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Urh je grič (342 m) vzhodno od Ljubljane v bližini Bizovika. Na vrhu je cerkvica, posvečena škofu sv. Urhu. 
Spada pod župnijo Sostro. Med drugo svetovno vojsko je bila tu sprva postojanka vaških straž, nato pa domo-
branska postojanka. Sostrski kaplan je v tej cerkvi zadnjikrat maševal 6. maja 1945. Po vojski je bila cerkev 
spremenjena v muzej, leta 1994 pa je bila vrnjena župniji in znova usposobljena za bogoslužje. V bližini je 
grobnica, kjer ležijo posmrtni ostanki 179 žrtev bratomorne vojske 1941-1945. V nedeljo, 31. oktobra 1999 
je bila v njej spravna pobožnost, ki jo je vodil nadškof dr. Franc Rode. Med pridigo je povedal naslednje: »Ob 
žrtvah pri Sv. Urhu izražam globoko obžalovanje za vse, kar se je tu dogajalo med vojno in za vse nasilne smrti, 
ki so jih povzročili kristjani. Sorodnike žrtev pa v imenu storilcev prosim odpuščanja. Ob tem pa ne pozabljam 
na žrtve, neprimerno bolj številne, ki jih je zagrešila druga stran in ležijo v množičnih grobiščih po Sloveniji. 
Kajti vse žrtve so enake, vse zaslužijo naše spoštovanje in naš spomin v molitvi. Ko se danes klanjamo žrtvam 
pri Sv. Urhu in priznavamo krivdo kristjanov ter prosimo za odpuščanje, opravljamo dejanje, ki naj prispeva k 
narodni spravi in zgladi razdore, ki sta jih med nami povzročili vojna in revolucija. Ko bodo to storili še drugi, bo 
slovenski narod resnično stopil v novo obdobje svoje zgodovine. Ko Cerkev na Slovenskem obžaluje stranpoti 
in slabosti svojih otrok, ki so se, prepričani v pravilnost svojega ravnanja, oddaljili od Kristusovega duha in 
njegovega evangelija, priznava, da potrebuje očiščenja. Naj nas to dejanje ponižnega priznanja in obžalovanja 
očisti… Neobremenjeni hočemo nadaljevati svoje poslanstvo v tretjem tisočletju. Amen.«

V aprilu se letos zvrstijo štiri nedelje po veliki noči prav do vnebohoda, ki pade letos na 1. maj. Omenimo 
naslednje godove: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni 
ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); redovnik in misijonar med gobabci na Havajih Damijan DeVeuster 
(15.); redovnica Bernardka Lurška, ki se ji je leta 1958 prikazala Marija v Lurdu (16.); kapucinski brat Konrad 
iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik mesta Ljubljane Jurij ter toavriš sv. Frančiška Egidij (oba 24.); kapucin-
ski mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); 
cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.); in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (30.).
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Če je mali traven preveč gorak,
se veliki traven obrne naopak.

Kolikor pred sv. Markom žaba reglja,
toliko po sv. Marku molči.

Ako je na Jurjevo lepo vreme,
bo dosti vina.

April sedemkrat na dan
kmeta s polja spodi.

Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor dobri otroci
in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca!

bl. Anton Martin Slomšek

APRIL – MALI TRAVEN

		1	 T	 Hugo	Grenobelski,	šk.;	Venancij,	šk.,	muč.;
		2	 S	 Frančišek	Paolski,	red.	ust.;
		3	 Č	 Rihard	Chichestrski,	šk.;	Sikst	I.,	pap.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.,;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Vincenc	Ferreri,	duh..;

		6	 N	 3. VELIKONOČNA NEDELJA;	Viljem,	op.;
		7	 P	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
		8	 T	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;
		9	 S	 Marija	Kleopova,	svetopisemska	žena;
	10	 Č	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;
	11	 P	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;
	12	 S	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;	Zenon,	šk.;	

	13	 N	 4. VELIKONOČNA NEDELJA;
	14	 P	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;
	15	 T	 Helena	(Jelka),	kraljica;	Anastazija,	muč.;	
	16	 S	 Bernardka	Lurška,	red.;	Benedikt	J.	Labre,	spok.;
	17	 Č	 Robert,	op.;	Anicet,	pap.;	Inocenc	Tortonski,	šk.;
	18	 P	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;
	19	 S	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;

	20	 N	 5. VELIKONOČNA NEDELJA;	Hilda,	dev.;
	21	 P	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	red.;
	22	 T	 Leonid,	muč.;	Aleksander,	muč.;	Agapit,	pap.;
	23	 S	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;	Vojteh,	šk.,	muč.;
	24	 Č	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;	Meliton,	šk.;
	25	 P	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;	Anijan,	šk.;	
	26	 S	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;

	27	 N	 6. VELIKONOČNA NEDELJA;	Cita,	dev.;
	28	 P	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Vital,	muč.;
	29	 T	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Peter	Veronski,	muč.;
	30	 S	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust..

UREDNIK VAM
Ko	pripravljam	aprilsko	izdajo	za	tisk	je	zunaj	

še	 polno	 snega,	 ki	 nas	 je	 zasul	 pred	 par	 dnevi.	
Tudi	temperature	so	še	kar	krepko	pod	lediščem	
–	očitno	zima	še	vedno	kaže	svoje	zobe.	Upajmo,	da	
bo	vsaj	pomlad	zato	toliko	lepša	in	prijetnejša.

Rojstni dan	obhaja	meseca	aprila	P. Krizolog 
Cimerman,	župnik	pri	sv.	Cirilu	v	New	Yorku	(11.	
aprila	1947).

Umrl	je	meseca	aprila	P. Klemen Lattyak	(11.	
aprila	1965).	Bog	mu	daj	večni	mir!

Stanje	 P. Vendelina	 je	 zadnje	 mesece	 nespre-
menjeno.	Še	vedno	je	v	nursing	home,	saj	potrebuje	
strokovno	nego	in	kontrolo	24	ur	na	dan.	Govoriti	
sicer	ne	more,	rad	pa	vidi,	če	ga	kdo	obišče.	Tudi	
vsako	 pismo	 in	 razglednica	 ga	 razveseli.	 Pošto	
je	 najbolje	 poslati	 kar	 na	 lemontski	 naslov:	 POB 
608, Lemont, IL 60439.	 Nursing	 home	 je	 v	 naši	
neposredni	 soseščini,	 tako	da	ga	 lahko	vsak	dan	
obiskujemo.	Drugi	pa	tukaj	v	Lemontu	še	vedno	
kar	nekako	migamo.	Seveda,	mlajši	nihče	od	nas	ne	
postaja	in	počasi	se	nam	vsem	poznajo	leta.

Tisti,	ki	imate	internet,	lahko	našemu	mesečni-
ku	zdaj	sledite	na	svojih	računalnikih.	Poskrbljeno	
je,	da	pride	vsaka	številka	na	internet	še	pred	prvim	
v	 mesecu.	 Zasluge	 za	 to	 ima	 predvsem	 maribor-
ski	kaplan	P.	Janez	Papa	–	sam	sem	na	internetu	
namreč	šele	začetnik	in	v	vsem	odvisen	od	njega.	
Upam,	da	ga	bomo	v	doglednem	času	lahko	pozdra-
vili	tukaj	v	Ameriki.	Čisto	na	tihem	vam	pa	lahko	
povem	še,	da	je	P.	Janez	Bežigrajčan,	kot	sem	jaz.

Kot	to	pišem	je	še	vedno	preko sto naročnikov, 
ki	 naročnine za tekoče leto niso poravnali.	
Ne	 bi	 rad	 nadlegoval	 z	 opomini.	 V	 ta	 namen	 je	
na	nalepki	z	vašim	naslovom	v	desnem	zgornjem	
kotu	vsak	mesec	označen	mesec	in	leto,	do	kdaj	je	
naročnina	plačana.	Tako	številka	12/07	pomeni,	da	
je	bila	naročnina	plačana	do	31.	decembra	2007.	
Prosim	tiste,	ki	so	še	na	dolgu,	da	jo	po	možnosti	
čimprej	poravnajo.	Včasih	dobim	pritožbo,	češ	da	
bi	moral	vsakomur	poslati	račun.	To	bi	bilo	mogo-
če,	vendar	bi	zadevo	neusmiljeno	podražilo

Kakor	že	lani	tudi	letos	ne	bo	mogoče	poslati	
povabila	za	prižiganje	lučk	v	maju	in	juniju.	Vzro-
ki	 so	 isti:	 nesorazmeren	 dvig	 cen	 predvsem	 pri	
poštnini,	pa	tudi	slab	odziv	v	preteklih	letih.	Lučke	
bomo	seveda	že	vedno	zvesto	prižigali	v	skladu	z	
željami,	ki	nam	jih	boste	sporočili.	Če	nimate	pri	
roki	ovojnice	z	našim	naslovom,	nam	sporočite	v	
navadni	ovojnici	in	jo	naslovite:	Ave Maria, POB 
608, Lemont, IL 60439.	Darovi	za	lučke	so	še	vedno	
enaki:	velike	$1.50,	male	$0.25.

P. Bernardin
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 »Judje so odgovorili Jezusu in mu rekli: 
‘Kakšno znamenje nam pokažeš, ker delaš 
take stvari?’ Jezus jim je odgovoril in rekel: 
‘Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom 
postavil.’«

Zdi se mi, da se v teh Judih razodevajo 
telesni ljudje in ljubitelji čutnih stvari. Pred 
tem je namreč Jezus izgnal tiste, ki so s svojim 
ravnanjem iz Očetove hiše delali tržnico. Ti 
Judje namreč razsrjeni zahtevajo znamenje, 
in sicer táko, po katerem se bo razodelo, da 
Božja beseda, ki je oni sicer ne sprejemajo, 
sme delati take stvari.

Odrešenik je spregovoril o onem templju, 
govoril pa je o svojem lastnem telesu, tako 
da je na vprašanja ‘Kakšno znamenje nam 
pokažeš, ker delaš take stvari’ odgovoril: ‘Po-
drite ta tempelj in v treh dneh ga bom posta-
vil.’ Čeprav je še tisoče drugih znamenj, ki bi 
jih lahko pokazal, vendar je na ugovor: ‘ker de-
laš take stvari,’ poskusil odgovoriti samo s to 
besedo o templju, in to zelo ustrezno namesto 
drugih znamenje, ki se templja ne tičejo.

Oboje namreč, tempelj in Jezusovo telo, 
se mi zdi po eni od razlag podoba Cerkve in 
dokaz, da je zgrajena iz živih kamnov. Je duhovna stavba za sveto duhovništvo, sezidana na temelju apostolov 
in prerokov, katere vogalni kamen je Jezus Kristus. Zato se tudi imenuje tempelj. Zdi se sicer, da se skladnost 
tempeljskih kamnov podira in tudi v enaindvajsetem psalmu je pisano, da vse Kristusove kosti raztresajo 

zasede, ki jih v preganjanjih in stiskah postavljajo tisti, ki med preganjanji 
napadajo edinost Cerkve, vendar pa se bo v skladu s stavkom ‘Vi pa ste 
Kristusovo telo in vsak zase telesni udje’ slednjič dvignil tempelj in bo telo 
vstalo tretji dan – po dnevu zla, ki mu grozi, in po dnevu dovršitve.

Tretji dan bo namreč napočil na novem nebu in novi zemlji, ko bodo te 
kosti, vsa Izraelova hiša, obujene na veliki Gopodov dan, kajti smrt je pre-
magana. In tako Kristusovo vstajenje, ki se je zgodilo po prestanem trpljenju 
na križu vsebuje skrivnost vstajenja celotnega Kristusovega telesa. Kakor 
je bilo namreč to čutom dostopno Kristusovo telo križano in pokopano, 
in je nato vstalo, tako je bilo celotno telo Kristusovih svetih skupaj z njim 
križano, in zdaj ne živi več. Nobeden od njih naj se namreč – kakor Pavel 
– ne hvali z ničemer drugim kakor s križem našega Gospoda Kristusa Jezu-
sa, po katerem je bil sam svetu križan in svet njemu. In ni bil le skupaj s 
Kristusom križan in križan svetu, temveč tudi pokopan skupaj s Kristusom. 
Skupaj s Kristusom smo bili namreč pokopani, pravi Pavel, in kakor da je 
dobil nekakšen predujem vstajenja, pravi tudi: ‘In z Njim smo vstali,’ ker hodi 
v nekakšni novosti življenja, čeprav še ni vstal v tisto blaženo in popolno 
vstajenje, v katero upa. Naj je bil torej zdaj križan, zatem pa bo pokopan; naj 
je – snet s križa – zdaj pokopan: v kolikor je zdaj v grobu, bo nekoč vstal.

TRETJI DAN BO TEMPELJ SPET STAL
Origen (ok. 185 – 254)

P. Vladimir Kos – Tokyo

DO ZADNJE MINUTE SI VANJ VÉROVALA
Zvonovi donijo v srcá koridorje
vstajenjska Nedelja pred mestom stoji;
pogansko ugiba o vriskanju zore,
a jaz jo povabim, naj mene mladí.

V svetlobi nedeljski ozrem se v oblake:
nekje tam nad njimi Marija živi;
nekoč je čakala na Sina korake,
ko pride iz groba – obljubil je bil!

O, Mama Marija, do zadnje minute
si Vanj vérovala, in Božji Tvoj Sin
z oči Ti obrisal spomine je krute,
krog ustnic krivulje od ur bolečin.

O, Mama nebeška, naj v nas ne utrne
pekel sveto vero v oljénki srcá;
naj zmeraj svetlejša v zavese srebrne
prodira, kjer Ti si za njimi domá!
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NEDELJSKE MISLI
6. april
3. velikonočna nedelja
UČENCA V EMAVSU
Lk 24,13-35

Lukova	pripoved	o	dveh	učencih	na	poti	v	Emavs	
se	vrstica	za	vrstico	presenetljivo	sklada	s	pripovedjo	
Apostolskih	del	(ki	jih	pripisujemo	istemu	avtorju)	o	
spreobrnjenju	dvornika	etiopske	kraljice.	To	nas	opo-
zarja,	 da	 –	 kot	 praktično	 vedno	 v	 veselem	 oznanilu	
–	ne	gre	za	kroniko	nekega	dogodka,	 ampak	za	 raz-
lago	povezave	med	Kristusovim	trpljenjem,	smrtjo	in	
vstajenjem.	 Teolog	 (ne	 zgodovinar!)	 Luka	 se	 dobro	
zaveda,	da	Vstali	pripada	onostranstvu	in	se	ni	mogoče	
“zavedeti”	 njegove	 navzočnosti	 na	 običajen	 človeški	
način.	“Spoznati”	ga	je	mogoče	samo	v	veri	na	temelju	
Svetega	pisma	in	v	znamenju	evharistije.	Zato	so	bile	
učencema	njune	oči	 »zastrte«	 in	ga	nista	 »spoznala«;	
zato	jima	je	»razlagal,	kar	je	napisano	o	njem	v	vseh	Pis-
mih«;	zato	»so	se	jima	oči	odprle	in	sta	ga	spoznala«,	ko	
je	razlomil	kruh	in	jima	ga	ponudil.	Nauk	za	apostolske	
in	 naše	 čase:	 človeška	 logika	 pri	 dejstvu	 vstajenje	
odpove:	dosegljivo	je	samo	v	veri.	Učenca	sta	šla	brž	
nazaj	 in	 »pripovedovala,	kaj	 se	 je	zgodilo«:	pričevala	
sta.	Spoznanju	vstajenja	mora	torej	slediti	pričevanje.	
In	pričevati	je	mogoče	uspešno	samo	z	življenjem,	saj	
pravi	stari	slovenski	pregovor,	da	besede	mičejo,	zgledi	
pa	vlečejo.	In	prav	tega	danes	manjka.

13. april
4. velikonočna nedelja
DOBRI PASTIR
Jn 10,1-10

Podoba	pastirja	je	v	naših	industrializiranih	časih	
zameglena,	 je	 pa	 treba	 priznati,	 da	 moderni	 čas	 za	
opis	Jezusovega	odnosa	do	ljudi	ni	našel	niti	ene,	vsaj	
približno	enako	dobre	prispodobe,	kje	le	kaj	boljšega.	
Sicer	je	pa	tudi	v	Kristusovih	časih	niso	razumeli,	zato	
jo	je	moral	sam	razložiti.	Nam	je	potrebno	torej	le,	da	
se	v	razlago	poglobimo.	Pastir,	ki	vsako	ovco	pokliče	
po	imenu:	Kristus,	ki	pozna	in	se	zanima	za	vsakega	
človeka	posebej.	Ovce,	ki	poslušajo	njegov	glas:	ubo-
gajo	ga,	in	to	v	vsem.	Prav	tu	je	ključna	točka,	ki	loči	
človeka	od	ovce:	človek	si	lasti	pravico,	da	sam	presoja	
in	odloča,	ali	bo	pastirja	ubogal	ali	ne.	Razlika	med	pa-
stirjem	in	Kristusom:	pastir	ne	pušča	ovcam	nobene	
izbire,	 medtem	 ko	 Kristus	 pušča	 široko	 področje	
človekovim	 osebnim	 odločitvam.	 So	 pa	 meje,	 preko	
katerih	ne	moremo:	osnove	vere	in	temeljni	moralni	
zakoni.	Tu	ni	več	nobene	osebne	svobode,	pa	tudi	ne	
debate	in	pogajanja.	Kdor	to	mejo	prestopi,	se	je	ločil	
od	črede	 in	predvsem	od	pastirja.	To	naj	si	zapišejo	
za	uho	vsi	tisti,	ki	hočejo	biti	del	črede,	dokler	jim	to	
koristi,	če	jim	pa	kaj	ni	po	volji,	se	od	črede	ločijo.	Do-
bri	pastir	je	sicer	šel	za	izgubljeno	ovco,	ni	pa	mogoče	
pričakovati,	da	bo	prignal	na	silo	tiste,	ki	so	odpadli.

20. april
5. velikonočna nedelja
POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
Jn 14,1-12

Vznemirjenje,	ki	se	je	polastilo	Jezusovih	učencev	
zaradi	njegovega	poslovilnega	govora	pri	zadnji	večerji,	
je	potolažil	z	znamenitimi	besedami:	»Jaz	sem	pot,	res-
nica	in	življenje.«	Ta	izjava	je	povezana	z	obljubo,	da	
se	bo	vrnil	in	jih	vzel	s	seboj	tja,	kamor	jim	gre	pripra-
vit	prostor.	Ob	tej	obljubi	ni	misliti	na	Jezusov	drugi	
prihod	ob	koncu	časa,	pač	pa	na	prihod	Vstalega	in	
na	prihod	Svetega	Duha,	ki	jim	ga	je	obljubil.	V	bistvu	
gre	za	to,	da	samo	zgodovinski	Jezus,	torej	tisti,	ki	so	ga	
apostoli	do	tega	trenutka	poznali,	nič	ne	koristi.	To	je	
precej	na	široko	obdelal	Benedikt	XVI.	v	svoji	knjigi	o	
Jezusu,	kjer	pove,	da	je	tudi	v	našem	času,	v	povojnih	
letih,	postajala	razdalja	med	“historičnim	Kristusom”	
in	“Kristusom	vere”	vedno	globlja.	Kaj	more	pomeniti	
vera	v	Jezusa	Kristusa,	če	pa	je	bil	človek	Jezus	povsem	
drugačen,	kakor	pa	ga	predstavljajo	evangeliji	in	kakor	
ga	oznanja	Cerkev	na	osnovi	evangelijev?	To	so	čutili	
tudi	apostoli,	odtod	torej	Filipova	zahteva,	češ,	pokaži	
nam	Očeta.	Podoba	Jezusa-človeka	je	sicer	zanimiva,	
vendar	je	v	njem	treba	najprej	in	predvsem	videti	učlo-
večeno	 Božjo	 Besedo,	 ta	 pa	 je	 navzoča	 ne	 le	 v	 času	
njegovih	prikazovanj	po	vstajenju,	ampak	skozi	ves	čas	
do	konca	sveta	v	evangelijih	in	oznanjevanju	Cerkve.	
Pot,	resnico	in	življenje	torej	 lahko	najdemo	samo	v	
njegovem	nauku,	ki	nam	ga	je	zapustil	v	dediščino.

27. april
6. velikonočna nedelja
OBLJUBLJEN JE SVETI DUH
Jn 14,15-21

Evangeljski	odlomek,	v	katerem	Jezus	obljublja	pri-
hod	Tolažnika	Svetega	Duha,	je	nadaljevanje	njegovega	
poslovilnega	govora	pri	zadnji	večerji,	torej	tudi	nada-
ljevanje	odlomka	prejšnje	nedelje.	Vredno	bi	se	bilo	
ustaviti	pri	vsaki	vrstici	posebej,	saj	so	vse	enako	važne,	
pa	prostor	tega	ne	dopušča.	Torej	se	ustavimo	samo	
pri	Jezusovi	velikonočno	obljubi	“drugega	Tolažnika”.	
Spomnimo	se,	da	Jezus	samega	sebe	ni	predstavil	samo	
kot	življenje,	ampak	tudi	kot	resnico,	iz	katere	življenje	
izhaja.	Ravno	spoznanje	te	resnice	pa	je	delo,	ki	ga	bo	v	
apostolih	in	vseh	Kristusovih	učencih	opravil	Tolažnik,	
ki	 ga	 bo	 poslal.	 In	 ko	 govorimo	 o	 vseh	 Kristusovih	
učencih,	tega	ne	omejujemo	zgolj	na	čas	oblikovanja	
prvih	 cerkvenih	 skupnosti,	 katerih	 začetek	 bi	 lahko	
postavili	 na	 binkoštni	 praznik,	 ko	 so	 apostoli	 prvič	
nastopili	v	javnosti,	ampak	na	Kristusove	učence	ved-
no,	do	konca	časa.	Spoznavati	resnico	ni	vedno	lahka	
stvar,	saj	nam	življenje	in	ljudje	v	njem	skušajo	vsiliti	
vsak	svojo	resnico,	da	ne	govorimo	o	prepričevanju	
in	vsiljevanju	večih	resnic	hkrati	–	kar	spomnimo	se	
Kučanove	izjave	pred	leti,	in	to	celo	vpričo	papeža.	Iz	
spoznanja	resnice	o	Jezusu	torej	raste	življenje	in	raste	
vedno	bolj,	ko	vedno	bolj	spoznavamo	Jezusa.	V	Cerkvi	
nam	 Tolažnik	 daje	 spoznavati	 od	 Boga	 navdihnjeno	
besedo	v	razodetju	in	nas	vodi	k	večnemu	življenju.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

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,	jezero	Koga	
in	Albertovo	jezero.	Zelo	pogosten	dež	ob	ravniku	mu	
daje	toliko	vode,	da	kljub	svojemu	teku	skozi	puščavo	
pride	do	daljnega	Sredozemskega	morja.	Ob	njegovem	
gorenjem	toku	stojijo	pragozdovi,	v	katerih	domujejo	
opice,	živobarvne	ptice,	razne	ujede	in	zveri.

Ko	 nekaj	 časa	 še	 rije	 med	 griči,	 ki	 že	 spadajo	 k	
Vzhodnemu	Sudanu,	priteče	v	ravnino.	Po	njej	zložno	
pomika	svoje	vodovje	proti	severu.	Najprej	teče	med	
lepimi	travniki,	potem	se	pa	razliva	v	močvirja	in	se	
zamuja	 v	 stranskih	 strugah.	 Do	 jezera	 No,	 ki	 je	 600	
km	 daleč,	 ga	 na	 mnogih	 mestih	 preprezajo	 šopi	 in	
celi	 otoki	 plavajoče	 trave	 in	 trstike,	 ki	 jim	 Arabci	
pravijo	“sed”,	po	naše	“ovira”,	ker	so	do	zadnjega	časa	
zelo	ovirali	plovbo.	Ob	njem	raste	do	6	metrov	visoka	
trstika	papirus,	ki	so	iz	nje	že	stari	Egipčani	izdelovali	
papir.	–	Kjer	voda	zastaja,	so	jo	prepregli	 lokvanji.	S	
koreninami	 so	 pripeti	 na	 dno;	 na	 vlaknih,	 ki	 segajo	
gori	do	vodne	površine,	pa	plavajo	veliki,	v	plemeniti	
črti	 zaokroženi	 listi	 in	 beli	 ali	 bledomodri	 cvetovi.	
Ponekod	 je	 z	 njihovimi	 listi	 in	 cvetovi	 voda	 pokrita	
kakor	z	velikansko	preprogo,	ki	so	vanju	uvezeni	zeleni,		
beli	in	modrikasti	vzorci.

