
ŠT. 5 — LETNIK 100 — MAJ 2008

A
V
E
M
A
R
I
A



NUMBER 5
VOLUME 100
MAY 2008

AVE MARIA is published monthly by 
Slovenian Franciscan Fathers of the Cu
stody of the Holy Cross (USPS 038960) 

14246 Main St., P. O. Box 608,
Lemont, IL 604390608
Phone (630) 2573106

 email: bs1935@sbcglobal.net
www.avemariaizlemonta.com

Second Class Postage Paid
at Bolingbrook, IL 60440

Subscription rates:
USA $20; outside USA $25.

Editor: Fr. Bernardine Sušnik, OFM
Manager: Fr. Vendelin Spendov, OFM

Change of Address and Postmaster notices  
of undeliverable copies should be sent to:

Ave Maria Printery
14246 Main Street

P. O. Box 608
Lemont, IL 60439-0608

Na Gorenjskem je stara božja pot k sv. Katarini v Lomu pod Storžičem. To je lepo razloženo naselje 3 kilometre vzhodno od Tržiča 
ob vaški poti v dolini Lomščice na nadmorski višini od 642 do 750 metrov. Značilno gorenjsko naselje obdajajo gorski grebeni Košute, 
Storžiča, Kriške gore in drugih vrhov. Cerkev je v najlepšem delu Loma, obdaja pa jo domače pokopališče. Izročilo pripoveduje o 
Lambergarjih, lastnikih gradu Gutenberg nad Tržiško Bistrico. Ti naj bi pozidali na tem kraju cerkvico, ker je mala lesena kapelica, 
ki je prej stala tukaj, pogorela. Zgodovinski podatki o cerkvi v Lomu segajo v leto 1421, ko se omenja prvič. V 18. stoletju (1726 
in 1730) so cerkvi dali današnjo baročno podobo in jo opremili s čudovitimi oltarji. Najstarejši del cerkve je prezbiterij, ki ima še 
gotska šilasta okna in nekaj ohranjenih reber. V srednjem oknu je bilo nekoč dragoceno barvno okno z upodobitvijo sv. Katarine, 
eno najstarejših pri nas; zdaj ga hranijo v stiškem verskem muzeju, saj so bili stiški menihi nekoč gospodarji te okolice in so skrbeli 
za prebivalce, kakor tudi za popotnike, ki so hodili preko Ljubelja na Koroško. Prvotna ladja z ravnim stropom je dobila leta 1711 
stransko kapelo sv. Antonov (Padovanskega in puščavnika), kasneje so ladjo povečali in prizidali še drugo kapelo Marijinega obiska
nja. Poleg sv. Antonov je od 19. stoletja na tem oltarju tudi pestra skupina štirinajstih pomočnikov v sili, ki jih imajo domačini in 
Tržičani še posebej v časti. Nekoč so jih častili v grajski kapeli. Ko je ta skupaj z gradom leta 1811 pogorela, so jim posvetili zgornji 
del oltarja obeh sv. Antonov. Včasih je bilo okrog vseh oltarjev veliko zahvalnih podob, ki so jih darovali ozdravljeni bolniki.

Maj je Marijin mesec, praznujemo ga pa predvsem s šmarnicami, ki bodo v Lemontu vsako nedeljo ob 2:30 popoldne razen na 
binkošti, ko bodo ob 3:00. Letos začnemo maj z vnebohodom, ki je pa v Ameriki prestavljen na nedeljo 4. maja. Sledijo 11. maja 
binkošti, 22. maja pa Sveto Rešnje Telo in Kri, ki ga pa v Ameriki praznujemo v nedeljo 25. maja. Marije se spominjamo tudi 23. 
maja kot Matere Cerkve, 24. maja kot Marije Pomagaj in 31. maja njenega Obiskanja. Nekateri godovi v maju: Jožef Delavec (1.); 
aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik proti požarom Florjan-Cvetko (4.); gimnazijec 
in mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje mučenec Pankracij (12.) ter škofa Servacij 13.) in Bonifacij (14.); isti dan 
je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.); dva duhovnika in mučenca: Čeh Janez Nepomuk in poljski jezuit 
Andrej Bobola (oba 16.); frančiškanski brat Pashal Baylonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni 
– rimski Ljubljani Maksim (29,) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Na isti dan je letos tudi praznik Srca Jezusovega.
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UREDNIK VAM
Ameriški	pregovor	pravi:	No	news	good	news,	

ker	 pomeni,	 da	 je	 dobra	 novica,	 če	 ni	 novic.	 Gre	
seveda	za	prepričanje,	da	 je	med	novicami	največ	
slabih,	kar	tudi	drži	–	o	tem	sem	nekoliko	več	na
pisal	v	Odmevih.	Pregovor	drži	tudi	za	Ave	Maria.	
Sicer	ne	vem,	koliko	časa,	vsekakor	pa	zaenkrat	še.	
Podražitev	ni	bilo	nobenih,	ne	v	tiskarni,	ne	na	pošti,	
kakega	posebnega	umiranja	med	naročniki	tudi	ni	
bilo	in	tudi	odpovedal	zadnji	čas	ni	nihče.	Seveda	
pa	je	tudi	pri	teh	stvareh	običajno	tako,	da	je	nekaj	
časa	mir,	potem	se	pa	naenkrat	vsuje	cel	plaz.	Isto	se	
dogaja	tudi	s	pošto	za	Ave	Maria:	nekaj	dni	popolna	
tišnina	in	praznina,	potem	pa	ne	lepem	en	sam	dan	
cel	plaz	pisem.	Pa	ne,	da	bi	s	tem	koga	obtoževal;	ne,	
to	je	pač	dejstvo,	ki	zanj	nihče	nima	zaslug,	pa	tudi	
odgovoren	ni	zanj.

O	zdravju	–	bolje	“nezdravju”	–	P. Vendelina	ni	
skoraj	 nič	 poročati.	 Je	 skoraj	 na	 istem,	 čeprav	 od	
časa	do	časa	potrebuje	kako	posebno	terapijo.	Tako	
je	 bil	 v	 marcu	 nekaj	 dni	 spet	 v	 bolnišnici,	 to	 pot	
v	 bolnišnici	 v	 Bolingbrooku.	 Vzrok:	 tukaj	 pravijo	
“preredka	kri”,	mislim	pa,	da	bi	bil	pravi	slovenski	iz
raz	slabokrvnost.	No,	v	nekaj	dneh	so	ga	“popravili”	
in	je	prišel	nazaj	v	sosednji	nursing	home.	Po	veliki	
noči	je	spet	nekam	oslabel	in	so	ga	en	dan	in	eno	noč	
imeli	pod	kisikom.	Naslednje	dni	pa	je	spet	šlo	po	
starem	naprej.	Imam	občutek,	da	počasi	peša.	Sicer	
je	pa	njegova	želja,	ki	jo	je	večkrat	jasno	izrazil,	da	
bi	rad	šel	čimprej	“domov”,	v	Očetovo	hišo.	Mislim,	
da	mu	lahko	storimo	največjo	uslugo,	če	prosimo,	
da	bi	se	njegova	želja	res	uresničila.

Drugi	 pa	 še	 kar	 nekako	 migamo.	 Naš	 senior	
p.	 Atanazij	 je	 tako	 poskočen,	 da	 bi	 še	 marsikoga	
mlajšega	dal	v	koš	in	pridno	miga	ne	le	doma,	ampak	
tudi	po	bližnjih	župnijah.	Pa	tudi	drugi	nimamo	prav	
nobene	 pravice,	 da	 bi	 se	 pritoževali.	 No,	 seveda,	
mlajši	res	ne	postajamo	in	leta	se	poznajo,	pa	tudi	
kake	kosti	začnejo	včasih	škripati.	Ob	tem	smo	pač	
mnenja,	da	bo	Bog	že	poskrbel,	če	nas	hoče	tukaj.

Rojstni dan	praznuje	v	maju	P. Metod Ogorevc	
(6.	maja	1965).

Godujeta	maja:	P. Atanazij Lovrenčič	(2.	maja)	
in	P. Bernardin Sušnik	(20.	maja).

Umrli	so	meseca	maja	naslednji	člani	slovenske	
frančiškanske	 kustodije:	 P. Tadej Trpin	 (7.	 maja	
1989);	P. Kornelij Petrič	(8.	maja	1925);	P. Benigen 
Snoj	(10.	maja	1942);	P. Janez Kapistran Ferlin	(11.	
maja	1954);	P. Rafael Stragisher	(11.	maja	1998);	P. 
Salezij Glavnik	(25.	maja	1966);	Br. Timotej Daničič	
(26.	maja	1995)	in	Br. Viktorin Perc	(26.	maja	1919).	
Bog	naj	jim	bo	obilen	plačnik.

P. Bernardin

Kadar pride mesec maj,
vpraša, je li še v koči kaj.

Fižol je najbolje saditi
na dan sv. Florjana (4/5).

Če Pankraca (12/5) sonce peče,
sladko vince v klet priteče.

Če je majnika lepo,
je dobro za kruh in seno.

MAJ – VELIKI TRAVEN

		1	 Č	 GOSPODOV VNEBOHOD (v	Sloveniji); JOŽEF		
		 	 DELAVEC;	Oriencij	(Iztok),	šk.;	Jeremija,	prerok.;
		2	 P PRVI	PETEK;	Atanazij,	šk.,	c.	uč.;	Saturnin,
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;

		4	 N	 GOSPODOV VNEBOHOD	(v	Ameriki);
		5	 P	 Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;	Gothard,	šk.;
		6	 T	 Dominik	Savio,	dijak;	Evodij,	šk.;	Benedikta,	dev.;
		7	 S	 Janez	iz	Beverleya,	šk.;	Gizela,	op.;	Domicijan,	šk.;
		8	 Č	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;
		9	 P Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	 S	 Antonin	Pierozzi,	šk.;	Gordijan	in	Epimah,	muč.;

	11	 N	 BINKOŠTNA NEDELJA; Sigismund,	kralj.;
	12	 P	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
	13	 T Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;	Mucij,	muč.;
	14	 S	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);	Bonifacij,	muč.;
	15	 Č	 Izidor,	kmet;	Zofija,	muč.;	Izidor	Hijski,	muč.;
	16	 P Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;
	17	 S	 Pashal	Baylon,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;	Jošt,	op.;

	18	 N	 SVETA TROJICA;	Feliks	Kantališki,	red.;
	19	 P	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Alkuin,	op.;
	20	 T	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;
	21	 S	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;
	22	 Č	 SVETO REŠNJE TELO IN KRI	(v	Sloveniji)
	23	 P Marija	Mati	Cerkve;	Posvetitev	bazilike
		 	 sv.	Frančiška	v	Assisiju;
	24	 S	 Marija	Pomočnica;	Socerb	(Servul)	Tržaški,	muč.;

	25	 N	 SVETO REŠNJE TELO IN KRI (v	Ameriki);
	26	 P	 Filip	Neri,	duh.;	Pavlin,	muč.;
	27	 T	 Avguštin	Canterburyjski,	šk.;	Julij,	muč.;
	28	 S	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;	German	Pariški,	šk.;
	29	 Č	 Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;	Maksimin,	šk.;
	30	 P SRCE	JEZUSOVO;	Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	 S	 Obiskanje	Device	Marije;	Kancijan	in	tov.,	muč..

Kar je telesu dih, to je duši molitev. Telo mora dihati, duša pa moliti,
da ne obnemore. Kdor prav moli, tudi prav živi.

bl. Anton Martin Slomšek
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Skrivnost Kristusove Velike noči zajema zgodovino člove
štva, jo pa tudi presega. Človeška misel in jezik lahko to 
skrivnost do neke mere razumeta in sporočata, ne moreta ji 
pa priti do konca. Nova zaveza sicer govori o “vstajenju”, kot 
to spričuje prastara veroizpoved, ki jo je Pavel sam prejel in 
jo sporočil v Prvem pismu Korinčanom (prim. 15,35), se pa 
zateka tudi k drugemu načinu pripovedovanja, da bi orisala 
pomen Velike noči. Predstavljena je predvsem pri Janezu 
in Pavlu kot povišanje ali poveličanje Križanega. Tako je za 
četrtega evangelista Kristusov križ že kraljevski prestol, ki 
stoji na zemlji, pa sega v nebesa. Kristus sedi na njem kot 
Odrešenik in Gospod zgodovine.

V Janezovem evangeliju je Jezusov vzklik: »Ko bom po
vzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi« (12,32; prim. 
3,14, 8,28). Pavel je vključil v Pismo Filipljanom slavospev, 
v katerem najprej opiše globoko ponižanje Sinu Božjega, 
potem pa takole slavi Veliko noč: »Zato ga je Bog povzdignil 
nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se 
v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, 
na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus 
Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta« (Flp 2,911).

Kristusov vnebohod, ki ga Luka opisuje kot sklep svojega 
evangelija in kot začetek svoje druge knjige, Apostolskih 
del, je treba razumeti v isti luči. Gre za zadnje prikazanje 
Jezusa, ki »se konča z nepovratnim vstopom njegove človeške narave v božjo slavo, ki jo prispodabljata oblak in nebesa« (Katekizem katoliške 
Cerkve 659). Nebo je najodličnejše znamenje božje vsepresežnosti. Je področje vesolja, ki je izven zemeljskega obzorja, v katero je postavljeno 
človeško bivanje.

Ko je Kristus prehodil pota zgodovine in je vstopil celo v mrak smrti, mejo naše končnosti in plačilo greha (prim. Rim 6,23), se je vrnil v 
slavo, ki je je od vekomaj (prim. Jn 17,5) deležen z Očetom in Svetim Duhom. S seboj pa pripelje odrešeno človeštvo. Pismo Efežanom namreč 
zatrjuje: »Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil,... skupaj s Kristusm oživil... in nas posadil v nebesa 
v Kristusu Jezusu« (Ef 2,46). To velja predvsem za Jezusovo Mater Marijo, katere vnebovzetje je bilo prvo dejanje našega dviga v slavo.

Stojimo pred poveličanim Kristusom ob Vnebohodu in se poglabljamo v navzočnost vse presvete Trojice. Tudi krščanska umetnost pozna tako 
imenovano Trojico na križu, v kateri je večkrat prikazala križanega Kristusa, nad katerim se 
kakor v objemu sklanja Oče, med tem ko med obema lebdi golob Svetega Duha. Tako je 
križ simbol združenja, ki veže človeško in božje, smrt in življenje, trpljenje in slavo.

Enako je mogoče videti navzočnost treh oseb v opisu Vnebohoda. Preden Luka na 
zadnji strani evangelija pokaže Vstalega, ki kot duhovnik Nove zaveze blagoslovi svoje 
učence in se dvigne z zemlje, da bi bil vzet v nebeško slavo (prim. Lk 24,5052), namigne 
na poslovilni govor apostolom. V njem se kaže predvsem Očetov odrešilni načrt, ki je v 
Svetem pismu naznanil smrt in vstajenje Sina, izvira odpuščanja in osvoboditve (prim. 
Lk 24,4547).

Toda v teh besedah Vstalega se že pojavlja Sveti Duh, katerega navzočnost bo vir 
apostolske moči in pričevanja: »In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi 
pa ostanite v meni, dokler ne boste odeti v moč z višave« (Lk 24,49). Če je v Janezovem 
evangeliju Svetega Duha obljubil Kristus, je pri Luku dar Svetega Duha vsebovan že v 
Očetovi obljubi.

Zato je vsa presveta Trojica navzoča v trenutku, ko se začne čas Cerkve. To poudarja 
Luka tudi v drugi pripovedi o Kristusovem vnebohodu in sicer v Apostolskih delih. Jezus 
namreč spodbuja učence »naj počakajo na Očetovo obljubo«, tisto namreč, da bodo 
»krščeni v Svetem Duhu« ob bližnjih binkoštih (prim. Apd 1,45).

Vnebohod je torej razglašenje presvete Trojice, ki kaže cilj, h kateremu je usmerjena 
puščica osebne in splošne zgodovine. Čeprav mora naše umrljivo telo skozi razpad v 
prah zemlje, je ves naš odrešeni jaz usmerjen navzgor in proti Bogu, ko sledi Kristusu kot 
vodniku.

SLAVA PRESVETE TROJICE OB VNEBOHODU
Janez Pavel II.

P. Vladimir Kos – Tokyo

GOSPOD, TVOJ VNEBOHOD
Tvoj Vnebohod, Gospod, mi je v veselje –
ne vrag ne smrt ne moreta Ti nič!
Še zdaj spominjam se udarcev biča…
Končano je, za nas si dotrpel.

Tvoj Vnebohod, Gospod, ožarja vero:
z Neba si príšel, vračaš se v Nebo.
In vendar nismo zábljene sirote:
pri nas ostajaš zdaj in venomer.

Tvoj Vnebohod, Gospod, je praznik stvarstva:
v obleko praznično se bom odel.
O, da bi lice svetu razodelo,
kako si čudovit, sveta Vladar.

Lom – glavni oltar
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NEDELJSKE MISLI
4. maj
Gospodov vnebohod
JEZUSU JE DANA VSA OBLAST
Mt 28,16-20

Nič	koliko	slikarjev	je	ovekovečilo	Kristusov	vnebo
hod	 kakor	 ga	 opisujejo	 Apostolska	 dela.	 Evangelisti	
so	pri	tem	bolj	skopi:	Matej	in	Janez	o	njem	sploh	ne	
govorita,	Marko	in	Luka	pa	sta	prav	kratka:	»Jezus	je	bil	
vzet	v	nebo«	(Mr	16,19)	in:	»Medtem	ko	jih	je	blagosla
vljal,	se	je	odmaknil	od	njih	in	se	vzdignil	v	nebo«	(Lk	
24,51).	Za	nas	je	bolj	pomembno,	kar	poudari	Matej,	da	
je	povabil	učence	na	goro	v	Galileji.	Gora	je	namreč	v	
Svetem	pismu	pogost	simbol:	na	gori	se	zgodi	Abraha
mova	daritev	Izaka,	na	gori	Mojzes	prejme	zapovedi,	na	
gori	Kristus	zavrne	zadnjo	satanovo	skušnjavo,	na	gori	
ima	Jezus	svoj	programski	govor,	ki	mu	kratko	pravimo	
“govor	na	gori”,	na	gori	se	spremeni	vpričo	svojih	učen
cev,	na	gori	končno	dopolni	svojo	daritev.	Po	vstajenju	
je	njegov	način	življenja	bistveno	drugačen,	kot	je	bil	
prej	–	ni	podložen	nobenim	fizikalnim	zakonom,	živi	
izven	časa	in	prostora,	zato	se	lahko	pojavlja	kjerkoli	in	
kadarkoli	in	po	naše	tudi	na	več	krajih	hkrati,	torej	se	
je	s	tem	njegovo	bivanje	v	zgodovini	končalo.	Ob	po
slovitvi	pa	naroči	svojim	naslednikom,	naj	njegov	nauk	
širijo	po	vsem	svetu,	kar	Cerkev	počne	in	mora	početi	
skozi	vso	zgodovino,	pa	naj	ji	še	tako	nasprotujejo.

