,	
kar	je	skoraj	osem	odstotkov	več	kot	leto	pred	tem.	Agencija AP.

PERU
upanje za prihodnost

Lima,	13.	januarja	2008	–	»Na	svetu	ni	kraja,	pa	naj	bo	še	tako	brezupen	in	zoprn,	kjer	ne	bi	bilo	mogoče	
uresničiti	boljše	prihodnosti,	če	gre	prizadevanje	v	smeri	človekove	vrednosti…	Politika	ne	sme	samo	stati	in	
gledati	na	tisto,	kar	je	dobrega	v	civilni	družbi,	ampak	se	mora	potruditi,	da	bo	to	dobro	raslo.«	To	je	povedal	
predsednik	senata	Fausto	Bertinotti	ob	obisku	katoliške	univerze	‘Sedes	Sapientiae’	v	Los	Olivos,	ki	je	eno	izmed	
zanemarjenih	področij	prestolnice	Lima.	Tik	pred	obiskom	univerze	je	Bertinotti	obiskal	“Hogar	San	Camillo”,	
star	samostan,	ki	so	ga	kamilijanci	predelali	v	sprejemno	hišo	za	tiste,	ki	so	okuženi	z	virusom	HIV.	Leto	dni	
prej	je	Bertinotti	obiskal	in	izrazil	svoje	občudovanje	projekta	‘Ribeira	Azul’	za	mestno	in	družbeno	obnovitev	
brazilskega	“sluma”	v	Salvadorju	de	Bahia,	ki	so	ga	uresničile	nevladne	organizacije.	Agencija Misna.

ali	uničenih.	Več	kot	40.000	ljudi	so	dosegle	poplave	tudi	v	begunskih	taboriščih,	kamor	so	se	morali	umakniti	
zaradi	spopadov	med	vlado	in	Tamili.	Šole	so	zaprte,	ker	so	poškodovane	zaradi	padavin	ali	pa	spremenjene	v	
začasna	zatočišča	za	družine,	ki	so	ostale	brez	strehe.	Zaradi	uničenih	hiš	in	riževih	nasadov	ter	onemogočenega	
ribolova	se	ljudje	le	s	težavo	preživljajo.	Manjka	tudi	hrana	in	pitna	voda,	velike	količine	usmrajene	vode	so	pa	
nevarnost	za	zdravje.	L’Osservatore Romano.
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Slovenski narodnoosvobodilni odbor je 16. septembra 1941 
sprejel takoimenovani zaščitni odlok, po katerem je izdajalec 

vsakdo, »kdor zaradi svoje ali pa sebične skupinske koristi zbira 
in odvaja narodove sile«. Temu besedilu je Slovenski poročeva

Pisec po daljši analizi pride do zaključka, da bi glede ustavo morala biti država tista, ki bi – morda preko Ustavnega sodišča 
– od dr. Janeza Stanovnika zahtevala, naj pove, kdaj in kako je »narod obsodil dr. Marka Natlačena«. Obenem pa pisec zelo 
bistro ugotavlja, da Stanovnik v tem primeru narod obtožuje za nekaj, kar je zagrešil nekdo drug. Takole analizira stanje v času 
Natlačenovega umora, na katerega naj bi ga obsodil “narod”.

Tako so okoliščine, ki so spremljale petinšestdeseto ob
letnico umora bana dr. Marka Natlačena, dosegle, da smo 
zagledali neka vprašanja in dileme, ki jih sicer mogoče ne bi. 
Vzdramila nas je odločitev njegovih prijateljev, sorodnikov in 
krajanov, da mu za jubilejno leto ne bodo postavili spomenika 
v njegovi rojstni vasi, kot so prvotno nameravali. Začutili so, 
da v odsotnosti aktualne državne oblasti, ki je sodelovanje na 
slovesnosti najprej obljubila, potem pa odpovedala, to dejanje 
ne bi bilo deležno tiste visokosti, ki mu gre.