Nad	temi	močvirji	ob	Belem	Nilu	leži	čez	dan	teža	
tišine,	osamelosti	in	dolgočasja.	Močvirna	ptica,	ki	ne-
gibno	stoji	na	eni	nogi	ali	pa	vzleti	s	počasnimi	zamahi	
svojih	 velikih	 peruti,	 žalostno	 izraža	 to	 oddaljenost	
od	sveta	in	življenja.	Ponoči	pa	ta	enolična	pokrajina	
čudovito	oživi.	Sto	in	sto	tisoč	zelenkastih,	rumenih,	
rdečkastih	in	vijoličnih	 lučk,	svetlikajočih	se	žuželk,	
prihaja,	kroži,	 se	poigrava	 in	 izginja	na	njej,	kakor	v	

kraljestvu	 pravljic.	 Izpod	 bička	 in	 trave	 se	 oglašajo	
zbori	žab,	uro	za	uro,	brez	odmora.

Kjer	je	zemlj	trda,	raste	na	njej	drevje	in	živijo	beli,	
mravljam	podobni	termiti,	ki	delajo	tudi	več	metrov	
visoka,	kakor	kamen	trda	mravljišča.	Lepih,	pisanih	
cvetlic,	kakor	so	pri	nas,	pa	v	teh	deželah	ni.

Z	zahodne	strani	se	v	Beli	Nil	izvila	Gazelina	reka	
(Bahr	el	Ghazal),	ki	dobiva	z	južnozahodnih	pobočij	
več	 pritokov.	 Pri	 Málakalu	 se	 pa	 na	 vzhodni	 strani	
izteka	v	Beli	Nil	reka	Sóbat,	ki	prinaša	z	abesinskih	
gora	rodovitno	blato.

Po	plitvinah	Belega	Nila	in	njegovih	pritokov	stoji	
in	gomazi,	brodi	 in	plava	brez	števila	močvirnih	 in	
drugih	ptic.	Oko,	ki	jih	gleda,	se	kmalu	utrudi,	toliko	
različnih	oblik,	črt,	barv	in	gibov	ima	pred	seboj.	Med	
temi	 pticami	 so	 tudi	 selivke,	 ki	 ne	 jesen	 zapustijo	
slovenske	dežele	in	gredo	prezimit	na	jug.	Tja	doli	k	
Belemu	Nilu	odletijo	jeseni	škrjančki,	lastovke,	slavčki	
in	drugi	prijatelji	slovenskih	vrtov,	njiv	in	gozdov.

Od	Málakala	ni	Beli	Nil	globlji	kakor	dva	do	pet	
metrov.	 Širok	 je	 pa	 kakor	 jezero.	 Teče	 tako	 počasi,	
da	se	zdi,	kakor	da	bi	stal.	Na	dolžini	800	km	ima	le	
12	 metrov	 padca.	 Zastran	 vrtenja	 zemlje	 okoli	 osi	
pritiska	 voda,	 tekoča	 od	 juga	 na	 sever,	 na	 desno,	
vzhodno	stran;	zato	je	na	desnem	bregu	Belega	Nila	
naplavljenega	več	peska	pa	tudi	vodna	struga	 je	na	
vzhodni	strani	globlja.

Severno	od	Málakala	je	ravnina,	pokrita	s	pašniki	in	
polji.	Trava	je	ponekod	tako	visoka,	da	se	sloni	skrivajo	
v	njej.	Da	je	paša	za	živino	bolj	sočna,	črnci	to	travo	
požigajo,	ko	postane	suha.	Take	goreče	planjave	so	
nekaj	 strahotno	veličastnega;	Knoblehar	 in	njegovi	
sodelavci	 so	 jih	 mnogokrat	 občudovali.	 Ogenj	 gre	
po	njih	bolj	hitro	kakor	jezdec	na	dirjajočem	konju.	
Gozdne	živali	se	skušajo	v	blaznem	diru	rešiti,	a	jih	le	
malo	ubeži;	ptice	ujede	imajo	obilen	plen.

Velika	jezera	ob	ravniku	in	prostrane	ravnine	do	
Kartuma	zadržujejo	Nilu	vodo,	da	preveč	ne	narašča,	
ko	ob	ravniku	dežuje,	in	preveč	ne	upada	in	presiha,	
ko	to	deževje	preneha.

Pri	Kartumu	se	Modri	 in	Beli	Nil	 stekata.	Modri	
Nil	je	napravil	1.500	km,	Beli	pa	2.600	km	dolgo	pot.	
Beli	 Nil	 je	 mnogo	 rodovitnega	 blata	 pustil	 v	 svojih	
močvirjih,	zato	se	po	svoji	svetlorjavi	barvi	ostro	oči	
od	blatne,	temne	vode	Modrega	Nila.

III. Nil
Od	 Kartuma	 tečeta	 oba	 veletoka	 pod	 skupnim	

imenom	Nil.
Pri	Kartumu	začne	Nil	naraščati	v	juniju,	ko	nastopa	

deževna	doba.

Ob Belem Nilu
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P.	Bernardin	Sušnik LEMONTSKI
ODMEVI

Za	mesec	april	imamo	slovensko	ime,	ki	ga	ponekod	
še	uporabljajo:	mali traven.	Obstojajo	pa	za	ta	mesec	še	
druga	imena,	ki	so	v	zvezi	bodisi	z	naravo,	bodisi	z	nje-
govim	položajem	v	letu	ali	celo	po	kakem	godu.	Ta	imena	
so:	štrtnik, zelenar, traven, deževni, travnjak, travnik, 
ovčjider, jurjevščak.	Nisem	pa	zasledil,	da	bi	katero	od	
teh	imen	še	kje	uporabljalji	dandanašnji.

Aprilsko vreme	je	zgodba	zase	tako	daleč,	da	je	prišlo	
celo	v	pregovor:	Spremenljiv kot aprilsko vreme.	Res	je,	
da	v	aprilu	ni	prav	nič	nenavadnega,	če	imamo	vsak	dan	
kar	razne	oblike	vremena,	od	sonca	preko	oblačnosti	do	
dežja.	Menda	bi	se	tukaj	lahko	zgledovali	po	Rimljanih,	
saj	je	tam	táko	spremenljivo	vreme	v	marcu,	zato	pravijo:	
marzo	pazzo	–	marec	je	nor.	Mi	bi	verjetno	to	lahko	rekli	
za	april.	Je	pa	veliko	vprašanje,	kaj	se	bo	z	aprilskim	vre-
menom	dogajalo	v	ne	tako	oddaljeni	prihodnosti,	saj	smo	
priče	spremembam,	ki	si	jih	pred	desetletji	nismo	niti	od	
daleč	predstavljali.	Vsekakor	bo	vreme	še	bolj	negotovo,	
kot	je	že	zdaj,	poletna	vročina	in	zimski	mraz	pa	hujša.

Ima	pa	norčevski	april	poseben	pomen	prav	na	prvi	
dan	 tega	 meseca,	 ki	 nosi	 ime	 dan norcev.	 Ta	 dan	 so	
dovoljene	potegavščine,	ki	jim	seveda	marsikdo	nasede,	
ker	se	pač	ne	spomni,	da	je	prvi	april.	Izvira	pa	ta	šega	
iz	 18.	 stoletja,	 ko	 je	 dvorni	 norec	 pošteno	 potegnil	 za	
nos	 francoskega	 kralja	 Ludvika	 XIV.	 Ta	 dan	 objavljajo	
potegavščine	tudi	razni	mediji,	od	časopisov	preko	radia	
do	televizije.	Nekatere	so	prav	duhovite,	druge	pa	tako	
trapaste,	da	res	velja,	kar	je	o	1.	aprilu	zapisal	Mark	Twain:	
»Prvi	april	je	dan,	ko	se	spomnimo,	kaj	smo	ostalih	364	
dni	v	letu.«	Posebno	političnim	lažem	manjka	soli.

Letos	2.	aprila	bo	minilo	že	tri	leta,	odkar	je	umrl papež 
Janez Pavel II.	(2.	aprila	2005)	in	je	bil	izvoljen sedanji 
papež Benedikt XVI.	(19.	aprila	2005).

Velikonočni prazniki	so	za	nami,	prav	tako	tudi	bela	
nedelja,	ki	nosi	ime	nedelja Božjega usmiljenja.	Upam,	da	
smo	kljub	dirki,	ki	jo	narekuje	vsakdanje	življenje,	vseeno	
našli	čas	za	duhovno	poglobitev	 in	doživeto	obhajanje	
velikega	tedna	ter	praznika	Kristusovega	vstajenja.	Vera	
v	Kristusovo	vstajenje	je	temelj	naše	vere	in	jo	izpovedu-
jemo	pri	evharistični	daritvi.	Zato	tudi	upravičeno	pravi-
mo,	da	je	vsaka	nedelja	v	letu	“mala	velika	noč”.	V	aprilu	se	
bodo	torej	zvrstile	nedelje po veliki noči	prav	do	praznika	
Gospodovega	vnebohoda,	ki	pade	letos	na	1.	maj.

Opisovanje nastajanja našega mesečnika	 sem	
zaključil	 z	 oddajo	 AM	 v	 tiskarno.	 Pa	 me	 je	 smola	 pri	
marčevi	številki	prisilila,	da	ta	opis	nadaljujem.	Verjetno	
ste	 vsaj	 nekateri	 ugotovili,	 da	 se	 v	 nekaterih	 izvodih	
namesto	 strani	 58	 ponovi	 stran	 54	 in	 namesto	 strani	
63	ponovi	stran	67.	Očitno	ne	gre	za	napako	pri	vezavi,	
ampak	pri	tisku	samem.	Nikoli	nisem	imel	prilike,	da	bi	
bil	zraven	pri	vsem	procesu	tiskanja,	rezanja	in	vezave,	
zato	nimam	pojma,	kako	je	moglo	priti	do	tega.	Seveda	
sem	to	opazil	šele,	ko	je	bila	vsa	marčeva	številka	že	na	
poti	k	naročnikom.	V	tiskarni	so	bili	enako	presenečeni,	
ko	sem	jih	opozoril	na	to.	Ni	druge	razlage	kot	ta,	da	je	

računalnik,	ki	vodi	in	ureja	ves	tisk	ter	ukazuje	strojem,	kaj	
naj	store,	nekaj	zamehuril.	Vsak,	kdor	ima	le	malo	prakse	
z	bolj	kompliciranimi	programi	na	računalniku,	dobro	ve,	
da	se	kaj	takega	prav	hitro	zgodi,	kot	je	nekoč	rekel	eden	
od	izvedenih	računalničarjev:	»Pri	računalniku	nikoli	ne	
veš,	kaj	se	lahko	v	resnici	primeri.«	Iz	literature	poznamo	
kar	dosti	primerov,	ko	so	računalniki	“podivjali”.	Tako	je	
nekoč	nekdo	dobil	 telefonski	račun	za	nekaj	milijonov	
dolarjev	(računalnik	 je	pač	prezirljivo	natisnil	še	nekaj	
ničel),	pa	še	več	takih	primerov	je	bilo.	Izraelski	humorist	
Ephraim	Kishon	je	v	svojih	Družinskih	zgodbah	napisal	
duhovito	humoresko	o	tem,	kaj	se	zgodi,	če	te	dobi	po-
divjani	 davčni	 računalnik	 v	 svoje	 klešče.	 Seveda	 boste	
rekli,	 češ,	 zakaj	pa	nisi	pregledal	vseh	 izvodov,	preden	
si	 jih	odposlal.	No,	 rad	bi	videl	urednika	ali	upravnika	
revije,	ki	vsak	izvod	vsake	natisnjene	številke	natančno	
pregleda,	če	je	kje	kaka	napaka.	Kdo	ve,	kdaj	bi	potem	
naročniki	dobili	svoj	izvod	na	dom.	Sicer	pa:	glede	na	to,	
da	se	je	v	trinajstih	letih,	odkar	nam	tiska	AM	ta	tiskarna,	
nekaj	podobnega	zgodilo	prvič,	se	niti	ne	smemo	preveč	
pritoževati.	In	ker	je	po	toči	zvoniti	prepozno,	ni	druge	
rešitve,	kot	dogovoriti	se,	da	to	upoštevajo	pri	naslednjem	
računu,	kar	sem	tudi	storil.	Vsekakor	se	pa	za	to	neprijet-
nost	opravičujem,	čeprav	nisem	osebno	nič	kriv.

Seveda	s	tem,	ko	dobimo	Ave	Maria	iz	tiskarne	zadeva	
še	ni	končana.	Treba	 je	vse	 še	spraviti do naročnikov.	
Zato	je	treba	najprej	v	vse	naslove	vnesti	spremembe	in	
jih	natisniti.	Vse	izvode,	ki	gredo	izven	Združenih	držav,	
je	 treba	 spraviti	 v	 ovojnice,	 nalepiti	 nanje	 naslove	 in	
znamke,	saj	pošta	za	inozemstvo	ne	priznava	več	nobene	
druge	možnosti	kot	avionska	pisma.	To	pa	pomeni,	da	je	
poštnina	za	vsak	izvod,	ki	gre	v	Kanado	$1.93,	drugam	
po	svetu	pa	$4.50.	Ameriške	izvode	pa	je	treba	opremiti	
z	naslovi,	jih	po	kompliciranih	poštnih	predpisih	povezati	
v	 snope	 in	 te	 spet	 po	 še	 bolj	 kompliciranih	 predpisih	
spraviti	 v	 poštne	 vreče.	 Seveda	 mora	 tudi	 vsaka	 vreča	
imeti	listek	točno	predpisane	barve	in	velikosti	s	točno	
predpisanim	besedilom.	Nato	je	treba	izpolniti	še	6	strani	
kompliciranega	formularja,	ki	ga	pošta	zahteva.	In	ko	smo	
končno	vse	to	oddali	in	mastno	plačali	v	Bolingbrooku,	
navsezadnje	 ugotovimo,	 da	 toliko	 in	 toliko	 naročnikov	
svojega	izvoda	ni	dobilo.	In	ko	se	pritožimo,	ugotovimo,	
da	ni	kriv	nihče.	V	zvezi	s	tem	lahko	rečem	samo	to:	svoj	
čas	sem	mislil,	da	je	komunistična	birokracija	najhujša	na	
svetu.	Ko	sem	prišel	v	Italijo,	sem	ugotovil,	da	je	italijanska	
veliko	hujša.	Toda	v	primerjavi	z	ameriško	birokracijo	se	
italijanska	skrije	v	mišjo	luknjo.

Letošnji	Baragovi dnevi	bodo,	kot	je	bilo	dogovor-
jeno,	v	Lemontu.	Zdaj	je	znan	tudi	čas:	27.	in	28.	septem-
bra.	Sobotna	maša	ob	6.	uri	zvečer	bo	v	župnijski	cerkvi	
sv.	 Jožefa	v	 Jolietu,	po	maši	bo	pa	neuraden	sprejem	v	
župnijski	dvorani.	Nedeljska	maša	bo	pa	ob	2:30	popol-
dne	v	Baragovem	parku	pri	groti	v	Lemontu,	ostalo	pa	v	
Kulturnem	centru.	Podrobnosti	zaenkrat	še	niso	znane,	
jih	bomo	pa	objavili,	čim	bomo	zanje	zvedeli.
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Sredi novih časov
Krščanstvo	že	od	samega	začetka	spremljajo	obdob-

ja	nepredvidenih	sprememb.	Dogajalo	se	je,	da	je	prišel	
čas	novih	dogodkov	in	z	njimi	novi	izzivi	in	krize:	no-

vosti	so	v	ljudeh	zbujale	negotovost	in	nejasnost,	kaj	bo	
v	prihodnosti.	Rimski	imperij	je	propadel	in	pojavili	so	
se	novi	narodi	s	popolnoma	drugačno	kulturo	(5.	stol).	
Rušil	se	je	srednji	vek	in	nastopil	je	preporod	(16.	stol.),	
kasneje	razsvetljenstvo	(18.	stol.).	In	kaj	se	bo	zgodilo	
z	nami	ob	vihranju	najrazličnejših	cunamijev?

Doživljamo	namreč	nekaj	povsem	novega.	Zahod-
noevropske	 cerkve	 se	praznijo	 in	marsikje	 ne	vedo,	
kaj	bi	z	njimi	počeli.	Ugaša	uveljavljena	zakramental-
na	praksa	spovedi,	porok	ter	obveznega	nedeljskega	
bogoslužja.	Avtoritativne	besede	mož	Cerkve	izgubljajo	
nekdanjo	težo,	nimajo	takega	vpliva	na	vernike.	Kaj	naj	
bi	bilo	obvezujoče,	naj	bi	bila	stvar	iskrene	in	osebne,	
na	življenjski	izkušnji	temelječe	presoje.

Po	drugi	strani	pa	se	širi	vpliv	in	zanimanje	za	nove	
oblike	verovanj,	ki	izhajajo	in	se	zgledujejo	po	različnih	
drugih	verstvih.	Značilno	za	to	novo	religioznost	je,	da	
je	zelo	občutljiva	na	vrednote,	kot	so	solidarnost,	pra-
vičnost	in	prijaznost	do	okolja.	Navdušenci	za	medre-
ligijski	dialog	odkrivajo	moč	skupne	molitve,	soočajo	
se	z	vprašanji	o	prihodnosti	vseh.

Ali še ima smisel moliti?
Ob	tej	pestrosti	dogajanja	se	lahko	zares	vprašamo:	

ali	je	lahko	apostolat	molitve	še	vedno	nekaj	pomemb-
nega,	aktualnega	ali	pa	naj	gledamo	nanj	le	kot	na	eno	
izmed	preživetih	oblik	pobožnosti?

Apostolat	molitve	je	prosilna	molitev,	ki	 je	odveč	
in	 ni	 pomembna,	 če	 papeževe	 spodbude	 niso	 več	

obvezujoče,	če	Cerkev	ni	občestvo,	povezano	v	 soli-
darnosti,	in	če	je	njena	vera	v	občestvo	svetih	utopija,	
če	je	praznovanje	evharistije	nerealno,	če	je	vsakdanja	
podaritev	samega	sebe	samo	težnja	…

Na	apostolat	molitve	gledamo	znotraj	te	krize	so-
dobne	religioznosti	globlje,	kot	bi	nam	na	prvi	pogled	
obetala	neka	preživeta	oblika	ljudske	pobožnosti.

V	duhu	teologije	po	drugem	vatikanskem	cerkve-
nem	zboru	je	bil	apostolat	molitve	opredeljen	kot	»ob-
čestvo	verujočih,	ki	se	po	vsakdanjem	darovanju	sebe	
združuje	z	evharistično	daritvijo,	po	kateri	se	nikdar	ne	
neha	delo	odrešenja,	in	sodeluje	pri	odrešenju	vsega	
sveta,	tesno	povezano	s	Kristusom«.

Vsak	kristjan	je	poklican	v	življenje	s	Kristusom	in	
njegovim	duhovništvom.	Je	takšno	teološko	gledanje	
tuje	čutenju	sodobnih	ljudi?

Ena molitev – en svet
Blizu	 čutenju	 sodobnega	 človeka	 je	 nedvomno	

solidarnost	z	ljudmi	vsega	sveta.	Že	teolog	Karl	Bart	
je	na	pragu	vstopa	v	globalni	svet	dejal,	da	je	kristjan	
oseba,	ki	drži	v	eni	roki	Sveto	pismo,	božjo	besedo,	v	
drugi	pa	časopis.	 Interneta	pač	še	ni	poznal.	Na	vsa	
mogoča	 boleča	 dogajanja	 naj	 bi	 se	 kristjan	 odzval	
najprej	 sočutno	 in	 z	 iskreno	 prošnjo	 za	 odrešenje.	
Kako	naj	bi	se	sicer	kot	vernik	odzval	na	tako	raznoliko	
problematiko?	Kako	naj	usmerja	svojo	molitev?

Duh	apostolata	molitve	nas	torej	vabi,	da	sprejme-
mo	 papeževe	 in	 škofijske	 spodbude	 v	 svoje	 srce	 in	
izrekamo	prosilno	molitev,	zavedajoč	se,	da	
je	naša,	zgolj	človeška	moč	omejena.	Prosite	
torej	…	Hkrati	pa,	da	naša	dnevna	molitev	
postane	samopodaritev	Gospodu,	v	duhu	
vere,	»da	vsako	dejanje	iz	ljubezni	vpliva	na	
ves	svet«	(Teilhard	de	Chardin).

Na	božjo	popolno	ljubezen	do	nas,	ki	jo	
slavimo	v	evharističnem	slavju,	odgovarja-
mo	s	samopodaritvijo	Bogu	in	bližnjemu.	
Nenehno	naj	bi	se	dvigala	iz	naših	src	mo-
litev:	»Vzemi	in	sprejmi	Gospod	vso	mojo	
svobodo.«

»Nihče	nima	večje	ljubezni,	kakor	je	ta,	
da	 kdo	 da	 življenje	 za	 svoje	 prijatelje	 /…/	
Oče	vam	bo	dal,	kadarkoli	ga	boste	prosili	
v	mojem	imenu«	(Jn	15,13).

Simbol	ljubezni	pa	je	srce.	Zato	ni	čudno,	
da	je	bil	apostolat	molitve,	priprošnje	in	dnevne	samo-
podaritve	Gospodu,	povezan	s	pobožnostjo	zatekanja	
k	Srcu	Jezusovemu.	To	božje	Srce	je	zares	tisti	globin-
ski	 »motor«	 in	 navduševalec	 za	 pravo	 življenje	 tega	
apostolata,	tako	znotraj	src	posameznika	kot	življenja	
v	družini,	župniji	in	Cerkvi.

P.	Lojze	Bratina

moč molitve
apostolat molitve je znamenje upanja za človeštvo in svet

Jezusova molitev v Getsemani
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brali smo...
KUALA LUMPUR —	V Maleziji	se prepirajo zaradi ra
be besede “Alah”.	Uporabo	te	besede	hoče	ministrstvo	
za	notranje	zadeve	prepovedati	katoliškemu	listu	Herald,	
ki	 izhaja	 v	 angleščini,	 bahasa	 malezijščini,	 kitajščini	 in	
tamilščini.	Po	mnenju	ministra	Joharija	Baharuma	se	sme	
beseda	“Alah”	uporabljati	le	v	islamskem	kontekstu.
NEW DELHI —	V	Indiji	so	hindujski skrajneži	tudi	po	
božiču	nadaljevali z uničevanjem in požiganjem kr
ščanskih cerkva.	Razdejali	naj	bi	jih	kar	osemnajst.	Proti	
te	vrste	nasilju	so	v	indijskem	glavnem	mestu	protestirali	
tako	kristjani	kot	tudi	politiki.
VARŠAVA —	Raziskava javnega mnenja	je	pokazala,	da	
je	za 88 odstotkov Poljakov družina še vedno naj
pomembnejša skupnost.	 Upada	 pa	 število	 ljudi,	 za	
katere	je	najpomembnejša	kariera.
RIM —	Po podatkih misijonske tiskovne službe Fides	je	
lani umrlo nasilne smrti 21 katoliških duhovnikov, 
redovnikov in bogoslovcev; trije manj kot v letu 
2006.	Od	leta	1990	je	bilo	med	omenjenimi	604	žrtev	na-
silja,	samo	med	državljansko	vojsko	1994	v	Ruandi		248.
VARŠAVA —	Poljska ministrica za zdravje Eva Kopacz	
kljub	protestom	Cerkve	proti	umetni oploditvi žensk 
še vedno vztraja, da bi stroške za to vrsto pomoči 
pri zanositvi plačevali iz proračuna.	Več	škofov	je	na	
božič	 javno	povedalo,	da	 je	umetna oploditev nedo
pustno dejanje.
SALZBURG —	Nadškof Alois Kothgasser	je	opozoril,	da	je	
vprašanje obrambe življenja življenjskega pomena 
za prihodnost družbe in s tem človeštva.
PASSAU —	Evropski tedni od 12. junija do 20. julija letos	
v	tem	nemškem	mestu	bodo	v znamenju treh kreposti 
vere, upanja in ljubezni.	Obiskovalcem	bo	na	voljo	61	
raznovrstnih	prireditev,	tudi	v	cerkvenih	prostorih.
CARIGRAD —	Turške oblasti	so	oddale v najem pra
voslavno cerkev sv. Jurija	v	zgodovinsko	pomembnem	
delu	 mesta	 ob	 Bosporju	 Edirnekapi,	 novi	 najemnik	 pa	
jo	 bo	 preuredil	 v	 čajnico	 in	 igralnico	 biljarda.	 Oblasti	
so	 cerkev	 podržavile	 leta	 1991,	 prav	 tako	 pravoslavno	
osnovno	šolo.	Patriarh	Bartolomej	I.	se	je	zaradi	takšnega	
ravnanja	oblasti	s	svetiščem	že	pritožil	pri	 turški	vladi,	
obvestil	pa	tudi	EZ.
LJUBLJANA —	V	Sloveniji	se	je	že	četrto leto zapored 
rodilo več otrok kot leto prej.	V	letu	2007	se	je	tako	
rodilo	19.585	otrok,	kar	je	za	14	odstotkov	več	kot	leta	
2003,	ko	se	je	rodilo	17.106	otrok.	Zadnji	skok	rojstev	gre	
tudi	na	račun	tega,	da	se	matere	za	prvega	otroka	odločajo	
kasneje	kot	prej.
HARARE —	Zimbabve	 je	 januarja	2008	zabeležil	daleč	
najvišjo letno stopnjo inflacije na svetu.	 Ta	 se	 je	 po	
uradnih	 podatkih	 tamkajšnjih	 oblasti	 povzpela	 za	 več 
kot 100.000 odstotkov.	Drugo	mesto	je	zasedel	Irak	s	
60-odstotno	inflacijo.
RIM — Predsednik	italijanske	škofovske	konference	kar-
dinal Angelo Bagnasco	je	pozdravil	pobudo za mora
torij glede splava.	 Poziv	 k	 ukinitvi	 smrtne	 kazni	 po	
vsem	svetu	je	poziv	oziroma	jasna	zahteva	po	zavarovanju	
človeškega	 življenja	 vsem	 državam,	 je	 dejal	 kardinal	 za	
Corriere	della	Sera.