11. maj
binkoštna nedelja
PREJMITE SVETEGA DUHA
Jn 20,19-23

Podelitev	Svetega	Duha	apostolom	zvečer	na	dan	
vstajenja	pomeni,	da	se	je	Kristus	s	smrtjo	ločil	od	zgo
dovine	tega	sveta	in	vstopil	v	svet	Boga:	njegovo	delo	
morajo	poslej	nadaljevati	apostoli	in	njihovi	nasledniki.	
Kristusovo	poveličanje	se	je	že	uresničilo,	zdaj	so	na	
vrsti	za	poveličanje	apostoli	in	tisti,	ki	jih	apostoli	zasto
pajo,	torej	vsi	člani	Cerkve	do	konca	časa.	Poveličana	
mora	torej	biti	Cerkev.	Pri	tem	pa	ne	gre	pozabiti,	da	
Cerkev	 ni	 samo	 neka	 organizacija	 in	 še	 manj,	 sesta
vljena	 smo	 iz	 tako	 imenovane	 cerkvene	 oblasti.	 V	
tem	 živem	 organizmu	 so	 njegovi	 člani	 bistvenega	
pomena	–	brez	vernikov	Cerkev	ne	more	obstajati.	So	
bili	časi,	ko	več	let	ni	bilo	papeža,	pa	je	Cerkev	živela	
naprej.	Marsikje	so	dolgo	časa	prazne	škofije,	ker	pač	
določene	oblasti	ne	pustijo	posvetiti	Cerkvi	zvestega	
škofa	–	na	primer	na	Kitajskem	–	pa	Cerkev	še	vedno	
obstaja.	 Na	 Japonskem	 so	 bili	 verniki	 nekaj	 stoletij	
brez	duhovnikov,	ko	so	izgnali	misijonarje,	pa	je	bila	
Cerkev	po	njihovem	povratku	še	vedno	živa.	Cerkev	
pa,	ki	bi	izgubila	vernike,	pa	naj	si	bo	to	krajevna	ali	pa	
vesoljna,	s	tistim	hipom	preneha	obstajati.	Poveličanje	
Cerkve	torej	ne	pomeni	njenega	zunanjega	blišča	in	
ugleda	 pred	 svetom,	 pač	 pa	 stanje	 vsakega	 njenega	
člana.	 Kristjan,	 ki	 živi	 s	 Kristusom,	 je	 poveličan,	 če	

izpolnjuje	svoje	poslanstvo,	pa	četudi	v	ubogi	ali	celo	
preganjani	Cerkvi.

18. maj
Sveta Trojica
OČE JE POSLAL SINA
Jn 3,16-18

Sklep	 Jezusovega	 pogovora	 z	 Nikodemom	 je	 te
melj,	na	katerem	je	pozneje	apostol	Pavel	zgradil	svo
je	oznanilo	o	novem	človeku,	ki	mora	zrasti	samo	iz	
Kristusovega	 odrešilnega	 dejanja:	 trpljenja,	 smrti	 in	
vstajenja.	Bog	je	svojo	polnost	življenja	hotel	deliti	s	
človekom,	zato	ga	je	ustvaril	sebi	podobnega,	vendar	
je	človek	z	grehom	to	podobo	v	sebi	dokončno	uničil.	
Ni	je	mogoče	obnoviti,	ampak	samo	na	novo	ustvariti.	
Kot	je	bilo	prvo	stvarjenje	iz	ljubezni,	tako	je	tudi	drugo	
»Bog	je	svet	tako	ljubil,	da	je	dal	svojega	edinorojene
ga	Sina,	da	bi	se	nihče	ne	pogubil,	kdor	vanj	veruje,	
ampak	imel	večno	življenje.«	Vera	v	Sina	pa	izhaja	iz	
njegovega	oznanila,	ki	nam	ga	je	dano	razumeti	po	de
lovanju	Svetega	Duha.	Tako	se	skrivnost	Svete	Trojice	
povezuje	z	binkošnim	praznikom,	ki	je	začetek	našega	
razumevanja	Božjega	oznanila.	V	tem	je	tudi	razlaga,	
zakaj	gre	krščanska	razlaga	Svetega	pisma	–	tudi	Stare	
zaveze	–	daleč	preko	razlag	in	komentarjev	judovskih	
učiteljev.	Navdihnjenega	starega	besedila,	ki	 je	napi
sano	z	besediščem,	načini	izražanja	in	simboli	svojega	
časa	in	je	nastalo	na	nekem	določenem	zgodovinskem	
ozadju	ni	mogoče	razložiti	in	se	dokopati	do	pravega	
pomena	zgolj	s	pomočjo	znanosti	kot	je	zgodovina	in	
jezikoslovje	–	vanj	lahko	prodremo	samo	po	veri,	ki	je	
dar	Svetega	Duha.

25. maj
sv. Rešnje telo in kri
BESEDA IN KRUH
Jn 6,51-58

Jezusov	evharistični	govor	v	Janezovem	evangeliju	
sledi	 neposredno	 njegovemu	 čudežu	 pomnožitve	
kruha,	s	katerim	je	nasitil	pet	tisoč	mož.	Površen	po
gled	 na	 njegovo	 izjavo:	 »Kdor	 jé	 moje	 meso	 in	 pije	
mojo	 kri,	 ima	 večno	 življenje	 in	 jaz	 ga	 bom	 obudil	
poslednji	 dan«	 daje	 misliti,	 da	 je	 to	 zgolj	 napoved	
evharističnega	 zakramenta,	 ki	 je	 bil	 ustanovljen	 pri	
zadnji	večerji.	Če	pa	upoštevamo	celotno	6.	poglavje,	
se	 nam	 razjasni,	 da	 za	 evharistično	 hrano	 stoji	 njen	
glavni	pogoj:	 sprejem	razodete	Božje	besede.	Hrana	
Božje	besede	in	evharistični	kruh	sta	torej	neločljiva.	
Še	 več:	 obe	 vrsti	 hrane,	 Božja	 beseda	 in	 evharistija	
pogojujega	druga	drugo.	Nemogoče	je	biti	Kristusov	
učenec	zgolj	ob	poslušanju	Božje	besede	brez	udeležbe	
pri	evharističnem	obedu;	in	prav	tako	je	za	kristjana	
evharistični	obed	brez	Božje	besede	nerodoviten,	saj	
ne	more	vplivati	na	rast	vere	in	življenja	po	njej:	oboje	
nam	je	namreč	dano	prav	v	razodeti	Božji	besedi.	Prak
sa	Cerkve	to	potrjuje:	evharistija brez Božje besede 
se ne sme obhajati.	To	je	resno	opozorilo	tistim,	ki	
mislijo,	da	je	dovolj	biti	pri	maši	od	darovanja	dalje,	ali	
pa	tudi	prebiti	razlago	Božje	besede	s	klepetanjem,	kar	
se	posebno	rado	dogaja	med	pevci	na	koru.



2008 – AM – MAJ100

Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

III. Nil
Od	 Kartuma	 tečeta	 oba	 veletoka	 pod	 skupnim	

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

deževna	doma.	Včasih	naraste	v	nekaj	minutah	za	dva	
metra.	Največ	vode	ima	v	septembru;	v	oktobru	pa	spet	
upade.	 Razlika	 med	 njegovim	 najvišjim	 in	 najnižjim	
stanjem	znaša	pri	Kartumu	6	metrov.	Pri	Kairu	v	Egiptu	
je	pa	razlika	skoraj	8	metrov.

Pokrajina	od	Kartuma	do	mesta	Halfe	se	imenuje	
Gornja	Nubija.	 Je	precej	gorata.	Nil	 teče	skozi	njo	v	
obliki	vélike	črke	S.	Hiteti	mora	skozi	pet	brzic	–	prej	
jih	 je	 bilo	 šest,	 –	 ki	 plovbo	 zelo	 ovirajo,	 ob	 nizkem	
vodnem	stanju	pa	skoraj	ustavijo.	Brzice	niso	navpično	
padajoči	slapovi.	Po	nagnjeni	strugi	dere	in	hiti	voda	
med	 vidnimi	 in	 pod	 vodo	 skritimi	 skalami	 in	 med	
celimi	otoki	in	otočki	iz	trdega	kamna.	Lovi	se,	pada,	
se	peni	in	razsiplje	v	meglice,	se	ustavlja	v	vrtinčastih	
tolmunih,	potem	pa	spet	drvi	naprej.	Samo	v	smereh,	
kjer	ni	 teh	čeri	 in	skalnih	otokov,	morejo	 ladje	prav	
počasi	in	previdno	pluti.	Te	brzice	so	do	zadnjega	časa	
skoraj	popolnoma	ustavljale	kulturni	in	gospodarski	
napredek,	 pa	 tudi	 krščanstvo,	 ki	 bi	 se	 bilo	 širilo	 iz	
Egipta,	iz	Evrope	in	iz	Prednje	Azije.	–	Z	vzhodne	strani	
dobi	Nil	pri	mestu	Berbéru	zadnji	pritok	Atbaro,	ki	pa	
v	suhi	dobi	presahne.	Iz	puščave	potem	ne	priteče	vanj	
nobena	reka	in	noben	potok.

Ob	vsem	Nilu	so	postavljene	črpalne	naprave,	ki	
dvigajo	vodo	na	više	ležeče	ozemlje.	Več	vrst	jih	je,	od	
lesenih,	 škripajočih,	ki	 jih	poganjajo	bivoli	ali	 ljudje	
in	ki	so	jih	imeli	že	stari	Egipčani,	pa	do	modernih,	na	
paro	in	elektriko.	Brez	teh	črpalk	bi	zemlja	rodila	samo	
enkrat	na	leto;	takrat,	ko	odteče	naplavljena	voda.	Tako	
pa	rodi	vsaj	dvakrat.

V	Gornji	Nubiji	je	ob	Nilu	le	prav	ozek	pas	zelenja;	
do	njega	pa	sega	puščava.	Preko	te	Nubijske	puščave	
so	Knoblehar	in	njegovi	misijonarji	potovali	proti	Kar

tumu.	Ni	to	enolična	peščena	ravnina,	ampak	ima	tudi	
hribe	in	gore,	ki	so	ponekod	sestavljeni	zi	sivih,	rjavih,	
rdečkastih	ali	skoraj	črnih	skal.	Tu	pa	tam	razveseli	oko	
travica,	cvetlica,	trnjev	grm	ali	tudi	krivenčasto	drevo.	
Ob	deževju	drvijo	po	puščavskih	dolinah	celi	potoki	
in	reke,	ki	se	razlivajo	v	jezera,	kmalu	pa	poniknejo.	
Pravijo,	da	pod	peskom	stalno	teko	potoki	in	reke	ali	
pa	 stojijo	 jezera;	 ko	 bo	 človek	 znal	 te	 vode	 zajeziti,	
obdržati	na	površju	ali	jih	črpati	iz	globin,	bo	puščavo	
spreminjal	v	travnike,	njive	in	vrtove.

Bog,	vir	vse	 lepote,	 je	podelil	vsaki	pokrajini	po
sebno	 lepoto.	 Tudi	 puščava	 jo	 ima,	 in	 z	 njo	 spet	 in	
spet	vabi	popotnika	v	svoje	kraljestvo	tišine,	svetlobe	
in	barv.	Pesek	je	ob	sončnem	vzhodu	snežno	bel,	čet	
dan	 pa	 rjavkast	 ali	 rdečkast;	 ob	 sončnem	 zahodu	 je	
rožnat,	brž	nato	pa	vijoličast.	Tudi	nebo	nad	puščavo	
ima	vsak	dnevni	čas	druge	barve.	Čaroben	je	sončni	
zaton.	Vsako	noč	sijejo	zvezde,	ki	se	zdijo	tam	mnogo	
večje	in	mnogo	bližje;	megla	in	oblaki	jih	nikoli	ne	za
stro.	–	Puščavski	pesek	se	v	vetru	presipa	in	dela	vedno	
nove	 sipine.	 Ko	 se	 ponoči	 ohlaja,	 narahlo	 prasketa	
in	zveni.	–	Različno	segrete	zračne	plasti	povzročajo	
puščavske	privide	ali	fato	morgano:	v	žgoči	pripeki	se	
pokažejo	lepe	južne	pokrajine,	mesta,	jezeta	in	palme,	
potem	pa	sept	izginejo.	Tudi	Knoblehar	in	njegovi	so	
jih	v	tej	puščavi	večkrat	gledali.

Na	koncu	Dolnje	Nubije	je	moral	Nil	še	v	Knoblehar
jevem	času	preko	zadnje	brzice	Šelal,	po	naše	Šum.	Zdaj	
pa	mora	skozi	velikanski	asuanski	jez,	ki	so	ga	Angleži	
naredili	leta	1902	in	z	njim	storili	Egiptu	nepopisno	
dobroto.	Namaka	štiri	petine	Egipta	in	omogoča	trojno	
žitno	in	dvojno	bombažno	žetev.

Ko	se	je	Nil	prevalil	preko	te	zadnje	ovire	–	poprej	
brzice	Šelal,	zdaj	asuanskega	jeza,	–	nastopi	v	veličastni	
širini	svojo	počasno	pot	skozi	Egipt,	ki	se	upravičeno	
imenuje	“dar	Nila”.	Prav	severni	del	Egipta,	tako	ime
novana	Delta,	je	naplavina	Nila.	–	Veletok	daje	Egiptu	
edino	 vodo,	 saj	 tam	 skoraj	 nikoli	 ne	 dežuje.	 Plodna	
zemlja	ob	njem	je	pa	samo	nekaj	ur	hoje	široka;	bujno	
zelenje	in	mrtvi	puščavski	pesek	se	brez	prehoda	do
tikata.	Za	oko	ravnina	Egipta	ni	prijetna;	nad	njo	je	pa	
razlit	velik	čar	svetlobe	in	barv.

Ob	 svojem	 dolenjem	 toku	 gleda	 Nil	 spomenike	
staroegiptovske	omike	in	umetnosti.	Tam	je	tekel	Nil,	
ko	 jih	še	ni	bilo;	zdaj	pa	gleda	 le	še	razvaline.	Samo	
ogromnih	trikotnih	piramid,	ki	se	temno	odražajo	od	
smehljajočega	se	neba,	se	je	čas	šele	malo	dotaknil.

Stari	Egipčani	so	pripadali	jezikovni	skupini	Hami
tov,	ki	so	nekoč	bivali	po	vsej	severni	Afriki.	Sedanji	
Egipčani	so	pa	več	ali	manj	pomešani	z	Arabci,	ki	pri
padajo	 skupini	 Semitov.	 Egipt	 je	 kmalu	 postal	 ena	
najbolj	krščanskih	dežel.

Ozek pas zelenja ob Nilu, nato pa takoj puščava
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Maj	je	peti	mesec	leta	po	gregorijanskem	koledarju	
in	eden	od	sedmih	mesecev,	ki	imajo	31.	dni.	Sonce	je	
v	začetku	meseca	v	znamenju	Ovna,	ob	koncu	meseca	
pa	v	znamenju	Bika.	Maju je dala ime	grška	boginja	
Maia,	ena	od	sedmih	Plejad	in	so	jo	pozneje	poenotili	
z	rimsko	boginjo	obilja	in	rodovitnosti	Bona	Dea	ali	
Ops	in	so	jo	praznovali	ta	mesec.	Na	Japonskem	po
znajo	tako	imenovano	“majsko	bolezen”,	ker	ta	mesec	
začnejo	 novi	 študentje	 in	 delavci	 postajati	 utrujeni	
od	svojega	študija	ali	dela.	Majski	ptič	 je	po	tradiciji	
slavček,	dragi	kamen	je	smaragd,	cvetlica	pa	je	nam	
vsem	dobro	znana	šmarnica.

Po	tej	roži	je	dobila	ime	tudi	značilna	majska po
božnost do Matere Božje,	saj	je	mesec	maj	eden	od	
obeh,	ki	sta	ji	posebej	posvečena	(drugi	je	oktober	s	po
božnostjo	rožnega	venca).	V	Sloveniji	smo	šmarnice 
obhajali	vsak	dan;	navadno	so	bile	pred	večerno	mašo	
ali	 po	 njej.	 Za	 to	 pobožnost	 pripravijo	 vsako	 leto	
knjižico,	ki	tudi	nosi	naslov	“Šmarnice”	in	ima	31	po
glavij	–	po	eno	za	vsak	dan	pri	šmarnični	pobožnosti.	
Nujno	seveda	sledijo	litanije	Matere	Božje	in	navadno	
tudi	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Ni	še	tako	daleč	čas,	ko	
so	se	v	krajih,	ki	so	od	cerkve	bolj	oddaljeni,	ljudje	v	ma
ju	zvečer	zbirali	okrog	vaškega	znamenja	ali	kapelice	
(saj	v	Sloveniji	praktično	ni	naselja,	ki	bi	bilo	brez	tega	
znamenja	vernosti)	in	tam	molili	ter	prepevali	Mari
jine	pesmi.	V	Lemontu	–	in	verjetno	še	marsikje	med	
izseljenci	–	vsakdanja	šmarnična	pobožnost	ni	možna,	
saj	so	ljudje	preveč	oddaljeni,	da	bi	prihajali	vsak	dan,	
zato	obhajamo	šmarnice	samo	ob	nedeljah.