V javnih nastopih, povezanih z Natlačenovim umorom, je 
bil izrečen stavek, ki ga tudi ne bi tako zelo slišali, če se ne bi 

dogajale nenavadne reči ob postavitvi tega spomenika. Avtor 
stavka je bil dr. Janez Stavnovnik in se glasi: »Natlačena je 
obsodil narod.« Brž ko smo stavek zaslišali, smo že vedeli, da 
ga je mogel izreči samo človek, ki je zašel v tako stisko, da je 
moral tvegati korak v področje vzhodno od evropskega idioma… 
Tu se poleg vsega narodu pripisuje neko dejanje, za katero pri 
najboljši volji ne ve, kdaj ga je naredil ali zagrešil. Kaj narod v 
takem primeru lahko naredi? Ali ima kake možnosti? Ali je kak 
kraj ali kako mesto, na katerem bi lahko dvignil pravdno proti 
človeku, ki ga sedaj dolži nezaslišanih reči in so o njem nekoč 
pravili, da je njegov oče.

Seveda se človek upravičeno vpraša, kako je mogoče, da v slovenskem narodu živi še toliko črednega nagona, da nekritično 
sledi tistim, ki so mu pol stoletja prali možgane. Kako da se po sedemnajstih letih lastne države in demokracije še ni razjasnilo, 
kdo so tisti, ki državo sovražijo, ki jo imajo za svoje orodje, ki so pokradli  državno imetje pod krinko privatizacije, ki jim ne gre 
za nič drugega kot da spet pridejo na oblast in bodo svoje umazanije uganjali naprej, ki jim za narod sploh ni mar. Naš pisec 
podrobno razjasni ta vprašanja. Eden od pokazateljev so bili dogodki ob nesojenem odkritju spomenika v rojstni vasi banu dr. 
Marku Natlačenu, ki je padel pod streli v duhovnika preoblečenega komunističnega morilca Franca Štadlerja.

In kaj so volitve povedale o Slovencih? Povedale so, da 
še nismo postali politična družba, ki ima sebe v svoji lasti.
Izkazalo se je, da smo v lasti drugega. Bistveni premik od leta 
1990 še ni bil narejen. Ko je takrat Demos pripravljal plebiscit, 
se je zelo potegoval za to, da bi zadostovala navadna večina. 
Razpoloženje med ljudmi je bilo takšno, da se jim je še ta zdela 
komaj dosegljiva. Marsikdo se še spomni, da so predstavniki 
kontinuitete hodili v parlamentu pred mikrofon in se norčevali 
iz Demosovih poslancev: Kako malo zaupate svojemu ljudstvu! 
Potem pa se je dobrih deset dni pred volitvami zgodilo nekaj, kar 
nas je temeljito streznilo. Komunisti so opustili svojo dotedanjo 
dvoumno politiko in se deklarativno izrekli za samostojnost 
– in plebiscit je bil izglasovan s skoraj 90%. To je bil zlovešči 
znak, kako trdno imajo v rokah slovensko dušo. Zares verjeti pa 
tega niti tedaj nismo mogli. Moralo je potem slediti še mnogo 
dokazov, da smo končno uvideli, kako poškodovan narod smo 
Slovenci izšli iz totalitarizma. Sedemnajst let pozneje se je na 
nekih volitvah pokazalo nekaj podobnega. Kandidat, ki ga je 
takorekoč v zadnjem trenutku podprla postboljševiška levica, 
ni sicer dobil 90%, dobil pa jih je 70%. Na neki način in iz nekih 
razlogov čar še ni minil. Nobena realnost ni odvrnila ljudi, da ne 
bi sledili tistim, ki so vezani na totalitarno tradicijo. Ni zmagal 
Danilo Türk, zmagala je levica, kot je po volitvah zmagoslavno 

zaklical Pavle Gantar.
Nobena izkušnja ni pomagala, nobeno pohujšanje. Popol

noma so ljudje pozabili, da se se tisti, ki so nekoč živeli od ideo
logije (s katero so se polastili države in jo izkoriščali), potem ko je 
država zaradi brezobzirnega izkoriščanja bankrotirala, polastili 
stečajne mase in se spremenili v kapitaliste. Kot smešne žrtve 
političnega mazohizma so jih še naprej nagrajevali. Politika je 
postala farsa.