VATIKAN — V letu 2007	se	je	papeževih	sprejemov	in		
maš	v	Vatikanu	udeležilo več kot 2,8 milijona ljudi.
AACHEN — Lani	je	potrdilo,	da so res romali k sv. Jakobu 
v Kompostelo,	dobilo več kot 13.800 Nemcev.	To	je,	kot	
poroča	nemška	Družba	sv.	Jakoba,	kar	71	odstotkov	več	
kot	prejšnje	leto.
DEN HAAG — Katoliška Cerkev na Nizozemskem	je	17.	
januarja	prvič	praznovala	“dan judovstva”.	Ta	dan	naj	
bi	katoličane	po	eni	strani	spomnil	na	judovske	korenine	
njihove	vere,	po	drugi	pa	spodbudil	k	dialogu	z	judi.	Dan 
judovstva so doslej praznovali v Avstriji, na Poljskem 
in v Italiji.
BERLIN — Predstavnica	za	človekove	pravice	pri	nemški	
krščanskodemokratski	strani	CDU,	Erika Steinbuch,	je	po	
zadnjih	napadih	na	cerkve	in	samostane	v	Iraku	vlado v 
Bagdadu pozvala,	naj	bolje	poskrbi	za	varnost	kristjanov	
in	spoštovanje	verske	svobode.
VATIKAN — V četrtek, 17. januarja,	je	ob	godu	sv.	Antona	
Puščavnika	nadžupnik	bazilike	sv.	Petra	kardinal	Angelo	
Comastri	po	maši	za	italijansko	združenje	rejcev	blago
slovil večje število domačih živali.	Papež	 Benedikt	
XVI.	je	predstavnike	tega	združenja	med	sredino	splošno	
avdienco	spodbudil,	naj	bolj	spoštujejo	okolje	in	zagotav-
ljajo	državljanom	zdravo	prehrano.
JERUZALEM	—	12.	januarja	je	bilo	v Jeruzalemu	odprto	
frančiškansko multimedijsko središče	(FMC),	ki	želi	
novinarjem	tiskanih	in	televizijskih	medijev	vsega	sveta	
ponuditi	koristne	informacije	o	Sveti	deželi.	Središče	je	
nastalo,	da	bi	iz	Svete	dežele	prihajala	beseda	upanja.
WASHINGTON — Cerkev v Ameriki	bo	pomagala Ku
bancem izgraditi katedralo, Perujcem pa obnoviti 
njihove cerkve,	ki	jih	je	uničil	lanskoletni	potres.	Akcija	
bo	zajela	večino	ameriških	župnij,	ki	si	to	leto	prizadevajo	
»postati	učenec	in	misijonar	Jezusa	Kristusa«.
KÖNIGSTEIN — Množičen odhod katoličanov iz Iraka	
bi	se	utegnil	ponoviti po vrsti napadov na krščanske 
svete kraje v januarju.	Napadi	želijo	prestrašiti	krist-
jane,	da	bi	zapustili	deželo,	 tistim	pa,	ki	so	že	odšli,	 so	
ubili	vsako	upanje	na	vrnitev.	Nedopustno	bi	bilo	ločiti	
kristjane	od	ostalega	prebivalstva.	Že	dolgo	so	namreč	
sestavni	del	iraške	družbe.
RIM —	V	Italiji	se	je	več kot pet milijonov družin	znašlo	
na robu revščine,	kar	dvajset milijonov delavcev	pa	je	
premalo plačanih.	Na	delovnem	mestu	vsak	dan	umrejo	
štirje	delavci,	katerih	povprečna	starost	je	37	let.
TEHERAN — Na iranski državni televiziji	bodo	še	letos	
predvajali	televizijsko nadaljevanko v dvajsetih delih 
o Jezusu.	Naslovili	jo	bodo:	Jezus,	božji	poslanec,	njegovo	
življenje	 pa	 bo	 prikazano	 z	 muslimanskega	 teološkega	
vidika.	Muslimani	 Jezusa	nimajo	za	odrešenika,	pač	pa	
za	 preroka,	 ki	 ga	 je	 Bog	 rešil	 pred	 smrtjo	 na	 križu	 in	
povzdignil	v	nebo.
DUNAJ — Genetik prof. Markus Hengstschläger	 je	 na	
katoliški	 teološki	 fakulteti	 Dunajske	 univerze	 opozoril	
na	uporabo v raziskovalne in zdravilne namene na 
novo odkrite celice iPS in zarodne celice odrasle 
osebe,	ne	pa	zarodne	celice	zarodka,	kar	so	doslej	zago-
varjali	nekateri	raziskovalci	in	je	etično	sporno.
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Niko	Kuret

jurjevanje
24. aprila

Jurjevo	se	je	praznovalo	na	Slovenskem	s	posebnim	
obredjem,	 jurjevanjem.	 Če	 danes	 govorimo	 o	 jur-
jevanju,	mislimo	predvsem	na	Belo	Krajino,	komaj	kdaj	
na	Koroško,	nikdar	pa	na	druge	slovenske	pokrajine.	In	
vendar	kaže,	da	se	je	jurjevalo	nekoč	po	vsej	Sloveniji	
in	da	je	šega	segala	od	nas	na	sosednje	Hrvaško.

Jurjevanje	je	zelo	nazoren	primer,	kako	staro	obred-
je	 propade,	 da	 obstane	 naposled	 na	 stopnji	 otroške	
šege,	preden	popolnoma	ne	zamre.	To	se	je	zgodilo	z	
jurjevanjem	v	Beli	Krajini	že	dvakrat	zapored.	Po	prvi	
svetovni	vojski	je	bilo	jurjevanje	okoli	Vinice	že	skoraj	
povsem	 izginilo,	 oživila	 ga	 je	 spet	 učiteljica	 Poldka	
Bavdkova.	Drugič	je	rešil	belokranjsko	jurjevanje	tik	
pred	 drugo	 svetovno	 vojsko	 France	 Marolt.	 Zdaj	 je	
obredje	ponovno	na	tem,	da	kot	ljudska	šega	preneha.	
Obhaja	se	še	kot	turistična	zanimivost.

Črnomaljsko	jurjevanje	je	imelo	pred	170	leti	obli-
ko,	ki	je	izumrla	že	pred	sredo	19.	stoletja.	Poznamo	
ga	samo	še	iz	nemškega	opisa	Johanna	Kapelleja.	Priča	
nam,	da	je	šlo	resnično	za	prastaro	pomladansko	obred-
je	 mladine,	 fantov	 in	 deklet.	 Nam	 znano	 jurjevanje	
otrok-pastirjev	je	samo	še	boren	ostanek	nekdanjega	
obredja.

Na	zadnjo	nedeljo	v	aprilu	–	torej	na	Jurjevo	nedeljo,	
ne	na	sam	god	sv.	Jurija,	ki	utegne	biti	delavnik	–	se	
je	zbrala	črnomaljska	mladina	po	večernicah	verjetno	
ob	gradiču	pri	komendskem	hribu	v	Črnomlju	okoli	
smreke	ali	trepetlike,	ki	so	jo	bili	že	prejšnji	večer	po-
sekali,	 oklestili	 in	 olupili.	 Po	 deblu	 so	 bili	 pritrjeni	
prečniki.	Dekleta	so	ovila	deblo	s	cvetličnimi	venci,	na	
prečnike	pa	navezala	pisane	rute	in	otirače.	Hkrati	so	
enega	izmed	fantov	od	nog	do	glave	ovili	v	zelenje,	v	
zeleno	brezovo	“kitje”.	Predstavljal	je	Zelenega	Jurija.

Ko	je	bilo	drevo	okrašeno	in	je	bil	tudi	Zeleni	Jurij	

pripravljen,	je	mladina	drevo	vzdignila	in	se	v	sprevodu	
napotila	preko	“vavtare”	v	mesto.	Na	čelu	so	stopali	
fantje,	ki	so	trobili	na	“tule”	(trobente)	iz	češnjevega	
lubja	 in	 piskali	 na	 frule.	 Za	 fanti	 so	 nosili	 drevo	 s	
plahutajočimi	 pisanimi	 rutami	 in	 dišečim	 cvetnim	
okrasjem.	Za	drevesom,	“majem”,	je	stopal	Zeleni	Jurij,	
a	na	koncu	so	se	sprevodu	prepevaje	pridružila	dekleta.	
V	 sprevodu	 je	 vladalo	 razgibano	 veselje:	 obrambno	
tuljenje	in	piskanje	fantov	in	prošnje	petje	deklet	so	
trgali	vriski	in	vzkliki,	trušč	in	smeh	norčavih	burkežev,	
ki	so	se	motali	vmes	in	zabavali	gledalce.

“Na	placi”	pred	komendo	so	pričakali	sprevod	Zele-
nega	Jurija	črnomaljski	meščani	in	vaščani	iz	bližnje	
okolice.	 Mladina	 je	 prislonila	 drevo	 ob	 Stoničevo	
graščino.	Tam	so	na	oknih	že	čakala	dekleta.	Kot	bi	
trenil	 so	 se	 lotila	 okrašenega	 drevesa.	 Polomila	 so	
mu	prečnike,	potegnila	z	njih	pisane	rute	in	otirače,	
potrgala	cvetne	vence.	Gol	in	polomljen	je	ostal	“maj”	
ob	zidu.	S	tem	je	bilo	tudi	slavnosti	konec.

Tačas	 pa	 so	 odpeljali	 v	 zelenje	 ovitega	 Zelenega	
Jurija	po	Farovški	ulici	na	kamniti	most	pod	cerkvijo	
Sv.	Duha.	Navidez	so	ga	od	ondod	pahnili	v	vodo,	v	res-
nici	pa	so	mu	nemara	samo	sneli	košu	podobno	zeleno	
preobleko	in	le-to	vrgli	čez	most.

To	 obredje,	 ki	 je	 že	 zgodaj	 vzbudilo	 zanimanje	
tujih	 raziskovalcev,	 je	 bilo	 ohranila	 –	 po	 Francetu	
Maroltu	–	v	sprevodu	nazorno-smiselno	razporedbo:	
obrambno	“godbo”	proti	zloveščim	silam,	božanstvo	
v	dveh	podobah	(drevesni	in	človeški)	ter	ženski	zbor	
s	pobožno	priprošnjo.	Vrh	je	doseglo	z	osmukanjem	
drevesa,	se	pravi,	z	obredno	smrtjo	starega	božanstva,	
sklep	pa	je	prikazal	v	že	zastrti	obliki,	kako	se	božanstvo	
v	vodi	prerodi.

Konec	19.	stoletja	je	bila	ta	oblika	jurjevanja	v	Beli	
Krajini	že	neznana,	ni	pa	še	izginil	“maj”	v	poenostavlje-
ni	podobi.	Vse	do	druge	svetovne	vojske	so,	na	primer,	
v	Drašičih	pri	Metliki	jurjevali	še	vedno	z	“majem”,	ki	
ga	je	nosil	Zeleni	Jurij	sam,	in	tudi	“deležniki”	so	bili	
marsikdaj	še	odrasli	fantje,	včasih	seveda	tudi	že	šolarji-
pastirji.	Okitili	 so	enega	 iz	svoje	srede	z	zelenjem,	v	
roke	pa	so	mu	dali	zeleno	brezo,	ki	so	nanjo	navezali	
rdečo	pentljo	in	jo	okrasili	z	rdečimi	trakovi.	Včasih	
so	nosili	brezo	tudi	neokrašeno.	Jurjevali	so	ves	dan	
popoldan	pred	Jurjevim,	včasih	tudi	že	dva	dni	prej.	
Če	pa	so	se	oglasili	na	Jurjevo	popoldne,	jih	je	ta	ali	
ona	gospodinja	odpodila.	Kadar	so	koledovali	odrasli	
fantje,	so	bili	navadno	samo	trije	–	eden	je	bil	Jurij,	ki	
je	nosil	kito	breze,	drugi	je	bil	“magazinér”,	ki	je	imel	
košaro	za	jajca	in	“groše”,	tretji	pa	samo	spremljevalec,	
ki	je	pomagal	peti.	Breza	je	morala	biti	res	lepo	zelena,	
sicer	so	se	Juriju	rogali	in	ga	celo	nagnali.	Zato	so	že	
tedne	prej	stikali	po	lozah	za	brezami.

Maksim Gaspari: Belokranjsko jurjevanje
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Jurjaši	ne	smejo	v	hišo.	Ustavijo	se	pred	hišnimi	
vrati	 in	najprej	zapojo.	Ko	odpojo,	Jurij	po	dvorišču	
živahno	 pleše,	 uganja	 norčije	 in	 kriči:	 Bog vam daj 
srečo! Jaz sem tu pred vašimi vrati. / Dosti darila 
– veliko sreče! / malo darila – veliko nesreče!.

Gospodinja	se	navadno	 lepo	 izkaže,	zato	 Jurij	od	
veselja	spet	skače	in	zabava	gledalce.	Če	bi	se	pa	prime-
rilo,	da	 je	gospodinja	stiskaška	 in	 jim	ničesar	ne	dá,	
jurjaši	hišo	sramotijo	in	ji	zaželé	kaj	prav	hudega	–	naj	
vse	“pokrepa”	in	naj	drugo	leto,	ko	bodo	spet	prišli,	
tega	rodu	pri	hiši	sploh	ne	bo	več…	Odrasli	drašički	
jurjaši	si	prvo	nedeljo	po	Jurjevem	naredijo	pojedino,	
h	kateri	povabi	vsak	tudi	svojega	prijatelja,	enega	ali	
dva.	So	pa	na	tej	gostiji	samo	moški.

Marta	Magdičeva,	leta	1931	že	96-letna	Maroltova	
poročevalka,	doma	 iz	viniške	 fare,	 je	omenila,	da	so	
jo	kot	deklico	»sébrali	za	Jurja«	in	ji	»podáli	v	róke	kol,	
katéri	je	bil	s	cvetje	in	léntami	nakičen,	na	vrhu	je	bilo	
nábodéno	zlato	jabuko«.	Ta	“kol”	je	poenostavljena	ob-
lika	“maja”	in	so	ga	ponekod	imenovali	tudi	“bandero”.	
V	začetku	20.	stoletja	ga	omenja	Bogumil	Gorenjko,	
češ	da	ga	 je	nosil	eden	 izmed	 jurjašev.	 “Bandero”	 je	
bila	dolga	in	precej	močna	palica,	ki	si	ga	je	fantič	s	
pipcem	lepo	opisal	in	orisal.	Spletel	je	nato	zelen	bre-
zov	venec	in	ga	privezal	vrhu	palice.	V	sprevodu	je	šel	
najprej	 jurjaš	 z	 “banderom”,	 za	 njim	 jurjaš	 z	 zeleno	
opleteno	torbico,	nato	Zeleni	Jurij	s	trobentačem	na	
vsaki	strani.

Za	Zelenega	Jurija	narežejo	in	uvijejo	tanke	trte	in	
nalomijo	brezove	vejice.	Fantiča,	ki	bo	Zeleni	Jurij,	od	
nog	do	glave	ovijejo	z	uvitimi	trtami,	nato	pa	za	nje	
zatikajo	nalomljene	vejice.	Z	zelenjem	ga	tako	zakrije-
jo,	da	ga	sploh	ni	videti,	kaj	 šele	spoznati.	Tudi	 sam	
prav	nič	ne	vidi	skozi	veje	ali	“koš”,	kakor	vse	skupaj	
imenujejo.	Nazadnje	mu	še	na	glavo	poveznejo	kapo,	
spleteno	iz	zelenja,	in	nanjo	pripnejo	“rdečo	svatsko	
rožo”,	kakršno	nosijo	“kraljitarji”	(trikraljevski	koledni-
ki).	Na	trto,	ki	jo	ima	privezano	okoli	pasu,	pritrdijo	
Zelenemu	Juriju	ob	vsaki	strani	še	po	eno	trto,	da	ga	
zanjo	dva	tovariša	vodita.

Zanimivo	 je,	 da	 so	 včasih	 za	 Jurija	 izbrali	 tudi	
deklico.

“Deležniki”,	 kakor	 so	 pravili	 v	 Beli	 Krajini	 po	
starem,	so	trije,	največ	jih	je	pet.	Dva	vodita	Jurija	in	
držita	v	rokah	napletene	vrbove	šibe,	četrti	piska	na	
piščal,	peti	tuli	na	“tršlikovo”	(trepetlikovo)	ali	kostan-
jevo	 trobento,	 ki	 jo	 mora	 lepo	 uglasiti.	 Ta	 tudi	 nosi	
košaro	za	“dare”.	Ko	pridejo	pred	hišna	vrata,	zapojo	
štirje	brez	Jurija	enoglasno	staro	kolednico:	Prošel je, 
prošel pisani vuzem / došel je, došel zeleni Jure / na 
zelenem konji, po zelenem polji. / Dajte mu, dajte, 
Jurja darovajte, / dajte mu mleka, zelena mu obleka 
/ dajte mu vina, da ga ne bo zima, / dajte mu mesa, 
da se ne otresa, / dajte mu špeha, da ge ne bo kreha, / 
dajte mu jajec, da ga ne bi zajec, / dajte mu kruha, da 
ga ne bi muha, / dajte mu soli, za debele voli, / dajte 
mu pógače, da mu noge póskoče, / dajte mu másti, da 
bo vreden části, / dajte mu hajde, da se doma najde, / 
dajte mu pleče, da vam kaj ne reče, / dajte mu krajcar, 

da ga ne bo Šprajcar, / dajte mu škudu, da ne pojde 
k sudu, / dajte mu groš, da vam dojde još. / Haj, haj, 
haj! Bo li skoro kaj?

Gospodinja	je	med	petjem	stopila	na	prag.	Lice	se	
ji	razleze	v	dovrovoljne	gube,	ko	posluša	starodavno	
pesem.	 Ko	 odpojo,	 utrga	 od	 Zelenega	 Jurija	 zeleno	
vejico	in	jo	zatakne	za	streho.	Verujejo,	da	bodo	kokoši	
zato	bolj	pridno	nesle.	Takšno	vejico	zataknejo	tudi	v	
semensko	repo,	»da	je	šoštarji	ne	pojedo«.	Nato	pa	stopi	
v	vežo,	odpre	omaro	in	prinese	tri	jajca,	ki	jih	položi	
jurjašu	v	košaro.	Včasih	seže	v	žep	še	po	svetel	novec.

Tako	obhodijo	jurjaši	vso	vas.	Komaj	kje	se	zgodi,	
da	jih	domači	ne	bi	prijazno	sprejeli	in	jim	ničesar	ne	
dali.	Če	pa	se	to	vendale	primeri,	odtrgajo	jurjaši	Juriju	
vejico	in	jo	vržejo	čez	streho	rekoč:	»Da	bi	nikoli	več	
kokoši	jajc	ne	nesle!«.	Včasih	so	jim	kje	dali	klopotec	
(gnilo	jajce).	Pri	priči	so	jim	ga	vrgli	prek	slemena	in	
spet	zaželeli,	da	bi	kokoši	vse	leto	nič	več	ne	nesle.	Če	
jim	v	Podzemlju	niso	dali	ničesar,	 so	zagrozili:	Vaša 
vrata / polna blata, / vaša hiša / polna miša, / vaši 
vrti, / polni krti!

Podobno	na	Vinici:	Pred vrati je borovica, / krepala 
vas polovica! / Vaša vrata so iz blata, / v vaši hiši sami 
miši, / vaši vrti sami krti!

Ko	obhodijo	vso	vas,	Jurija	razpravijo.	Na	Vinici	so	
ga	nekoč	baje	okopali	podobno	kakor	pri	starejšem	ob-
redju	v	Črnomlju.	Nato	si	razdelijo	dari.	Na	“razkrižju”	
(križpotu)	si	zakurijo	in	si	nabrana	jajca	scvro:	eden	
je	prinesel	s	seboj	ponev	in	mast,	drugi	kruh,	a	tretji	v	
čutari	vino.	Tako	se	gostijo,	nato	pa	skačejo	čez	ogenj,	
»da	jih	ne	bo	zima.«

Nekaj	 posebnega	 je	adlešički	 Zeleni	 Jurij,	 ki	 je	 v	
svoji	obliki	segel	tudi	na	bližnjo	Vinico.	Ta	Zeleni	Jurij	
je	odrasel	fant,	ki	jaha	na	belem	konju.	Konj	mora	biti	
čim	lepši	–	»kakršen	konj,	 takšen	Jurij«.	 Jaha	pa	sam	
brez	spremstva,	in	sicer	dva	dni	pred	Jurjevim,	a	tudi	
na	Jurjevo	dopoldne.	Konj	ima	glavo	vso	okrašeno,	tudi	
z	uzde	mu	vihrajo	 rožice	 in	zastavice.	 Jurij	 si	ogrne	
čez	ramena	in	čez	prsi	veliko	narodno	(!)	zastavo	in	
je	tudi	sicer	ves	okiten;	čez	ramo	nosi	brezo,	ob	strani	
mu	visi	sablja,	ki	 je	največkrat	 lesena.	 Jurij	na	konju	
sme	prejezditi	samo	domačo	župnijo.	V	sosednjo	se	
sme	 samo	 pokazati	 sorodnikom,	 koledovati	 pa	 ne	
sme.	Dokler	vse	župnije	ne	prejezdi,	ne	sme	razjahati.	
Mladina	ga	povsod	navdušeno	pozdravlja	in	obmetava	
s	cvetjem.	Ko	prihaja	h	hiši,	se	na	dvoru	pred	hišnimi	
vrati	 nekajkrat	 zavrti,	 zapoje	 znano	 jurjevsko	 koled-
nico,	 nato	 pa	 vpije,	 zbija	 šale	 in	 prosi	 gospodinjo	
za	 žganje:	 »Dajte,	 gospodinja,	 dajte	 rakije!«	 Za	 slovo	
vošči	 »srečno	novo	 Jurjevo	 leto«.	 Jurjevo	 leto	 traja	v	
Beli	Krajini	od	Jurjevega	pa	vse	dotlej,	dokler	»perje	s	
hrastja	ne	pade«.

O	tej	obliki	Zelenega	Jurija	je	težko	reči	dokončno	
sodbo.	Zelo	je	mogoče,	da	je	nastal	na	pobudo	“narod-
nega”	učiteljstva.	Drži	sicer,	da	v	ljudstvu	živi	predstava	
svetnika	Jurija	na	konju.	S	sv.	Jurijem	se	je	nemara	zdru-
žilo	 tudi	 kakšno	 božanstvo,	 ki	 je	 bilo	 zavetnik	 konj.	
Jurjevo	namreč	slavijo	tudi	konjerejci	–	tudi	pri	tem	
ni	izključen	vpliv	jezdeca	sv.	Jurija.
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sveta zgodovina
Henri	Daniel-Rops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Postava

“Kitice”	(vejice),	ki	je	z	njimi	opleten	adlešički	Ze-
leni	Jurij,	skrbno	shranijo.	Z	njimi	odganjajo	gosenice	
od	repe	in	zelja.	Z	vejicami	mahajo	proti	sadikam	ali	
jih	mečejo	vanje.