Za	Lemont	ima	maj	še	poseben	pomen,	saj	je	naša	
cerkev posvečena Mariji Pomagaj,	ki	ima	svoj	god	
24.	 maja,	 torej	 imamo	 takrat	 žegnanje.	 Navadno	 se	
žegnanje	 praznuje	 na	 najbližjo	 nedeljo	 po	 prazniku	
samem,	 vendar	 bo	 to	 letos	 nekoliko	 problematično,	
saj	je	dva	dni	po	žegnanju	nedelja	sv.	Rešnjega	Telesa	
in	Krvi	z	običajno	procesijo.	Pač	pa	se	je	pomembno	
spomniti,	 da	 je	 predvečer godu Marije Pomagaj	
(23.	maja)	namenjen	molitvi vseh Slovencev doma, v 
zamejstvu in izseljenstvu.	Tisti,	ki	ne	morejo	v	cerkev,	
naj	bi	molili	doma	ob	prižgani	sveči.

Sploh	je	letos	zaradi	zgodnje	velike	noči	mesec	maj	
poln	praznovanj:	začne	se	z	vnebohodom,	nadaljuje	z	
binkoštmi	in	sv. Rešnjim Telesom	(Telovo)	in	konča	
s	praznikom	Srca Jezusovega	na	predzadnji	dan	maja.

Ob	vsem	tem	pa	ne	gre	pozabiti	na	materinski 
dan,	 ki	 ga	 v	 Ameriki	 praznujemo	 na	 drugo	 nedeljo	
v	 maju.	 Letos	 to	 pade	 na	 binkoštno	 nedeljo.	 Glede	
na	 to,	 da	 ni	 kakih	 posebnih	 pobožnosti,	 binkošti	 za	
praznovanje	 materinskega	 dneva	 ne	 bodo	 nobena	
ovira,	edino	šmarnice	bodo	šele	ob	3:00	popoldne.

Ko	to	pišem,	smo	že	krepko	po	beli	nedelji,	vendar	
se	zima	še	nikakor	noče	posloviti.	Celo	za	prvi	teden	

v	aprilu	še	napovedujejo	sneg.	Menda	bodo	kar	držale	
pritožbe	 ljudi,	češ	da	 je	vreme	vedno	bolj	 zmešano.	
Krivo	je	v	marsičem	človeštvo	samo,	saj	mnoge	države	
(med	njimi	tudi	Amerika)	še	vedno	neusmiljeno	one
snažujejo	zrak,	posledica	pa	je	globalno	segrevanje,	ki	
po	svoje	meša	vreme.	Bati	se	je	le,	da	bodo	vsa	opozori
la	izzvenela	v	prazno	in	se	bodo	ljudje	zavedeli,	ko	bo	že	
prepozno.	Nekateri	izvedenci	sodijo,	da	smo	že	preko	
meje	“prepoznega”.	Če	to	drži,	se	obeta	marsikatera	
katastrofa,	ne	samo	vremenska.

Sicer	se	pa	ves	svet	čudno	suče.	To	opažam	posebno	
pri	zbiranju	poročil	iz	misijonov.	Dnevno	pregledam	
kar	tri	misijonske	agencije,	pa	
komaj	“napraskam”	skupaj	kaj	
takega,	kar	je	objave	vredno.	
Večina	poročil,	vsaj	devet	od	
desetih,	govori	samo	o	nasilju	
tu	in	tam	po	svetu:	kje	so	koga	
ustrelili,	koliko	jih	je	utonilo,	
ker	 so	 bežali	 po	 morju	 iz	
dežel,	kjer	razsaja	vojska,	ko
liko	 bivših	 predsednikov	 in	
ministrov	so	zaprli	in	obtožili	
goljufij	 in	 drugih	 zločinov,	
koliko	je	dežel,	ki	se	otepajo	
z	 lakoto	 in	 nalezljivimi	 bo
leznimi,	 kje	 vojaški	 posegi	
spravljajo	 v	 beg	 desettisoče	
in	 desettisoče	 mirnih	 ljudi,	
ki	ne	vedo,	kam	bi	se	zatekli	in	so	popolnoma	odvisni	
od	 mednarodne	 pomoči	 –	 skratka,	 same	 negativne	
stvari.	Človek	se	res	začne	spraševati,	ali	se	na	svetu	ne	
dogaja	več	nič	lepega	in	spodbudnega.	Mislim,	da	bi	
se	ljudje	prav	hitro	naveličali,	če	bi	jim	stregel	s	takimi	
negativnimi	novicami.	Vsekakor	pa	tak	prerez	novic,	
kot	ga	danes	najdemo	pri	misijonskih	agencijah,	kaže,	
v	kakšnem	svetu	danes	živimo.	Ne	le,	da	si	nihče	ne	
more	privoščiti	pustiti	svojo	hišo	odklenjeno	(kar	je	
bilo	nekoč	čisto	običajno),	tudi	na	cesti	ne	veš,	kdaj	
te	bo	kdo	napadel,	če	drugega	ne,	zaradi	tistega	malo	
drobiža,	ki	ga	ima	človek	v	žepu.

In	kje	so	vzroki	vsega	tega?	Verjetno	jih	je	več,	go
tovo	pa	je	eden	od	njih	pohod	liberalnosti,	ki	se	hoče	
otresti	vsake	oblasti	nad	seboj	in	hoče	početi,	kar	se	ji	
zljubi.	To	pa	je	seveda	povezano	z	upadom	morale,	ki	
je	ozko	povezana	z	vero,	pa	naj	gre	tukaj	za	krščanstvo	
ali	kako	drugo	vero.	Stara	modrost	je,	da	kdor	se	ne	boji	
Boga,	se	tudi	ljudi	ne	bo	bal.	Njegovo	načelo	bo:	počni,	
kar	hočeš,	le	glej,	da	te	ne	dobijo,	če	boš	kršil	zakone.

Vsekakor	moramo	biti	Bogu	hvaležni	za	vero,	ki	jo	
z	njegovo	milostjo	ohranjamo,	in	se	obenem	zavedati,	
da	 smo	 sicer	 mala	 čreda,	 vendar	 pa	 postavljena	 na	
svetilnik,	kot	luč,	ki	sveti	vsem,	ki	so	v	hiši.

Slavček
ptiček maja

P.	Bernardin	Sušnik LEMONTSKI
ODMEVI
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VATIKAN —	V	sredo	2.	aprila	ob	10:30	je	papež Benedikt 
XVI.	na	trgu	pred	baziliko	sv.	Petra	vodil	somaševanje	ob	
tretji obletnici smrti papeža Janeza Pavla II.
MANILA — Tisoči katoličanov, med njimi tudi številni 
duhovniki,	 so	zahtevali odstop filipinske predsed
nice Glorie Arroyo.	Jezuit	p.	Manuel	Simplicio	Valdes	
Francisco	je	zaradi	njene	vpletenosti	v	podkupovanje	izja
vil,	da	je	izgubila	»moralno	pravico	do	vodenja	države«.
JERUZALEM — Več neznancev	je	vdrlo	v	središče	krščan
skega	združenja	za	mlade	(YMCA)	v	Gazi,	onesposobilo	
čuvarje,	nastavilo eksploziv v knjižnici in povzročilo 
eksplozijo,	ki	je	uničila	več	tisoč	knjig.	YMCA	si	je	priza
devala	pomagati	mladim	v	Gazi,	kjer	je	imela	tudi	otroški	
vrtec	za	muslimanske	otroke.
DUNAJ — Avstrijska podružnica papeške ustanove 
za pomoč v misijonih (“Missio”)	 je	Avstrijce	pozvala	k	
takojšnji	pomoči beguncem v Kolumbiji.	To	je	nare
dila,	potem	ko	so	v	begunsko	vas	Barrio	Herlinda	Moises,	
poimenovano	po	avstrijski	misijonarki,	vdrli	policisti,	pri	
tem	pa	uporabili	tudi	solzilni	plin.	V	vasi	je	živelo	2.000	
beguncev	z	raznih	koncev	Kolumbije.
BAMBERG — Nadškof Ludwig Schick	 je	 nemškim 
menedžerjem očital nemoralno vedenje,	ker	se	kljub	
velikim	zaslužkom	izogibajo	plačevanju	davkov	na	svoje	
dohodke.	To	slabo	vpliva	na	mlade,	saj	izgubljajo	zaupanje	
v	državo	in	razmišljajo	o	tem,	kako	bi	se	dalo	na	lahko	za
služiti	in	se	izogniti	obveznostim	do	države.
LJUBELJ —	Na	Gorenjskem	na predvečer gregorjevega	
ohranjajo	 običaj spuščanja razsvetljenih barčic in 
hišic v vodo.	Po	starih	šegah	namreč	na	ta	dan	sv.	Gregor	
“luč	v	vodo	vrže”.	Da	bi	voda	odnesla	vse	slabo,	skrbi	in	
zimo,	so	“gregorčke”	11.	marca	spuščali	v Železnikih, 
Kropi in Tržiču.
RIM — V letošnjem prvem šolskem polletju	je	imelo	kar	
70,3 odstotka ali dva milijona italijanskih dijakov 
nezadostne ocene	v	enem	ali	več	predmetih.
LONDON	 —	 Britansko podjetje ThruVision	 je	 razvilo	
kamero, ki lahko z razdalje do 25 metrov zazna 
pod obleko skrito orožje, droge ali eksploziv.	Novo	
tehnologijo	naj	bi	uporabljali	 tako	v	vojski,	kot	 tudi	za	
civilno	uporabo,	kot	npr.	na	obljudenih	letališčih,	v	na
kupovalnih	centrih	in	na	športnih	dogodkih.
SAN JOSÉ	—	V pragozdu nacionalnega parka S. Carlos	
na	potresno	ogroženem	območju	na	severu	Kostarike	je	
geolog	Wilfre	Rojas	“našel”	doslej	še	neodkrit vulkan,	
ki	je	visok	2.300	metrov	in	ima	žrelo	s	premerom	okoli	
200	metrov,	globine	60	metrov,	dno	pa	meri	prek	7.000	
kvadratnih	metrov.	Geologi	menijo,	da	je	vulkan	nastal	
pred	približno	11.000	leti.
JERUZALEM — Švicarski škofje	so	se	od	1.	do	7.	marca	
mudili	na romanju v Sveti deželi.	Tam	so	bili	iz	solidar
nosti	do	krščanskih	Cerkva	in	da	bi	podprli	prizadevanja	
za	pravičen	mir	v	svetih	krajih	krščanstva.
BERLIN — Novi predsednik nemške škofovske konferen-
ce nadškof Robert Zollitsch, münchenski nadškof Rein-
hard Marx in poslavljajoči se münsterski škof Reinhard 
Lettmann	so	se	javno	izrekli	za ohranitev celibata	ter	
opozorili	na	pozitivne	vidike	duhovnikove	neporočeno

sti.	Ni	nobenega	tehtnega	razloga	za	spremembe.
RIM — Trije kardinali:	 Christoph	 Schönborn	 (Dunaj),	
Camillo	 Ruini	 (Rim)	 in	 Stanislaw	 Dziwisz	 (Krakov)	 so	
2.	aprila	ob	tretji	obletnici	smrti	papeža	Janeza	Pavla	II.	
v	 lateranski	baziliki	odprli	prvi “svetovni kongres o 
usmiljenju”.	 Rajni	 papež	 je	 namreč	 leta	 2000	 za	 vso	
Cerkev	uvedel	praznik	božjega	usmiljenja,	ki	ga	obhajamo	
na	2.	velikonočno	(belo)	nedeljo.
KIJEV — Ukrajinski predsednik Viktor Juščenko	 je	
duhovnemu	voditelju	Ukrajinske	grškokatoliške	cerkve	
kardinalu Lubomyru Husarju	ob	njegovem	75.	rojst
nem	dnevu	»za	izjemen	osebni	prispevek	k	verskemu	pre
rojenju	ukrajinskega	ljudstva«	podelil visoko državno 
odlikovanje red Jaroslava Modrega.
DUNAJ — Sodelavci klica v sili	so	v	lanskem	letu	sprejeli 
24.288 klicev v stiski.	Največkrat	so	bili	vzrok	za	klic	
osamljenost,	duševne	bolezni	oziroma	težave	v	odnosih	
s	 sozakoncem	 ali	 drugimi	 osebami.	 Ljudje	 v	 stiski	 so	
največkrat	klicali	med	16.	in	22.	uro.	Od	klicateljev	je	bilo	
več	kot	dve	tretjini	žensk.
CARACAS — Mladi privrženci venezuelskega predsed-
nika Huga Chaveza	so	27.	februarja	za dve uri zasedli 
poslopje apostolske nunciature	v	venezuelskem	glav
nem	mestu.	Med	drugim	so	hoteli	preprečiti	oddajanje	
opozicijske	televizijske	postaje	Globovision.
VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	 je	6.	marca	sprejel	v	
zasebno	avdienco	carigrajskega ekumenskega patri
arha Bartolomeja I.,	ki	je	v	Rim	pripotoval	ob	90.	ob
letnici	ustanovitve	Papeškega	vzhodnega	inštituta,	na	ka
terem	je	v	letih	od	1963	do	1968	študiral	ter	na	njem	tudi	
promoviral.	Pred	tem	je	patriarh	obiskal	Trst	in	Oglej.
RIM —	Rektorji bogoslovnih semenišč iz nemško govore-
čih držav	 (Nemčije,	 Avstrije	 in	 Švice)	 so	 na	 srečanju	
v	 italijanskem	 glavnem	 mestu	 ugotovili,	 da	 se število 
duhovniških poklicev v zadnjih letih ne zmanjšuje, 
marveč celo rahlo povečuje.
ŽENEVA —	 Stalni	 opazovalec	 Svetega	 sedeža	 pri	 ZN	 v	
Ženevi,	nadškof Silvano Tomasi,	je	mednarodno	skupnost	
pozval,	naj	se	močneje	zavzame	za	prepoved novačenja 
otrok in mladoletnikov v vojaške enote.	Državam,	kjer	
to	počno,	je	treba	ustaviti	dobavo	orožja	in	jim	odtegniti	
vojaško	pomoč	iz	tujine,	odgovornim	pa	otežiti	obiske	v	
tujini	in	finančne	transakcije.	Po	podatkih	ZN	ima	ta	čas	v	
rokah	orožje	okrog	250.000	otrok	in	mladoletnikov.
CIUDAD DE MEXICO —	Predsednik	mehiške	škofovske	
konference,	 škof Carlos Aguitar Retes,	 je	 izjavil,	 da	
Cerkev	 v	 Mehiki	 odklanja vsakršno razpravljanje 
o duhovniškem celibatu,	kakršno	je	trenutno	precej	
ostro	v	Nemčiji,	saj	si	sploh	ne	more	predstavljati	odprave	
duhovnikove	neporočenosti.
RIM — Iz	Cerkve	zaradi	nedovoljenih	škofovskih	posve
čenj	izobčeni zambijski nadškof Emmanuel Milingo	je	
ob	predstavitvi	svoje	knjige	“Izpovedi	izobčenca”	izjavil,	
da načrtuje nova škofovska posvečenja v Ameriki 
in kongres	poročenih	laiziranih	duhovnikov,	ne	pa	tudi	
ustanovitve	»nove	Cerkve«.	Še	vedno	se	čuti	člana	katoliške	
Cerkve	ter	upa,	da	bodo	v	njej	lahko	delovali	vsi	poročeni	
laizirani	duhovniki.

brali smo...
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Sveti	 Florjan	 je	 bil	 tretji	 med	 “kmečkimi	 trjaci”,	
eden	izmed	tistih	svetnikov,	ki	so	bili	našemu	kmečke
mu	človeku	zmerom	najbolj	pri	srcu.	Kako	tudi	ne!	Na	
neštetih	podobah,	v	neštetih	kipih	je	stal	pred	njim	kot	
mogočen	zavetnik	z	golido	v	rokah,	ko	gasi	gorečo	hišo	
pod	seboj.	Kmetič	je	videl	pri	tem	svojo	borno,	s	sla

mo	krito	domačijo,	
hram	in	hlev	in	ko
zolec,	 pa	 molil,	 da	
bi	se	slavni	svetnik	
tudi	 pri	 njem	 izka
zal,	 ko	 bi	 ga	 kdaj	
–	 Bog	 ne	 zadeni	 –	
	doletela	nesreča.

V	resnici	je	ogenj,	
ki	ga	sv.	Florjan	gasi,	
manj	 pomemben	
kakor	voda,	ki	jo	ima	
zmerom	 pri	 roki.	
Legenda	 namreč	
pravi,	da	so	Florjana	
v	 Dioklecijanovih	
časih	 z	 mlinskim	
kamnom	 okoli	 vra

tu	vrgli	v	reko	Anižo	(Enns)	na	Gornjem	Avstrijskem.	In	
ko	ga	je	par	volov	vozil	na	kraj,	kjer	naj	bi	bil	pokopan,	
pa	sta	vola	od	žeje	že	onemogla,	glej,	je	pričel	na	mestu	
izvirati	studenec,	ki	je	bil	pozneje	daleč	naokoli	znan	
zaradi	svoje	zdravilne	moči…

Vse	kaže,	da	je	mora	tudi	sv.	Florjan	izriniti	neko	po
gansko	božanstvo,	in	sicer	vodno	božanstvo.	Nemara	
se	mu	je	umaknil	rimski	Jupiter	Pluvius.	Z	vlago	je	v	
zvezi	tudi	rodovitnost,	njen	nasprotnik	pa	je	vročina,	
pripeka,	 ogenj.	 Vse	 to	 povzroča	 kmetu	 skrbi,	 odkar	
se	 ubada	 z	 zemljo	 in	 njenimi	 sadeži.	 In	 s	 takšnimi	
skrbmi	so	se	krščenci	obračali	najprej	k	sv.	Florjanu.	
Šele	pozneje	so	se	mu	začeli	priporočati	za	pomoč	pri	
požarih.	V	sivo	davnino	segajo	korenine	predstav,	ki	
jih	vsebuje	legendna	pesem	iz	Slovenskih	goric,	kjer	se	
prepletajo	spomini	na	davno	poganstvo	s	krščanskimi	
prvinami.

Leži mi leži ravno polje
prek polja leži cestica.
Po cesti mi gre nek majhen fant,
nek majhen fant, sveti Florijan.
Srečala ga je Marija.