Peterle je v kampanjo uvedel osamosvojitev in ustanovitev 
države – in ni uspel. Ali ni to čudno? Kako to, da se ljudje ni
so pozitivno odzvali na to, da imamo svojo državo. Še nekaj 
minut prej si na tako razkošje niti pomisliti nismo upali. Od te 
zavesti bi vendar lahko živeli – če bi kaj dali nase, če bi imeli 
kaj spoštovanja do sebe. Od kod ta indiferentnost? Spet se je 
izkazalo, da ne živimo iz svoje pameti, ampak iz premetenosti 
tistih, ki so nas imeli nekoč v lasti. Oni pa to državo sovražijo, 
ker jih neprestano spominja na zgodovinski poraz. Mrzijo jo, 
a hkrati dopuščajo, ker jo potrebujejo – ne zato, ker je prostor 
narodovega prebivanje, ampak zato, ker je zaželjeno orodje 
moči. Ko pa so prišli tisti, ki so državo postavili, in prosili ljudi, 
naj jim omogočijo, da bodo mogli poskrbeti za to, da bi njene 
osnovne institucije v polno zaživele, so jih ljudje ignorirali in se 
uklonili volji tistih, ki države ne marajo.

vlečejo politične niti. Celo Peterle sam se ni zavedal, kaj se dogaja, saj je – sicer samo posredno, pa vendarle – za svoj neuspeh 
obdolžil vlado, češ da je podpora njemu začela padati, ko ga je podprla Janševa vlada. Resnica pa je popolnoma drugačna, kot 
bodo pokazale ocene in analize uvodničarja Zaveze. Pokazale bodo tudi popolnoma nedvoumno, kdo so tisti, ki še vedno mešetarijo 
iz ozadja in ribarijo v kalnem – tako kot so se pač naučili pri svojih komunističnih prednikih v titovini, ti pa so svojo pokvarjenost 
prinesli iz sovjetske revolucijske šole in tradicije. Če človek malo natančneje pogleda, vidi, da je ta še marsikje živa.
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Tako je, to niso bile volitve, to je bila demonstracija. Demonstracija moči in nasilja, ki ga postboljševiška klika, ki se je prelevila 
v nove kapitaliste, lastnike medijev, z njihovo pomočjo izvaja nad slovenskim narodom, ki so mu uničili občutek za samostojno 
odločanje. Nobena skrivnost ni, da na čelu te klike stoji bivši velekomunist in partijski sekretar, ki se je v Forumu 21 spajdašil z 
novopečenimi kapitalističnimi bogataši, ki vsi več ali manj izhajajo iz iste boljševistične opcije. Je pa še kar nekaj drugih pokaza-
teljev, ki govore v prid tem ugotovitvam in jih je naš pisec natančno obdelal. Posvetili se jim bomo v naslednji številki.

Znano je, da so kandidata Danila Türka podprle leve stranke: 
SD, LDS, ZARES, DESUS. Ne bomo se spuščali v podrobnosti, a 
vse naštete grupacije imajo težave z identiteto: socialni demo
krati so se preko prenoviteljev in združene liste pretelovadili 
naravnost iz boljševiške partije, eldeesovci so se iz podmladka 
partije prelevili v liberalce (le kakšne?), pripadniki ZARES so 
se po odhodu iz domače hiše začasno naselili v družinskem vi
kendu na obrobju parlamenta, upokojenci pa se kot stanovska 
stranka gotovo počutijo nekoliko tuje v politični strukturi slo
venskega parlamenta in so tam lahko samo zato, ker nihče 
ne postavlja neprijetnih vprašanj. Za vse pa velja, da ne vemo 
točno, kaj so. Tranzicija je namreč način političnega obstajanja, 
ki dopušča in celo honorira umetnost travestiranja.

In kaj ima vse to opraviti z umorom bana dr. Marka 
Natlačena?

Dejstvo, da se je vosovec Franc Štadler za atentat na 
Natlačena preoblekel v duhovniško obleko, stopi tako iz ob
močja teroristične ekspeditivnosti in dobi vseobsežen simbolen 
pomen. Preobleka je bila osnovna strateška predpostavka 
medvojnega boljševiškega nastopa v Sloveniji. Na odru, ki ga je 
postavila nacifašistična okupacija, so v primernih kostumih kot 
travestiti zaigrali svojo igro. Brez pomena tudi ni, da se je morilec 
odločil za duhovniško obleko. Kakor je talar dajal Štadlerju 
videz neškodljivosti in dobronamernosti, tako niso boljševiki, 
ogrnjeni v plašč nacionalne rezistence, nič hudega slutečemu 
in užaljenemu narodu prinaša nič drugega kot uteho.