Dogaja	 se,	 da	 prihajajo	 jurjevat	 	 v	 Belo	 Krajino	
Hrvatje	z	onstran	Kolpe.	Nikoli	pa	ne	pridejo	s	konjem,	

kakor	 tudi	 adlešički	 ali	 viniški	 Zeleni	 Jurij	 na	 konju	
nikdar	ne	zaide	na	hrvaško	stran.

Pravoslavci	v	Bojancih	in	drugod	tudi	slavijo	sv.	
Jurija,	toda	ne	koledujejo.	Svoje	dni	so	pred	cerkvijo	
pekli	janjca	na	ražnju,	odrasla	dekleta	in	mlajše	žene	
pa	so	na	trati	blizu	cerkve	“igrale	kolo”.

Pojmovanju	 izvoljenosti,	 kot	 je	 bilo	 opisano	 v	
prejšnji	številki	se	tesno	pridružuje	čaščenje	Postave.	
Ko	sveti	Pavel	omenja	izraelske	privilegije,	omeni:	»…	
Najprej	 zato,	 ker	 so	 jim	 bile	 zaupane	 Božje	 besede«	
(Rim	3,2).	Zakaj	je	Bog	dal	svojo	Postavo	potomcem	
Abrahama	in	Jakoba?	Mar	zaradi	njihovih	zaslug?	Ker	jo	
je	samo	to	ljudstvo	moglo	razumeti?	O	tem	razpravljajo,	
nikakor	pa	ne	razpravljajo	o	ukazu,	ki	nalaga	Izraelu,	
da	ohranja	dragoceni	zaklad,	da	ga	študira	in	v	dejanju	
izpolnjuje	njegova	pravila.

Zgodovinsko	je	to	sicer	popolnoma	pravilno	pojmo-
vanje.	Postava	je	postala		neprebojen	oklep,	ki	je	Izraelu	
branil,	da	bi	klonil.	Branila	ga	je	pred	samim	seboj	in	
pred	drugimi.	Narod	 je	nagonsko	razumel,	da	 tukaj,	
po	povratku	iz	izgnanstva,	sam	hoče,	naj	bodo	verske	
zahteve	izoblikovane	v	neoporečni	obliki.	Postava	je	
ustava	politično-verske	skupnosti	zadnjih	stoletij.	To	
je	zbirka	naukov,	kjer	je	povzeta	judovska	miselnost.	
V	času,	ko	so	stara	verstva	zahtevala	tako	malo	razum-

nosti,	je	Postava	vsota	spoznanj	in	istočasno	zakonik	
in	učbenik	verskih	resnic.

Sama	beseda	Postava,	ki	 je	po	septuaginti,	Jožefu	
Flaviju	 in	 svetem	 Pavlu	 splošno	 v	 rabi	 kot	 prevod	
hebrejske	besede	Toráh	(nómos	v	grščini),	ne	izraža	
zapletenega	 bogastva	 hebrejskega	 izraza.	 Postava	 je	
nekaj	 ozkega,	 formalističnega.	 Toda	 Torah,	 od	 Boga	
razodeti	verski	nauk,	je	bila	veliko	bolj	luč	za	duha	kot	
zakon	za	voljo.	Težko	je	razložiti	tisti	trepet	ljubezni,	
ki	ga	je	znal	pobožen	Jud	položiti	v	ta	dva	zloga.	Saj	
je	 bila	 Torah	 predmet	 resničnega	 čaščenja,	 imeli	 so	
jo	 skoraj	 za	živo	bitje,	 za	 »najstarejšo	Božjo	hčerko«,	
pomenila	je	skoraj	isto	kot	Modrost.	Vse	vesolje	je	bilo	
pokorno	njenim	namenom	in	po	njej	je	bilo	vse	ust-
varjeno.	Judovske	pripovedi	nam	kažejo	celo	Boga,	ki	
izpolnjuje	njene	ukaze	in	s	v	soboto	ukvarja	z	branjem	
zapovedi.	Ta	nenavadno	pobožnost	do	nekega	besedila	
je	izražena,	na	primer,	v	prelepem	25.	psalmu,	kjer	v	
dvaindvajsetih	kiticah,	ki	se	vsaka	začenja	z	naslednjo	
črko	abecede,	kjer	pobožni	duh	vztrajno	razlaga	vse	
dobrote,	 ki	 ga	 silijo	 k	 pokorščini	 Postavi.	 Pascal	 in	
Bossuet	 sta	 izrazila	 svoje	 občudovanje	 teh	 strogih	
misli,	ki	gotovo	odgovarjajo	najbolj	temeljnemu	daru	
judovske	duše.

Kaj	je	torej	Torah?	To	je	v	bistvu	Sveto	pismo,	zbirka	
knjig	nauka,	katere	seznam	smo	že	videli	nastajati;	Moj-
zesove	zapovedi	v	Pentatevhu	(Peteroknjižju)	imajo	še	
vedno	najimenitnejše	mesto,	pa	tudi	nauk	Prerokov	je	
spoštovan.	To	zapisano	zakonodajo	dopolnjuje	ustna	
zakonodaja:	v	stoletjih	se	je	oblikoval	tudi	komentar,	
pravna	 veda,	 katere	 namen	 je	 bil	 olajšati	 uporabo	
Postave	tako,	da	jo	prilagode	značilnim	primerom.	Na	
žalost	pa	 je	bil	 le	prepogosto	rezultat	 tega,	da	so	se	
vrtoglavo	mešale	podrobnosti,	prepisi	in	prepovedi.	
Pismouki,	odlični	specialisti	za	to	besedilo,	so	bili	glav-
ni	pospeševalci	te	zmedene	rasti.

Jud	iz	skupnosti	se	po	tej	zaraščeni	goščavi	pred-

Zvitki Postave v sinagogi
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pisov	sprehaja	s	čudnim	zadovoljstvom.	Vse	je	tukaj,	
od	najvažnejših	zapovedi,	do	najmanjših	podrobnosti.	
Študirati	Postavo	je	najbolj	častivredna	naloga,	pravza-
prav	edina	potrebna.	Edini	cilj	vernika	je	v	življenju	
udejanjiti	vse	te	predpise.	Postava	natančno	obvladuje	
navade,	od	starosti	za	poroko,	ki	jo	določi	na	osemnajst	
let,	 do	 okraskov	 obleke.	 Je	 svet	 zakonov,	 »lahkih	 ali	
težkih«,	»zapovedi	ali	prepovedi«.	In	naš	duh	moderne	
Evrope	se	čudi	tej	neskončni	zapletenosti.	Toda	videti	
v	tej	Postavi	edino	njen	tiranski	vidik	pomeni	popolno	
nerazumevanje	 duha	 judovske	 skupnosti.	 To	 je	 bilo	
breme,	zelo	težko	breme,	sveti	Peter	bo	rekel	»jarem,	ki	
ga	ne	mi	ne	naši	očetje	nismo	mogli	nositi«	(Apd	15,10),	
toda	Judje	so	ga	radi	nosili.	Pokorščina	Postavi	jih	je	
povzdigovala,	navduševala;	bolj	ko	je	šla	v	podrobno-
sti,	bolj	jim	je	bila	draga.	Judje	so	globoko	izkusili	to	
veselje	nad	trdo	zapovedjo,	ki	se	ji	človek	podvrže	in	ki	
je	temelj	vojaške	kreposti.	Povsem	napak	bi	bilo	verjeti,	

da	se	je	to	odljudno	predpisarstvo	razvilo	v	preprosto	
moralno	samodejnost.	Gotovo	so	bili	tudi	Judje,	ki	so	
svojo	vero	skrčili	na	mrzlo	prilagajanje	in	samodejno	
upoštevali	stroge	predpise.	Toda	najboljši	med	njimi	
so	se	vendarle	uspeli	izogniti	tej	nevarnosti	in	so	znali	
v	sužnosti	besedilu	živeti	svobodno	duhovno	bivanje	
in	notranjo	vero.

Veliko	manj	pa	so	se	izogibali	neki	drugi	nevarno-
sti,	 ki	 si	 je	 podvrgla	 predvsem	 množico.	 Postava,	 ki	
je	postala	vodilo	nravnega	obnašanja,	je	postavila	na	
isto	raven	izrecne	zapovedi	in	duhovno	prizadevanje.	
V	tem	je	prišlo	do	popolnega	preobrata.	To	je	Kristus	
očital	pismoukom	in	farizejem:	plačevati	desetino	od	
malenkosti	in	kršiti	največje	zapovedi	Postave,	ki	so	za-
devale	pravičnost,	usmiljenje	in	dobro	vero	ter	se	čutiti	
nezadolžene	pred	Bogom,	če	so	natančno	izpolnjevali	
vse	obrede	in	vse	predpise.	In	kakšne	obrede!	Kakšne	
predpise!

Prevajalci	liturgičnih	knjig	so	se	zelo	potrudili	in	
so	že	leta	1970	pripravili	slovenski	prevod	obrednika	
Krščanski pogreb.	Sveta	kongregacija	za	bogoslužje	ga	
je	istega	leta	odobrila.	Nekaj	let	pozneje	je	Slovenski	
medškofijski	 liturgični	 svet	 pripravil	 Mali pogrebni 
obrednik,	 v	 katerem	 so	 najpotrebnejša	 besedila	 za	
pogrebno	opravilo.

“Veliki”	 obrednik	 ima	 po	 predhodnih	 navodilih	
še	osem	poglavij.	To	so:	Opravilo	božje	besede	za	raj-
nega	 na	 domu	 in	 molitve	 ob	 polaganju	 na	 mrtvaški	
oder;	Prva	oblika	pogreba:	Molitve	na	domu,	v	cerkvi	
in	pri	grobu;	Druga	oblika	pogreba:	Molitve	v	cerkvi	
ali	pokopališči	kapeli;	Tretja	oblika	pogreba:	Molitve	
samo	na	domu	rajnega;	Pogreb	otrok;	Razna	besedila	
za	pogreb	odraslih;	Razna	besedila	za	pogreb	otrok;	
Razna	besedila	za	pogreb	nekrščenih	otrok.	V	dodatku	
so	še	preprosti	spevi	za	rajne.

Že	iz	naslovov	vidimo,	da	gre	za	precejšnje	obredno	
bogastvo.	Različne	oblike	obreda	se	uporabljajo	glede	
na	razmere	v	kraju	pogreba.	V	mestih	rajni	čakajo	na	
pogreb	navadno	v	mrliških	vežicah,	na	podeželju	pa	
še	vedno	precej	na	svojem	domu.	V	tem	primeru	 je	
mogoče	uporabiti	prvo	obliko	pogreba,	ki	predvideva	
molitve	 na	 domu,	 v	 cerkvi	 in	 pri	 grobu.	 Ustavili	 se	
bomo	prav	pri	tej	obliki.

Na	 domu	 rajnega	 (skrbno	 pripravimo	 mrtvaški	
oder,	kakor	je	v	kraju	navada;	ne	pozabimo	na	križ,	
sveče	 in	 blagoslovljeno	 vodo),	 duhovnik	 ali	 diakon	
navzoče	 najprej	pozdravi.	 V	 obredniku	 so	 navedeni	
trije	 pozdravi;	 vsi	 imajo	 svetopisemsko	 vsebino	 in	
vlivajo	upanje	in	moč	v	uri	preizkušnje.	Po	pozdravu	
duhovnik	rajnega	pokropi	in	lahko	tudi	pokadi.	Nato	
duhovnik	 in	verniki	molijo	ali	pojejo	psalm	129	(Iz	

globočine	 kličem	
k	tebi,	Gospod),	ali	
psalm	22	(Gospod	
je	moj	pastir,	nič	mi	
ne	 manjka).	 Sklep	
psalma	 je	 molitev	
za	 rajnega,	 v	 kate-
ri	 prosimo,	 da	 bi	
ga	 Gospod	 obudil	
v	 slavi	 vstajenja	 s	
svojimi	 svetimi	 in	
izvoljenimi.	 Po	 tej	
molitvi	 je	 primer-
na	 še	 molitev	 za	
žalujoče	 domače,	
s	 katero	 Cerkev	
izraža	 sočutje	 do	
tistih,	ki	jih	je	smrt	
najbolj	prizadela.

Sprevod	 v	 cer-
kev	je	prav	tako	li-
turgično	 dejanje,	
zato	se	ga	verniki	udeležijo	z	vso	pobožnostjo.	Po	poti	
je	mogoče	moliti	ali	peti	psalme;	primerna	je	tudi	mo-
litev	rožnega	venca:	žalostni	ali	častitljivi	del.

V	cerkvi	je	lahko	sveta	maša	(večina	vernikov	želi	
pogreb	 z	 mašo).	 Pri	 maši	 pojemo	 primerne	 pesmi.	
Lahko	je	tudi	kakšna	velikonočna,	zlasti	če	so	verniki	
dovolj	poučeni	glede	velikonočnega	značaja	krščanske	
smrti	 in	 pogreba.	 Hvalevredno	 je,	 da	 gredo	 pri	 po-
grebni	maši	verniki	k	obhajilu	s	pobožno	prošnjo,	da	
bi	bil	tudi	rajni	tako	združen	z	Jezusom,	kakor	so	oni	
pri	obhajilu.

iz bogoslužja
Ivan	Likar

krščanski pogreb	(2)

Pogreb Janeza Pavla II.
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Po	 prošnji	 po	 obhajilu	 (sklepni	 obred	 sv.	 maše	
odpade),	 stopi	 duhovnik	 s	 pomočniki	 pred	 krsto,	
kjer	skupaj	z	verniki	opravi	poslednje	priporočanje	in	
slovo.	Zelo	lep	je	poslovilni	spev:	»Pridite	na	pomoč,	
svetniki	Božji,	pridite	naproti,	angeli	Gospodvi...!»	V	
kratki	prošnji,	ki	je	takoj	za	tem,	Cerkev	prosi,	naj	se	
rajnemu	odpro	nebeška	vrata...	

Med	 petjem	 antifone	 »V	 nebesa	 naj	 te	 spremijo	
angeli»	se	začne	sprevod	na	pokopališče.	Med	sprevo-
dom	je	primerno	petje	(molitev)	psalma	50	in	drugih	
psalmov,	glede	na	oddaljenost	pokopališča.

Pri	grobu	duhovnik	najprej	blagoslovi	grob,	nato	
z	molitvijo	spremlja	spuščanje	krste	v	grob	(»Vzemi,	
zemlja...«)	Pokropitev	z	blagoslovljeno	vodo,	pokaditev	
krste	in	groba	ter	simbolični	pokop	s	tremi	prgišči	prsti	
so	posebnost	oglejskega	obreda,	ki	je	ostal	tudi	v	naši	
slovenski	tradiciji.

Za	sklep	pogrebnega	obreda	molimo	prošnje	za	vse	
potrebe	ter	očenaš.

V drugih deželah je obred prilagojen krajevnim 
navadam. Redkokje imajo mrtvaški oder doma, 
večinoma to oskrbe razni zavodi ali pogrebniki.

O	 veliki	 noči	 šviga	 nešteto	 voščil	 in	 pozdravov	
med	prijatelji	in	znanci	na	vse	strani.	In	tako	prejmite	
tudi	vi,	dragi	bralci,	prav	lep	velikonočni	pozdrav.	Naj	
Gospod,	ki	je	izkrvavel	na	križu	pa	zmagovito	vstal	iz	
groba,	napolni	z	bogatim	velikonočnim	blagoslovom	
in	dvigne	vaša	srca	kvišku	k	večnim	idealom,	za	katere	
živite,	delate	in	trpite.

Saj	 so	 velikonočni	 prazniki	 brezdvomno	 največji	
v	 krščanstvu.	 Če	 nam	 je	 božič	 drag	 zaradi	 ljubkega	

božjega	 Deteta	 v	 jasli-
cah	in	zaradi	domačnosti	
svetega	 večera,	 nas	 pa	
velika	 noč	 kar	 presune	
po	 svojem	 veličastvu	 in	
po	svoji	veliki	ideji.	In	to	
iz	dveh	razlogov.

Prvič	 so	 velikonočni	
prazniki	 obletnica	 odre-
šenja	človeškega	rodu,	ki	
se	je	zvršilo	s	krvavo	žrtvi-
jo	 božjega	 Sina	 na	 križu	
ter	doseglo	svoj	sijajni	iz-
raz	in	zaključek	v	častitem	
vstajenju	 Odrešenika	 iz	
groba.	 In	 krščanstvo,	 ki	
živi	 polnomočno	 edino-
le	 v	 katoliški	 Cerkvi,	 je	
prav	 tista	 religija,	 ki	 naj	
ljudem	posreduje	sadove	
odrešenja	 tako,	 kakor	 je	
božji	Ustanovitelj	krščan-

stva	 določil:	 z	 oznanjevanjem	 krščanske	 resnice	 in	
morale,	nato	pa	po	zakramentih	in	evharistični	daritvi.	
Tako	 naj	 krščanstvo	 vzgaja	 in	 vodi	 človeški	 rod	 k	
večnemu	cilju	onstran	groba.	Krščanstvo	sicer	blago-
dejno	vpliva	na	vsa	področja	tostranskega	pozemelj-
skega	življenja,	Cerkev	more	blagonosno	posegati	tudi	
na	 politično	 in	 socialno	 izživljanje	 narodov,	 vendar	
ni	to	njena	bistvena	naloga.	Krščanstvo	je	po	svojem	
izvoru	 in	 po	 svojem	 bistvu	 nadnaravna,	 onstransko	
usmerjena	religija,	ki	hoče	ljudi	skozi	minljive	oblike	se-

danjega	življenja	varno	peljati	do	neminljivega	uživanja	
troedinega	Boga.	In	moč	za	to	vzvišeno	nalogo	črpa	
krščanstvo	iz	božje	žrtve	velikega	petka.

Je	pa	velika	noč	tudi	izrazit	praznik	naše	krščanske	
vere,	ki	je	temeljno	vera	v	Jezusovo	božanstvo.	Kjer	ni	
več	te	vere,	da	je	Jezus	iz	Nazareta	v	resnici	pravi,	večni,	
vsemogočni	 Bog	 in	 stvarnik	 vesoljstva,	 kjer	 vidijo	 v	
njem	zgolj	človeka	z	izrednim	reformatorskim	talen-
tom	na	religioznem,	moralnem	in	socialnem	polju,	tam	
ni	več	krščanstva.	A	ta	Jezus	iz	Nazareta,	ki	se	je	tudi	
sicer	izpričal	kot	pravi	Bog,	je	svoje	pričevanje	končno	
potrdil	še	s	tem,	da	je	tretji	dan	po	svoji	smrti	z	lastno	
močjo	vstal	iz	zaprtega	groba	v	poveličanem	telesu,	k	
novemu,	nesmrtnemu	življenju.	Tako	je	velikonočna	
nedelja	res	temeljni	praznik	krščanske	vere	in	bo	ve-
kotrajno	 veljala	 Pavlova	 beseda,	 da	 če	 bi	 Kristus	 ne	
bil	vstal,	bi	bilo	prazno	naše	pridigovanje	 in	prazna	
naša	vera.

Na	žalost	pa	obhajamo	ta	temeljni	praznik	naše	vere	
v	ozračju	velike	verske	mlačnosti,	da	ne	rečem	nevere.	
Živimo	pač	v	času,	ko	se	do	konca	izživlja	zgodovinska	
doba,	ki	se	je	pričela	pred	500	leti,	ko	so	se	humanisti	
zagledali	 v	 stare	 poganske	 ideale.	 Sledila	 je	 Lutrova	
reformacija,	to	je	revolucija	proti	cerkveni	učni	avto-
riteti,	 sledili	 so	 tako	 imenovani	 prosvitljenci,	 ki	 so	
oboževali	 človeški	 razum	 in	 zavrgli	 božje	 razodetje,	
tako,	 da	 je	 končno	 prišli	 do	 sedanjega	 materializma	
in	brezboštva.

Ta	nesrečni	val	je	zadel	velik	del	nekdaj	krščanskega	
sveta,	zajel	je	tudi	precejšen	del	naših	ljudi.	Kaj	bi	se	
skrivali	pred	resnico	in	sami	sebe	varali?

Posledice	tega	odpada	narodov	od	krščanstva	so	kar	
strahotne	v	zasebnem	in	javnem	življenju.	Oskrunilo	
se	je	svetišče	zakonskega	življenja,	družina	je	razdrta,	
mladina	raste	v	divjačnost;	malo	je	poštenja,	malo	lju-
bezni,	malo	miru.	V	javnem	političnem	in	socialnem	
življenju	pa	slišimo,	da	državni	možje	letajo	čez	morja	
in	kontinente	ter	imajo	konferenco	za	konferenco;	vsi	
baje	delajo	na	to,	da	se	dvigne	življenjska	raven,	da	se	
spoštujejo	človečanske	pravice,	da	se	požive	trgovin-
ske	izmenjave	med	državami,	vsi	pravijo,	da	delajo	za	

Jakob	Ukmar

velika noč
Tako je pred več kot pol stoletja v tržaški Mladiki razmišljal o Veliki noči svetniški kandidat dr. Jakob Ukmar
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mir	in	za	pobratimstvo	med	narodi.	In	vendar	smemo	
brez	pretiravanja	reči,	da	ni	bilo	v	prejšnjih	časih	toliko	
sovraštva,	toliko	krivic,	toliko	grozovitosti,	 toliko	su-
ženjstva	in	toliko	nevarne	napetosti	med	narodi	kakor	
zdaj	zadnja	leta.	In	tudi	naše	ljudstvo	je	čutilo	in	čuti	v	
veliki	meri	posledice	tega	nekščanskega	sovraštva	in	
preziranja.	 Je	pač	tako,	da	pravo	krščanstvo	vodi	po	
poti	resnice,	pravice	in	ljubezni	k	časni	in	večni	sreči,	
brezverstvo	pa	po	poti	zmote,	krivice	 in	sovraštva	v	
propast.

Da	pa	ne	bom	v	tem	času,	ko	odmeva	veseli	Alelu-
ja,	preveč	podoben	preroku	Jeremiji,	ki	je	žaloval	na	
razvalinah	Jeruzalema	in	na	razkosanju	svojega	naroda,	
naj	zaključim	s	tolažilno	mislijo,	da	je	nad	vso	to	versko	
moralno	revščino	naših	dni	vsemogočni	in	usmiljeni	

Bog,	ki	 spreminja	čase	 in	dobe.	Tudi	Pavel	 je	veliko	
žaloval	zaradi	nevere	svojih	sorojakov,	končno	pa	za-
pisal:	»Bog	je	vse	skupaj	vklenil	v	nepokorščino,	da	bi	
se	vseh	usmilil.«	In	pslamist	nam	zagotavlja,	da	se	bodo	
spomnili	in	se	spreobnili	h	Gospodu	vsi	kraji	zemlje.	
Spomnil	se	bo	prirodoslovec,	da	ne	more	brez	Boga	
Stvarnika	raztolmačiti	fizičnega	dogajanje,	spomnil	se	
bo	politik	in	sociolog,	da	ni	možno	pravo	sožitje	med	
narodi	 brez	 tiste	 ljubezni,	 brez	 tistih	 človečanskih	
in	narodnih	pravic,	ki	 jih	uči	krščanstvo,	pa	tudi	ne	
brez	 zdravega	 socialnega	 nauka	 naše	 svete	 Cerkve.	
Spomnili	se	bodo	in	spreobrnili	mnogi	tistih,	ki	danes	
gospodujejo	z	lažjo	in	nasiljem.	Tedaj	bo	tudi	za	nas	
Slovence	 bolje	 kot	 danes	 in	 Bog	 daj,	 da	 bi	 se	 to	 kaj	
kmalu	zgodilo.

To	niso	besede	diakona	Štefana,	o	katerem	beremo	
v	Apostolskih	delih,	kako	je	s	svojim	življenjem	plačal	
svoje	pričevanje	za	Kristusa	–	in	dejansko,	kakor	njegov	
Učenik,	prosil	Boga,	naj	mučiteljem	in	morilcem	ne	
pripiše	tega	greha.