»Hole, hole, majhen fant,
le kam mi pojdeš tu?«
»Jaz pak grem na Dunavu.
Koderkoli hodil bom,
za meno vse gorelo bo.«

»Le nej, le nej, ti majhen fant,
ti majhen fant, sveti Florijan!
Če se ne šonaš drugih ljudi,
porodnih žen šonaj se
no drobnih otrok,
ki v zibelki počivljejo.«

»Jaz se ne morem šonati več:
dete ni staro sedem let,
grehov že ima za tavžent let.«

Če	upoštevamo,	da	je	moral	postati	sv.	Florjan	na
sprotnik	ognja	in	zavetnik	vode	–	kakršen	je	pač	bil	
njegov	poganski	prednik	–,	potem	 laglje	 razumemo	
nekatere	šege	in	navade	za	njegov	god.

Pavle	Zablatnik	je	mne
nja,	da	je	Florjan	prevzel	
mesto	 nekdadnje	 staro
rimske	boginje	Flore,	bo
ginje	cvetja	(“flos”,	cvet,	
cvetlica)	in	pomladi.	Njej	
v	čast	so	Rimljani	obhaja
li	spomladi	“sveti	praznik	
cvetja”	(Florale	sacrum)	
kot	slovesno	vpeljevanje	
pomladi	z	obrednimi	ob
hodi.	Že	zavoljo	sorodno
sti	imen	Florjanu	ni	bilo	
težko	 stopiti	 na	 mesto	
boginje	 Flore.	 Temu	 v	
prid	 bi	 govoril	 tudi	 da
tum	praznovanja:	Florjan	
goduje	4.	maja,	Floro	pa	
so	slavili	od	28.	aprila	do	
3.	maja.

Na	Dolenjskem	so	se	
še	dolgo	držali	izročila,	da	je	treba	na	Florjanovo	čim	
manj	 kuriti.	 Zato	 gospodinje	 na	 ta	 dan	 nikoli	 niso	
pekle	kruha,	kovači	pa	na	Florjanovo	sploh	niso	de
lali.	 V	 Češnjicah	 pri	 Šentvidu	 na	 Dolenjskem	 imajo	
podružnico	 sv.	 Florjana.	 Semkaj	 so	 hodili	 na	 ta	 dan	
na	božjo	pot	kovači	iz	bližnje	in	daljne	okolice.	Prav	
takšne	so	navade	na	Raki,	pri	Sv.	Križu	ob	Krki	pa	so	
zabičevali,	 da	 je	 treba	 na	 Florjanovo	 kar	 se	 dá	 malo	
kuriti,	 potem	 da	 bo	 tudi	 manj	 požarov.	 V	 Ribniški	
dolini	na	ta	gospodinje	niso	pekle	kruha,	kovači	pa	so	
praznovali.	Čim	manj	se	kuri	ta	dan,	tem	bolje.	V	Polju	
pri	Ljubljani	so	pravili,	da	na	Florjanovo	nikar	kuriti	
grmade,	ker	sicer	lahko	hišo	zgori.	Na	Polici	pri	Višnji	
gori	ta	dan	niti	drv	ne	napravljajo.

Iste	navade	segajo	tudi	na	Štajersko	in	na	Notranjsko.
Okoli	Vuzenice	mora	na	Florjanovo	počivatai	vse,	

kar	je	z	ognjem	v	zvezi:	domače	kovačije,	kuhanje	oglja	

Niko	Kuret

sveti Florjan
4. velikega travna

Dürer: Mučenec sv. Florjan
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in	podobna	opravila.	Na	Planini	pri	Sv.	Joštu	nad	Vrh
niko	praznujejo	Florjanovo	kakor	nedeljo.	Gospodinje	
ta	dan	ne	smejo	peči	kruha.	Iz	Hotedršice	je	šla	svoje	
dni	procesija	na	Ravnik,	kjer	je	Florjanov	oltar.

Na	Gorenjskem,	v	Tržiču,	so	praznovali	god	sv.	Flor
jana	kot	zapovedan	praznik.	Vse	delo	v	delavnicah	in	
tovarnah	je	počivalo.	Po	trgu	in	čez	grad	je	ša	vsako	
leto	Florjanova	procesija,	nakar	je	bila	slovesna	maša	
z	leviti.	Pri	procesiji	so	prepevali	posebne	litanije	in	
pesmi	v	čast	 sv.	Florjanu.	Florjanovo	 je	bilo	praznik	
tudi	 v	 Železnikih.	 Svoje	 dni	 so	 šli	 s	 procesijo	 v	 dve	
uri	oddaljeno	Bukovico,	kjer	so	 imeli	mašo.	Posli	so	
bili	dolžni	iti	k	maši.	Delali	niso	nič,	pač	pa	so	fantje	
streljali	zoper	ogenj…

Naposled	 so	 “strojili”,	 praznovali	 o	 Florjanovem	
nekoč	tudi	na	Koroškem.	Na	Ravnah	v	Mežiški	dolini	
je	v	farni	cerkvi	posvečen	sv.	Florjanu	stranski	oltar.	
Tja	je	prihajala	procesija	s	Fare.	V	Vogrče	pri	Pliberku	
jih	je	prihajalo	ta	dan	po	več.

Sv. Florjan – panjska končnica

sveta zgodovina
Henri	DanielRops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Črka in duh

Ko	 je	 neki	 veliki	 duhovnik	 nekega	 dne	 opravljal	
službo	božjo,	je	sveto	vodo	izlil	na	tla,	namesto	da	bi	z	
njo	pokropil	oltar.	To	je	pomenilo,	da	se	je	odločil	za	
eno	od	oblik	obreda,	od	katerega	je	vsaka	imela	svoje	
strastne	zagovornike.	Tisti	dan	pa	je	bilo	navzočih	več	
zagovornikov	 “vode	 na	 oltar”,	 kot	 pa	 zagovornikov	
“vode	na	tla”.	Bila	pa	je	navada,	da	so	na	tisti	praznik	
prihajali	v	tempelj	s	palmovimi	vejami	in	“lulabi”,	šopi	
listov	 in	 limon	 ter	 cedratov	 (posebne	 vrste	 debelih	
limon).	Veliki	duhovnik	se	je	takoj	prepričal,	kakšna	
je	 cena	 za	 prelomitev	 takega	 spoštovanega	 izročila.	
Toča	sadja	je	začela	leteti	po	njem,	obupan	je	poklical	
stražo	in	zadeva	s	polito	vodo	se	je	končala	z	obilnim	
prelivanjem	krvi.

Taki	 izgredi	 v	 judovski	 skupnosti	 niso	 bili	 redki.	
Lahko	bi	celo	rekli,	da	 so	bili	čisto	nekaj	vsakdanje
ga.	Veliki	politični	dogodki	so	v	 Jeruzalemu	zbudili	
komaj	kakšen	odmev.	Spopad	Grakhov	in	Cezarjevo	
zavzetje	 Galije	 sta	 v	 tempeljskih	 dvorih	 brez	 dvoma	
zbudila	 komaj	 kakšno	 opazko.	 Nasprotno	 pa	 je	 bila	
vsa	skupnost	vzhičena	ob	tako	slavnih	dejstvih	kot	je	
bilo	tisto,	da	je	pobožen	Jud	razjahal	svojo	mulo,	ker	
mu	je	prijatelj	začel	govoriti	o	svetih	rečeh	in	ni	hotel	
tvegati,	 da	 bi	 sede	 poslušal	 o	 Božji	 veličini,	 ali	 pa	 o	
nekom	drugem,	ki	na	šotorski	praznik	ni	hotel	pojesti	
dveh	fig,	ki	so	mu	jih	ponudili	izven	šotora.	Taka	slavna	
dejanja	so	bila	nemudoma	zapisana.

Obredi	in	predpisi,	ki	so	prevladali	nad	naukom,	so	
imeli	različen	izvor.	Eni	so	zadevali	spomin	na	prastare	
zapovedi,	ki	so	izvirali	iz	pozneje	pozabljenih	okoliščin	
in	ki	jih	sploh	niso	več	razumeli.	Potrebna	je	bila	plod
na	domiselnost	učenikov	Postave,	da	so	razložili,	zakaj	je	
voda,	pomešana	s	pepelom	rdeče	krave	–	pozor:	rdeče,	
ne	rjave	–	še	posebej	primerna	za	čiščenje	madežev;	
ali	pa,	zakaj	bo	nujno	moral	ozdraviti	gobavec,	ki	se	
je	dotaknil	ptice	in	jo	pustil	odleteti.	Nekateri	od	teh	
obredov	so	imeli	jasen	simboličen	pomen:	na	primer	
“grešni	kozel”,	na	katerega	so	naložili	z	zaklinjevalnimi	
molitvami	grehe	Izraela	in	ga	potem	pognali	v	puščavo.	
Nekateri	pa	 so	bili	popolnoma	nerazumljivi	 in	prav	
zato	so	jih	še	bolj	strogo	izpolnjevali.

Najštevilnejši	 so	 nastali	 v	 komentarjih,	 ki	 so	 bili	
delo	pismoukov.	Kaj	 se	niso	bahali,	da	 so	 »nakladali	
plot	na	plot«	in	naredili	Postavo	»zašiljeno	kot	žeblje«?	
To	nakladanje	zapovedi,	ukazov	in	prepovedi	je	vodilo	
v	pravo	obsedenost	tenkovestnosti.	Ali	je	dovoljeno	po
jesti	jajce,	zneseno	v	soboto?	Se	sme	piti	vodo	iz	izvira,	
v	katerega	je	bila	potopljena	nečista	posoda?	Ali	kaplja,	
ki	pade	v	nečisto	posodo,	ne	povzroči,	da	se	nečistost	
vrne	nazaj	do	izvira	vode?	Kup	strani	bi	lahko	napolnili,	
če	bi	 take	zapovedi	zbirali	kar	na	slepo	srečo:	samo	
tistih,	ki	govore	o	nabiranju	buč	je	devetsto.

In	 kakšna	 kazuistika	 se	 je	 izlegla	 iz	 te	 zmede!	 Ni	
dovoljeno	jesti	stvari,	ki	so	določene	za	desetino	temp



2008 – AM – MAJ 105



lju,	toda	kaj	naj	naredi	človek,	ki	je	pustil	pasti	košaro	
špargljev,	 namenjenih	 za	 daritev,	 pa	 je	 odkril,	 da	 so	
začeli	kliti?	Na	sobotni	dan	ni	dovoljeno	delati	vozle	
ali	jih	razvozlavati,	ampak	za	kakšne	vozle	gre?	O	tem	
je	celo	poglavje	komentarjev.	–	Ni	dovoljeno	narisati	
več	kot	dve	črki,	ampak	za	kateri	črki	iz	abecede	gre?	
Dvajset	strani	pripomb	ni	bilo	preveč	za	to	velevažno	
vprašanje.	In	kakor	se	vedno	dogaja	v	podobnih	prime
rih:	kadar	zakoni	postanejo	pretežki,	se	človeški	duh	
izmišljuje,	 kako	 bi	 jih	 izigral.	 Na	 primer:	 da	 bi	 mo
gli	na	sobotni	dan	ponesti	zavitek	dlje	kot	dovoljenih	
dvatisoč	komolcev,	so	na	vsako	tako	razdaljo	naredili	
izmišljeno	 domovanje.	 In	 ko	 so	 se	 tega	 navadili,	 so	
začeli	uganjati	enake	zvijače	s	predpisi,	ki	so	zadevali	
resnične	moralne	zakone.	Na	primer:	stari	plemeniti	

predpis,	ki	je	nalagal,	da	je	treba	vse,	kar	je	padlo	na	
tla	pri	žetvi,	pustiti	revežem,	so	obravnavali	vedno	bolj	
dlakocepsko:	Pasti?	Kaj	pomeni	ta	beseda?	To,	kar	je	
zdrsnilo	iz	odprte	ali	iz	zaprte	dlani?	Naprej	ali	nazaj?

Tukaj	je	mogoče	videti	drugi	kamen	spotike,	ki	ga	
bo	Kristus	z	veličastno	preprostostjo	vrgel	pod	noge	
Izraelu.	Z	enim	samim	udarcem	bo	njegova	zahteva	
postavila	 stvari	 na	 njihovo	 pravo	 mesto.	 Ne	 bo	 več	
mogoče	mešati	grehe	iz	sovraštva,	nasilja	in	laži	z	drob
nimi	nepokorščinami	najmanjšim	predpisom.	Jezus	bo	
odklonil,	kar	je	imela	Postava	nečloveškega.	Odstranil	
bo	tisto,	kar	je	Renan	posrečeno	imenoval	»rjo	vere«.	
Krščanstvo	bo	z	izoblikovanjem	vélike	zapovedi:	»Črka	
ubija,	duh	pa	oživlja,«	brez	priziva	obsodilo	brezumno	
ozkost	judovskega	legalizma.

Leta	1989	je	takratna	Slovenska	škofovska	liturgična	
komisija	izdala	zares	lepo	opremljeno	knjigo	“Blagoslo
vi”.	Na	drugi	naslovni	strani	sicer	piše,	da	je	to	“sloven
ski	 prevod”	 latinskega	 obrednika	 “De	 benedictioni
bus”,	vendar	bi	bolj	ustrezala	oznaka	“prevod	in	priredba”.	
Ilustracija	na	platnicah	 je	delo	akademskega	slikarja	
Mateja	 Metlikoviča.	 Tisk	 je	 dvobarven,	 rdeč	 in	 črn.	
Človek	 se	 knjige	 kar	 razveseli,	 ko	 jo	 vzame	 v	 roko.	
Bo	to	spodbuda	za	druge	obredne	knjige,	ko	se	bodo	
pripravljale	 nove	 izdaje?	 Prav	 je,	 da	 obredna	 knjiga	
tudi	na	zunaj	odseva	svetost	in	lepoto	obredov.	Knjigi	
“Blagoslovi”	se	je	to	v	celoti	posrečilo.

Pustimo	ob	strani	pogansko	pojmovanje	blagoslova,	
ki	 podeli	 mrtvi	 stvari,	 živali	 ali	 osebi	 magično	 moč	
tako,	 da	učinkuje	 na	božanstvo,	 na	katero	 se	človek	
obrača	s	posebnim	obredom.	V	Svetem	pismu	odkri
jemo	 tri	 pomene	 za	 blagoslov.	 Najprej	 vernik	 s	 tem	
dejanjem	slavi	Boga	(lat.	benedicere	Deum;	gr.	eulo
gein;	v	prvem	grškem	prevodu	Svetega	pisma	Septua
ginti	okoli	450krat).	Potem	Bog	v	svoji	veliki	dobroti	
blagoslavlja	človeka	in	stvari,	ki	človeku	služijo.	Tretji	
pomen	je	povezan	s	prvima	dvema:	z	blagoslovom	so	
določene	stvari	izvzete	iz	vsakdanje	rabe	in	posvečene	
za	 bogoslužno	 rabo.	 Z	 njihovo	 pomočjo	 človek	 še	
učinkoviteje	hvali	Boga	in	prek	njih	Bog	človeka	blago
slavlja.	V	teh	svetih	dejanjih	se	razodeva	Bog	kot	»vir	in	
začetnik	vsakršnega	blagoslova«	(prim.	Rimski misal,	
slov.	prevod,	Ljubljana	1992,	434;	slovesni	blagoslov	
ob	novem	letu).

Kristološka	razsežnost	blagoslavljanja	je	očitna,	saj	
je	Bog	po	Jezusu	napolnil	ljudi	»z	vsakršnim	duhovnim	
blagoslovom«	 (Gal	 4,4).	 Tako	 se	 je	 staro	 prekletstvo	
umaknilo	 blagoslovu.	 Začetek	 tega	 “blagoslova”	 je	
učlovečenje,	 vrhunec	 pa	 velikonočna	 skrivnost	 in	
podaritev	Svetega	Duha	na	binkošti	(pnevmatološka	
razsežnost).

Cerkev	 nadaljuje	
Odrešenikovo	 delo.	
Kako	 tudi	 ne,	 saj	 je	
njegovo	skrivnostno	
telo,	saj	je	blagoslov	
svetu	 in	 vesoljni	 za
krament	 odrešenja.	
»Stalno	opravlja	delo	
posvečenja	med	ljud
mi	 in	 za	 ljudi,	 in	 v	
Svetem	 Duhu	 slavi	
Očeta	 po	 Kristusu	
Glavi«	 (Blagoslovi,	
str.	9,	št.	8),	ker	se	na	
najodličnejši	 način	
uresničuje	 v	 svetih	
zakramentih,	 zlasti	
v	evharistični	daritvi.	Cerkev	tudi	sama	postavlja	bla
goslove	kot	vidna	znamenja,	ki	 »označujejo	 in	vsako	
na	 svoj	 način	 povzroča«	 (Blagoslovi,	 str.	 9,	 št.	 9)	
posvečenje	 ljudi	 v	 Kristusu	 in	 češčenje	 Boga,	 kar	 je	
poslanstvo	Cerkve	in	namen	vsega	njenega	delovanja.	
Tako	so	blagoslovi	»nekakšno	posnemanje	zakramen
tov«,	ki	»vedno	označujejo	predvsem	duhovne	učinke...	
zaradi	priprošnje	Cerkve«	(prav	tam).	V	njih	odkrijemo	
cerkvenostno	razsežnost.	Zaradi	slavljenje	Boga	in	po
svečevanja	ljudi	(oboje	se	uresničuje	v	blagoslavljanju)	
so	blagoslovi	prava	 liturgična	opravila	 in	po	pravici	
govorimo	o	liturgični	razsežnosti	blagoslovov.

Že	bežen	pogled	v	knjigo	“Blagoslovi”	nam	odkrije	
zgradbo	teh	svetih	opravil.	Imajo	namreč	dva	glavna	
dela:	božjo	besedo	in	hvalo	božji	dobroti	ter	prošnjo	za	
pomoč.	Vedno	je	vsaj	kratek	začetni	in	sklepni	obred.	
Od	starih	blagoslovov	v	prejšnjem	Rimskem	obredniku	
se	novi	blagoslovi	ne	razlikujejo	le	po	vsebini	in	slogu,	
ampak	predvsem	po	obilici	božje	besede.	Močno	 je	

iz bogoslužja
Ivan	Likar

blagoslovi	(1)
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upoštevano	navodilo	zadnjega	koncila,	naj	služabniki	
božje	 besede	 zares	 plodovito	 priskrbujejo	 božjemu	
ljudstvu	tisto	hrano	Svetega	pisma,	ki	razsvetljuje	ra
zum,	utrjuje	voljo	in	vžiga	srca	ljudi	v	ljubezni	do	Boga	
(prim.	Konstitucijo	o	božjem	razodetju,	23).	V	knjigi	je	
natisnjenih	120	različnih	odlomkov	iz	Svetega	pisma;	
samo	 navedenih	 pa	 je	 221	 odlomkov	 (skupno	 torej	

341	odlomkov).	Največkrat	pridejo	na	vrsto	sv.	Matej,	
sv.	Luka	in	sv.	Pavel	 ter	seveda	Psalmi.	Pri	nekaterih	
blagoslovih	(zlasti	pri	posvetitvah)	 je	omenjeno,	naj	
se	vzamejo	berila	iz	drugih	obrednikov.	V	obredniku	
je	upoštevan	tako	imenovani	jubilejni	prevod.	Tako	so	
“Blagoslovi”	prva	liturgična	knjiga,	kjer	se	uporablja	
ta	prevod.