Druga podobnost, tako zadeta in presenetljiva, da bi 
bila lahko delo domiselnega režiserja, pa je naslednja. Tero
rist Štadler je 13. oktobra ob 8. uro zapustil pisarno Poštne 

hranilnice, kjer je bil v službi – za kratek skok v mesto je prosil 
šefa – in se po uspešno opravljeni misiji čez slabi dve uri vrnil v 
službo, si za silo izpral krvave madeže, potem pa se je pridružil 
uslužbencem in se z njimi zgražal nad tem, kar so pravkar na-
redili Natlačenu. (Novica se je bila kot blisk razširila po mestu.) 
Kardelj, ki je istega dne prišel z Dolenjskega v Ljubljano, je že 
nekaj ur po atentatu pisal Kidriču in Leskošku v pograjske hribe. 
Bil je navdušen. Najbolj ga je radovalo, da jo je atentator »s 
pomočniki vred cel in živ pobrisal«. (V istem slogu se je izrazil o 
Kazimirju Kukoviču, ki ga je VOS napadla pet dni prej, da je tudi 
on v bolnici istega dne »do kraja poginil«.) Ni pa Kardelj tedaj 
seveda vedel, da se bo čez nekaj desetletij natanko to zgodilo 
tudi z njegovo partijo: da bo tudi njej, potem ko bo morala 
dovoliti svobodne volitve, omogočeno, da jo bo nekaznovano 
»pobrisala«, a se čez »slabi dve uri« spet vrnila v državne pisarne 
in se glasno zgražala nad tem, kar je sama petdeset let počela 
z ljudmi. Rekli smo, da se zdi, kakor bi bil tu na delu spreten 
režiser. Seveda ne gre za nobenega režiserja; tu gre za neminljivi 
boljševiški instinkt: da delajo množične atentate, potem pa jo 
»pobrišejo«. Slovenski narod bi končno lahko to uvidel in se 
odločil, da je bil en tak atentat dovolj.

Tudi zgornje podobe, dobljene po asociacijah na Natlačenov 
umor, niso brez povezave z lanskimi volitvami za predsednika 
države. Pripovedujejo o tem, od kod prihajajo sile, ki so se  
odločilno vpletle vanje. Govorijo tudi o tem, kdo je v resnici 
zmagal. Da to niso skromne sile, dokazuje njihov rezultat: 
kandidat, za katerim je stala boljševiška levica, je, kot smo 
že omenili, dosegel skoraj 70%. To niso bile volitve, to je bila 
demonstracija.

To je pa samo eden od znakov, ki kažejo, zakaj so se volitve 2007 spremenile v slovensko vdajo postboljševiški hegemoniji. 
Analiza strank, ki so podprle Türkovo kandidaturo, pove svoje.

lec 31. januarja 1942 dal avtentično tolmačenje, »da se sankci
je (smrtna kazen) omenjenega zaščitnega odloka raztezajo 
na vsakogar, ki dela na to, da na ozemlju slovenskega naroda 
nastane oborožena sila, ki ne raste iz slovenskih narodno
osvobodilnih čet in Narodne zaščite pod političnim in vojaškim 
vodstvom Osvobodilne fronte«.

Praktično to pomeni,da je boljševiška partija preko OF 
Slovencem – z grožnjo smrtne kazni – prepovedala organizirati 
rezistenco zunaj tiste, ki jo je vodila sama. Izvajanje tega odloka 
je bilo poverjeno VOS. To organizacijo je Kardelj v pismu Titu 29. 
marca 1942 označil takole: »Dejansko je ves aparat sestavljen iz 
članov Partije in tega naši ne dajo iz rok, niti ne dovolijo kontrole. 
Vodja VOS je bil direktno vezan na CK«.

S tem, da je partija narodu bistveno omejila samostojnost, 
je prenehal obstajati suo iure. Po boljševiški zaplembi ali kon

fiskaciji je postal entiteta v upravi partije. Če Stanovnik misli, 
da je Natlačena obsodil na smrt ta narod, ima sicer prav, le 
da narod ni bil več poslovno kompetenten. Njegove papirje je 
sestavljala in podpisovala partija.

Avtentičen narod, narod, ki je rastel iz Brižinskih spomeni
kov, Trubarja, Prešerna, Slomška, Cankarja, Kreka in Korošca, 
pa z obsodbo Natlačena ni mogel imeti nič, potem pa, ko se je 
z rastočo močjo partije vedno bolj pogrezal v ilegalo, ni mogel 
protestirati proti dejanjem, ki mu jih je partija obešala, do leta 
1990, ko je mogel prvič po letu 1938 organizirati svobodne volit
ve. S temu volitvami je mogel ustvariti pogoje za postavitev svo
bodne države, katere naloga je bila urejati njegove zadeve.