Tega	ni	izrekel	nihče,	ki	je	kdaj	resnično	umiral	v	
hoji	za	Kristusom	in	v	njegovem	duhu	svojega	trpljenja	
in	umiranja,	niti	trije	kristjani	v	Turčiji,	ki	so	pred	ča-
som	v	državi,	ki	se	ima	za	evropsko,	morali	kakor	jagnje-
ta	nastaviti	svoje	vratove	za	“zločin”,	da	so	oznanjali	
evangelij	in	Turkom	pripovedovali,	kako	Bog	ljubi	in	
kliče	tudi	nje,	pa	naj	bodo	včlanjeni	v	EU	ali	naj	ostajajo	
zunaj	nje.	To	so	besede	hudega	zločinca,	ki	 je	pobil	
32	študentov	in	profesorjev	elitne	ameriške	univerze.	
Vsekakor	pa	se	ni	mogoče	znebiti	vprašanja,	zakaj	je	ta	
množični	morilec	poleg	moralistične	tirade,	s	katero	
je	hotel	svoj	zločin	prikazati	kot	dejanje	pravičnosti,	
nazadnje	hotel	veljati	še	za	“drugega	Kristusa”?

Psihologi,	pravniki	in	sociologi	si	bodo	gotovo	še	
dolgo	dajali	opraviti	z	iskanjem	najrazličnejših	odkritih	
in	skritih	pobud	ter	motivov	za	tako	dejanje.	Vsi	ti	pa	
vendarle	tipajo	v	temi,	saj	izhajajo	iz	podobe	o	človeku,	
ki	prav	to,	kar	je	bistveno,	izpušča.	Ti	ljudje,	četudi	uteg-
nejo	biti	veliki	strokovnjaki	na	svojem	področju,	nam	
nekaj	temeljnega,	kar	zadeva	in	opredeljuje	človeka,	
zamolčujejo.	Največkrat	preprosto	zato,	ker	tega	sami	
ne	poznajo.	Človek	ima	v	sebi	neki	nerazložljivi	“x”,	
brez	katerega	te	enačbe	ni	mogoče	rešiti.

Nemški	pastor	Wilhelm	Busch,	ki	je	prišel	do	oseb-
ne	vere	v	Jezusa	Kristusa	in	ne	le	do	nekakšnega	urad-
nega	luteranstva,	kakor	velika	večina	njegovih	rojakov,	
v	 strelskem	 jarku	 prve	 svetovne	 vojne,	 ko	 ni	 dobil	
odgovora	na	svoje	vprašanje,	ki	ga	je	izrekel	tovarišu	za	
okopom,	ta	pa	se	je	pred	njegovimi	očmi	tiho	zgrudil,	
zadet	naravnost	v	čelo,	pravi	v	svoji	čudoviti	zbirki	pa-

sijonskih	premišljanj	»Gegenstände	der	Passion«	(Pasi-
jonski	predmeti):	»Nekoč	sem	vprašal	starega	kristjana:	
‘Zakaj	imajo	vsi	ljudje	takšne	občutke	manjvrednosti?’	
Ta	pa	je	rekel:	‘Ker	vemo,	da	bi	pravzaprav	morali	biti	
kraljevi	sinovi!	Kaj	pa	smo	mi?!’	Da,	mi	vsi	smo	padle	
veličine.	Morali	bi	biti	Božji	otroci.	In	kaj	smo?«

Triindvajsetletni	študent	na	tehniški	univerzi	v	Vir-
giniji	v	ZDA	Ho	Seung-Hui	ni	streljal	po	svojih	kolegih,	
kolegicah	 in	 profesorjih	 iz	 koristoljubja,	 najbrž	 tudi	
ne	 iz	gole	sle	po	ubijanju,	 temveč,	kakor	dokazujejo	
stavki,	ki	jih	je	pred	dejanjem	posnel	na	videotrak	in	
tega	sredi	zločina	poslal	televizijski	postaji,	ker	je	ho-
tel	za	uro	ali	dve	igrati	boga.	Boga	lahko	človek	igra	
na	več	načinov,	od	na	videz	najbolj	nedolžne	oblike	
umetniške	ali	katere	druge	“ustvarjalnosti”	pa	tja	do	na	
videz	najbolj	nevarne	igre	izvajalca	“božje	pravičnosti	
in	sodbe”,	kakor	je	bilo	tudi	v	tem	primeru.

Človek	igra	boga,	odkar	 je	kača	v	Edenu	prvemu	
človeku	prišepnila	pogubno	misel.	»V	resnici	Bog	ve,	
da	bi	se	vama	tisti	dan,	ko	bi	jedla	z	njega,	odprle	oči	
in	bi	postala	kakor	Bog,	poznala	bi	dobro	 in	húdo,«	
kakor	beremo	v	2.	poglavju	1.	Mojzesove	knjige.	Če	bi	
namreč	naša	prva	starša	verovala	svojemu	Stvarniku	
in	ne	kači,	v	katere	podobi	je	nastopil	Satan,	bi	nam	
boga	ne	bilo	treba	igrati,	saj	bi	ostajali	v	podobnosti	
in	soglasju	z	resničnim	Bogom.	Skušnjava,	da	zaigraš	
boga,	četudi	le	za	nekaj	trenutkov,	je	tako	velika,	da	je	
človek	normalno	za	 teh	nekaj	 trenutkov	pripravljen	
plačati	 večnost	 zavrženosti	 in	 trpljenja.	 V	 bistveno	
manjšem	 merilu	 in	 v	 vsej	 smešnosti,	 ki	 ta	 postopek	
spremlja,	vidimo	to	pri	predsedniških	volitvah,	ko	se	
z	vso	vehemenco	in	samoprepričanostjo	potegujejo	za	
naslov	predsednika	države	tudi	ljudje,	ki	zelo	očitno	
nimajo	za	izvoljenost	prav	nobene	možnosti.	A	tistih	
nekaj	 izbranih	 trenutkov,	 ko	 se	 lahko	 sončijo	 v	 luči	

Vinko	Ošlak

»zaradi vas umiram
kot Jezus Kristus!«
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televizijskih	žarometov,	ko	jih	naslikane	na	predvolilne	
plakate	obesijo	na	plotove	in	oglasne	deske,	v	glavah	
teh	ljudi	očitno	odtehta	bolečino	in	ceno	poraza,	ki	za	
tem	nujno	pride.	A	to	so	vendar	samo	predsedniške	ali	
poslanske	volitve,	to	še	niti	približno	ni	tisto,	kar	se	člo-
veku	obljublja	v	prastari	igri,	ki	jo	je	programiral	Satan	
osebno,	ko	človek	za	nekaj	kratkega	časa	igra	boga.

Ta	pogubna	igra	pa	ima	svoje	perverzno	stopnjevan-
je:	 igrati	 Sina	 Božjega,	 Jezusa	 Kristusa.	 Ta	 igra	 je	
prihranjena	 nekaterim	 redkim	
posebnim	 izbrancem	 pogube.	
Vzeti	življenje	drugim	in	potem	
to	 razglasiti	 za	 lastno	 umiranje	
na	 Jezusov	 način,	 to	 je	 največja	
sprevrženost,	 ki	 jo	 je	 človek	
zmožen,	pridržana	majhnim	an-
tikristom,	ki	se	vedno	znova	po-
javljajo,	posebno	pa	še	velikemu	
Antikristu,	 ki	 je	 napovedan	 po	
prerokih	 in	se	bo	z	njim	in	nje-
govim	 uničenjem	 končala	 zgo-
dovina	 človekove	 “samouprave”	
na	svetu.

V	primerjavi	s	prerokovanim	
Antikristom	 je	 južnokorejski	
študent	 na	 žalostni	 ameriški	
univerzi	 majhna	 riba.	 A	 takih	
majhnih	rib	bo	s	časom	vse	več	
in	 tudi	nekoliko	večje	bodo,	 saj	
tako	kakor	majhni	potresni	sunki	
v	svoji	vse	večji	pogostosti	napovedujejo	velik	potres,	
ki	pokoplje	pod	seboj	cela	mesta,	tudi	majhni	antikristi	
s	svojim	vse	pogostejšim	in	vse	bolj	obnorelim	pojavlja-
njem	še	kako	zanesljivo	napovedujejo	prihod	velikega,	
v	vsej	človeški	zgodovini	največjega	Kristusovega	na-
sprotnika	na	zemlji,	apokaliptičnega	Antikrista.

Kako	nebogljena	je	pred	temi	pojavi	človeška	veda,	
sem	pred	nedavnim	v	svojo	zabavo	prebral	v	nekem	
slovenskem	časopisu,	kjer	psihološki	svetovalec	takole	

razloži	vpraševalki	vse	pogostejše	pojave	vse	bolj	bru-
talnega	nasilja	na	slovenskih	šolah:	»Odprite	strani	črne	
kronike	v	časopisih,	poglejte	televizijska	poročila	o	voj-
nah	in	terorizmu	po	svetu,	oglejte	si	kriminalne,	pusto-
lovske	 filme	 in	celo	otroške	 risanke	–	povsod	boste	
naleteli	na	nasilje.	To	preplavlja	svet	in	mladi	ga	nehote	
dojemajo	kot	vrednoto.	Pred	nasiljem	jih	ni	mogoče	
izolirati,	toda	če	bodo	otroka	že	starši	v	najnežnejšem	
obdobju	 z	 vztrajnostjo	 prepričali,	 da	 ne	 sme	 mučiti	

mravljice,	 ker	 je	 živo	bitje	 in	 jo	
to	boli,	potem	tudi	pozneje	ne	bo	
težko	 šolarjem	 privzgojiti	 čuta,	
da	bodo	razpoznavali	nasilje	kot	
človeško	nevrednost.«	Dobrohot-
ni	psihološki	svetovalec	je,	ne	da	
bi	se	tega	prav	zavedal,	uporabil	
natanko	 isti	 seznam	 krivcev,	 da	
bi	tako	razložil	nasilje,	kakor	ga	
je	 naštel	 korejski	 študent	 Ho	
Seung-Hui,	da	bi	sebe	prikazal	kot	
drugega	“Jezusa”.	Ni	pa	razložil,	
od	kod	izvira	nasilje	v	množičnih	
občilih.	 To	 je	 samo	 potiskanje	
problema	z	ene	mize	na	drugo.	
S	pravljico	nasilju	ne	bomo	nare-
dili	konec.

Biblija	pozna	prijem,	ki	je	ne-
primerno	bolj	učinkovit.	Najprej	
spoznati	 človekovo	 pokvarjeno	
naravo	in	se	ne	vdajati	pogubnim	

iluzijam	rousseaujevstva,	da	je	človek	v	osnovi	dober,	
pokvari	pa	ga	človeška	družba,	ne	da	bi	nam	filozof	
povedal,	kako	 je	zašlo	zlo	v	družbo,	ki	naj	bi	potem	
kvarila	posameznika.	Drugi	korak	biblijske	rešitve	je	
razglasitev	svojega	bankrota	pred	Bogom.	Temu	sledi	
spreobrnitev,	 ki	 se,	 če	 je	 pristna,	 nujno	 izteče	 ne	 v	
igranje,	temveč	v	posnemanje	Boga,	v	hojo	za	Kristu-
som,	kakor	je	svoje	delo	naslovil	Tomaž	iz	bavarskega	
mesteca	Kemptna.

naša kultura
Silvester	Čuk

M. ELIZABETA KREMŽAR
17. aprila 1878 – 12. marca 1954

»Naše mame nikoli nisem videla drugje kot pri molitvi in delu. Z najstrožjim opazovanjem nisem 
našla pri nji nobene napake, saj so bile njene misli vedno obrnjene k Bogu. Preprosta, neuka žena je 
zajemala veliko vzgojno modrost iz vere. Vzgajala je bolj z zgledom kot z besedo. Ko sem ji nekoč, še 
otrok, pripovedovala nekaj ne ravno spodbudnega, mi ni nič odgovorila, kakor da je moje pripove-
dovanje preslišala. Njen molk je pri meni opravil več, kot bi bile dosegle besede. Spoznala sem, da se 
o slabostih bližnjega brez potrebe ne sme govoriti in bila sem ozdravljena.«

(M. Elizabeta Kremžar, Spomini).

Mati Elizabeta Kremžar, redovnica uršulinka, najboljša slovenska religiozna pesnica, je “odšla 
domov” 12. marca 1954. Živela je vsa v božjem svetu, zato so motivi njenih pesmi predvsem 
evharistični Bog in nebeška mati Marija. Kot je Prešeren izlil v sonetni venec ljubezen do svojega 
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»Moja pot pričenja se in jenja
v Tebi, Kristus«
Najmlajšemu	otroku	v	družini	pravimo	“benjamin”	

(ljubljenček).	 V	 družini	 kovača	 Franca	 Kremžarja	
in	Elizabete	roj.	Tance,	 je	bila	to	Ivanka,	njun	sedmi	
otrok.	Rodila	se	je	17.	aprila	1878	na	Viču,	ki	je	bil	tedaj	

majhna	 vas	 v	 neposredni	
bližini	 Ljubljane.	 Bila	 je	
ljubljenka	 matere,	 daljne	
sorodnice	 prvega	 sloven-
skega	 pesnika	 Valentina	
Vodnika,	vendar	je	ni	razva-
jala,	 temveč	 jo	 je	 modro	
vzgajala.	 Šestletno	 Ivanko	
je	 peljala	 v	 “vnanjo	 šolo”	
k	 uršulinkam	 v	 Ljubljani.	
Deklica	je	vsak	dan,	ob	vsa-
kem	 vremenu,	 prehodila	
dolgo	 pot	 od	 današnje	 vi-
ške	 cerkve	 do	 uršulink	 in	
nazaj.	Redovnicam,	svojim	
učiteljicam,	 je	 začela	 zgo-

daj	pripovedovati,	da	bo	tudi	ona	“nuna”.
V	višjih	razredih	osnovne	šole	je	nanjo	odločilno	

vplivala	m.	Stanislava	Skvarča,	kateri	je	zaupala	svojo	
prvo	pesmico	Vigred.	Mati	Stanislava,	tudi	sama	pesni-
ca,	jo	je	pohvalila	in	pod	njenim	vodstvom	je	Ivanka	
dozorela	v	pravo	pesnico.

Po	končani	osnovni	in	meščanski	šoli	in	učiteljišču	
pri	 uršulinkah	 (že	 kot	 redovna	 kandidatka)	 je	 leta	
1898	 prejela	 redovno	 obleko	 in	 redovno	 ime	 sestra	
Elizabeta	 od	 Marijinega	 darovanja.	 Popolnoma	 se	
je	 darovala	 Bogu,	 kot	 je	 izpovedala	 v	 mnogih	 svojih	
pesmih.	Leta	1902	je	opravila	izpit	za	meščanske	šole	
(matematično-tehnična	 smer).	 Od	 leta	 1923	 dalje	 je	
bila	ravnateljica	uršulinskega	učiteljišča.	Zaupali	so	ji	
tudi	druge	odgovorne	naloge:	dolgo	časa	je	bila	pro-
vincialna	predstojnica	za	Jugoslavijo.

»Le Njemu duša moja poje«
»Meni	 je	pesem	odprla	pot	k	Bogu,	odkrila	mi	 je	

lepoto	presvete	evharistije	in	mi	dala	priliko	za	blago-
slovljen	 evharistični	 in	 marijanski	 apostolat	 med	
dušami,«	je	zapisala	m.	Elizabeta	v	svoji	Duhovni	opo-
roki.	Pesniški	talent	je	sprejemala	kot	Božji	dar,	zato	
je	z	njim	hotela	peti	slavo	Njemu,	ki	ji	ga	je	naklonil.	
Njena	učenka,	m.	Simona	Fras,	ki	je	ob	dvajsetletnici	
njene	smrti	pripravila	izbor	pesmi	matere	Elizabete,	
je	v	Orisu	njenega	življenja	zapisala:	»Pesem	ji	je	dosti-

krat	 pomenila	 molitev,	 otroški	 razgovor	 z	 Bogom,	
meditacijo	v	pravem	 pomenu	 besede,	 izliv	 ljubezni,	
izraz	 najgloblje	 predanosti	 slabotne	 stvari	 svojemu	
Stvarniku.«

Kot	pesnica	je	bila	samorastnica	in	ob	prebiranju	
njenih	 pesmi	 začutimo,	 da	 ji	 je	 manjkal	 svetovalec-
strokovnjak.	Verni	slovenski	duši	pa	se	je	m.	Elizabeta	
zelo	približala.	Verzi	so	ji	tekli	gladko,	njena	lirika	je	
primerna	za	petje.	Precej	njenih	pesmi	je	uglasbenih	
in	danes	odmevajo	z	naših	korov	njene	evharistične	in	
marijanske	pesmi	(Prvi,	ki	natrosi	v	jutro,	Pozdravljena,	
Mati	dobrega	sveta,	Stotisoč	pozdravov	jaz	hranim	za	
te).	Melodije	so	jim	dali	priznani	glasbeniki	med	njimi	
p.	Hugolin	Sattner,	ki	 je	bil	njen	spovednik-duhovni	
voditelj	v	mladih	 letih.	Njene	pesmi	so	 izšle	v	 štirih	
knjigah:	 Iz moje celice I.	 in	 II., Slava sveti hostiji	 in	
Cvetje na poti življenja,	kjer	so	zbrane	njene	prigod-
nice	za	razne	praznike	in	jubileje.

»V življenju bila ves zaklad je moj
evharistija«
Pisatelj	 Ivan	Tavčar	 je	umirajoč	želel	slišati	njene	

pesmi.	Brala	mu	jih	je	žena	Franja	in	Tavčar	je	dejal:	
»Velika	žena	je	in	srečna,	ker	smotrno	stopa	k	svojemu	
cilju.«	Na	 tej	poti	 je	njene	korake	usmerjala	molitev.	
Nihče	ni	toliko	preklečal	pred	tabernakljem	kot	ona	
in	najbrž	 tudi	nobena	 od	njenih	 sosester	 ni	 zmolila	
toliko	 rožnih	 vencev	 kot	 ona.	 Vsak	 dan	 je	 pri	 maši	
molila:	 »Moj	 Jezus,	 naj	 naučim	 vse	 ljudi,	 da	 te	 bodo	
razveseljevali,	namesto	da	bi	te	z	grehom	žalili.«	Zve-
čer,	 po	 opravljenih	 dolžnostih,	 je	 mati	 Elizabeta	 šla	
“na	 oddih”	 pred	 tabernakelj.	 »Tisti	 prelepi	 večerni	
trenutki	 pred	 tabernakljem	 čudovito	 lepo	 svetijo	 v	
dušo,	tisti	hip	predejo	blaženo	nit	med	božjim	Srcem	
in	mojim	revnim	in	me	vedno	bolj	priklepajo	nanj.«	
Kot	provincialna	predstojnica	si	je	prizadevala,	da	bi	
redovnice	dobile	 tabernakelj	 in	z	njim	Najsvetejše	v	
svojih	kapelah,	kjer	se	zbirajo	k	molitvi.	Ob	desetletnici	
postavitve	tabernaklja	v	ljubljanski	samostanski	kapeli	
je	iz	njenega	srca	privrela	zahvala:	»O	Jezus,	kaj	si	bil	
ti	meni	v	tej	zlati	hišici!	Koliko	tvojih	svetih	pogledov	
je	 šlo	od	 tod	za	menoj,	koliko	blaženih	navdihovanj	
je	priplavalo	k	meni	 iz	 tega	blagoslovljenega	šotora,	
koliko	nebeške	ljubezni	se	je	prelilo	iz	tvojega	božjega	
Srca	v	mojo	dušo!«

Želela	je,	da	bi	umrla	v	ljubljanskem	samostanu	v	
bližini	evharističnega	Jezusa.	Ta	želja	se	ji	je	izpolnila	le	
deloma:	umrla	je	v	bližini	tabernaklja,	vendar	v	škofje-
loškem	samostanu.

ideala – Primčeve Julije, tako je ona zapela visoko pesem ljubezni svojemu nadzemskemu idealu, 
Kristusu, kar pove akrostih njenega Venca: Slava tebi, Jezus. In kot je Prešeren v sonetih nesreče 
zajel vso globoko tragiko življenja, tako je hotela ona v Sonetih sreče izraziti vso svojo globoko srečo 
življenja v Bogu.

LJUBITI LJUDI POMENI PRIZNATI NJIHOVE DAROVE IN JIM JIH POMAGATI RAZVIJATI;
POMENI SPREJETI NJIHOVE RANE IN BITI Z NJIMI POTRPEŽLJIV IN SOČUTEN.

Jean Vanier
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V	mozaiku	naše	Evrope	obstaja	tudi	neka	posebna	
realnost,	 kjer	 prevladuje	 recipročnost,	 po	 domače	
načelo	“daj-dam”.	Na	obmejnem	pasu	med	Nemčijo	in	
Dansko	živita	dve	manjšini:	danska	v	Nemčiji	in	nemška	
na	 Danskem.	 Obe	 državi	 pa	 se	 ravnata	 po	 načelu	
recipročnosti:	jaz	zagotovim	“tvoji”	manjšini	nekaj,	če	ti	

zagotoviš	“moji”	isto.	Geografsko	nosita	ti	dve	področji	
naziva	Südschleswig	 (v	Nemčiji)	 in	Nord Slesvig	 (na	
Danskem),	in	sta	bili,	kot	je	“klasično”	za	področja,	kjer	
je	prisotna	kaka	manjšinska	skupnost,	večkrat	jabolko	
spora	med	obema	državama.	Področje	Südschleswig,	
katerega	pripadnost	nemški	državi	danes	ni	vprašanje,	
je	bilo	npr.	vse	do	leta	1864	neprekinjeno	v	rokah	dan-
ske	kraljevine.	Dejansko	je	danski	narod	predstavljal	
tukajšnje	 avtohtono	 prebivalstvo,	 v	 dolgih	 stoletjih	
srednjega	 veka	 pa	 so	 se	 v	 Südschleswig	 priseljevali	
tudi	Nemci.	Zgodovinske	strani	tega	predela	govorijo	
o	 številnih	 ključnih	 trenutkih,	 ko	 se	 je	 prebivalstvo	
moralo	 odločati	 za	 pripadnost	 eni	 ali	 drugi	 državi.	
Te	 predele	 označuje	 predvsem	 dejstvo,	 da	 tu	 živeči	
danski	narod	ni	nikoli	ostal	sam.	Naj	so	bili	to	bratje	
in	 severnejših	 danskih	 pokrajin	 ali	 pa	 skandinavski	
bratranci	 iz	 Švedske	 in	 Norveške,	 usoda	 tukajšnjega	
delčka	skandinavske	kulture	ni	bila	nikoli	na	milost	
in	nemilost	prepuščena	usodi,	ki	bi	ji	jo	z	vrha	krojila	
država.	Najznačilneši	primer	te	skandinavske	solidar-
nosti	lahko	zasledimo	v	prejšnjem	stoletju.	Leta	1848	
se	je	namreč	na	tisoče	ljudi	iz	vse	Danske,	Norveške	in	

Švedske	zavzelo	za	to	področje,	ki	je	takrat	pripadalo	
danski	kraljevini,	vanj	pa	so	bile	uperjene	pruske	os-
vajalne	sile.	Tako	imenovano	“skandinavsko	gibanje”	je	
iskalo	predvsem	tesnejših	vezi	in	morebitno	politično	
združitev	med	Dansko,	Norveško	in	Švedsko.	Množična	
skandinavska	 pomoč	 pa	 ni	 mogla	 preprečiti,	 da	 ne	
bi	 področje	 Schleswig-Holsteina	 (torej	 celotnega	
področja,	 katerega	 si	 danes	 delita	 Nemčija	 in	 Dan-
ska,	na	katerem	sta	prisotni	danska	oziroma	nemška	
manjšina)	prešlo	v	pruske	(torej	nemške)	roke,	kar	je	
nedvomno	vplivalo	na	moralo	danske	države,	seveda	
poleg	vpliva	na	njeno	notranjo	politiko.