Vsa	posebna	Marijina	sporočila	so	v službi evan
gelija.	 So	 novo	 naročilo	 tistega,	 kar	 vsebuje	 že	
evangelij.	So	klic	k	svetosti.	Kar	je	Marija	naročila	slu
žabnikom	v	Kani,	naroča	tudi	nam:	»Kar	koli	vam	reče,	
storite«	(Jn2,5).	Marija	poudarja	tisto,	na	kar	smo	poza
bili	in	kar	bi	bilo	še	posebej	pomembno	uresničevati	
v	življenju.

Marijina	sporočila	nas	kličejo	k	pokori	in	spreobr
njenju.	Marijino	sredništvo	je	sredništvo	Brezmadež
ne	med	Odrešenikom	in	Cerkvijo	grešnikov.	Napis	na	
čudodelni	 svetinji	 to	 izraža:	 »O	 Marija,	 brez	 madeža	
spočeta,	prosi	za	nas,	ki	se	k	tebi	zatekamo!«	Marija,	ki	

posreduje	pri	Sinu,	je	sama	brez	greha	že	od	začetka,	
je	»Brezmadežno	spočetje«,	kakor	 je	sama	o	sebi	po
vedala	v	Lurdu	štiri	leta	po	razglasitvi	verske	resnice	o	
Marijinem	brezmadežnem	spočetju.	V	Fatimi	je	motiv	
Brezmadežne	 povezan	 s	 posvetitvijo	 njenemu	 brez
madežnemu	Srcu.	Podobno	velja	za	Beauraing,	kjer	se	
je	Marija	prikazovala	pri	neki	lurški	votlini,	nekajkrat	
tudi	z	zlatim	srcem.

Marija	nikdar	ni	bila	pod	oblastjo	greha.	Na	njeno	
popolno	brezgrešnost	kaže	bela	obleka,	v	kakršni	se	
običajno	prikazuje,	prav	tako	njena	izredna	lepota.

V	Marijinih	prikazovanjih	je	zelo	močno	spoznanje,	
da	je	greh	največje	zlo.	Naglašen	je	boj zoper greh	(La	

P.	Anton	Nadrah

sporočilo Marijinih prikazovanj
k čemu nas v zasebnih razodetjih vabi Mati božja

Lurd (Francija)

Banneux (Belgija)

La Salette (Francija)

Finca Betania (Venezuela)
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Salette	1846,	Lurd	1858,	Fatima	1917)	in	zoper	vsako	
zlo	ter	zoper	početnika	zla,	hudobnega	duha.	Pogosto	
srečamo	besedo	‘pokora’,	ki	pomeni	vsakršno	priza
devanje	zoper	greh	in	njegove	posledice.	Vsebuje	no
tranje	 spreobnjenje	 in	zunanja	dela	zadoščevanja	za	
grehe.	Vrhunec	pokore	je	v	prejemu	zakramenta	spra
ve.	Spomnimo	se	na	Marijine	besede	v	Lurdu:	»Pokora,	
pokora,	pokora!«	V	tretji	fatimski	skrivnosti	so	otroci	
videli	»angela,	ki	je	z	desno	roko	kazal	na	zemljo	in	kli
cal	z	močnim	glasom:	‘Pokora,	pokora,	pokora!’«

Marija	govori	tudi	o	kaznih.	Te	kazni	so	vedno	pogo
jene,	namreč,	če	se	ljudje	ne	bomo	spreobrnili.	Fatim
ski	vidci	so	videli	pekel,	kamor	pridejo	tisti,	ki	se	za	svo
je	velike	grehe	ne	spokorijo.	So	tudi	časne	kazni.	Dovolj	

je,	 da	 se	 spomnimo	
na	 napoved	 lakote	 v	
La	 Salette	 kot	 božje	
kazni.	 Podobno	 velja	
za	drugo	svetovno	voj
sko	in	za	širjenje	zmot	
iz	 Rusije,	 kar	 je	 bilo	
napovedano	 v	 Fatimi.	
V	Cuapi	(1980)	Marija	
zaskrbljeno	 svari:	 »Če	
se	ne	spreobrnete,	bo	
pospešen	prihod	tret
je	svetovne	vojske.«

Marija	pri	vseh	pri
kazovanjih	 spodbuje	
k	 molitvi.	 Sama	 ima	
večkrat	roke	sklenjene	
k	molitvi	(Fatima	1917,	
Beauraing	 193233,	
Banneux	1933).	Žarki,	
ki	 v	 Marijinem	 prika

zanju	 sv.	 Katarini	 Labouré	 (1830)	 izhajajo	 iz	 dragih	
kamnov	na	Marijinih	prsih,	so	znamenja	milosti,	ki	jih	
izprosimo	z	molitvijo.	Dragi	kamni,	ki	ne	 izžarevajo	
žarkov,	 pomenijo	 zanemarjene	 milosti,	 za	 katere	 ne	
prosimo.	V	La	Salette	(1846)	je	Marija	poučevala	oba	
vidca	o	jutranji	in	večerni	molitvi.	V	Pontmainu	(1871)	
in	Pellevoisinu	(1876)	je	spodbujala	k	zaupni	molitvi.	

V	Lurdu	in	Fatimi	je	vabila	k	molitvi	za	spreobrnjenje	
grešnikov.	V	Beauraingu	in	Banneuxu	je	dejala:	»Veliko	
molite!«	 V	 Cuapi	 (1980)	 je	 naročila:	 »Molite,	 molite,	
otroci	 moji,	 za	 ves	 svet!	 Svetu	 grozijo	 velike	 nevar
nosti.«

Zlasti	je	poudarjen	rožni	venec,	ki	je	po	sredništvu	
Device	Marije	povezan	s	Kristusom.	Marija	je	Katarini	
Labouré	 potožila,	 da	 družba	 sv.	 Vincencija	 opušča	
rožni	 venec.	 K	 molit
vi	 rožnega	 venca	 je	
spodbujala	1850	v	Li
chenu	 na	 Poljskem,	
leta	 1858	 v	 Lurdu	 na	
Francoskem,	 1872	
v	 Valle	 di	 Pompei	 v	
Italiji,	 1877	 v	 Gietrz
waldu	 na	 Poljskem,	
1917	 v	 Fatimi	 na	 Por
tugalskem.	 Nebeška	
Gospa	 se	 je	prikazala	
z	 rožnim	 vencem	 v	
Lurdu,	 Fatimi,	 Beau
raingu	in	Banneuxu.	V	
Fatimi	 je	 priporočala	
vsakdanji	rožni	venec	
s	premišljevanjem	po
sameznih	 skrivnosti,	
posebej	 na	 pet	 prvih	
sobot.	Sama	se	je	imenovala	Kraljica	rožnega	venca.	V	
Cuapi	(1980)	je	naročila,	naj	molimo	vsak	dan	skupni	
rožni	venec	v	družini,	skupaj	z	otroki,	ki	so	že	pri	pa
meti.	Treba	je,	da	ga	molite	ob	določeni	uri,	ko	opravite	
hišna	 opravila.	 »Molite	 rožni	 venec,	 premišljujte	
skrivnost,	 poslušajte	 božjo	 besedo,	 ki	 jo	 izražajo	 te	
skrivnosti.«

Marijina	prikazovanja	so	usmerjena	v	prihodnost	
in	končno	dovršitev	vsega	stvarstva.	Že	v	Rue	du	Bac	
v	Parizu	se	 je	Marija	prikazala	kot	Žena	iz	Razodetja	
(12,1).	Ta	knjiga	na	preroški	način	napoveduje	prihod
nost.	Na	to	mesto	spominja	Pontmain,	kjer	se	je	Marija	
prikazala	na	večernem	nebu,	obdana	z	zvezdami.	Zna
menje	eshatoloških,	poslednjih	časov	in	navzočnsti	ne

Beauraign (Belgija)

Cuapa (Mehika)

Gietrzwald (Poljska)

Lichen (Poljska)
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bes	so	tudi	angeli,	ki	spremljajo	Marijin	prihod.	Angel	
miru,	angel	Portugalske,	je	pripravljal	fatimske	vidce	
na	prikazovanja	Device	Marije.	V	Zeitounu	(196869)	
so	Marijo	obkrožali	angeli.

Na	 koncu	 sta	 v	 Fatimi	 obljubljena	 mir	 in	 zmaga	
Marijinega	brezmadežnega	Srca.	V	Zeitounu	je	Marija	
držala	pred	veliko	množico	kristjanov	in	muslimanov	

oljčno	vejico	kot	simbol	miru.	Marija	se	prikazuje,	da	
bi	se	človeštvo	spravilo	z	Bogom	in	med	seboj	ter	tako	
prišlo	do	miru.	V	Finci	Betaniji	(Venezuela	1976)	se	je	
Devica	Marija	predstavila	kot	prinašalka	sprave	naro
dom.	V	Cuapi	naroča:	»Delajte	za	mir!	Ne	zadovoljite	
se	s	tem,	da	ga	iščete,	delajte	zanj!«	–	»Kajti	če	ne	boste	
delali	za	mir,	miru	ne	bo.	Ne	zatekajte	se	k	sili!«	–	»Ne	
prosite	za	mir,	ne	da	bi	delali	zanj,	kajti	če	ne	boste	de
lali	za	mir,	je	brez	koristi,	da	zanj	prosite!«

Končni	cilj	vsega	dogajanja	ni	Marija,	ampak	Bog.	
Kakor	 v	 času	 svojega	 zemeljskega	 življenja	 je	 Marija	
tudi	danes	popolnoma	usmerjena	h	Kristusu	in	vodi	
k	 njemu.	 Na	 krajih	 Marijinih	 prikazovanj	 in	 drugih	
oblik	njene	posebne	navzočnosti	nastajajo	pomembna	
svetišča,	ki	so	kraji	zbranosti,	poglobljene	molitve	in	
zakramentalnega	življenja.	Tu	verniki	v	velikem	številu	
hodijo	 k	 spovedi,	 se	 udeležujejo	 mašne	 daritve	 in	
prejemajo	obhajilo.	To	so	kraji	evharističnega	češčenja	
in	pristnega	spreobrnjenja.	Pogostni	molitvi	sta	križev	
pot	in	rožni	venec.	Bolniki	prejemajo	zakrament	bolni
škega	maziljenja.

Tako	se	uresničuje,	kar	pojemo	v	pesmi:	»O	Devica,	
pomočnica	bila	si	in	boš	nam	ti.«

Fatima (Portugalska)

Bilo	je	leta	1949.	V	San	Luis	(Argentina),	kjer	sem	
bil	v	stolnici	kaplan,	je	priromala	skupina	Portugalcev	
s	kipom	fatimske	Marije.	Sprejeli	smo	jih	z	množico	
navdušenih	vernikov.	Romarji	so	nam	pripovedovali,	
kako	so	potovali	po	številnih	krajih	Brazilije,	preden	
so	 prišli	 v	 Argentino.	 Povedali	 so	 nam	 tudi	 izreden	
dogodek,	ki	so	mu	bili	priče.

Po	ulicah	nekega	mesta	se	je	vila	procesija	z	Mariji
nim	kipom.	Bilo	je	ogromno	ljudi,	ki	so	molili	in	peli	
Mariji	v	čast.	Na	nekem	ovinku	je	stal	fant.	V	roki	je	
tiščal	kamen,	ki	ga	je	nameraval	vreči	v	Marijin	kip.	Ko	
je	bil	sprevod	že	blizu,	je	dvignil	roko,	da	bi	zalučal	ka
men.	Tisti	hip	mu	je	roka	omahnila	kot	mrtva	in	kamen	
se	je	zakotalil	v	cestni	jarek.	Fant	se	je	spustil	v	jok	in	
ni	ga	bilo	mogoče	umiriti.	Po	dolgem	času	je	končno	
izjecljal,	da	je	nameraval	kamnati	Marijo,	da	pa	ga	Ona	
»pogledala	in	se	mu	nasmehnila«…

Se	mu	 je	Marija	res	nasmehnila?	 Iz	kipa,	ali	pa	 le	
v	fantovih	očeh?	Kdo	ve,	razen	tega	fanta.	Če	ni	bilo	
ničesar,	odkod	takšna	reakcija	v	fantovem	vedenju?	Ni	

učinka	brez	vzroka!
Ganjen	ob	tem	pričevanju	

portugalskih	 romarjev	 sem	
pomislil:	Če	se	je	Marija	res	
nasmehnila	tistemu	lopovu,	
ki	jo	je	hotel	kamnati,	kako	
naj	 se	 Ona	 ne	 smehlja	 šele	
nam	vernim,	ki	na	mečemo	
Vanjo	 kamenja,	 temveč	 iz
brane	 rože	 naših	 vrtov	 in	
src?	 Marija	 se	 nam	 smehlja	
brez	dvoma,	ker	smo	Njeni	
ljubljeni	 otroci,	 najbrž	 pa	
tudi	zato,	ker	se	že	vnaprej	
veseli	 trenutka,	 ko	 nas	 bo	
objela	na	pragu	večnosti!

Neverni	 nas	 obtožujejo,	
da	trosimo	bajke	in	pravljice	za	slaboumne	in	otroške	
glave.	 Vendar	 ne	 morejo	 tajiti,	 da	 proti	 dejstvom	 ni	
dokazov.	Resnica	ni	vprašljiva.

Andrej	Pogačar

Marija se je nasmehnila

Stolnica v San Luisu

Ko danes Marija govori: vina nimajo – se sliši kot:
poguma nimajo, za zvestobo so prikrajšani, potrpljenja ne poznajo.

Justin Stanovnik

Cerkev je živ organizem, v njej je Mati, v njej je srce – Marija.
Brez nje bi bila Cerkev le brezdušna poslovalnica.

Jožef Smej
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Kristus nam je pokazal pot,
po kateri lahko dosežemo edinost
Pa	vendarle	bi	lahko	zatrdili,	da	je	bil	obisk	carigraj

skega	 patriarha	 Bartolomeja	 I.	 predvsem	 izjemna	
priložnost	 za	 ekumensko	 srečanje,	 za	 srečanje	 dveh	
sestrskih	Cerkva,	saj	je	Bartolomej	I.	v	Ogleju	v	torek,	
4.	marca,	izrecno	poudaril:	»Na	tem	mestu	smo	hoteli	
biti	skupaj,	kajti	Kristusovo	telo	je	eno,	pa	čeprav	ga	
sestavlja	več	udov.	Če	smo	v	Kristusovem	srcu	zdru
ženi,	vemo,	kaj	pomeni	milost	Božja.	In	zato	lahko	re
čemo,	da	nam	je	Kristus	pokazal	pot,	po	kateri	lahko	
dosežemo	edinost,	pa	čeprav	so	med	posameznikom	
in	njegovimi	brati	še	razdalje.	Prav	tako	se	bo	lahko	zgo
dilo	z	našimi	Cerkvami,	ko	se	bomo	sposobni	razumeti	
med	seboj	v	Resnici.«

To	so	poglavitne	besede,	ki	dajejo	smisel	srečanju	
v	baziliki.	Čeprav	je	bilo	vreme	izjemno	slabo,	se	je	v	
oglejski	baziliki	zbralo	veliko	vernikov.	Slovenski	jezik	
je	 bil	 enakopravno	 zastopan,	 skupaj	 z	 italijanščino,	
furlanščino,	nemščino	in	seveda	tudi	grščino,	v	kateri	
je	večkrat	molil	patriarh.	Pri	ekumenskem	bogoslužju	
so	bili	navzoči	slovenski	škofje	mons.	Alojz	Uran,	ko
prski	škof	mons.	Metod	Pirih	in	koprski	pomožni	škof	
dr.	Jurij	Bizjak.

»Čustva so nas v preteklosti razdvajala
in nas oddaljila od božje volje«
»Tako	kot	je	Jezus	neločljiv,	morata	postati	eno	obe	

naši	Cerkvi.	Čustva	so	nas	v	preteklosti	razdvajala	in	nas	
oddaljila	od	božje	volje.	Samo	ljubezen	nas	bo	vodila	
še	naprej	k	Bogu,	da	bomo	doživeli	cerkveno	sožitje«,	
je	dejal	carigrajski	patriarh	Bartolomej	I.,	ko	se	je	med	
svojim	dvodnevnim	obiskom	v	deželi	Furlaniji	Julijski	
krajini	v	ponedeljek,	3.	marca,	srečal	s	tržaškimi	verniki	
v	stolnici	sv.	Justa.	Tu	ga	je	sprejel	tržaški	škof	mons.	
Evgen	Ravignani,	ki	ga	je	spremljal	vikar	za	slovenske	
vernike	v	tržaški	škofiji	mons.	Franc	Vončina.

Častnega	gosta,	čigar	položaj	v	vzhodni	Cerkvi	bi	
lahko	primerjali	z	vlogo,	ki	jo	ima	papež	Benedikt	XVI.	
v	katoliški	Cerkvi,	so	v	tržaški	baziliki	sprejeli	vsi	štirje	

škofje	dežele	Furlanije	Julijske	krajine	in	koprski	škof	
Metod	Pirih.	Patriarh	Bartolomej	I.	je	bil	istega	dne	v	
Trstu	tudi	gost	srbske	in	grške	pravoslavne	skupnosti	
ter	Zavoda	združenega	sveta	v	Devinu,	mednarodne	
šole,	v	kateri	so	dijaki	z	vsega	sveta,	tudi	iz	Slovenije.