Država Slovenija bi torej – po našem mnenju preko Ustavne
ga sodišča – morala zavarovati slovenski narod pred lažnimi 
obtožbami njenega nekdanjega “očeta”.
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Premišljevanje v noviciatu
Začel	sem	samostanski	noviciat	leta	1905	v	Breži

cah.	 Dopolnil	 sem	 pravkar	 dvajset	 let.	 Brevir	 smo	
skupno	 opravljali	 na	 pevskem	 koru.	 Po	 jutranjicah	
nam	 prebere	 magister	 premišljevanje.	 Ko	 konča,	 se	
zamislim	v	svoje	življenje:	prav	danes	sem	star	dvajset	
let.	Kaj	bo,	ko	bom	star	trideset	let?	Zamislim	se	in	se	
vidim	v	duhu	v	vojaški	obleki.	Neumnost,	si	mislim,	saj	
vojak	ne	morem	biti.	Mislim	dalje,	kaj	bo	pri	štiridesetih	
letih?	Vidim	se	zopet,	da	učim	na	nekem	zavodu.	Tudi	
to	ne	drži,	si	mislim,	saj	sem	šoli	dal	slovo.	Mislim	dalje,	
kaj	bo	pri	petdesetih	letih?	Vse	megleno,	brez	slike.

Spomladi	je	bil	nabor.	Od	novincev	sva	bila	poklica
na	dva,	fr.	Lambert	Ramšak	in	jaz.	Magistru	razodenem	
svojo	skrito	telesno	napako.	Naročil	mi	je,	naj	o	tem	
molčim,	on	pa	bo	poskrbel,	da	se	nama	ne	bo	treba	
sleči.	Pri	naboru	pogleda	zdravnik	mojo	postavo,	me	
prime	za	mišičasto	ramo	in	vpraša,	če	imam	kilo.	Da	
ne,	je	bil	moj	odgovor,	zdravnik	pa	je	izjavil,	da	sem	
sposoben.	Naj	bom	potrjen	ali	ne,	vojak	ne	bom	nikoli,	
si	mislim.	Avstrijska	postava	ne	kliče	v	vojaško	službo	
bogoslovcev	in	duhovnikov,	razen	če	se	sami	javijo.

Po	ordinaciji	so	mi	pošiljali	vsako	leto	vprašanje,	če	
se	zanimam	za	vojaško	službo.	Odgovarjal	sem	vedno,	
da	ne.	Par	let	pred	vojsko	sem	na	vprašanje	odgovoril	
prav	tako	odklonilno,	napravil	sem	pa	neko	napako,	da	
so	oni	razumeli	kot	da	je	odgovor	pritrdilen.	Presene
čen	sem	bil,	ko	je	kmalu	prišlo	obvestilo,	da	sem	sprejet	
med	rezervne	vojaške	duhovnike,	obenem	z	naroči
lom,	da	se	moram	v	primeru	vojske	v	48	urah	zglasiti	v	
Zagrebu.	No,	saj	vojske	ne	bo,	ker	je	v	Evropi	mir.

Ker	me	je	telesna	napaka	ovirala	pri	delu,	sem	jo	
dal	odpraviti.	Par	tednov	nato	dogodki	v	Sarajevu.	Po
sledice	–	vojska.	Napoved	stare	beračice	se	je	uresničila	
in	prav	tako	prividi	pri	premišljevanju	v	noviciatu.	Vse	
proti	logičnim	sklepom	človeškega	razuma...

Vse	 to	 mi	 dokazuje,	 da	 ni	 v	 človeškem	 življenju	
nikake	 slučajnosti,	 ampak	 je	 vse	 v	 načrtu	 tistega,	 ki	

nam	je	življenje	dal,	ga	vodi	in	uravnava	do	določenega	
cilja	–	Boga.

Zato	lahko	mirno	gledamo	v	bodočnost.	Ta	je	nam
reč	v	rokah	tistega,	ki	je	naš	oče,	ki	nas	ljubi.