Zaključno	 piko	 v	 tem	 sosledju	 dogodkov	 pa	 je	
napisalo	prebivalstvo	celotnega	področja	Schleswig-
Holstein,	kateremu	je	bila	leta	1920	predložena	refe-
rendumska	glasovnica	z	vprašanjem,	ki	bi	v	naslednjih	
letih	 bilo	 možno	 tudi	 na	 Severnem	 Irskem:	 kateri	
državi	želite	pripadati?	Rezultat	je	bil	dokaj	predvid-
ljiv:	 večina	 prebivalcev	 južnega	 dela	 se	 je	 izrekla	 za	
Nemčijo,	 severnega	 pa	 za	 vrnitev	 te	 zemlje	 Danski.	
Od	 takrat	 naprej	 so	 Danci	 v	 Südschleswigu,	 torej	
južnem	 delu	 tega	 ozemlja	 postali	 narodna	 manjšina	
v	 Nemčiji.	 V	 resnici	 je	 njihov	 položaj	 skoraj	 vzoren	
za	številne	manjšine	v	Evropi,	ni	pa	bilo	vedno	tako.	
Nacistična	pest	je	bila	trda	tudi	zanje,	predvsem,	ker	
je	 Hitler	 stremel	 po	 popolni	 germanizaciji	 teh	 ljudi	
in	teh	krajev,	 tako	kot	 je	bilo	v	načrtu	za	Avstrijo	 in	
Češkoslovaško.	Zato	ni	čudno,	da	se	je	v	okviru	dan-
ske	manjšine	(in	dela	nemškega	prebivalstva)	razvilo	
močno	protestno	gibanje,	ki	 si	 je	želelo	priključitev	
območja	Südschleswig	Danski.	Do	tega,	kot	je	znano,	ni	
prišlo.	Povojna	leta	so	prinesla	s	sabo	cel	koš	“novosti”.	
Tako	se	je	iz	dneva	v	dan	število	pripadnikov	danske	
skupnosti	 v	 Nemčiji	 izredno	 povečevalo.	 Žal	 ni	 res,	
da	 številke	 nikoli	 ne	 lažejo:	 to	 je	 eklatanten	 primer.	
Razlaga	te	spremembe	je	bil	denar	in	razne	materialne	
dobrine,	katerih	so	bili	deležni	Danci	v	Nemčiji	zaradi	
utrpelih	krivic.	Danci	so	svojim	“lažnim	bratom”	dali	
vzdevek	 Speckdanen	 (“špeh	 Danci”).	 Resnična	 slika	
tega	področja	se	 je	pokazala	na	volitvah,	 in	sicer	ne	
takoj	po	vojski,	ko	so	seveda	vsi	množično	glasovali	za	
dansko	stranko	Südschleswiger Wahlberband,	ker	se	
jim	je	to	splačalo,	temveč	na	vseh	kasnejših	volitvah	
v	 povojnih	 desetletjih,	 ki	 so	 pokazale	 verodostojno	
sliko	področja.

evropa narodov
Vida	Valenčič

Danci v Nemčiji
delček Skandinavije na “jugu”	(1)

Kappeln – dvižni most

GORJE NARODU, KADAR IMAJO FANATIKI PRVO BESEDO, ZA SEBOJ PA NIMAJO NIKOGAR,
KI BI IMEL DRUGO BESEDO. Janez Mencinger
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Ali	 obstoja	 kak	 islamski	 načrt	
glede	sveta?	Pogosto	govore	o	ne-
kem	dokumentu,	objavljenem	med	
sestankom	v	Indiji	okrog	1996	(ki	
ga	 pa	 nikoli	 nisem	 videl),	 v	 kate-
rem	naj	bi	bila	podana	strategija	za	
spreobnjenje	Evrope	v	islam	do	leta	
2050.	Do	konca	21.	stoletja	pa	naj	bi	
se	v	islam	spreobrnil	ves	svet.

Sodim,	da	je	vse	to	pravljica	ali	
pa	 napihnjeno	 govoričenje.	 Ena	

stvar	je	pa	gotova:	spreobrniti	vse	muslimanske	države	
k	islamu	tako,	da	bi	jih	preoblikovali	iz	“muslimanskih”	
v	“islamske”	z	uvedbo	šarije.	To	je	načrt,	ki	živi	najmanj	
60	let	med	Muslimanskimi	brati	in	ga	zdaj	podpirajo	
Savdska	Arabija	in	mnoge	druge	dežele:	Pakistan,	In-
donezija,	Malezija…

Druga	faza	tega	načrta	–	ki	pa	poteka	istočasno	–	je	
islamizirati	 kristjane,	 ki	 žive	 v	muslimanskem	 svetu.	
To	 se	 dogaja	 povsod,	 kjer	 so	 radikalni	 muslimani:	 v	
Pakistanu,	Bangladešu,	Egiptu,	Iraku…	To	smo	videli	
pred	nedavnim	v	Iraku,	kjer	so	uvedli	–	čeprav	samo	
v	nekaterih	četrtih	Bagdada	–	“kalifate”,	kjer	se	morajo	
kristjani	ali	spreobrniti	v	islam,	ali	pa	morajo	plačati	
“jizya”,	 davek	 za	 varstvo,	 in	 ostanejo	 drugorazredni	
državljani.

Spreobrniti Evropo
Tretja	faza	je	spreobrniti	Evropo	(in	Evropa	je	za	

muslimane	 simbol	 krščanstva).	 Predvsem	 dresirati	
mlade	muslimane,	rojene	v	Evropi	z	delom	imamov,	
vzgojenih	v	radikalni	ideologiji	v	mošejah,	v	zaporih,	v	
knjižnicah.	Prizadevati	si	za	propagando.	Iz	Pakistana	
je	prišla	metoda	“tabligh”.To	gibanje	se	je	razširilo	po	
vsej	 Evropi	 in	 je	 nekakšno	 misijonsko	 gibanje	 tipa	
“sufi”,	mistično,	ki	je	spreobrnilo	na	desetine	tisočev	
Evropejcev.

Drugo	gibanje,	ki	hoče	spreobrniti	Evropo	je	radi-
kalni	 islam,	 ki	 je	 kritičen	 kar	 povprek	 do	 evropske	
kulture.

Toda	po	mojem	mnenju	 je	najnevarnejša	usmeri-
tev	–	ker	 je	najbolj	premetena	–	 tista,	ki	 jo	 je	 razvil	
Tariq	Ramadan,	ki	je	postal	vodja	in	izvedenec,	ki	ga	

kličejo	 mnoge	 vlade	 kot	 svetovalca.	 Ramadan	 pravi:	
hočemo	 biti	 evropski	 muslimani.	 Za	 kaj	 takega	 pa	
nas	 mora	 evropska	 družba	 priznati	 in	 nam	 pustiti	
vso	širino	 izražanja.	V	resnici	gre	za	preobrazbo	ev-
ropskega	družbeno-pravnega	sistema,	da	bi	prišli	do	
spreobračanja	ljudi.	Tukaj	gre	za	islamizacijo	struktur	
izhajajoč	iz	postavke:	Evropa	nima	več	duše,	ima	samo	
tehnologijo.	 Islam	 je	 edina	 vera,	 ki	 lahko	 izpolni	 to	
praznino.

V	vsej	zgodovini	islama	je	do		spreobrnjenj	prišlo	
preko	spremembe	sistema.	V	Egiptu	na	primer,	je	kri-
stjan,	ki	je	hotel	imeti	neko	politično	vlogo,	moral	prej	
ali	slej	postati	musliman,	družina	pa	mu	je	samodejno	
sledila.	Kdor	hoče	danes	biti	minister	ali	zdravnik	pri-
marij	ali	general	v	vojski,	mora	imeti	prednost,	da	je	
musliman.	Na	ta	način	so	se	v	stoletjih	najboljši	razumi	
preselili	in	z	njimi	vse	njihovo	potomstvo.

Isto	se	dogaja	s	porokami:	vse	ženske,	ki	se	poročijo	
z	muslimanom,	postanejo	muslimanke.	In	vendar	po	
Koranu	 judinji	 ali	 kristjanki	 zaradi	 poroke	 ni	 treba	
menjati	vere	skladno	s	5.	vrstico	5.	poglavja	(ki	je	po	
mnenju	 muslimanov	 zadnje	 od	 Boga	 razodeto	 po-
glavje):

»Danes	 so	 razglašene	 za	 dovoljene	 dobre	 stvari,	
dovoljena	vam	je	jed	tistih,	ki	jim	je	bila	dana	Knjiga,	
kot	je	tudi	vaša	jed	njim	dovoljena.	Kot	žene	so	vam	
dovoljene	 poštene	 ženske	 med	 verniki,	 kakor	 tudi	
poštene	ženske	med	njimi,	ki	jim	je	bila	dana	Knjiga	
prej	kot	vam,	če	jim	le	daste	vaše	dote	in	živite	čisto	
brez	prešuštvovanja	 in	 jemanja	 ljubic.	 In	kdor	zataji	
vero,	bo	vse	njegovo	delo	razrušeno,	v	onostranstvu	
pa	bo	med	tistimi,	ki	izgubljajo.«

V	Italiji	in	v	Evropi	pa	je	zdaj	kar	splošno,	da	evrop-
ska	ženska	postane	muslimanka,	da	bi	se	poročila	s	Tu-
nizijcem,	Libijcem	ali	Maročanom,	čeprav	šarija	tega	ne	
zahteva.	Skrajneži	silijo	muslimane,	da	to	zahtevajo	od	
ženske,	ki	zaradi	čustva	hitro	popusti,	če	nima	močne	
verske	podlage	in	se	ne	zaveda	posledic.

Tja	do	50.	let	prejšnjega	stoletja	so	se	islamski	poli-
tiki	bahali,	če	so	imeli	krščansko	ženo.	Danes	ni	več	
tako.	 Pa	 ne	 samo	 v	 islamskih	 deželah,	 ampak	 tudi	 v	
deželah	 krščanske	 tradicije.	 To	 je	 zmaga	 islamskega	

islam
P.	Samir	Khalil	Samir

načrt
za spreobrnjenje sveta v islam?

Nekatere teorije o spreobrnjenju sveta v islam so pravljica. Toda neprestana propa
ganda in neka vrsta družbene in kulturne kolonizacije islama na zapadu je resnična. 

Savdska Arabija daje finančno podporo, razkristjanjenje daje versko pobudo,
nevednost in zadrega zapadnih vlad pa naredi ostalo.
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radikalnega	 sveta,	 ki	 spreobračajo	 k	 islamu	 »tudi	 v	
njihovem	krščanskem	svetu«,	kot	pravijo.

Islamsko zagrinjalo in brada
Tudi	zunanji	videz	je	del	prozelitske	akcije:	hijab,	

chador	in	drugo	naredijo	muslimanske	množice	vidne,	
medtem	 ko	 razkristjanjenje	 vodi	 do	 izginjanja	 vseh	

krščanskih	 verskih	 znakov.	 Simboli	
islamske	 pripadnosti	 imajo	 poleg	
verske	 vrednosti	 jasen	 političen	 po-
men	za	tiste,	ki	so	o	njih	prepričani.	
Iz	tega	razloga	nekatere	muslimanske	
in	 evropske	 države	 prepovedujejo	 v	
javnih	 uradih	 te	 znake,	 ki	 potrjujejo	
pripadnost	islamu.	Iz	enakih	razlogov	
je	bila	v	Egiptu	večkrat	prepovedana	
določena	 oblika	 brade:	 v	 radikal-
nem	 islamu	 dobe	 vsi	 verski	 simboli	
politično	razsežnost.

V	 sodobni	 muslimanski	 literaturi	
pogosto	 razpravljajo	 o	 teh	 temah.	
Pravijo:	 moramo	 spreobrniti	 Evropo	
in	sredstva	za	to	so;	Evropa	je	zdaj	po-
ganska,	zato	 jo	 je	treba	premagati	 in	
spreobrniti.	 Druga	 pogosta	 tema	 je	
razkristjanjenje	zapada,	v	čemer	vidijo	

prvi	korak	k	njegovi	spreobrnitvi	v	islam.
Zaradi	finančne	in	ideološke	moči	Savdske	Arabije	

se	 ideologija	wahabitov	 in	Muslimanskih	bratov	 širi	
povsod:	v	časopisih,	na	televiziji,	v	imamskih	šolah,	v	
financiranju	za	gradnjo	mošej	in	islamskih	centrov.

V	Italiji	in	Franciji	obstojata	“podružnici”	teh	gibanj.	
Na	 žalost	 v	 Evropi	 jemljejo	 te	 islamske	 filosavditske	
skupine	kot	izhodišče	za	dialog	z	islamom,	čeprav	jih	
večina	muslimanov	ne	priznava	kot	svoj	lasten	izraz.	
Toda	evropske	vlade	sprejemajo	njihove	nasvete	bodisi	
iz	 nevednosti,	 bodisi	 iz	 praktičnih	 razlogov,	 bodisi	
zaradi	kompromisa.

Sklep: skupaj počlovečiti svet
Muslimanski	 svet	 gre	 skozi	 svojo	 največjo	 krizo.	

Soočenje	 z	 modernostjo,	 ki	 jo	 predstavlja	 in	 razvija	

Zapad,	ki	ga	imajo	vedno	za	“krščanskega”,	“konkurenč-
nega”	in	pogosto	“sovražnega”	postavlja	pod	vprašaj	
stalni	in	neoporečni	islamski	red.	Stoletja	skoraj	brez	
razvoja	misli	naredijo	to	soočenje	še	bolj	očitno.	Po	toli-
ko	hvaljeni	veličini	islama	v	9.	in	11.	stoletju	je	danes	
čutiti	njegov	propad.

Nekateri	se	zatekajo	v	preteklost,	ko	so	muslimani	
začeli	osvajati	 svet	 (7.	 stoletje),	ki	ga	 imajo	za	 “zlato	
dobo”	islama.	Drugi	iščejo	moč	v	nasilju	in	padejo	v	
terorizem	v	 imenu	Boga	in	mislijo	da	hkrati	branijo	
islam	in	Boga.	Spet	drugi	iščejo	iz	islama,	ki	ga	živijo	kot	
breme,	kot	primež,	kot	ječo,	izhod	v	smeri	praktičnega	
ateizma,	včasih	pa	tudi	krščanstva.

S	svoje	strani	gre	pa	tudi	zahodni	svet	–	krščanske	
osnove,	četudi	nekateri	to	zanikajo	–	skozi	veliko	krizo.	
Ker	so	Boga	razglasili	za	človekovo	iznajdbo,	vero	pa	
za	mamilo	(»opij	za	ljudstva«),	so	se	znašli	v	ideološki	
in	 duhovni	 praznini.	 Nekateri	 –	 idealisti	 –	 beže	 v	
prihodnost	in	sanjajo	o	boljših	svetovih,	drugi	v	racio-
nalizem,	ki	je	brez	vsake	etične	in	duhovne	vrednosti,	
spet	drugi	v	absolutno	svobodo,	ki	uničuje	sama	sebe.	
Končno	jih	je	pa	mnogo,	ki	živijo	nekakšen	praktičen	
materializem.

Spopadu	 civilizacij	 se	 ni	 mogoče	 izogniti:	 spreo-
brnjenje,	ki	ga	ocenjujejo	kot	izdajo,	ki	zasluži	smrt,	je		
znamenje	tega	spopada.	Delitev	sveta	na	dva	dela,	na	
svet	dobrih	in	svet	hudobnih,	je	postala	obsedenost.	
Stanje	 razvidimo	 iz	analize,	ki	 jo	 je	naredil	profesor	
Ratzinger	(sicer	papež	Benedikt	XVI.)	v	svojem	moj-
strskem	 predavanju	 in	 univerzi	 v	 Regensburgu	 12.	
septembra	2006:	razumarstvo	brez	duha	(razum	brez	
vere)	 na	 zapadu,	 razumarstvo,	 ki	 je	 postalo	 nasilje	
(vera	brez	razuma)	v	islamu.	Dve	nasprotni,	pa	vendar	
vzporedni	skušnjavi.

Rešitev	je	v	rokah	vernikov,	ki	niso	fanatiki	–	musli-
manov	in	drugih	–,	ki	so	odprti	za	vse,	kar	je	človeško,	
za	oblikovanje	–	skupaj	z	drugimi,	vernimi	in	never-
nimi	–	bolj	človeškega	sveta,	za	humanizacijo	sveta.	To	
je	izziv	21.	stoletja:	sprejeti	izziv	očiščevalne	svobode	
ne	da	bi	padli	v	razpuščenost;	izziv	modernosti	ne	da	
bi	zavrgli	vse	preteklo,	pa	tudi	ne	da	bi	ga	objokovali;	
izziv	demokracije,	ne	da	bi	padli	v	nered	in	nasilje.

Po	mnenju	strokovnjaka	ZN-a	je	uporaba	biogoriv	
namesto	nafte	in	bencina	zločin	proti	človeškosti,	saj	
zaradi	tega	stradajo	milijoni.

Vse	večja	uporaba	biogoriv	prinaša	pomanjkanje	
hrane	 in	 rast	 cen	 pridelkov,	 je	 prepričan	 neodvisni	
strokovnjak	Jean	Ziegler,	ki	je	celo	pozval	k	petletnemu	
moratoriju	na	proizvodnjo	biogoriv,	da	bi	preprečili	
katastrofo.	V	tem	času	bi	po	njegovih	besedah	strokov-
njaki	nedvomno	odkrili,	kako	biogoriva	pridobivati	iz	
kmetijskih	odpadkov	namesto	 iz	pšenice,	koruze	ali	

biogoriva prinašajo katastrofo
najbolj trpijo revne afriške države

sladkornega	trsa.
Zaradi	visokih	cen	nafte	v	zadnjem	času	in	povečani	

skrbi	 za	 okolje	 mnoge	 države	 iščejo	 rešitev	 v	 proiz-
vodnji	 biogoriv,	 pri	 katerih	 sta	 vodilni	 proizvajalki	
ZDA	in	Brazilija.	V	zadnjem	letu	so	se	zaradi	velikega	
povpraševanja	cene	pšenice	podvojile,	medtem	ko	so	
cene	koruze	kar	štirikrat	višje.

Revni še bolj lačni
Ziegler	opozarja,	da	proizvodnja	biogoriv	prispeva	
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Dilema,	pravi	spoštovani	SSKJ	(Slovar slovenskega 
knjižnega jezika),	je	»položaj,	ko	se	je	treba	odločiti	
med	dvema	danima	možnostima«.	Nekega	vročega	ja-
ponskega	dne	me	je	prijateljska	družina	–	štirje	pogani,	
dve	katoličanki	–	povabila	v	hladne	gozdove	v	gorati	
pokrajini	Kanagáwa.	Vroč	japonski	dan	pomeni,	da	se	
zvečer	ne	da	spati	tja	do	desetih.	Menda	vročini	ugaja	
bivanje	v	prestolnici.	Šele	težaški	ribiški	vetrovi	z	morja	
jo	lahko	preženejo.	Tisti	obljubljeni	hladni	gozdovi	so	
tudi	 kratica	 za	 japonsko	 kopališče	 z	 izvrstno	 hrano	
–	oprostite	–	surovih	rib.

Poglavar	 zgoraj	 omenjene	 družine	 mi	 reče	 po	
telefonu:

»Z	vabilom	je	združen	en	sam	pogoj.«
»Denar?«	vprašam	kar	se	da	enostavno,	nečustveno.
»Denar?	Ali	smo	Vas	že	kdaj	obremenili?«
»Nikoli,«	priznam.	Menda	se	celo	nasmehnem,	kar	

pa	na	drugem	koncu	žice	ni	vidno.
»Naša	 družina	 visoko	 ceni	 Vaše	 vživetje	 v	 našo	

kulturo.	A	nekaj	Vam	manjka:	ne	upate	se	iti	z	nami	v	
skupno	japonsko	kopel.	Tokrat	morate	z	nami.	To	je	
edini	pogoj.	Sicer	morate	ostati	v	Tokiu.«

Na	hrbtu	že	čutim,	kako	polzi	vročina	po	meni.	V	
daljavi	stojijo	hladni	gozdovi	in	me	čakajo.

»Dragi	 gospod	 Tákao«	 (tako	 je	 ime	 družinskemu	
poglavarju),	 »Vaše	vabilo	mi	 je	v	čast.	A	kakor	so	na	
Japonskem	materine	besede	svete,	tako	je	tudi	meni	
mamina	beseda	sveta:	sramežljivost	dela	moškega	lepe-
ga,	tudi	če	ima	grd	obraz.«

Čujem	rahel	smeh	na	drugem	koncu	žice.
»Oprostite,	pozabil	sem	Vam	razložiti,	da	so	japon-

ska	javna	kopališča	razdeljena	na	dva,	med	seboj	ločena	
prostora.	Torej	pridete?«

»Pridem,«	brez	obotavljanja	odgovorim.	Brez	obota-
vljanja	v	glasu,	toda	s	svinčeno	težkim	srcem.

Potem	se	spomnim.	S	sobrati	iz	Jugovzhodne	Azije	
smo	nekoč	šli	plavat	–	blizu	slavnega	mesta	Kamákura	
–;	ko	so	se	prepričali,	da	ni	deklet	v	bližini,	so	se	slekli	
do	 golega	 in	 jaz	 sem	 jih	 posnemal.	 In	 še	 nečesa	 se	
spomnim:	kako	smo	morali	stati	nagi,	vsaj	dvakrat,	pri	
zdravstvenem	apelu	v	italijanskem	koncentracijskem	
taborišču	Gónarsu…

Z	veselimi	pokloni	se	pozdravimo,	gospod	Tákao,	
njegova	družina,	in	jaz.	Ker	smo	se	zmenili,	da	se	gremo	
kopat	pred	večerjo,	 se	gremo	sprehajat	po	krasnem	
hotelskem	vrtu.	Starejša	hči,	katoličanka,	 se	mi	med	
sprehodom	pridruži	in	mi	stisne	roko:

»Čestitam!	Danes	boste	pravi	Japonec!«
Zahvalim	 se	 ji.	 Po	 japonsko	 potisnem	 še	 zmeraj	

nemirne	misli	o	kopeli	v	možgansko	ozadje.	Pogovar-
jamo	 se;	 važno	 je,	 da	 sogovornike	 pazljivo	 poslušaš.	
Vsak	se	srečava	z	vsakim,	prednosti	ni.	Gospod	Tákao	
pogleda	na	uro:

»Še	pol	ure.	Kar	posnemajte	me,	ni	problema.«
Hm,	za	njega	ne.	Kaj	pa	tistih	41	stopinj	Celzija	(106	

F)	vročine,	ki	je	značilna	za	klasično	japonsko	kopel?
V	sobi,	ki	 si	 jo	delimo,	nas	čaka	kopalni	kimono,	

lesene	 opanke	 in	 dve	 brisači.	 V	 predsobi	 kopalnice	
se	slečeš	do	golega	 in	z	manjšo	brisačo	pokriješ	del	
svojega	telesa	in	to	brisačo	pustiš	ob	veliki	kopeli,	iz	
katere	se	dviga	skoraj	neviden	dim	tistih	klasičnih	41	
stopinj	Celzija.

Še	to	moram	pojasniti:	poleg	velike	kopalnice	na	eni	
strani	hotela	za	ženske,	na	drugi	strani	za	moške,	ima	na	
obeh	straneh	vsaka	velika	kopalnica	dodatno	še	manjšo	
–	tako	imenovano	roténburo	–	kopalnico	pod	milim	
nebom,	obdano	s	krasno	urejenim	vrtom;	z	visokim	
zidom	ali	z	visoko	bambusovo	ograjo	je	ločena	od	zu-
nanjega	sveta.	Včasih	je	ta	manjša	kopalnica	tako	velika,	
da	se	da	v	njej	celo	plavati.	Glavno	je,	da	se	počutiš,	kot	

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokyo

iz mojega oguljenega misijonskega cekarja

čisto gola dilema

k	višanju	cen	hrane	v	času,	ko	je	na	svetu	854	milijonov	
ljudi	 lačnih	 in	 zaradi	 lakote	 ali	 bolezni,	 povezanih	 s	
pomanjkanjem	hrane,	vsakih	pet	sekund	umre	otrok,	
mlajši	od	deset	let.	Visoke	cene	žit	najbolj	prizadenejo	
revne	afriške	države,	ki	so	odvisne	od	uvoza	hrane	in	
Ziegler	meni,	da	je	zločin	proti	človeškosti	spreminja-
nje	 namembnosti	 kmetijskih	 zemljišč	 za	 pridelavo	
pridelkov,	ki	jih	bodo	uporabili	za	biogoriva.

Organizacija	 ZN-a	 za	 hrano	 je	 bolj	 previdna	 pri	
napovedih	 glede	 uporabe	 biogoriv	 za	 alternativne	
vire	energije,	saj	meni	da	bi	bila	ta	proizvodnja	lahko	
priložnost	 za	 nekatere	 nerazvite	 države.	 S	 pomočjo	
biogoriv	bi	lahko	tudi	proizvajali	električno	energijo	v	
revnih	predelih,	kjer	nimajo	dostopa	do	elektrike.