Ko	se	je	Bartolomej	I.	mudil	na	tržaški	univerzi,	kjer	
mu	je	akademsko	vodstvo	vseučilišča	podelilo	častni	
doktorat	 iz	političnih	ved,	 je	nagovoril	navzoče	aka
demike	in	jih	pozval	k	prizadevanju	za	mir	in	boljše	ra
zumevanje	v	sodobnem	svetu,	v	katerem	je	izjemnega	
pomena	tudi	prizadevanje	za	ekologijo,	za	»ohranjanje	
božjega	stvarstva,	katerega	del	smo	tudi	mi	sami.«	Ca
rigrajski	 patriarh	 je	pred	 obiskom	 Ogleja	 odšel	 še	v	
Gradež,	kjer	so	ga	v	baziliki	sv.	Evfemije	sprejeli	goriški	
nadškof	in	najvišji	predstavniki	krajevnih	oblasti,	tako	
v	Gradežu	kot	v	Ogleju	pa	je	bilo	navzočih	tudi	veliko	
duhovnikov,	med	njimi	so	bili	tudi	slovenski.	Goriški	
nadškof	Dino	De	Antoni	se	je	v	baziliki	v	Gradežu	v	
svojem	nagovoru	spomnil	kraja	v	gradeški	laguni,	kjer	
naj	bi	po	krščanski	legendi	pristala	barka	evangelista	
sv.	Marka,	ko	je	pred	dvajsetimi	stoletji	potoval	iz	Afrike	
na	območje	današnje	Italije.	Kasneje	naj	bi	v	te	kraje	
prišel	tudi	apostol	Andrej.

»Po	dvajsetih	stoletjih	se	tu	nasledniki	sv.	Marka	in	
apostola	Andreja	srečujemo	v	duhu	bližine	in	skupne	
krščanske	 vere	 ter	 seveda	 skupne	 zgodovine,	 kar	 je	
izjemnega	pomena!«	je	poudaril	mons.	Dino	De	Antoni.	
Carigrajski	patriarh	Bartolomej	I.	pa	se	je	v	Gradežu	v	
svojem	 nagovoru	 navezal	 na	 pomen	 svete	 Evfemije,	
ki	jo	kot	mučenko	in	svetnico	častijo	tudi	pravoslavni	
verniki,	spomnil	pa	se	je	tudi	obdobja,	ko	je	bil	Gradež	
izjemno	tesno	povezan	z	bizantinskim	svetom,	o	če
mer	pričata	gradeška	bazilika	sv.	Evfemije	 in	bližnja	
krstilnica.

Ekumenskega srečanja v Ogleju so se
udeležili tudi slovenski škofje in verniki
Seveda	 je	 bil	 vrh	 ekumenskega	 srečanja,	 ki	 so	 se	

ga	udeležili	tudi	slovenski	škofje	in	slovenski	verniki,	
v	Ogleju,	kjer	sta	carigrajski	patriarh	Bartolomej	I.	in	

ekumenizem
Jurij	Paljk

obnovitev prijateljstva
Slovesnega bogoslužja v starodavni oglejski baziliki in srečanja s patriarhom Bartolomejem I. 

4. marca 2008 so se udeležili tudi ljubljanski nadškof mons. Alojz Uran, koprski škof mons. Metod 
Pirih in koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak.

Furlanijo Julijsko krajino je prvi teden v marcu obiskal carigrajski patriarh Bartolomej I., ki je 
prišel na povabilo krajevne Cerkve in tudi tržaške univerze. Ta je carigrajskemu patriarhu tudi podel
ila častni doktorat v mednarodnih političnih vedah za njegovo prizadevanje za boljše razumevanje 
in mir v svetu, kar je pomenilo, da je imel njegov obisk širši pomen, čeprav ne gre zanemarjati pasto
ralnega vidika obiska, saj tako v Trstu kot drugod v Furlaniji Julijski krajini živi veliko pravoslavnih 
vernikov. Izjemen pomen pa gre pripisati dejstvu, da si je carigrajski patriarh želel darovati skupno, 
ekumensko bogoslužje v oglejski baziliki, k kateremu so bili povabljeni tudi ugledni predstavniki 
Cerkve na Slovenskem, ki jih je vodil ljubljanski nadškof in metropolit mons. Alojz Uran.
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goriški	nadškof	mons.	Dino	De	Antoni	skupaj	vstopila	v	
oglejsko	baziliko	za	grškim	in	latinskim	evangelijem,	ki	
sta	ju	nosila	diakona	pred	njima.	In	v	svojem	pozdravu	
carigrajskemu	 patriarhu	 je	 goriški	 nadškof	 poudaril	
predvsem	vsa	tista	dejstva,	ki	združujejo	katoliško	in	
pravoslavno	 Cerkev,	 predvsem	 Oglej	 s	 Konstantino
plom,	saj	je	prav	sv.	Kromacij,	ki	je	bil	oglejski	patri
arh,	 leta	 404	 odločno	 branil	 pred	 neupravičenimi,	
zlonamernimi	obtožbami	svetega	Janeza	Krizostoma	
–	Zlatoustega,	takratnega	škofa	v	Konstantinoplu,	da
našnjem	Carigradu.

»Med	Oglejem	in	Konstantinoplom	torej	obstaja	sta
ro	prijateljstvo,	ki	vsem	nam	po	14.	stoletjih	omogoča,	
da	ga	nadgradimo,	še	poglobimo,	da	se	zavedamo,	da	

smo	resnični	bratje,	edini	in	eni	v	Kristusu,«	je	poudaril	
mons.	Dino	De	Antoni,	ki	je	v	oglejski	baziliki	carigraj
skemu	patriarhu	še	povedal,	kakšnega	izjemnega	po
mena	je	bila	oglejska	krajevna	Cerkev	za	vse	narode	
današnje	Srednje	Evrope,	tudi	za	Slovence.

Utrjevanje vezi,
ki so se v stoletjih izgubile
Tudi	carigrajski	patriarh	je	v	Ogleju	izrazil	zadovolj

stvo	in	»neizmerno	veselje,	ker	je	lahko	vstopil	v	prele
po	oglejsko	baziliko«.	Odločno	je	dejal,	da	je	v	Oglej	
prišel	kot	»škof	iz	Konstantinopla	z	namenom,	da	znova	
navežem	medsebojne	vezi,	ki	so	se	izgubile	v	stoletjih,	
a	sem	prepričan,	da	je	današnji	obisk	lahko	priložnost,	
da	znova	dosežemo	edinost	izpred	14	stoletij	in	posta
nemo	ena	stvarnost!«

Seveda	sta	si	carigrajski	patriarh	in	goriški	nadškof	
med	bogoslužjem	v	Ogleju	tudi	izmenjala	darili.	Gori
ški	nadškof	je	patriarhu	Bartolomeju	I.	podaril	mozaik,	
na	katerem	 je	upodobljen	Dobri	pastir,	ki	krasi	 tlak	
oglejske	bazilike,	patriarh	pa	 je	goriškemu	nadškofu	
podaril	 ikono	 sv.	 Kromacija,	 čigar	 obletnico	 letos	
praznujemo	 v	 Ogleju.	 Oba	 sta	 se	 tudi	 poklonila	 iz
postavljenim	relikvijam	oglejskih	mučencev	in	skupno	
vodila	molitev,	carigrajski	patriarh	pa	je	vidno	ganjen	
prejel	v	dar	tudi	relikvijo	oglejskih	mučencev.

Po	slovesnem	blagoslovu	in	ogledu	oglejske	bazilike	
se	je	v	bližnji	krstilnici	patriarh	Bartolomej	I.	srečal	z	
vsemi	navzočimi	škofi,	tudi	slovenskimi,	mons.	Alojz	
Uran	pa	ga	je	spremljal	še	v	Trst,	kjer	so	skupno	opravili	
večernice.

Carigrajski patriarh v Ogleju

Vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Tarcisio	Bertone	
se	 je	 od	 21.	 do	 26.	 februarja	 mudil	 na	 pastoralnem	
obisku	na	Kubi.	Tja	se	je	odpravil	deset	let	potem,	ko	je	
to	deželo	obiskal	rajni	papež	Janez	Pavel	II.	Z	njegovimi	
besedami	je	ob	blagoslovitvi	papeževega	kipa	23.	feb
ruarja	 v	 Santa	 Clari	 pozval	 Kubance,	 naj	 se	 odprejo	
svetu:	»Naj	se	Kuba	z	vsemi	svojimi	velikimi	možnostmi	
odpre	svetu	in	svet	Kubi!«	Spomenik	Janezu	Pavlu	II.	
pa	naj	jih	tudi	spodbudi,	da	bodo	»napredovali	na	poti	
vere	in	izgradnje	boljšega	in	bolj	bratskega	sveta«.

Kubanskim	 škofom	 je	 priporočil,	 naj	 jim	 bodo	
slovesnosti	v	spomin	na	obisk	papeža	Janeza	Pavla	II.	
pred	desetimi	leti	nova	spodbuda	za	prizadevanje	za	
navezovanje	dobrih	odnosov	med	državo	in	katoliško	
Cerkvijo	 na	 Kubi,	 Cerkev	 sama	 pa	 naj	 v	 duhu	 med
sebojnega	 spoštovanja	 in	 svobode	 opravlja	 svoje	
poslanstvo.

O	tem	poslanstvu	je	kardinal	Bertone	govoril	pri	
maši	na	 trgu	pred	stolnico	v	srcu	kubanske	prestol
nice	Havane.	Pozval	je	k	spoštovanju	katoliške	Cerkve.	

Poudaril	 je,	 da	 se	 Cerkev	 »noče	 nikomur	 vsiljevati,	
hoče	pa,	da	je	njeno	misijonsko	poslanstvo	priznano	
in	spoštovano«.

Pred	mašo	je	kardinal	obiskal	bogoslovno	semeni
šče.	 Duhovnike	 in	 bogoslovce	 je	 pozval	 k	 še	 večji	

oživitev krščanskih korenin

Papež Benedikt XVI. vabi Kubance, naj »odprejo svojega duha, srce in življenje Kristusu«.

Državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone na Kubi
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gorečnosti	za	evangelizacijo,	katoličane	na	“sladkornem	
otoku”	 pa,	 naj	 se	 zavzemajo	 za	 zavarovanje	 življenja,	
družino	ter	svobodo	govora	in	izpovedovanja	vere.

Kubanskim	škofom	je	prenesel	papeževo	poslanico,	
njegove	želje	in	naročilo.	To	predvsem	zadeva	spomin	
na	krščansko	dediščino	otoka	ter	kako	pomembne	so	
bile	evangeljske	vrednote	pri	nastanku	in	izoblikovanju	
kubanskega	naroda.	Krščanska	dediščina	je	tudi	več	
kot	500	let	od	začetka	evangelizacije	globoko	ukoreni
njena	v	duši	kubanskega	človeka,	spominja	papež.	Zato	
naj	Kubanci	»na	široko	odprejo	svojega	duha,	srce	in	
življenje	Kristusu«.	Te	in	druge	misli	je	kardinal	Berto
ne	vzel	 iz	govora	papeža	Janeza	Pavla	 II.	Kubancem	
pred	desetimi	leti.	Prav	pa	je,	da	si	jih	Kubanci	vzamejo	
k	srcu	tudi	danes,	jih	je	opozoril.

Mlade	je	kardinal	Bertone	pri	slovesni	maši	v	Guan
tanamu	ob	desetletnici	te	škofije	(ta	nima	nič	opraviti	
s	 sporno	 bližnjo	 ameriško	 vojaško	 bazo)	 pozval,	 naj	
pogumno	izpovedujejo	svojo	vero	v	Kristusa:	»Sledite	
Jezusu,	naj	vas	prosi	česar	koli.«

Verni	 Kubanci	 naj	 »z	 vsemi	 in	 za	 blaginjo	 vseh«	
sodelujejo,	 je	 povedal	 z	 mislijo	 kubanskega	 borca	
za	 neodvisnost	 in	 narodnega	 junaka	 Joseja	 Martija	
(1835–1895).	Poudaril	 je,	da	si	papež	Benedikt	XVI.	
prizadeva	 za	 potrpežljiv	 dialog	 s	 kubansko	 družbo.	
Samo	 po	 poti	 edinosti	 in	 razumevanja	 bodo	 lahko	
ozdravili	rane	iz	preteklosti.

Stolnica v Havani, glavnem mestu Kube

Držijo	naj	se	družinskih	vrednot.	Ločitev	ima	pogo
sto	dramatične	posledice	na	osebnostni	razvoj	otrok.	
Starši	naj	se	ne	ustrašijo	nobenih	žrtev,	da	bi	ohranili	
edinost	družine.	Njihov	zgled	naj	pomaga	prihodnjim	
rodovom,	kako	je	treba	težave	med	zakoncema	reševati	v	
duhu	medsebojnega	spoštovanja,	dialoga	in	z	molitvijo.

Vodstvo	 škofije	 je	 pohvalil,	 da	 je	 od	 začetnih	 19	
župnij	v	desetih	letih	to	število	naraslo	na	203	župnije.	
To	 ni	 le	 znamenje	 upanja	 za	 Kubo,	 ampak	 tudi	 za	
Cerkev	po	svetu.

Slovenska zastava
na novomašnem slavju
Jožef	Klekl	je	izšel	iz	zdrave	in	zavedne	prekmurske	

družine.	Rodil	se	je	13.	oktobra	1874	na	Krajni,	župnija	
Tišina.	 Starši	 so	 bili	 srednje	 premožni	 kmetje.	 Oče	
Štefan	 je	bil	 telo	razgledan,	 saj	 je	končal	meščansko	
šolo	v	Radgoni.	Mati	Terezija,	rojena	Šalamun,	je	bila	
skrbna	 gospodinja	 in	 modra	 vzgojiteljica.	 V	 družini	

je	bilo	osem	otrok,	od	katerih	so	trije	umrli	v	zgodnji	
mladosti.	 »Naša	 domača	 hiša,	 kjer	 sem	 se	 bil	 rodil,«	
pričuje	Klekl,	»je	bila	vedno	slovenska	in	doma,	v	tej	
rodni	hiši	se	je	z	menoj	vred	rodil	tudi	slovenski	duh,	
zavest,	ponos	slovenstva.«

Osnovno	 šolo	 je	 obiskoval	 na	 Cankovi,	 dve	 leti	
se	 je	 pripravljal	 na	 gimnazijo	 v	 Lendavi,	 kjer	 se	 je	
učil	madžarščine,	kajti	gimnazijska	leta	je	“prestal”	v	

naša kultura
Silvester	Čuk

JOŽEF KLEKL
13. oktobra 1874 – 30. maja 1948

»Moja ljubezen do domovine se nikoli ni kazala v trkanju s kozarci, v trkanju po prsih, v kričanju, 
temveč v samopozabnem žrtvovanju in delovanju za rast dušnega in telesnega, duhovnega in gmot
nega blagra ljudstva. Tega me je učil Kristus z besedami in z zgledom svojega življenja. Prizadeval 
sem si slediti mu... Vera me je učila živeti v ljubezni in zvestobi do domovine. Domovino daje Bog 
in tudi zapoveduje zvestobo do nje... Moj življenjski smoter je bil odrešitev duš. Da to dosežem, sem 
v smislu božjih zapovedi uporabljal vsa sredstva, ki peljejo k cilju, čeprav sem pri tem naletel na 
mnoge ovire.« Jožef Klekl.

»O Kleklu so razpravljali in še bodo razpravljali pod mnogimi vidiki: goreč duhovnik, mož molitve 
in dnevnega reda, vodtelj tretjerednikov, nabožni pisatelj in pesnik, prosvetni in socialni delavec, nar
odni buditelj.« Tako je o Jožefu Kleklu zapisal škof Jožef Smej, eden najboljših poznavalcev njegove

ga življenja in dela. Lojze Kozar, pisatelj in dolgoletni župnik v Odrancih, je o Kleklu povedal: »Klekl 
je bil zaveden Slovenec od mladih let do svoje smrti... Gotovo pa je njegova največja zasluga, da je v 
naših ljudeh budil slovensko zavest, zlasti v dobi najhujših pritiskov pomadžarjevanja, s slovenskim 
tiskom in še za časa Avstroogrske s slovenskih črkopisom.«
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Koszegu	 in	 Sombotelu	 pri	
premonstratencih.	Zaradi	na
darjenosti	so	ga	predstojniki	
hoteli	 poslati	 v	 centralno	
bogoslovje	 v	 Budimpešto,	
kar	pa	je	preprečila	njegova	
bolezen,	 zato	 je	 po	 maturi	
vstopil	v	sombotelsko	bogo
slovje.	 V	 času	 Kleklovega	
bogoslovnega	študija	je	som
botelsko	škofijo	vodil	odlični	
škof	Kornel	Hidasy.

Klekl	 je	 duhovno	 rastel	
tudi	ob	svojem	“učitelju”	dr.	

Francu	Ivanocyju,	ki	je	leta	1889	prišel	za	župnika	na	
Tišino,	kjer	 je	 ta	 “prekmurski	Slomšek”	ostal	vse	do	
svoje	 smrti	 leta	 1913.	 Mašniško	 posvečenje	 je	 Jožef	
Klekl	prejel	v	sombotelski	stolnici	11.	julija	1897,	25.	
julija	pa	je	imel	novo	mašo	v	domači	župniji	na	Tišini.	
Štajerski	rodoljub	Franc	Gomilšek	je	v	Slovencu	(leta	
1929)	zapisal,	da	je	bil	na	Kleklovi	novi	maši,	kamor	
je	 prinesel	 dve	 slovenski	 zastavi	 in	 ju	 dal	 pritrditi	
zraven	 madžarske	 zastave.	 »V	 uti	 pa	 sem	 dobremu	
ljudstvu	poudarjal	pomen	tega	trenutka,	ko	sta	prvi
krat	na	ogrskoslovenski	zemlji	zaplapolali	 slovenski	
narodni	 zastavi.	 Ljudstvo	 je	 bilo	 izredno	 veselo	 in	
navdušeno.«

»Zgubil sem spotoma zdravje«
Prva	 Kleklova	 dušnopastirska	 postojanka	 je	 bila	

domača	župnija,	kjer	je	ostal	pet	let.	»To	so	bila	leta	rasti	
in	dozorevanja	duhovniške	poklicanosti.	Pri	Ivanocyju	
je	Klekl	razvil	svoj	življenjski	program:	delati	za	vernost	
in	narodne	pravice	prekmurskih	Slovencev,	ne	glede	
na	 žrtve«	 (Stanislav Zver, Jožef Klekl, prekmurski 
Čedermac).	 Otroke	 sta	 poučevala	 krščanski	 nauk	 v	
slovenskem	jeziku,	uvajala	sta	ljudsko	cerkveno	petje	
in	širila	mohorjevke	(takrat	je	bilo	v	tišinski	župniji	kar	
107	naročnikov!).	Ko	je	Klekl	po	petih	letih	odhajal	za	
kaplana	v	 Inced	na	Gradiščanskem,	 je	 Ivanocy	 jokal	
»kot	oče	za	sinom	edincem«.