V Gorico
Po	 končanem	 noviciatu	 nas	 pošljejo	 na	 domačo	

gimnazijo	na	Kostanjevici	pri	Gorici.	 Samostan	stoji	
na	gričku,	s	katerega	je	lep	razgled	po	mestu	in	proti	
morju.	Lep	vrt	s	sadnim	drevjem,	trto	in	zorečimi	smok
vami	nam	je	obetal	prijetno	življenje.	Vitke	ciprese	na	
vrtu	 in	vsakdanje	kričanje	mladine	na	ulicah	 so	nas	
spominjale,	 da	 smo	 se	 pomaknili	 znatno	 proti	 jugu.	
Dobil	sem	sobo	na	severni	strani	–	brez	sonca,	pa	sonca	
je	bilo	dovolj	na	vrtu.

Ravnatelj	gimnazije	je	bil	sloveči	slavist	p.	Stanislav	
Škrabec.	 Učil	 nas	 je	 klasične	 jezike	 in	 slovenščino.	
Poleg	njega	so	učili	še:	p.	Bazilij	Dolinar	italijanščino,	
p.	Edvard	Ravstehar	matematiko,	p.	Bernardin	Mlakar	
nemščino	in	p.	Aleksander	Vavpotič	verouk,	modro
slovje	in	petje.	Razen	p.	Stanislava	drugi	niso	bili	kvali
ficirani.	Šola	nam	ni	delala	sivih	las.	Gimnazijcev	nas	
je	bilo	12.	Poleg	nas	so	bili	v	samostanu	še	trije	bogo
slovci,	ki	so	hodili	v	Gorico	na	predavanja.	V	samostanu	
je	bilo	tudi	uredništvo	lista	“Cvetje	sv.	Frančiška”.	Na	
njegovih	platnicah	je	objavljal	p.	Stanislav	znamenite	
jezikovne	članke.

Pozimi	v	sobah	niso	kurili.	Zato	smo	se	zbirali	čez	
dan	v	zakurjeni	šolski	sobi.	Snega	sicer	ni	bilo,	nasto
pil	 je	 pa	 za	 dva	 dni	 občuten	 mraz,	 10°C	 pod	 ničlo.	
Drugi	 so	 se	 večinoma	 zbirali	 okrog	 peči,	 le	 dva	 sva	
namenoma	hodila	na	mrzlo	burjo,	da	se	utrjujeva.	Prav	
tako	so	se	drugi	poleti	zapirali	v	sobe	pred	vročino,	ko	
sva	midva	nalašč	hodila	na	sonce.	Starost	sva	dosegla	
samo	midva.

P.	Stanislav	nam	je	dajal	naloge	iz	slovenščine	tako,	
da	smo	imeli	par	tednov	časa	zanje.	Nekoč	se	spreha
java	 s	 sobratom	 zvečer,	 predno	 je	 bilo	 treba	 nalogo	
oddati.	Vprašam	ga,	če	ima	nalogo	že	pripravljeno.	»Saj	
res,«	pravi,	»jo	moram	brž	spisati.«	–	»Tudi	jaz	je	še	ni
mam,«	pripomnim,	»pojdiva	in	jo	spišiva.«	Nisva	slutila,	
da	naju	je	slišal	p.	Stanislav	z	okna.	Drugi	dan	oddamo	
naloge.	 P.	 Stanislav	 je	 žalostno	 potožil,	 da	 napravijo	
nekateri	nalogo	zadnji	trenutek,	ko	nam	namenoma	
da	čas,	da	bi	vse	dobro	premislili	in	zgladili.	Vedela	sva	
na	koga	leti	pritožba.

Po	privatni	maturi	konec	leta	so	nas	poslali	v	Kam
nik	v	prvi	dve	leti	bogoslovja.

Kamnik
Prihod	 iz	 soparne	 Gorice	 v	 planinski	 Kamnik	 je	

pomenil	veliko	spremembo.	Višja	lega	in	čistejši	zrak	
sta	nam	nenavadno	povečala	tek.	Dasi	smo	imeli	dovolj	
hrane,	bi	prvi	teden	skoro	ves	čas	jedli.	Tu	nas	je	bilo	
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dvanajst	bogoslovcev,	med	nami	štirje	Čehi,	ki	so	pri	
nas	študirali	bogoslovje.	Izdajali	smo	svoj	mali	časopis,	
ki	je	pa	po	našem	odhodu	izhiral.	Dopisniki	smo	imeli	
mesečno	 zborovanje	 o	 stanju	 lista	 in	 za	 volitve	 vsa
kokratnega	predsednika,	ki	je	imel	dolžnost,	da	nam	
je	nadomestoval	tiskarski	stroj	in	prepisoval	članke	v	
edini	izvod	lista.	Seveda	je	bila	to	velika	čast.