Status begunca tudi lačnim
Nekaj	pikrih	je	na	novinarski	konferenci	Ziegler	na-

menil	tudi	Evropi	in	njenem	subvencioniranju	kmetij-
skih	pridelkov,	s	katerim	predvsem	v	podsaharski	Af-
riki	ustvarja	lakoto.	Evropske	vlade	je	kritiziral	zaradi	
ukrepov	 proti	 afriškim	 beguncem	 in	 pozval	 k	 spre-
membi	člena	konvencije	ZN-a	iz	leta	1951,	ki	določa,	
da	ima	status	begunca	tisti,	ki	je	pobegnil	pred	rasnim,	
političnim	ali	verskim	preganjanjem.	Sam	predlaga,	da	
bi	status	begunca	dobili	tudi	tisti,	ki	svojih	držav	bežijo	
zaradi	pomanjkanja	hrane,	saj	so	zdaj	brez	mednarodne	
zaščite.	Seveda	pa	ob	tem	nastane	vprašanje,	kdo	bo	
mogel	sprejeti	vso	množico	možnih	beguncev
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da	si	nekje	v	nepokvarjeni	naravi.	Ta	občutek	okrepijo	
veliki,	težki,	skoraj	neobdelani	kamni,	ki	obdajajo	to	
“manjšo”kopalnico.	 Voda	 je	 vroča,	 a	 drevesa	 okrog	
bazena	nudijo	prijeten	hlad,	ki	ga	gorski	veter	od	časa	
do	časa	potrdi.

Gospod	Tákao	odloži	tisto	majhno	brisačo	in	zdrkne	
v	vodo.	Jaz	za	njim.	V	teh	treh	besedah	je	skrit	spomin	
na	katoličane-mučence,	ki	so	jih	v	17.	stoletju	v	vrelcih	
z	nad	70	stopinj	Celzija	(158	F)	ubijali	v	gorski	divjini	
blizu	Nagasákija;	pa	malce	trepéta	pred	le	41	stopinjami	
vroče	vode;	pa	vdanost	ljubi	Božji	Previdnosti,	ki	svojih	
misijonarjev	ne	pusti	na	cedilu.

Gospod	 Tákao	 me	 radovedno	 gleda,	 jaz	 pa	 mu	
smehljaje	odgovorim	z	lahkotnim	zdrkom	v	vodo.	Le	
prvi	trenutek	občutim	nekaj	kot	srž	vročine	in	že	se	
predam	valovom.

Pozneje	 pri	 večerji	 –	 oprostite:	 polni	 umetniško	

pripravljenih	 surovih	 rib	 v	 enako	 klasični	 japonski	
omaki	–	me	gospod	Tákao	pohvali	pred	vsemi:

»Danes	 sem	 prvič	 videl	 zahodnjaka,	 ki	 smehljaje	
zdrkne	v	41	stopinj	vročo	vodo.«

Hm,	smehljaje…	Malce	sram	me	je	pohvale:	gospod	
Tákao	 ni	 videl	 tistega	 trepeta	 nekje	 na	 dnu	 srca.	 In	
tudi	 ni	 vedel	 za	 Božjo	 Previdnost,	 na	 katero	 se	 mi,	
misijonarji,	 zanašamo	 –	 in	 se	 učimo	 zanašati	 –	 tudi	
če	imamo	pred	seboj	le	majhno	brisačo	in	velik	kotel	
vroče	vode.

Morda	bo	tega	ali	onega,	ki	 to	bere,	kdaj	zaneslo	
na	Japonsko.	Priporočam	“roténburo”,	najbolje	nekje	
v	 gorah.	 Dandanes	 so	 na	 razpolago	 tudi	 mesne	 jedi	
namesto	 surovih	 rib.	 Namesto	 majhne	 brisače	 je	 na	
razpolago	tudi	velika.	Pazite,	prosim,	da	vam	ne	spo-
drsne	na	spolzkih	kamnih	okrog	bazena.	Posvaril	sem	
vas.	Uživajte!

Ministrstvo	za	delo	naznanaja:	krajevni	oblastniki	
uporabljajo	denar,	ki	je	dan	za	socialno	oskrbo,	kot	bi	
bil	njihov.	Zapovedano	je	takojšnje	povračilo	denarja,	
medtem	pa	iščejo	pota,	kako	preprečiti	zlorabe.

Kitajska	 vlada	 je	 »zelo	 zaskrbljena«	 zaradi	 vedno	
pogostejših	 prilastitev	 fondov,	 ki	 so	 namenjeni	 za	
pokojnine.	Privoščijo	si	jih	krajevni	funkcionarji.	Mini-
strstvo	za	delo	je	3.	decembra	2006	ukazalo	krajevnim	
oblastem,	da	morajo	pokriti	primankljaje,	6.	decembra	
pa	 je	prišla	novica,	da	 je	 izginil	eden	od	direktorjev	
Kitajske	banke	skupaj	z	260.000	evri	($343.000).

Zadnji	primer	neupravičene	prilastitve	pokojnin-
skega	fonda	pa	je	bil	med	aprilom	in	julijem	2003	v	
Liaoningu,	kjer	je	funkcionar	izmaknil	11,5	milijonov	
yuanov	(preko	1	milijona	evrov,	oz	$1,32	milijona),	ki	
so	bili	namenjeni	za	kmečke	pokojnine	v	Lianshanu	v	
okolici	mesta	Huluado.	Kot	poroča	krajevni	časopis,	je	
denar	najprej	investiral	v	neko	podjetje,	nato	je	odpisal	
najprej	1,5	milijona,	nato	2	in	potem	8	milijonov.	Pod-
jetje	je	zaradi	slabega	gospodarjenja	izgubilo	6	milijo-
nov	yuanov	in	tako	je	denar	šel.	Zdaj	so	ga	obsodili	na	
3	leta	zapora	zaradi	“zlorabe	uradnega	položaja”.

Najhujša	tatvina	pa	je	prišla	na	dan	septembra	2006.	
Vanjo	je	vmešan	vodja	Komunistične	partije	v	Šanghaju	
Chen	Liangyu	in	številni	drugi	visoki	uradniki	in	važni	

poslovni	ljudje.	Kot	pove	minister	za	delo,	so	se	tatvine	
pokojninskih	fondov	dogajale	vsepovsod	razen	v	Tibe-
tu	in	to	vsega	skupaj	za	7,1	milijarde	yuanov	(skoraj	
$900	milijonov;	izvedenci	pa	sodijo,	da	je	prava	vsota	
precej	višja).	Porabili	so	jih	predvsem	za	vlaganje	“v	
inozemstvu,	za	posojila	podjetjem	in	za	gradnjo	javnih	
poslopij”.	Fukcionarji	uporabljajo	te	fonde	kot	bi	bili	
njihovi,	vedno	jim	pa	ne	uspe,	da	bi	jih	vrnili.

Zdaj	 obljublja	 ministrov	 namestnik	 Liu	 Yongfu	
takojšnje	posege	in	večjo	pazljivost,	obenem	pa	oblasti	
obtožuje	 za	 premajhno	 pazljivost.	 Zahteva,	 da	 mora	
biti	 nemudoma	 povrnjen	 ves	 denar	 in	 da	 morajo	
krajevne	oblasti	pokriti	vsako	vsoto,	ki	je	ni	mogoče	
dobiti	nazaj.

Poleg	tega	bodo	imeli	za	pokojninske	fonde	poseb-
ne	račune	in	oddelki	za	socialno	varnost	morajo	tekom	
enega	 meseca	 prijaviti	 načrte	 za	 boljše	 upravljanje	
denarja.	Verjetno	bo	potrebno	tudi	občasno	poročilo,	
kako	so	bili	fondi	uporabljeni.

Zlorabe	krajevnih	oblasti	so	velik	problem	Kitajske.	
Samo	v	prvi	polovici	leta	2004	je	več	kot	8.300	članov	
Partije	 in	 vlade	 ter	 važnih	 direktorjev	 pobegnilo,	
drugih	6.500	pa	je	izginilo,	da	bi	se	izognili	procesom	
zaradi	korupcije	in	krivične	prilastitve.	Vprašanje	je,	
ali	jih	bodo	kdaj	našli.	Agencija Asia News.

KITAJSKA
oblasti so pokradle upokojencem skoraj 700 milijonov evrov

(994 milijonov dolarjev)

SVET
polovica oceanov je zastrupljenih po človekovi krivdi

Boston,	15.	februarja	2008	–	Na	letnem	sestanku	Ameriškega	združenja	za	napredek	znanosti	je	bil	pred-
stavljen	zemljevid,	iz	katerega	je	razviden	človeško	uničevanje	morskih	okoljskih	sistemov.	Človek	je	zastrupil	
polovico	oceanov	s	podnebnimi	spremembami,	z	onesnaževanjem,	ribarjenjem	in	plutjem	in	ni	prizanesel	prav	
nobenemu	oceanskemu	področju.	Z	natančnim	delom,	ko	so	kvadratni	kilometer	za	kvadratnim	kilometrom	
preiskovali	morja,	so	ugotovili,	da	je	17	človeških	dejavnosti	poškodovalo	41%	oceanskih	okoljskih	sistemov.	
Med	temi	dejavnostmi	so	pomorski	transporti,	zastrupljanje	ali	uničevanje	živalskih	vrst	zaradi	raznih	načinov	
ribolova,	izpuščanje	kislin	v	vodo	in	zviševanje	njene	temperature.	Raziskave	so	pokazale,	da	je	škoda	veliko	
večja,	kot	je	bilo	pričakovati.	Najbolj	so	poškodovana	štiri	morska	območja:	Severno	morje,	Japonsko	morje,	velik	
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HONDURAS
arheološka najdba

Tegucigalpa,	18.	februarja	2008	–	Andres	Garcia	je	na	svojem	vrtu	kopal	jamo	za	stranišče	in	naletel	na	pet	
metrov	globok	jarek,	v	katerem	so	bile	kosti	in	predmeti,	ki	so	verjetno	pripadali	nekemu	dostojanstveniku	kra-
jevne	domačinske	skupnosti	majevskega	izvora.	Tako	bi	to	lahko	bilo	“obredno	pokopališče”,	ki	je	staro	najmanj	
4.000	let.	Narodni	inštitut	za	arheologijo	in	zgodovino	sodi,	da	je	to	izjemno	odkritje.	Agencija Misna.

ZDRUŽENI NARODI
imenovan poseben odposlanec za borbo proti malariji

New	York,	18.	februarja	2008	–	Prvič	v	zgodovini	so	Združeni	narodi	imenovali	posebnega	odposlanca,	ki	
naj	se	spoprime	z	malarijo.	To	je	Ray	Chandler,	ki	ga	je	izbral	generalni	tajnik	Združenih	narodov,	da	bi	zmigal	
politike	in	javno	mnenje	zaradi	bolezni,	ki	v	Afriki	vsako	minuto	ubije	dva	otroka,	in	ki	od	500	milijonov	okuženih	
primerov	vsako	leto	povzroči	vsaj	milijon	mrtvih.	Do	zdaj	so	imeli	Združeni	narodi	posebnega	odposlanca	za	
sindrom	zmanjšane	odpornosti	(sida/aids)	in	za	jetiko,	ne	pa	za	malarijo.	Chandler	je	ustanovitelj	humanitarnega	
združenja	“The	Point	of	Light	Foundation”	in	z	bivšim	generalom	Colinom	Powerjem	soustanovitelj	organizacije	

SOMALIJA
Unicef zahteva pomoč za rešitev 100.000 somalskih otrok

Mogadiš,	12.	februarja	2008	–	Predstavnik	Uncefa	za	Somalijo	je	dejal,	da	mora	v	prihodnjih	dveh	tednih	
priti	v	to	afriško	državo	6	milijonov	evrov	(8,8	milijona	dolarjev),	da	bi	rešili	življenje	100.000	otrok.	»Nahajamo	
se	pred	peklenskim	strojem,	pa	nimamo	orodja,	da	bi	ga	onesposobili,«	je	rekel	predstavnik.	Povedal	je,	da	se	je	
položaj	v	tej	afriški	državi	v	zadnjih	mesecih	tako	poslabšal,	da	2	milijona	ljudi	(24%	vsega	prebivalstva)	preživi	
samo	ob	humanitarni	pomoči.	Poleg	tega	27%	otrok	trpi	zaradi	hude	podhranjenosti.	Da	bi	nadaljevali	s	110	preh-
rambenimi	programi,	ki	so	v	teku	v	Somaliji,	potrebujejo	4	milijone	evrov.	Ostala	2	milijona	pa	sta	potrebna	za	
projekt	čiščenja	vode,	da	bi	se	tako	izognili	smrtno	nevarni	epidemiji	driske	in	kolere.	L’Osservatore Romano.

GABON
nova katedrala

Libreville,	15.	februarja	2008	–	Predstavili	so	načrt	za	zidavo	nove	katoliške	bazilike	v	glavnem	mestu	Libre-
ville.	Zgradba,	ki	bo	imela	obliko	goloba,	bo	stala	na	griču,	ki	dominira	nad	gabonskim	glavnim	mestom	in	bo	
lahko	sprejela	do	4.500	ljudi.	Koncesijo	za	gradnjo	je	dobilo	češko	podjetje	Helika.	Gradnja	je	ocenjena	na	50	
milijonov	evrov,	kar	bo	pokrila	gabonska	vlada	in	neka	švicarska	banka.	V	Gabonu	je	1,300.000	prebivalcev,	od	
tega	je	polovica	katoličanov.	Agencija Misna.

MEDNARODNO
novi članici Ekumenskega sveta Cerkva

Ženeva,	15.	februarja	2008	–	V	Ekumenski	svet	Cerkva	sta	pristopili	Prezbiterjanska	evangeljska	Cerkev	v	Bra-
ziliji	in	Evangeljska	Cerkev	v	Laosu,	vsaka	z	okrog	100.000	pripadniki.	Ekumenski	svet	tako	šteje	349	krščanskih	
Cerkva	z	vsega	sveta.	Agencija Misna.

EKVADOR
nujna stalna pomoč beguncem

Quito,	14.	februarja	2008	–	Varnostni	minister	Gustavo	Larrea	je	zahteval	»stalno	mednarodno	podporo«	za	
pomoč	tisočem	beguncev	in	ilegalnih	priseljencev	iz	Kolumbije.	Po	približni	cenitvi	je	poleg	250.000	rednih	
priseljencev	za	pribežališče	prosilo	najmanj	42.000	Kolumbijcev,	ki	so	žrtve	oboroženih	spopadov	v	domovini.	
Agencija Misna.

MEHIKA
nepismenost se manjša

Ciudad	de	Mexico,	15.	februarja	2008	–	Nagrada	za	dosežene	napredke	pri	opismenjevanju	je	bila	podeljena	
zvezni	državi	Michoacán,	kjer	je	v	njenih	113	županijah	nepismenost	zdrknila	na	3,7%	v	primerjavi	z	narodnim	
povprečjem	8%.	Po	zaslugi	metode	Alfa-TV,	ki	se	opira	na	kubanski	način	učenja	“Jaz	pa	lahko”,	se	je	v	zadnjem	
polletju	naučilo	brati	in	pisati	več	kot	250.000	ljudi	v	skoraj	100	mestih	države	Michoacán.	Agencija Misna.

del	Karibov	in	ožina	Torres.	Je	pa	v	nevarnosti	tudi	vzhodna	obala	Severne	Amerike,	Rdeče	morje,	Sredozemsko	
morje,	Perzijski	zaliv,	Perzijsko	morje	in	mnoga	področja	zapadnega	Pacifika.	Najmanj	sta	prizadeta	severni	in	
južni	tečaj,	vendar	je	tam	problem	topljenja	ledu	zaradi	splošnega	dviga	temperature	na	zemlji,	tako	da	sta	tudi	
ti	dve	območji	v	nevaranosti.	Agencija Misna.
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Avtor knjige veliko govori tudi o katoličanih, ki so se pridružili 
OF. S tem verjetno misli na krščanske socialiste in kocbekovce. 
V vlogi, ki so jo odigrali, ne more, da ne bi videl tragičnosti. Če
prav jih je izvorno gnal »osvobodilni duh«, so morali pristati na 
Dolomitsko izjavo, ki jih je oropala politične identitete, poleg 
tega pa je njihov podpis na tem papirju pomenil »pristanek 
na bodočo komunistično Slovenijo«. Toda odgovornost  za ta 
podrejeni položaj ni na njih, ampak na »uradni konzervativni 
katoliški politiki«. Nekje pravi, da je bilo uradno katoliško od

klanjanje OF »v bistju napad na kristjane v OF«. Ti sami niso 
mogli ničesar storiti razen tega, »da bi celoti zapustili OF in s tem 
spremenili usodo Slovenije, ki je ob tedanji partijski in katoliški 
politiki drsela v nemogoč položaj«. Če bi katoličani kot celota 
vstopili v OF, bi tam »vse strateško pomembne odločitve morali 
sprejemati samo s soglasjem katoliške strani, saj bi bil vsak 
njen del formalno med njenimi ustanovnimi člani.« Za narodov 
nesrečo je bila torej kriva »katoliška politika zunaj OF«. Bučar 
se očitno še danes ne more odločiti, ali je bila partija revolu-

Kakšno je bilo stanje svobode, prava in demokracije v prvi Sloveniji, torej tisti, po revoluciji leta 1945, menda vsi vemo. Lahko 
se samo čudimo, da nekdo v letu Gospodovem 2007 prodaja kot resnico stvari, ki jih nismo zavrgli samo tisti, ki smo jih občutili 
na lastni koži, ampak tudi objektivna zgodovina. Je mogoče, da je nekdo tako slep, da tega ne opazi? Je res mogoče, da Bučar 
misli, da je prva Slovenija uveljavila svobodo, pravo in demokracijo? Kaj je vsa prejšnja desetletja živel na luni – ali pa je morda 
zdaj za luno? Če pa se vsega tega zaveda, potem naj si vsak sam ustvari sodbo o njegovi moralni integriteti.

Sicer pa tudi mimo Cerkeve ne more. Naš avtor je njegovo pisanje o Cerkvi in katoličanih komentiral takole:

Partija dopušča in celo želi, da se odkrijejo vsa njena nasilna 
dejanja in vse njen intrige, da o njej izgine ves mitski spomin, 
razen tega, da je konec koncev organizirala osvobodilni boj proti 
okupatorju in se tako, sprejeta med zapadne zaveznike, uvrstila 
med zmagovalce druge svetovne vojne. Njena zavržena dejanja, 
ki jih sploh ne taji, ji potem, ko jih je priznala, ne branijo več, da 
se ne bi imela za polnopravni del civilizacije. Saj ta dejanja niso 
bila drugo kot izraz odtujenosti od sebe, od tega, kar je resnično 
bilo v njej ves čas – od njenega osvobodilnega vzgona…

Pred ozadjem izostrene kritike komunizma Bučar lahko 
postavi naslednjo tezo: »Gre za en sam sklenjen osvobodilni 

boj, ki se je začel z bojem proti okupatorju leta 1941 in končal 
z državno osamosvojitvijo kot svojim končnim ciljem.« Da je to 
temeljna teza knjige, njeno sporočilo takorekoč, kaže emfaza, 
s katero jo Bučar znova postavi: »Med cilji obeh osvobodilnih 
bojev ni nikakršne razlike.« Oba boja sta potekala na različne 
načine in z različnimi sredstvi, njuna cilja pa sta bila identična. Ta 
enotni cilj je bil: »svobodna Slovenija, pravna in demokratična«. 
Bučarjeve oči so podrejene taki optiki, da ne vidijo nikakršne 
nepodobnosti med Slovenija 1945 in Slovenijo 1990. Tudi to, 
kar se je dogajalo v prvi Sloveniji, je mogoče uskladiti s pojmi 
svobode, prava in demokracije… Čisto mogoče, da Bučar misli, 
da je prva Slovenija te pravice tudi uveljavila.

Kot sem obljubil v prejšnji številki, nadaljujem s prikazom lanskih volitev predsednika republike, kakor jih je v Zavezi št. 67 ana-
liziral uvodničar, ki ni podpisan, vendar po njegovem briljantnem slogu in razgledanosti sodim, da je profesor Justin Stanovnik.

Naj povzamem ugotovitve iz prejšnje številke. V resnici to niso bile volitve, ampak demonstracija moči postboljševističnih strank 
nad slovenskim narodom. Zakaj jim je narod tako podvržen je deloma mogoče ugotoviti iz atentata na bana dr. Marka Natlačena 
leta 1942 in reakcij ob poskusu, da bi mu ob obletnici smrti postavili spomenik v rojstni vasi.

So pa še druga dejstva, ki razlagajo, od kod imajo postboljševiki tako moč nad narodom. Avtor jih je našel v najnovejši knjigi 
dr. Franceta Bučarja z naslovom ‘Rojstvo države’, ki jo obravnava v precej dolgem poglavju z naslovom ‘Najnovejša redakcija mita’. 
Tu pride do zaključka, da Bučarjeva knjiga nastopa v funkciji postboljševiške interpretacije zgodovine. Takole pravi:

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

TAKŠNA JE TA REČ! (2)

BRAZILIJA
pojavlja se rumena mrzlica

Brasilia,	25.	februarja	2008	–	Uradni	seznam	poroča	o	sedemnajstih	žrtvah	rumene	mrzlice,	ki	jo	prenašajo	
komarji	vrste	‘aedes”	in	so	jo	odkrili	sredi	decembra	na	nekaterih	kmečkih	področjih	na	zahodu	dežele.	V	zvezni	
državi	Goiás	jih	je	do	zdaj	umrlo	dvanajst,	v	Federalnem	Districtu	trije,	v	Mato	Grosso	do	Sul	pa	dva.	Sumljivih	
primerov	je	pa	trenutno	59.	Vlada	je	zatrdila,	da	je	izkoreninila	rumeno	mrzlico	v	mestih	že	leta	1942	in	da	ni	
nevarnosti	za	epidemijo.	Agencija Misna.

“America’s	Promise	–	The	Aliance	for	Youth”.	Zagotovil	je,	da	se	bo	potrudil	zbrati	8	do	10	milijard	dolarjev,	da	
bi	jih	investiral	v	borbo	proti	malariji.	Med	čakanjem	na	cepivo	in	bolj	uspešno	zdravljenje	so	v	preteklih	de-
setletjih	dosegli	odlične	rezultate	za	delitvijo	pravih	mrež	proti	komarjem.	Malarija	povzroča	2%	smrti	na	svetu	
in	9%	smrti	v	Afriki.	Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

TAKŠNA JE TA REČ! (2)

Ta delna analiza Bučarjeve knjige je pomembna zato, ker pokaže, kako je mogoče, da so se volitve predsednika republike jeseni 
2007 spremenile v demonstracijo. Če je mogoče, da kaj takega izide v tretjem tisočletju, potem se vidi, kako globoke sledove je 
v slovenskem narodu zapustilo polstoletno pranje možganov, saj se je izkazalo, da večina volilcev sledi tistemu, ki glasneje vpije. 
To je tudi eden od razlogov, zakaj si postboljševiška levica tako prizadeva spraviti pod svojo komando medije – uničevanje Maga 
je jasen primer za to.

Zato so čisto upravičene izjave nekaterih novinarjev, na primer Gašperja Blažiča v Pismih bralcev v Dnevniku: »Glede na to, da 
Slovenija prevzema predsedovanje Evropski uniji, sem lahko zelo zaskrbljen nad dejstvom, da nekateri tudi v okviru svobodne in 
demokratične Evrope, v kateri je železna zavesa že zdavnaj padla, še vedno prikrivajo komunistične zločine. To še ne bi bilo tako 
tragično, če ne bi hkrati uporabljali tudi sovražni govor proti včerajšnjim “razrednim sovražnikom” /zlasti Cerkvi/ (gre morda za 
slabo vest?). Svoj del krivde pa nosijo tudi časopisi, ki takšne nestrpne prispevke objavljajo.«

Ali pa kot je zapisal publicist Drago Bajt v Večeru: »Prva /medijska/ zapoved danes je še bolj kot prej gledanost in branost; 
vendar se kupci časopisja in gledalci lokalnih televizij sploh ne zavedajo, da jim to diktirajo prav tisti – seveda prek svojih pribočnikov 
in ritolizcev –, ki jim sicer jemljejo denar iz žepa in jih spravljajo med lumpenproletariat – to pa so podjetniki prehranske industrije, 
današnji lastniki medijev, ki nimajo pojma o medijih, ki jim je tuja vsaka kulturna in civilizacijska vrednota, ki jih zanimajo samo 
bančni račun, jahta, varovana vila in egiptovski lonci mesa.«

Kot sem že v prejšnji številki zapisal, bi moralo biti jasno, kdo iz ozadja podprt s tajkuni v Forumu 21 vleče za niti levičaskih 
političnih lutk. Brez dlake na jeziku je to povedal novinar Silvester Šurla v Magu: »Ker si /Milan Kučan in Gregor Golobič/ pred 
jesenskimi volitvami ne želita nobenih “presenečenj”, ki bi lahko ogrozila njun vnovični prihod na oblast, bosta najprej, za vsak 
primer, disciplinirala medije.« Kot kaže, se bodo poškodbe slovenskega naroda pozdravile šele, ko bo določena generacija 
dokončno izumrla in bodo narod vodili ljudje z načelom, ki ga je postavil prvi češki pokomunistični predsednik Vaclav Havel: 
Živeti v resnici.