Tam	je	imel	vernike	Hrvate,	Nemce	in	Madžare,	po
svečal	se	 je	vsem,	največ	z	osebnimi	stiki.	Naslednje	
leto	(1903)	ga	že	najdemo	kot	kaplana	v	Črensovcih,	
kjer	je	na	Ivanocyjevo	pobudo	8.	decembra	1904	na	
praznik	Brezmadežne	 izdal	prvo	številko	Marijinega	

lista,	ki	je	izhajal	do	leta	1941.	Kmalu	po	prihodu	se	
je	lotil	obnove	župnijske	cerkve	in	z	vso	vnemo	se	je	
trudil	za	duhovno	življenje	v	župniji.	Uvajal	je	češčenje	
Jezusovega	in	Marijinega	srca,	priporočal	je	pogosto	
spoved	in	obhajilo.

Leta	1905	je	bil	Klekl	–	ne	da	bi	za	to	prosil	–	spet	
premeščen	in	sicer	za	župnika	k	Sv.	Sebeščanu	v	Pe
čarovcih.	 V	 razmeroma	 kratkem	 času	 je	 obiskal	 vse	
družine	in	jih	navduševal	za	pristno	krščansko	življe
nje.	Ob	tem	je	spoznaval	tudi	socialne	razmere	ljudi.	
Obnovil	je	cerkev	in	župnišče,	še	naprej	je	izdajal	Mari
jin	list.	»Delo	je	požrlo	moje	moči.	Zgubil	sem	popol
noma	zdravje...	Živci	so	mi	popolnoma	odpovedali,	še	
posebej	mi	je	oslabelo	srce.«	Zaprosil	je	za	upokojitev	
in	1.	oktobra	1910	se	je	preselil	v	Črenšovce.

Apostol dobrega tiska
in narodni buditelj
Tako	je	napisano	na	Kleklovem	nagrobniku	na	so

boškem	pokopališču.	»Če	je	bil	Klekl	pred	letom	1910	
dušni	pastir	posameznim	župnijam	in	če	 je	soboška	
dekanija	po	omenjenem	letu	zgubila	svojega	dobrega	
in	gorečega	duhovnika,	je	po	upokojitvi	postal	dušni	
pastir	in	voditelj	vsega	Prekmurja«	(S. Zver).	Ko	si	je	
nekoliko	opomogel,	je	spet	začel	delati	in	sicer	po	zelo	
“železnem”	dnevnem	redu.	Vstajal	je	ob	štirih,	sledila	
je	ura	premišljevanja	in	molitve,	zatem	maša,	navadno	
doma,	 kjer	 je	 imel	 oltarček,	 včasih	 pa	 tudi	 v	cerkvi.	
V	cerkev	je	šel	vsak	dan	molit	pred	Najsvetejše.	Tu	je	
črpal	moč	za	svoje	poslanstvo.	Poleg	Marijinega	lista	je	
ustanovil	in	dalj	časa	urejal	tednik	Novine,	»pobožen,	
družbeni,	pismeni	list	za	vogrske	Slovence«.	Prva	šte
vilka	je	izšla	8.	decembra	1913,	na	»Marijin	den«.	Poleg	
Ivanocyjevega	 Kalendarja	 Srca	 Jezušovega	 (1904)	
imata	Kleklov	Marijin	list	in	Novine	največ	zaslug	za	
obujanje	in	ohranitev	zavesti	pripadnosti	prekmurskih	
Slovencev	matičnemu	narodu.

Leta	1919	so	si	Novine	za	nekaj	časa	prisvojili	boljše
viki,	ki	so	Kleklu	stregli	po	življenju,	med	drugo	sve
tovno	vojsko	pa	so	ga	preganjali	Nemci	in	Madžari.	V	
letih	19201929	je	bil	Klekl	poslanec	Slovenske	ljudske	
stranke	v	beograjskem	parlamentu	in	je	veliko	delal	na	
socialnem	področju.

Dne	 20.	 julija	 1947	 je	 v	 Črensovcih	 obhajal	 zlato	
mašo,	30.	maja	1948	pa	je	v	Murski	Soboti	sklenil	svoje	
življenje.

Danska	 manjšina	 na	 nemških	 tleh	 živi	 v	 skoraj	
zavidljivem	 položaju.	 Za	 to	 “etnično	 blagostanje”	 je	
zaslužna	predvsem	zelo	jasna	in	definirana	slika	med
narodnih	določil,	katerih	zasluga	je	politično,	gospo

darsko	in	kulturno	življenje	Dancev	na	Nemškem	na	
enaki	 razvojni	 stopnji,	kot	 je	v	matični	državi.	Tu	ni	
govor	izključno	o	financiranju	najrazličnejših	dejavno
sti,	pač	pa	predvsem	o	jasni	in	natančni	zakonski	sliki	

evropa narodov
Vida	Valenčič

Danci v Nemčiji
delček Skandinavije na “jugu” (2)
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manjšine.	Leta	1955	sta	Nemčija	in	Danska	podpisali	
deklaracijo	Bonner un Kopenhagener Erklärungen,	
s	katero	sta	se	obojestransko	obvezali,	da	bosta	ščitili	
etnični	manjšini	na	svojih	tleh:	Danska	nemško	manj
šino,	Nemčija	pa	dansko.	Ta	dvostranska	deklaracija	
predstavlja	 jasno	osnovo,	na	podlagi	katere	se	lahko	
vsaka	manjšina	izraža	v	javnem	življenju.	In	ker	v	teh	
krajih	velja	pravilo	recipročnosti,	je	to	še	toliko	lažje:	
»Če	ti	(Nemčija)	ne	dovoliš	rabe	danskega	jezika	na	so
dišču,	potem	tudi	jaz	(Danska)	ne	bom	dovolila	tvojim	
(nemškim)	rojakom,	da	se	na	sodišču	izražajo	v	svojem	
materinem	jeziku...«

Če	pomislimo	na	nam	bližjo	zgodovino,	se	sliši	sko
raj	 protislovno,	 vendar	 je	 nemška	 država	 za	 dansko	
manjšino	res	vse	prej	kot	mačeha.	K	urejenosti	položaja	
pripomore	že	sama	federativna	državna	ureditev	po	
Landih.	Danska	in	frizijska	manjšina	sta	prisotni	skoraj	
druga	ob	drugi	v	nemškem	Landu	SchleswigHolstein.	
Slednji	 je	 leta	 1990	 vključil	 v	 samo	 besedilo	 lastne	
ustave	določilo	o	zaščiti	obeh	manjšinskih	skupnosti	
predvsem	z	ozirom	na	dejstvo,	da	sta	ti	dve	skupnosti	
sestavljali	prvotno	prebivalstvo	tega	področja,	nemški	
narod	pa	je	semkaj	prišel	šele	kasneje.

Ker	pa	ne	pade	vse	“od	zgoraj”,	živijo	Danci	v	do
kaj	 ugodnem	 (predvsem	 kulturnem)	 položaju	 tudi	
zaradi	 svojih	 dobrih	 organizacijskih	 sposobnosti.	
Najprijetneje	 me	 je	 presenetilo	 dejstvo,	 da	 je	 tem	
“južnim	Skandinavcem”	v	sodelovanju	z	matico	uspelo	
organizirati	del	tiste	socialne	strukture,	po	kateri	so	
severni	 narodi	 znani.	 Skandinavcem	 lahko	 očitamo	
marsikaj,	nikakor	pa	ne	zanemarjanja	javnih	socialnih	
storitev	in	ustanov.	In	da	se	pač	ne	bi	izneverila	svojim	
koreninam,	si	je	tudi	danska	manjšina	na	nemških	tleh	
organizirala	pravo	omrežje	zdravstvenih	in	socialnih	
centrov	za	pripadnike	manjšine.	Tako	kot	da	bi	si	zamej
ci	organizirali	(poleg	importexportov...)	tudi	domove	
za	 ostarele,	 zobozdravniške	 ambulante	 in	 podobno,	
ali	pa	da	bi	direktno	Slovenija	poskrbela	za	te	storitve	
tudi	čez	mejo.

Danci	imajo	tako	imenovano	Dansk Sundhedstjen-
ste for Sydslesvig	 (Danska	 zdravstvena	 enota	 v	 Süd
schleswigu),	 ki	 skrbi	 za	 številne	 socialne	 ustanove,	
ne	 samo	 v	 danski	 državi,	 temveč	 tudi	 v	 Nemčiji.	 Pa	
ne	samo	to.	Ob	zanemarjanju	in	škandaloznem	kaosu	
italijanskih	zdravstvenih	storitev	je	neverjetno	izvedeti,	
da	danska	zdravstvena	enota	skrbi	za	redne	zdravniške	
in	zobozdravniške	preglede	v	vseh	danskih	vrtcih	in	
šolah	v	Nemčiji...

Zamejci	smo	dobro	kulturno	in	gospodarsko	orga
nizirani	(politično	še	pešamo...),	Danci	v	Nemčiji	pa	
imajo	svojo	organizacijo	takorekoč	na	vseh	področjih:	

gospodinje	so	včlanjene	v	De sydslesvigske Husmod-
erforeninger	(Združenje	gospodinj	v	Südschleswigu),	
vse	ženske	kategorije	pa	so	združene	v	Den slesvigske 
Kvindeforening	(Združenje	žensk	celotnega	področja	
Schleswig	 –	 tako	 na	 nemških	 kot	 na	 danskih	 tleh).	
potem	je	tu	še	danski	Urad	za	delo	ali,	kot	se	mu	v	teh	
modernih	 časih	 pravi,	 job center,	 delavski	 sindikat,	
združenje	umetnikov,	gospodarstvenikov,	posojilnice,	
banke	in	seveda	vzgojne	ustanove.

Danske	šole	(teh	je	53)	so	včlanjene	v	tako	imenova
ni	Dansk Skoleforening for Sydslesvig,	nekakšen	glavni	
organ,	 ki	 skrbi	 za	 upravo	 vsega	 danskega	 šolskega	
sistema	v	Nemčiji.	In	vse	kaže,	da	je	pri	tem	izredno	
učinkovit...	predvsem,	ker	sta	se	obe	državi	dogovorili,	
kako	bosta	financirali	manjšinske	šole.

Skandinavci	 pa	 ne	 bi	 bili	 Skandinavci,	 če	 bi	 ne	
ponudili	 tudi	kopice	raznih	tečajev	za	odrasle.	Tako	
imajo	 tudi	 Danci	 v	 Nemčiji	 svojo	 Ljudsko	 univerzo	
in	nekakšno	“šolo	za	odrasle”,	katero	je	zaslediti	le	v	
anglosaškem	 svetu	 in	 v	 severnih	 evropskih	 deželah.	
Nazivajo	jo	“kasnejša	šolska	vzgoja”,	namenjena	pa	je	
predvsem	 odraslim,	 ki	 bi	 želeli	 v	 krajšem	 (navadno	
enoletnem	ali	dvoletnem)	času	obogatiti	svoje	poklic
no	znanje	ali	pa	nadoknaditi	zamujeno.

In	ker	so	Danci	učinkoviti	pragmatiki,	ki	poskrbijo	
za	 vsako	 področje,	 lahko	 danski	 zamejci	 v	 Nemčiji	
računajo	 tudi	na	organiziranost	verskih	služb	preko	
Dansk Kirke i Sydslesvig	 (Danska	 Cerkev	 v	 Süd
schleswigu),	 ki	 skrbi	 za	 vse	 verske	 potrebe	 danskih	
vernikov.

Kako	 pa	 se	 Danci	 kretajo	 v	 politiki?	 Kako	 so	 si	
organizirali	 lastno	 medijsko	 sfero?	 In	 ne	 nazadnje,	
kako	so	poskrbeli	za	lastno	kulturno	udejstvovanje	in	
razvedrilo?	Tudi	o	tem	bomo	še	poročali.

Flensburg – na danski meji

»Kadar se mi šalimo, delamo to resno,« pogosto pravijo Danci.
Zelo ponosni so na svoj humor, na prekajene losose,

na svoje prednike Vikinge in na Andersena…
Hénri Quéffelec v knjigi Mednarodni bonton.
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Biti strpen do mnogoženstva?
Nekateri	ustavani	pravniki	hočejo,	da	bi	bil	volk	sit	

in	koza	cela	in	predlagajo,	da	bi	se	dalo	priznati	samo	
eno	ženo,	ostale	pa	naj	bi	veljale	za	priležnice:	to	uredi	
položaj	nekaterih	muslimanov,	ki	imajo	že	ženo	v	svoji	
domovini,	pa	si	tukaj	vzamejo	še	eno.	Drugi	mislijo,	da	
je	mogoče	delati	razliko	med	civilno	poroko	(na	matič
nem	uradu,	kjer	je	navzoča	samo	ena	žena)	in	versko	
poroko	 v	 mošeji,	 kjer	 se	 lahko	 sklene	 mnogoženski	
zakon.	 Seveda	 pa	 to	 pomeni	 namerno	 mižati	 pred	
civilnim	zakonikom,	ki	uzakonja	enoženstvo	in	enako
pravnost	moža	in	žene.	Grška	vlada	je	v	nekaterih	pre
delih,	kjer	so	muslimani	v	večini,	sprejela	načelo,	da	se	
oni	lahko	ravnajo	po	svojih	zakonih.	Tako	je	v	Atenah	
mnogoženstvo	prepovedano,	v	pokrajinah	z	večinskim	
muslimanskim	prebivalstvo	pa	dovoljeno,	vse	v	imenu	
ozira	do	kulture.

Multikulturalizem	povzroča	veliko	škode	in	to	pred
vsem	 načelnosti.	 Po	 njem	 če	 je	 nekdo	 poročen	 na	
primer	v	Senegalu	za	eno	ženo	in	v	Italiji	z	drugo,	to	
ne	more	veljati	kot	enoženstvo.	Zločin	ostane	zločin,	
pa	naj	bo	storjen	v	eni	ali	drugi	državi.	V	resnici	s	temi	
goljufijami	skušajo	najti	zakonito	pot	do	mnogožen
stva.	Če	torej	hoče	Evropejec	imeti	več	žena,	je	dovolj,	
da	prestopi	v	islam.

Toda	 multikulturalizem	 povzroča	 največjo	 škodo	
dostojanstvu	 žene.	 Mnogoženstvo	 je	 v	 Evropi	 pre
povedano,	 ker	 nasprotuje	 enakopravnosti	 moža	 in	
žene.	To	bi	koristilo	tudi	islamu.	V	islamskih	družbah	
žena	 namreč	 ne	 sme	 imeti	 več	 mož	 –	 to	 “pravico”	
ima	samo	mož.	Isto	velja	za	odslovitev,	ki	je	dovoljena	
samo	moškim,	ženske	pa	lahko	kvečjemu	moža	prosijo,	
naj	jih	odslovi.	Vztrajati	na	enoženstvu	je	torej	pot	v	
največjo	bitko	za	pravico	žensk.

Imam iz Vénisseuxa in ženske
Za	razumevanje	poniževanja,	v	katerem	živi	ženska	

v	islamskem	svetu,	je	korisno	spomniti	na	dejstvo,	ki	
je	v	Franciji	dvignilo	veliko	prahu.	Februarja	2007	je	

bila	pritožba	imama	Abdelkadra	Bouziane	dokončno	
zavržena	na	kasacijskem	sodišču.	Šejk	Abdelkader,	Alži
rec	brez	francoskega	državljanstva	in	imam	mošeje	v	
Vénisseuxu	blizu	Lyona,	je	živel	v	mnogoženskem	za
konu	kot	oče	16	otrok,	od	katerih	jih	je	14	francoskih	
državljanov.	V	Franciji	je	živel	od	leta	1980.

Takratni	notranji	minister	Sarkozy	(sedanji	predsed
nik)	ga	je	26.	februarja	2004	obsodil	na	izgon,	ker	je	s	
svojimi	strupenimi	govori	spodbujal	k	sovraštvu,	toda	
obsodba	ni	bila	izvršena.	20.	aprila	2004	je	bil	zaradi	
nekega	intervjuja	v	lyonskem	dnevniku	“Lyon	Mag”	po
novno	obsojen	na	izgon	predvsem	zaradi	svojih	trditev	
proti	ženskam,	še	posebej	zato,	ker	je	rekel,	da	»Koran	
v	določenih	slučajih	muslimana	pooblašča,	da	pretepa	
svojo	ženo,«	da	mora	žena	biti	podvržena	možu	in	da	
ni	enakopravna	z	možem.

Upravno	sodišče	v	Lyonu	je	23.	aprila	2004	zaustavi
lo	 izvršitev	 obsodbe	 in	 zavrglo	 zahtevo	 ministrstva.	
Imam	se	je	vrnil	v	Francijo	22.	maja.	5.	oktobra	1004	je	
državni	svet	preklical	zaustavitve	obsodbe	in	imam	je	
bil	naslednji	dan	izgnan	v	smeri	Orana	v	Alžiru.	21.	ju
nija	2005	je	lyonsko	sodišče	imama	ponovno	oprostilo,	
toda	14.	oktobra	je	bil	obsojen	v	odsotnosti.	Imam	se	
je	pritožil,	toda	6.	februarja	2007	je	kasacijsko	sodišče	
dokončno	zavrglo	pritožbo.