Volitve	smo	prirejali	navadno	v	sobi	fr.	Vladimirja,	
ker	je	imel	na	omari	vedno	lepo	zbirko	debelih	hrušk.	
Kdo	mu	jih	je	pošiljal,	ne	vem.	Volitve	so	pa	potekale	
tako,	da	je	Vladimirju	vedno	manjkal	en	glas	za	predsed
nika.	On	je	bil	s	tem	zelo	počaščen	in	ni	nič	rekel,	ko	
smo	 mu	 pridno	 pospravljali	 hruške	 z	 omare.	 Ko	 je	
hrušk	 zmanjkalo,	 so	 volitve	 vedno	 tako	 “nesrečno”	
izpadle,	 da	 ni	 dobil	 niti	 enega	 glasu	 več.	 Silno	 se	 je	
jezil,	nam	v	zabavo.

Če	je	bilo	vreme	ugodno,	smo	napravili	vsak	teden	
kak	 daljši	 sprehod.	 Razdelili	 smo	 se	 v	 dve	 “partiji”.	
Debeluharji,	 komodneži	 in	 slabotni	 so	 delali	 kratke	
sprehode	in	hodili	počasi;	druga,	“kozja	partija”	je	štela	
le	štiri	člane.	Bila	sva	dva	Slovenca	in	dva	Čeha.	Delali	
smo	daljše	in	hitre	sprehode.	Na	razpolago	nam	je	bil	
čas	od	šestih	zjutraj	do	tričetrt	na	dvanajst,	takrat	smo	
morali	na	kor	k	“večernicam”.	V	tem	času	smo	napravili	
take	sprehode:	peš	v	Kamniško	Bistrico,	se	tam	kopali	
in	sončili	in	se	vrnili	pravi	čas;	pot	na	Kamniški	vrh	
nad	Stranjami;	izlet	na	Veliko	planino	in	nazaj.	Nazaj	
grede	smo	večinoma	tekli,	pa	smo	večernice	na	koru	
le	 kdaj	 zamudili.	 Vrnili	 smo	 se	 malo	 pred	 poldnem.	
Nekoč	dobimo	dovoljenje	za	na	Krvavec.	Ob	sedmih	
smo	odšli,	na	Krvavcu	smo	se	sončili	eno	uro	in	nabrali	
polno	 košarico	 planik,	 šli	 dalje	 na	 Veliki	 Zvoh	 in	 se	
vrnili	ob	treh	popoldne.	Niso	nam	verjeli,	da	smo	res	

vse	to	prehodili.
Ob	prostem	času	smo	kegljali	na	domačem	keglji

šču.	 Imeli	 smo	 zelo	 razgibano	 življenje,	 pa	 veselo	
je	 bilo.	 Tako	 sta	 potekli	 prvih	 dve	 leti	 bogoslovja	 v	
Kamniku.

Naslednji	dve	leti	smo	obiskovali	bogoslovje	v	Lju
bljani,	dokler	nas	niso	razgnali	na	vse	vetrove.

Učitelj
V	Novem	mestu	smo	imeli	štirirazredno	ljudsko	šolo	

za	fante.	Poučevali	so	samo	patri	in	slovela	je	daleč	nao
koli.	Po	končanem	bogoslovju	me	določijo	predstojniki	
za	učitelja	na	tej	šoli.	Prav	tega	sem	si	najmanj	želel,	pa	
sem	sprejel	odločbo	z	neko	zaskrbljeno	radovednostjo.	
Po	treh	letih	prakse	naj	bi	naredil	državni	izpit	in	nato	
ostal	na	šoli.	Tak	je	bil	načrt.	Poučevati	sem	moral	vse	
predmete,	le	verouka	in	petja	ne.	Za	to	je	bil	določen	
p.	Ambrož.

Kamnik

V	nemškem	mestu	Erfurt	so	si	obiskovalci	na	raz
stavi	 Peklenske	 muke	 in	 zveličanje	 duš	 –	 posvetno	
in	cerkveno	življenje	za	mestnimi	zidovi	lahko	prvič	
v	 Nemčiji	 ogledali	 najstarejšo	 s	 premičnimi	 litimi	
črkami	 natisnjeno	 knjigo	 izumitelja	 tiska	 Johannesa	
Gutenberga	(1400–1468).	Njen	naslov	je:	“Missale	ab
breviatum”	–	“mala	mašna	knjiga”,	natisnjena	 je	bila	
v	15.	stoletju.	Za	razstavo	jo	je	posodil	benediktinski	
samostan	Šentpavel	v	Labotski	dolini	na	Koroškem.