Pisec /Bučar/ nekje pravi, da se je z okupacijo postavila 
dilema: ali z okupatorjem ali proti okupatorju. To je izmišljena 
dilema, izdelana v partijskih ideoloških kabinah. Bučar se niti 
toliko ne potrudi, da bi registriral temeljno strukturo druge sve-
tovne vojne. Slovenci smo bili sicer okupirani, v resnici pa smo 
bili v vojni. Imeli smo begunsko vlado v Londonu in je zato za nas 
obstajala ena sama možnost: enoten odpor proti okupatorju, 
na način, kakor so ga realizirali ostali evropski narodi. Ta način 
pa ni dovoljeval izkoriščanja rezistence za izvedbo komunistične 
revolucije. Boljševiki so evropsko rezistenco ne samo sabotirali, 
ampak minirali. Ko so napadli svoj narod na način, ki je nujno 
zahteval odpor, odnosno obrambo, so rezistenco onemogočili. 
Ko torej boljševiki ne bi nastopili, ne bi bilo nobenega »razkola 
ob okupaciji«. Ta razkol je bil, kot vojna sama, prinesen od 
zunaj in je bil arbitrarno povzročen od neke prevratne skupine, 
ki ne bi bila nič pomenila, ko je ne bi bili podprli liberalci in levi 
katoličani. To je ‘crux’ celotnega slovenskega problema. To bi 
tudi Bučar lahko vedel – kljub vsemu, kljub vsemu! To zadržanje 
ima vse znake političnega zločina, in če bi imeli kaj v sebi, bi 

se vsi, ki so kolaborirali s partijo, zanj lahko opravičili. In zelo 
bi morali premisliti, katere besede bi uporabili, da bi jim bilo 
odpuščeno.

Da bi pisec mogel razviti apologetiko boljševiške rezistence, 
je moral ideološko prirediti ne samo strukturo celotne vojne, 
ampak tudi danosti, ki so se uveljavile v Sloveniji. Poleg tega pa 
je moral ponarediti moralne izkaznice sil, ki so bile udeležene 
v državljanski vojni, ki je nastala po boljševiški agresiji. Ko je 
totalitarna država postala dejstvo, so sile, ki so sodelovale pri 
njenem nastanku, namesto da bi se uprle in popravile, kar so 
storile, raje pobirale bonitete, ki so padale s totalitarne mize. V 
Sloveniji ni bilo – z eno ali dvema izjemamam – disidentov. Zato 
je Bučarjeva trditev, da je bil »duh upora in samozavesti, ki se 
je skoval med vojno«, tisti, ki je komunistom iztrgal samostojno 
državo, morala biti iz nečesa izvita – mogoče iz trte. Nasprotno, 
z nastopom totalitarne države se je začelo nekaj, česar prej 
praktično nismo poznali: začela se je vsesplošna kolaboracija. 
Zato smo tako poškodovan narod, kot so ‘ad oculos’ pokazale 
volitve.

Tako torej Bučar zaide v ponavljanje stare floskule, da je za vse, kar je šlo v Sloveniji narobe tako med vojsko kot po vojski, 
posredno ali neposredno kriva katoliška Cerkev. Da je tako obtoževanje razumljivo od strani boljševiških propagandistov, ki jih še 
danes v Sloveniji čisto nič ne manjka, seveda ne preseneča, saj bi sicer krivdo nase morali prevzeti komunisti sami. Toda če do 
oznanjanja take zgodovinske farse pride človek, ki se je nekoč imel za prvoborca slovenske osamosvojitve, kaže, da pravzaprav 
nikdar ni zlezel iz svoje udbaške kože, čeprav jo na vse načine skriva. Sicer si je pa privoščil še nekaj cvetk, ki jih je naš pisec 
razgalil v vso natančnostjo.

cionarna ali legalistična.
Cerkev ni razumela političnega položaja, ker je bila ujeta v 

»teokratično politiko«, v «teokratično upravljanje s slovenskim 
ljudstvom«. To je bilo z druge strani mogoče zaradi »nerazvite 
narodne substance«. O katoličanih, ki so se uprli boljševiškemu 
terorju, izreče Bučar zelo kratko in resolutno sodbo: »O taboru, 

ki se je postavil na stran nemškega nacizma, hote ali nehote, 
ne gre izgubljati besed. Doletela ga je usoda premagancev. Če 
bi prevladal, bi enaka usoda doletela ves narod.« S tem, rahlo 
nerazumljivim in v politkomisarski maniri izdelanim stavkom 
hoče Bučar izoblikovati ideološko podobo svojega nasprotnika, 
da ga lahko potem mirno prepusti uničenju.
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P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Za	začetek	so	mi	izročili	drugi	razred	pod	pretvezo,	

da	je	najlažji;	mislim	pa,	da	predvsem	zato,	ker	je	bil	v	
tem	razredu	nadzornikov	sin.	Bali	so	se	namreč	imeti	
takorekoč	neprestano	nadzornika	v	šoli.	Kmalu	sem	se	
vživel	v	delo	z	otroki	in	ga	vzljubil.	Radi	smo	se	imeli.	
Disciplino	v	razredu	sem	vzdrževal	s	tem,	da	sem	jim	
obljubil:	 če	boste	ves	 teden	pridni,	bom	zadnjo	uro	
v	tednu	pripovedoval	povesti.	To	je	pomagalo.	Samo	
opomniti	sem	jih	moral	na	to.

Odpravil	sem	zastareli	način	risarskega	pouka,	kar	
je	 dalo	 prav	 dobre	 uspehe	 in	 veliko	 navdušenja.	 Že	
tedaj	so	se	pokazali	nekateri	risarski	talenti	(Mušič	Mar-
jan).	Dela	je	bilo	veliko,	v	razredu	šestdeset	učencev.	
Poleg	tega	me	je	skoro	vsako	soboto	ob	koncu	pouka	
čakal	že	voz,	da	me	pelje	na	opravilo	v	kako	župnijo,	
največkrat	na	grad	Hmeljnik.	Ob	počitnicah	in	v	pro-
stem	času	sem	pripravljal	učila	za	šolo,	gojil	metulje	in	
zbiral	hrošče	za	šolsko	zbirko,	vezal	knjige	in	delal	na	
vrtu	in	tako	dalje.

Ravnatelj	 šole	 je	 bil	 tedaj	 p.	 Gothard	 Podgoršek,	
poučeval	pa	ni.	Drugi	učitelji	so	bili:	p.	Atanazij	Auser,	
p.	 Hubert	 Marovt,	 p.	 Akvin	 Ottavi,	 p.	 Beno	 Štravs,	
nekaj	časa	p.	Blanko	Kavčič	in	p.	Engelbert	Klasinc.	
Katehet	je	bil	p.	Ambrož	Remic,	pozneje	pa	p.	Metod	
Valjavec.

Prišle	so	tretje	počitnice	leta	1914.	Že	me	je	skrbelo,	
kako	bo	z	državnimi	izpiti,	ker	ni	bilo	časa,	da	bi	se	
nanje	pripravljal,	ko	izbruhne	nepričakovano	svetovna	
vojska.	Rešila	me	je	skrbi	za	državne	izpite,	začeli	so	
se	pa	drugi	življenjski	izpiti,	za	katere	nisem	bil	prav	
nič	pripravljen,	kakor	vsi	drugi	ne.	Konec	julija	sem	
nastopil	kot	vojaški	duhovnik	najprej	na	srbski	fronti,	
nato	na	ruski	in	končno	na	italijanski.

Na vojsko
Po	sarajevskem	zločinu	smo	vsi	pričakovali	usodne	

dogodke.	 Nastavljen	 sem	 bil	 kot	 razrednik	 na	 deški	
ljudski	šoli	v	Novem	mestu.	V	nedeljo,	26.	julija	sem	

opravljal	v	Grčevju	na	podružnici	nedeljsko	opravilo.	
Predno	stopim	na	prižnico,	mi	da	župan	razglas	o	vpok-
licu	vojaštva,	ki	naj	ga	preberem	s	prižnice.	Ljudje	so	
poslušali	z	odprtimi	usti.	Med	mašo	so	mislili	samo,	kaj	
bo,	ko	moških	ne	bo	doma.	Kaj	če	se	kmalu	ne	vrnejo?	
Po	maši	so	še	enkrat	pregledali	na	vratih	nabiti	razglas	
in	odšli	zamišljeno	domov.	V	24	urah	so	morali	skoro	
vsi	oditi	zdoma.	Tudi	mene	je	zadelo.

Naslednji	dan	dobim	od	p.	Gotharda	50	kron	pot-
nine	in	takoj	na	kolodvor	v	Kandijo.	Tu	so	se	že	poslav-
ljale	žene	od	mož	in	sinov.	Ti	so	jih	tolažili,	da	bodo	v	
par	mesecih	doma.	Vozil	sem	se	s	prof.	Osano.	Vlak	je	
imel	na	vsaki	postaji	večje	zamude.	Že	od	daleč	je	bilo	
videti	požar	v	smeri	Zagreba.	Šele	okrog	desete	ponoči	
pridemo	v	Zagreb.	Na	ulicah	ni	bilo	ljudi,	vojaštvo	pa	
v	pripravljenosti,	mnoge	srbske	trgovine	požgane	in	
blago	razmetano	po	ulicah.	Ustrelili	so	baje	osem	Srbov	
zaradi	upora	(?).	Nastanim	se	v	samostanu.	Na	vojaškem	
poveljstvu	me	dodelijo	šesti	poljski	bolnici	trinajstega	
zbora	 (Hrvati).	 Poveljnik	 te	 bolnice	 je	 bil	 polkovni	
zdravnik	dr.	Linek,	Čeh.	Drugi	zdravniki	in	častniki	so	
bili	iz	vseh	avstrijskih	narodov.	Enako	mešano	je	bilo	
tudi	moštvo.	Še	Judov	in	Ciganov	ni	manjkalo.

Dobil	 sem	 pripravo	 za	 previdevanje	 in	 pogrebe,	
kapelo	sem	dobil	šele	leta	1917,	ko	je	nisem	več	nujno	
potreboval.	Zato	sem	prvih	18	mesecev	mogel	maševa-
ti	le	tedaj,	kadar	smo	bili	v	bližini	kake	katoliške	cerkve.	
To	je	bilo	pa	redko.	Vojaškega	superiorja	vprašam	za	
navodila.	»Še	nisem	bil	v	vojski,	prav	nič	ne	vem,«	mi	
odgovori.	Torej	plavaj,	kakor	moreš,	si	mislim.

Na	 tisoče	 vojakov	 prihaja	 vsak	 dan	 v	 vojašnice.	
Preoblečejo	se	in	odidejo	na	fronto.	Dam	si	napravi-
ti	 duhovsko	 obleko,	 ker	 je	 redovna	 za	 to	 službo	 ne-
praktična.	 Ker	 nisem	 imel	 potrebnega	 denarja	 za	
obleko,	sem	moral	vzeti	predujem	na	plačo.	Ostali	smo	
14	dni	v	mestu,	da	se	pripravimo.	Odpeljemo	se	po	
stranski	progi	proti	Beogradu,	ustavimo	se	pa	v	Indjiji.	
Tu	smo	čakali,	da	zavzamejo	Avstrijci	Beograd,	ki	so	ga	
hudo	obstreljevali	in	napadali,	pa	so	bili	odbiti.	Šele	
pozneje	so	vdrli	v	Srbijo.

Vojna bolnišnica
Ob	reki	Kolubari	v	Srbiji	so	v	decembru	1914	divjali	

zagrizeni	boji	med	avstrijsko	in	srbsko	vojsko.	Na	tisoče	
je	bilo	padlih	in	ranjenih.	Dobimo	povelje,	da	se	pri-
pravimo	za	sprejem	ranjencev	v	vasi	Ratari,	malo	pred	
Obrenovcem.	Ob	cesti	je	stala	mala	gostilna	»Crvena	
mehana«	in	par	lesenih	hiš	ne	daleč	proč.	To	je	bilo	
vse,	 kar	 smo	 našli.	 Mrzlično	 so	 pripravljali	 prostore	
za	stotine	ranjencev,	ki	so	jih	vozili	v	dolgih	kolonah	z	
bojišč.	Sprejemali	smo	le	težko	ranjene,	lahko	ranjene	
pa	pošiljali	dalje	v	zaledje.	Bili	 so	 skoro	brez	 izjeme	
Hrvati,	 večinoma	 družinski	 očetje.	 Mnogim	 so	 se	 v	
blatnih	 in	mokrih	strelskih	 jarkih	rane	zastrupile	 in

Novo mesto iz zraka



nujna	je	bila	takojšnja	pomoč,	da	se	jim	reši	življenje.	
Od	treh	zdravnikov	sta	bila	le	dva	pri	oddelku.	Polkovni	
zdravnik,	ki	ni	bil	kirurg,	je	pripravljal	sprejem	ranjen-
cev	pod	streho,	drugi,	kirurg,	je	hitel,	da	reši	one,	ki	so	
bili	v	nevarnosti.	Ker	pa	ni	imel	zdravnika	za	pomoč	
pri	operacijah,	je	naprosil	mene,	da	mu	pomagam,	ker	
drugega	primernega	ni	bilo.	Po	cerkvenih	predpisih	
mi	tako	delo	ni	bilo	dovoljeno,	kadar	je	dovolj	drugih,	
toda	v	tem	primeru	me	je	vezala	višja	zapoved	ljubezni	
do	bližnjega.	Rešiti	je	bilo	treba	mnogim	družinskim	
očetom	življenje.	Sprejel	sem	in	pomagal	pri	operaci-
jah,	ker	bi	drugače	bili	drugi	dan	mnogi	ranjenci	že	
mrtvi.

Po	 zdravnikovih	 navodilih	 sem	 dajal	 ranjencem	
uspavalno	sredstvo,	pazil	na	srce,	na	punčico	v	očeh	ter	
na	jezik,	da	se	ne	bi	zadušili.	Medtem	je	on	sam	operiral.	
Vse	je	šlo	po	sreči.	Marsikdo	je	bil	rešen.	Zgubil	je	sicer	
eno	nogo,	ohranil	pa	življenje.

Čez	nekaj	dni	se	vrne	tretji	zdravnik,	neki	 lahko-
miseln	mlad	Madžar.	Sprejel	je	pri	operacijah	delo,	ki	
sem	ga	prej	jaz	opravljal.	Kar	prvi	bolnik,	ki	je	bil	med	
operacijo	v	njegovi	oskrbi,	mu	je	umrl,	verjetno	zaradi	
njegove	površnosti.	Že	prej	so	se	vojaki	bali	operacije	
in	so	mnogi	privolili	vanjo	le,	če	bom	jaz	poleg.	Odslej	

so	se	operacije	še	bolj	bali.
Vojska	se	je	pomaknila	dalje	v	Srbijo,	nam	pa	prine-

so	povelje	oddati	ranjence	v	zaledje,	mi	pa	naj	se	takoj	
napotimo	v	Beograd.	Zunaj	razsaja	burja,	snežni	metež,	
mraz...	Vso	noč	smo	prebili	zunaj	na	cesti,	naslednji	dan	
pa	pridemo	v	zelo	izpraznjeni	Beograd.

Škripanje z zobmi
Pravijo,	da	škripljejo	ljudje	z	zobmi	od	jeze	ali	od	

bolečine	–	seveda,	če	jih	še	imajo.	Bilo	je	v	deževnem	
decembru	na	srbski	fronti.	Potovali	smo	v	blatu	iz	kraja	
v	kraj.	Vasi	požgane,	vse	opustošeno	in	strehe	nikjer.	
Že	v	mraku	zvemo,	da	je	našel	sosednji	oddelek	nekje	
v	kleteh	nekaj	suhih	prostorov.	Tudi	nas	so	povabili.	
Spravimo	se	spat	na	deske	in	zaboje.

Sosednji	oddelek	je	 imel	duhovnika,	mladega	Hr-
vata,	ki	je	imel	to	lastnost,	da	je	v	spanju	vedno	škripal	
z	 zobmi.	 Utrujeni	 smo	 komaj	 čakali	 na	 počitek.	 Še	
predno	 sem	 zadremal,	 se	 oglasi	 glasno	 škripanje	 z	
zobmi,	da	je	šlo	kar	skozi	mozeg.	Čudil	sem	se,	kako	
da	si	zob	ne	polomi.	Drugi	so	večinoma	pospali,	meni	
pa	 ni	 bilo	 mogoče	 do	 jutra.	 Naslednji	 dan	 vprašam	
zdravnika,	 odkod	 ta	 pojav.	 Pove	 mi,	 da	 se	 to	 včasih	
pokaže	pri	ljudeh,	ki	so	nagnjeni	k	padavici.

V	duhovniškem	domu	na	Lepem	potu	v	Ljubljani	
je	20.	februarja	zjutraj	v	starosti	78	let	umrl	upokoje-
ni	 beograjski	 nadškof	 in	 metropolit	 msgr.	 dr.	 Franc	
Perko.

Rodil	 se	 je	 19.	 novembra	 1929	 na	 Krki	 v	 župniji	
Krka.	 Leta	 1941	 se	 je	 vpisal	 na	 Škofijsko	 klasično	

gimnazijo,	 ker	 pa	 je	
bila	 ta	 izobraževalna	
ustanova	 ukinjena,	 je	
šolanje	 nadaljeval	 na	
državni	 klasični	 gim-
naziji	 (1945-1949)	 in	
ga	 zaključil	 z	 maturo.	
Leta	1949	je	začel	štu-
dirati	na	takrat	državni	
Teološki	 fakulteti	 v	
Ljubljani.	V	duhovnika	
ga	je	posvetil	škof	An-
ton	 Vovk	 leta	 1953.	
Po	novi	maši	 je	bil	za	
leto	 in	 pol	 poklican	
na	 služenje	 vojaškega	
roka	v	Beograd,	ker	je	
bila	leta	1952	Teološka	
fakulteta	izključena	iz	
ljubljanske	 univerze.	

Po	odsluženi	vojaški	obveznosti	je	bil	zaradi	“sovražne	
propagande”	obsojen	najprej	na	tri	leta,	zaradi	pritožbe	
pa	so	mu	kazen	povišali	na	pet	let	stroge	zaporne	ka-
zni,	ki	jo	je	prestajal	v	več	krajih	(Beograd,	Požarevac,	

Ljubljana,	Ig	in	Maribor).	Iz	zapora	je	bil	izpuščen	po	
skoraj	treh	letih.	Leta	1963	je	ubranil	doktorsko	tezo	
z	naslovom	Filozofija	in	teologija	sv.	Cirila	in	Metoda.	
Leta	1964	je	postal	predavatelj	na	ljubljanski	Teološki	
fakulteti,	jeseni	leta	1965	pa	je	odšel	na	študij	v	Rim	na	
Vzhodni	inštitut	in	se	čez	leto	dni	vrnil	v	Ljubljano,	kjer	
je	eno	leto	znova	predaval.	Jeseni	leta	1967	se	je	vrnil	v	
Rim	in	naslednje	leto	napisal	magisterij	iz	teologije	in	
zgodovine	vzhodnih	Cerkva.	Pet	let	je	bil	tudi	dekan	
Teološke	fakultete.	Za	beograjskega	nadškofa	in	prvega	
beograjskega	 metropolita	 ga	 je	 16.	 decembra	 1986	
imenoval	papež	Janez	Pavel	II.	Čas	razpada	Jugoslavije	
je	bil	v	Srbiji	zaznamovan	z	nerazumevanjem	stališča	
Vatikana	 in	 Slovenije,	 zato	 za	 katoličane	 tisti	 čas	 ni	
bil	lahek.	Ko	Jugoslavije	ni	bilo	več,	je	Sveti	sedež	na	
območju	 Srbije,	 Kosova,	 Črne	 gore	 in	 Makedonije	
ustanovil	Mednarodno	škofovsko	konferenco	sv.	Cirila	
in	Metoda,	za	njenega	predsednika	pa	je	bil	imenovan	
Perko.	Službo	je	opravljal	vse	do	leta	2001.	Po	vrnitvi	
v	Slovenijo	se	je	nastanil	pri	sestrah	sv.	križa	na	Mali	
Loki	pri	Domžalah,	kjer	je	živel	že	kot	profesor.	Nadškof	
Perko	je	bil	v	času	svojega	pokoja	tudi	član	Slovenske	
škofovske	konference,	znotraj	katere	je	bil	odgovoren	
za	področje	ekumenizma.

Do	pogreba,	ki	je	bil	v	soboto,	23.	februarja,	je	ležal	
v	ljubljanski	stolnici,	kjer	je	zanj	zjutraj	maševal	stolni	
prošt	Jožef	Lap,	zvečer	pa	nadškof	Alojz	Uran.	V	soboto	
je	imel	v	cerkvi	Vseh	svetih	na	Žalah	pogrebno	mašo	in	
je	vodil	pogreb	njegov	naslednik	v	Beogradu,	nadškof	
in	metropolit	Stanislav	Hočevar.

† nadškof dr. Franc Perko
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Mersol,	F.	Kobe,	I.	Hauptman;	$20:	M.&M.	Klemenc,	K.	Pecavar,	F.	
Omahen,	I.	Vidmar,	J.	Kobetich,	L.	Zupancic;	$15:	J.	Radovic;	$10:	M.	
Lavrisha,	F.	Martincic,	M.	Skubitz,	K.	Kolenko,	I.	Hirschegger;	$5:	A.	
Malensek,	F.	Rabzel,	F.	Vidergar.

V	spomin	na	+Ivana	Koscaka	$25:	K.	Arko.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

Več	kot	50.000	romarjev	se	je	11.	februarja	2008	ob	
praznovanju	 150.	 obletnice	
prvega	 prikazovanja	 Marije	
udeležilo	 maše	 pred	 jamo	
Massabielle	 v	 francoskem	
Lurdu.	

Mašo	je	skupaj	v	več	jezi-
kih	 obhajalo	 približno	 30	
škofov	 in	 800	 duhovnikov,	
nato	pa	so	cel	dan	potekale	
molitve.

Marija	 se	 je	11.	 februarja	
1858	prvič	prikazala	14-letni	
lurški	 pastirici	 Bernardki	
Soubirous.	Skupno	se	je	Mari-
ja	pastirici	v	jami	Massabielle	
med	 februarjem	 in	 julijem	
1858	 prikazala	 18-krat.	 14.	

in	18.	februarja	so	v	Lurdu	obeležili	še	drugo	in	tretje	
prikazovanje	Marije.

Lurd	 je	 zaradi	 pričevanj	 o	 prikazovanju	 Marije	
postal	 eno	 najpomembnejših	 katoliških	 romarskih	
središč.	 Vsako	 leto	 ga	 obišče	 okoli	 pet	 milijonov	
vernikov,	ki	se	priporočijo	Mariji	v	tamkajšnji	baziliki	
in	pijejo	vodo,	ki	izvira	v	jami	Massabielle.	Številni	se	s	
to	vodo	tudi	umijejo	ali	se	celo	okopajo	v	njej	in	upajo	
na	čudežno	ozdravitev,	saj	ima	zdravilne	lastnosti.	Več	
tisoč	vernikov	namreč	zagotavlja,	da	jih	je	voda	iz	izvira	
ozdravila.

Poseben	urad	registrira	in	preiskuje	vsa	nenavadna	
ozdravljenja,	ki	 jih	v	Lurdu	ne	manjka.	Vendar	so	za	
priznanje	 čudežnega	 ozdravljenja	 postavljeni	 zelo	
natančni	pogoji,	ki	obsegajo	tako	vso	zdravniško	doku-
mentacijo	pred	ozdravljenjem,	kakor	tudi	vsakovrsten	
kritičen	 pregled	 ozdravljenja	 samega	 in	 njegovega	
trajanja.	 Le	 redkim	 ozdravljenjem	 je	 priznan	 status	
čudežnega.

V	jubilejnem	letu,	ki	se	je	začelo	8.	decembra	lani,	
pričakujejo	osem	milijonov	romarjev.	Septembra	naj	
bi	Lurd	obiskal	tudi	papež	Benedikt	XVI.

150 – letnica lurških prikazovanj