Poleg	te	izjemno	dragocene	knjige	so	si	obiskovalci	
lahko	ogledali	še	bogoslužno	posodje	iz	erfurtske	stol
ne	zakladnice,	rokopise	in	drugo.

Erfurtski	 mestni	 muzej	 je	 s	 to	 razstavo	 počastil	
800.	obletnico	rojstva	sv.	Elizabete	Turingijske	(1207–
1232).

Opatija	Šentpavel	poleg	omenjene	Gutenbergove	
knjige	hrani	še	okrog	4.500	rokopisov,	2.800	inkunabul	
(zgodnjih	tiskov	do	leta	1500)	in	180.000	bibliotekar
skih	zvezkov.	Za	dunajsko	Narodno	knjižnico	je	druga	
najpomembnejša	zakladnica	starih	knjig	v	Avstriji.	Iz	
razpuščene	nemške	opatije	sv.	Blaža	v	Schwarzwaldu,	

so	menihi	leta	1809	v	opatijo	Šentpavel	pripeljali	števil
ne	knjižne	in	druge	zaklade.

Nekdaj	 je	 hranila	 tudi	 Gutenbergovo	 42vrstično	
Biblijo,	ki	pa	so	jo	morali	zaradi	svetovne	gospodarske	
krize	 prodati	 v	 ZDA,	 danes	 pa	 krasi	 washingtonsko	
Kongresno	knjižnico.

Gutenbergova knjiga na razstavi
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DAROVI OB RAZNIH PRILOŽNOSTIH V DOLOČENE NAMENE

sledovi orjaškega škorpijona
Britanski geologi so na Škotskem odkrili sledi 

orjaškega vodnega škorpijona, starega približno 330 
milijonov let. Škorpijon je bil dolg 1,6 metra in širok 
en meter, gibal pa se je s pomočjo šestih nog. To je 
doslej najdaljša zemeljska sled nekega členonožca s še
stimi nogami. Med členonožce spadajo žuželke, pajki, 
pajkovci in raki. Njihovo telo je sestavljeno iz zunanjega 
skeleta in členjenih nog. Izumrli orjaški škorpijon je 
verjetno imel najmanj tri pare klešč različnih dolžin. 
Počasno napredovanje, nagnjenost telesa na eno stran, 
v kombinaciji z vlečenjem zadnjega dela, kaže, da je 
imela ta žival sposobnost plavanja in, da je verjetno 
prihajala iz vode.

naprodaj maketa papeževe rojstne hiše
Nemški proizvajalec igrač Vollmer je začel prodajati 

model trinadstropne hiše, v kateri je bil rojen papež 
Benedikt XVI. Maketo papeževe rojstne hiše naj bi 
razveselila zlasti zbiratelje miniaturnih železnic. Lju
bitelji vlakcev bodo tako lahko svoje vlake vozili mimo 

makete hiše, v kateri se je 16. aprila leta 1927 rodil 
Joseph Ratzinger. Ratzinger se iz svoje rojstne hiše v 
kraju Marktl am Inn na jugovzhodu Nemčije, ki je bila 
tedaj policijska postaja, izselil kot mladi fant v mesto 
Traunstein, kjer je tudi odrasel. Njegov rojstni dom pa 
so potem, ko je postal papež, spremenili v muzej.

decembrska zapravljivost
Decembra 2007 so Američani porabili neverjetnih 

440 milijard ameriških dolarjev. Milijarda dolarjev je 
šla za božična drevesca, dve milijardi za čestitke, petsto 
milijonov za poštne znamke. Največ so porabili za 
nakup daril, in sicer 200 milijard, za alkoholne pijače 
pa 1,5 milijarde dolarjev. Povprečni Američan je tako 
za darila, zabave in okraševanje potrošil okoli 800 do
larjev. Študije kažejo, da večina trgovskih podjetij v času 
med zadnjim tednom novembra in zadnjim tednom 
decembra ustvari od 25 do 40 odstotkov letnega do
bička. Na tisoče Američanov pa se v predbožičnih dneh 
zadolžuje, tako da bodo naslednjih šest mesecev vračali 
denar, ki so ga porabili v zadnjih šestih tednih leta.

saj ni res! … pa je!