Združenje	 “Régards	 de	 femmes”	 iz	 Lyona	 je	 kot	
civilna	 družba	 izjavilo:	 »Pravica	 do	 dostojanstva	 in	
spoštovanja	in	spoštovanje	do	njenega	telesa	pripada	
vsem	ženskam,	ki	žive	v	Franciji.	Od	zdaj	dalje	ne	bo	
več	mogoče	opravičevati	nasilja	nad	ženskami	z	izgo
varjanjem	na	vero.«

Intervju z imamom
Tu	je	nekoliko	odlomkov	iz	(zloglasnega)	intervjuje	

s	šejkom	Abdelkadrom	o	odnosu	moškiženska
Je po vašem mnenju ženska enakopravna z moškim?
Ne.	Zgled:	nima	pravice	delati	skupaj	z	moškimi,	

ker	bi	jo	to	lahko	zapeljevalo	v	prešuštvo.
Mora biti ženska na vsak način podvržena moškemu?

islam
Samir	Khalil	Samir

multikulturalizem in islam
samomor zapada in pravic žena

Tako imenovani “dialog z islamskim svetom”, pravni relativizem o zakonu in mnogoženstvo mečejo 
v smetnjak dostojanstvo žene in njeno enakovrednost moškemu. Koran: »Pretepati ženo je prav.«

Ideologija multikulturalizma, kar pomeni slepo strpnost do vsake kulture in tradicije, uničuje ev-
ropsko bitnost in predvsem zanika pravice moškega in ženske. Prvi zgled tega je evropska strpnost 
do mnogoženstva, ki vedno bolj raste.

Teoretično je mnogoženstvo v Evropi prepovedano. Pa je vedno bolj pogosto, da na evropskem 
kontinentu registrirajo mnogoženskega muslimanskega priseljenca v imenu “multikulturnosti”: češ, 
če je nek musliman v svoji rodni deželi poročen s štirimi ženami, pač na moremo kaj drugega kot 
sprejeti to kot neko dejstvo. Vse to je proti evropskim zakonom in ustavam – ki določajo enoženske 
družine – toda v imeno zblojenega ozira do kultur pač sprejemajo katerokoli rešitev.
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Da,	ker	je	glava	družine	vedno	mož.	Mora	pa	biti	
pravičen	do	žene:	ne	sme	je	tepsti	brez	razloga	in	je	
imeti	za	sužnjo.

Ste zato naklonjeni mnogoženstvu?
Da,	musliman	ima	lahko	več	žen.	Vendar	ne	več	kot	

štiri.	Potem	so	pa	še	pogoji.
Zakaj pa ženska ne sme imeti več mož?
Ker	se	potem	ne	bi	vedelo,	kdo	je	oče	otrok.
Ali zagovarjata kamnanje žene? (Imam, ki je živel 

24 let v Franciji, ni razumel besede “kamnanje” in jo 
je imel za “pretepanje”. Odtod tudi njegov odgovor).

Da,	ker	pretepanje	žene	dovoljuje	Koran,	toda	pod	
določenimi	pogoji,	predvsem,	če	vara	svojega	moža.	
Toda	pozor:	mož	je	nima	pravice	pretepati	kjerkoli:	ne	
po	obrazu,	ampak	niže,	po	nogah,	trebuhu,	zadnjici.	
Lahko	jo	pretepa,	da	jo	prestraši,	da	ne	bi	spet	začela.

Koran: dovoljeno je pretepati ženo
Nekateri	bralci	so	protestirali,	toda	na	koncu	se	je	

imam	branil,	da	je	to	v	Koranu.	Pa	je	res.	Če	vzamemo	
Koran	(sura	4,	verz	34),	beremo:

»Moški imajo oblast nad ženskami zaradi pred-
nosti ki jim jo Alah dovoljuje pred njimi in ker trošijo 
[zanje] svoje imetje. Krepostne [žene] so vdane in 
varujejo v tajnosti, kar je Alah zavaroval [spol – op. 
pisca]. (V prevodu, ki ga v glavnem pripisujejo Ham-
za Piccardu je naslednja opomba: »To je ideal verne 
žene: ‘potrpežljiva in sramežljiva’. Prerok (mir in bla-
goslov nanj) pravi: ‘Najboljša žena je tista, ki se veseli 
tvojega pogleda, ki ti je pokorna, ki varuje samo sebe 
in dobrine moža v njegovi odsotnosti’). Kar zadeva 
tiste, pri katerih se bojite nepokorščine, jih opomnite, 
pustite jih same v postelji, pretepajte jih. Če so vam 
potem pokorne, ne storite nič več proti njim. Alah je 
najvišji in velik«.

Nedavno	sem	na	TV	alJazeera	poslušal	nekega	dru
gega	imama,	ki	 je	razlagal	štiri	pogoje	za	pretepanje	
žene:	ne	po	obrazu,	ne	do	krvi,	ne	lomiti	kosti,	ne	vpri
čo	otrok.	Če	vse	to	ni	dovolj,	je	treba	poseči	pa	najhujši	
kazni:	odreči	ji	spolni	odnos.

Tudi	vzvišenost	moža	nad	ženo	je	v	Koranu	izrecna	
(2:288):

»Ločene žene naj se drže odmaknjene tri cikle in ni 
jim dovoljeno skrivati, kar je Alah ustvaril v njihovih 
trebuhih, če verjamejo v Alaha in v Poslednji dan. Nji-
hovi možje imajo prednost, in če se hočejo pobotati, jih 
bodo sprejeli nazaj v tem času. One pa imajo pravice, 
ki so enakovredne njihovim dolžnostim na temelju 
dobrih navad, toda možje so višji od njih. Alah je 
mogočen in moder.«

Druga	 izdaja	 dodaja	 dolgo	 opombo	 glede	 izraza	
»možje	so	višji	od	njih«.

»V trudapolnem naporu da bi islam prilagodili 
zapadni kulturi, so nekateri modernistični komen-
tatorji zapisali, da vzvišenost zadeva samo pravico 
moža, da odslovi ženo, ki te pravice nima. V resnici 
pa gre za nekaj veliko bolj važnega in temeljnega: 
za ohranjanje osebnega, družinskega in družbenega 
ravnotežja.

Mož in žena sta dve resničnosti, ki se dopolnjujeta 
in ne moreta biti ločena ena od druge. Če ne bi bilo 
tako, Alah (slava Njemu, Najvišjemu) ne bi Eve izob-
likoval iz Adamovega rebra in obema dal popolnih 
reproduktivnih organov, in tako dalje.

Fizična gradnja človeka je sposobna velikih na-
porov in pomembnega izkoriščanja, ženina pa le 
srednjega napora in velikega prenašanja bolečin.

Moška občutljivost je vsa zunanja in usmerjena 
v izvendružinsko okolje, ki skuša postati javno in 
politično. Ženska občutljivost je notranja, pozorna 
do same sebe, usmerjena v varovanje vsega, kar je 
pridobila in v pridobivanje preprostih sredstev za 
vzdrževanje in varnost.

Moška psihologija je neustrašna, ustvarjalna, rada 
preizkuša, ljubi tveganje, hoče novosti in potrditev 
lastnega jaza, velikokrat gre na široko, je pa površna. 
Ženska pa je konkretna, tradicionalna, ne mara tve-
ganja, hoče gotovost, ohranjevanje same sebe, veli-
kokrat je globoka in omejena.

V družinskem okolju spoštovanja Alahovega 
zakona in sune (= določb) Poslanega omogoča, da 
nastajajo taki položaji, da zahtevajo potrditev moči, 
ki prevlada nad medsebojnim dopolnjevanjem za-
koncev. Razen tega dopolnjevanja pa je problem 
vodstva v družini in družbi, ki ne pomeni nadvlado, 
zatiranje in zanikanje pomembnosti žene v mno-
gih področjih in priložnostih. Alah (slava Njemu, 
Najvišjemu) zaupa to vodilno vlogo moškemu. To je 
težka naloga, ki bi se ji človek večkrat rad odpovedal, 
pa mora o njej odgovarjati pred Alahom.«

Ta	obrambni	komentar,	ki	ga	je	napisal	nek	Italijan,	
ki	je	prestopil	v	islam,	odseva	mnenje	tradicionalistič
nih	ulemov,	se	pa	izogiba	njihovih	pretiravanj.	Možu	in	
ženi	daje	posebne	naloge,	ki	so	nespremenljive,	ker	jih	
hoče	Bog	in	hočejo	biti	primerne	naravi	enega	ali	dru
gega.	Jasno	je,	da	je	tako	razdelitev	vlog,	ki	jo	je	določil	
Bog	od	vekomaj	in	velja	za	vse	čase	in	za	vse	kulture,	
težko	spraviti	v	sklad	z	načinom	mišljenja	zapada	in	je	
pogosto	v	sporu	z	zakoni	in	ustavami	v	Evropi.

Sklep
Ali	je	mogoče	tako	učenje	sprejeti	v	imenu	spošto

vanja	kulture	in	verske	strpnosti?	To	je	resno	vprašanje,	
ki	se	zastavlja	v	vseh	zahodnih	deželah.

Ne	vem,	če	se	tisti,	ki	na	veliko	mahajo	z	multikul
turalizmom,	 zavedajo,	 kakšno	 škodo	 povzročajo.	 V	
resnici	je	vedno	bolj	jasno,	da	je	tako	imenovana	multi
kulturna	strpnost	samo	tiho	soglasje	in	prikrita	oblika	
rasizma.	V	imenu	kulturne	razlike	namreč	dopuščajo,	
da	 gre	 vse	 kakor	 po	 vzporednih	 tirih,	 brez	 vsake	
možnosti	napredka,	vživljanja	in	izboljšanja	v	imenu	
človekovega	dostojanstva.

Za	 Evropo	 in	 ves	 svet	 je	 čas	 razumeti,	 da	 verska	
zakonodaja	 ne	 more	 prevladati	 nad	 civilno	 in	 da	 je	
nad	vsako	strpnostjo	ustava	posamezne	dežele.	Če	ne	
pride	do	tega,	pomeni,	da	smo	dali	islamu	prosto	pot	
za	kolonizacijo	naših	navad.
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Dovolite	mi	najprej	nedolžno	vprašanje:	Kam	bi	se	
postavili	 in	čakali	v	podzemlju	dvanajstmilijonskega	
mesta,	da	vas	prijatelj	zlahka	najde?	Naj	vam	olajšam	od
govor:	v	kraju	Zahodni	Šíndžuku,	ob	vhodu	in	izhodu	
podzemeljske	železnice.	Sicer	je	prostor	poln	majhnih	
prodajaln,	ima	pa	to	prednost,	da	ni	popolnoma	zase
den.	Tu	in	tam	se	človek	lahko	nasloni	na	zid.	Zlahka	
vidi,	kdo	stopi	iz	podzemeljske.	In	kdo	stopi	vanjo.	Pa	
tudi	sicer,	v	katero	smer	hitijo	ljudje.	Hodniki	in	stop
nišča	v	podzemlju	vodijo	v	glavnem	v	razne	veleproda
jalne	ali	pa	k	postajam	nadzemeljskih	železnic.

S	prijateljem	sva	se	zmenila	za	osmo	uro	zjutraj.	Ob	
tej	uri	še	velik	del	Tokija	drema.	Laže	je	najti	kotiček.	
In	našel	sem	ga	in	stal	in	računal	z	zamudo.	Pravijo,	
da	 so	 se	 mi	 oči	 zaradi	 dolgega	 bivanja	 na	 Daljnem	
Vzhodu	nekam	zožile.	Res,	da	me	ima	ta	ali	oni	Japonec	
za	potomca	Japoncev	na	Havajskih	otokih:	lice	je	za
hodnjaško	do	določene	mere,	ne	popolnoma.	Tisti,	ki	
me	poznajo,	vedo,	da	moja	japonščina	nima	akcenta,	
ker	 naša	 blaga	 slovenščina	 tudi	 nima	 akcenta,	 vsaj	
takšnega	ne,	kot	ga	poznajo	veliki	narodi.	Toda	če	na	
preprosto	 vprašanje	 neznanega	 Japonca	 odgovorim	
v	preprosti	tokijski	japonščini,	ki	je	vsem	razumljiva,	
potem	se	ali	 zahvali	 za	odgovor	ali	pa	me	še	enkrat	
pazljivo	pogleda.	Če	se	strahotno	ne	motim,	je	v	tem	
ponovnem	pogledu	zaobsežen	stavek:	spet	eden,	čigar	
oče	je	najbrž	Amerikanec,	mati	pa	Japonka.

Tudi	če	bi	se	v	tem	pogledu	motil,	se	moram	vrniti	
na	prostor	pred	podzemeljsko	železniško	postajo.	Roke	
imam	v	žepu	športnega	suknjiča.	V	podzemlju	ni	vetra,	
ki	danes	razsaja	po	tokijskih	cestah.

»Dobro	jutro,«	me	naenkrat	sune	v	pozornost	mlad	
ženski	glas.

Ozrem	se	napol	v	levo.	Vzravnam	se,	kot	se	spodobi	
za	enak	japonski	odgovor:

»Dobro	jutro!«
Zagledava	se	drug	v	drugega.	Z	nasmeškom	me	vpraša:
»Ali	niste	računovodja	gospod	Ban?«
Zdaj	se	tudi	jaz	nasmehnem:
»Ne,	gospodična,	nisem	ne	računovodja	ne	Ban.«
»Oh,	 oprostite!	 Gospod	 Ban	 je	 včeraj	 telefoniral	

našemu	podjetju,	da	me	bo	čakal	prav	ob	 tej	uri	na	
tem	mestu.«

»Ni	problema,	gospodična!	Najbrž	ga	boste	našli	
kjer	drugje	v	tem	podzemlju,	morda	na	drugem	koncu	
te	dolge	podzemeljske.«

»Oprostite!«	 reče	 še	 enkrat	 in	 drug	 drugemu	 se	
prikloniva.

Ura	je	osem	deset.	Potipam	zgornji	žep	suknjiča,	da	
se	prepričam,	ali	nosim	s	seboj	izkaznico,	ki	jo	moramo	

nositi	–	menda	celo	v	posteljo	–	vse	neJaponci.	Hm!	
Danes	je	nimam;	vem,	zakaj.	Zamenjal	sem	težji	suknjič	
za	 lažjega	 in	 pozabil	 vtakniti	 vanj	 izkaznico.	 Če	 te	
najdejo	 brez	 nje,	 te	 odvedejo	 v	 policijsko	 stražnico,	
da	ugotovijo,	kdo	si.	Možnost,	da	si	neznani	terorist,	
tudi	ni	izključena,	se	pravi	na	policijski	strani.	Instink
tivno	potipam	svojo	spodnjo	čeljust:	ne,	brade	nimam.	
In	glej,	pred	menoj	stojita	dva	policista	in	tisti	večje	
postave	me	nagovori	–	japonsko:

»Oprostite	–	ali	ste	videli	kje	tukaj	starejšega	tujca?	
Po	telefonu	nas	kliče:	pravi,	da	mu	srce	peša.	Da	je	v	
Šíndžuku,	a	kje,	nam	ne	more	povedati.«

»Deset	 minut	 že	 stojim	 tukaj	 in	 čakam	 prijatelja.	
Nobenega	tujca,	tudi	starejšega,	nisem	videl.«

Oba	 strumno	 pozdravita	 in	 se	 zahvalita	 za	 infor
macijo.	Pravzaprav	sta	me	že	v	začetku	strumno	po
zdravila	–	znamenje	za	okoli	stoječe,	večno	radovedne	
–,	da	sta	na	vljudnostnem	obisku.	Če	bi	v	tem	hipu	po	
kakem	računalniku	lahko	videla	mojo	dušo,	bi	je	najbrž	
ne	razumela:	s	»Hvala	ti!«	sem	se	oddolžil	svojemu	an
gelu	varuhu.	Bil	sem	namreč	brez	osebne	izkaznice…

Na	 uri	 je	 osem	 šestnajst.	 Zamuda	 se	 mi	 zdi	 nor
malna.	V	tako	velikem	mestu	se	na	cestah	in	pod	njimi	
naenkrat	pripetijo	nesreče,	ki	jim	sledijo	zamude.

Osem	 dvajset.	 Zmeraj	 več	 ljudi	 izstopa	 iz	 podze
meljske.	 Nedaleč	 od	 mene	 se	 ustavi	 mlada	 gospa	 z	
vozičkom	in	ljubko	deklico	v	njem.	Nekaj	išče	in	išče	
in	ne	more	najti.	Prestrašena	se	obrne	name:

»Prosim,	pazite	za	trenutek	na	otroka.	Pozabila	sem	tor
bico	z	denarjem	pri	blagajni	zgoraj.	Takoj	bom	nazaj.«

Pritegnem	 voziček.	 Skušam	 se	 nasmehniti	 deklici	 v	
njem.	Ona	pa	me	samo	gleda,	gleda.	Po	japonsko	jo	sku
šam	tolažiti.	Zdi	se	mi,	da	ji	bo	vsak	trenutek	šlo	na	jok.

»Mama	bo	takoj	nazaj!«
Nimam	pojma,	kakšen	obraz	imajo	japonski	očetje,	

ko	hočejo	svoje	otroke	umiriti.	Kakšne	besede	rabijo	
pri	tem?	Nimam	pojma.	Deklica	me	še	zmeraj	gleda.	
Ustnice	se	ji	začnejo	čisto	rahlo	kriviti.	Upam,	da	ne	
bo	vpila.	Nimam	nič	proti	joku.	Vem,	da	kakih	deset	
metrov	od	mene	prodajajo	bonbone.	A	ne	smem	se	
premakniti.	Sicer	me	lahko	obtožijo	ugrabitve…

Z	desne	strani	me	naenkrat	nagovori	znan	glas,	ki	
pa	ni	glas	prijatelja,	ki	ga	čakam:

»Halo	pater!	Voziček	in	otrok	se	Vam	lepo	prilegata.	
Vas	smem	fotografirati?«

»Ne,	ne,	ne!«	skoraj	zaječim	in	si	z	desnico	zastrem	
obraz.	V	naslednjem	trenutku	je	dekličina	mama	nazaj.

»Našla	sem	denarnico.	O,	hvala,	hvala,	hvala	Vam!«
»Gospa,	Vaša	deklica	je	odlično	vzgojena:	niti	enkrat	

ni	zajokala!«

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokyo

iz mojega zmeraj bolj oguljenega misijonskega cekarja

sumljivi randevu
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Umrl je bivši državni predsednik Janez Drnovšek. Ob njegovi 
smrti so njegovi nekdanji ministri in tovariši iz vrst LDS pripove
dovali, da pri njem ni šlo za dve obdobji, da je bil v resnici ves čas 
enak, le da je v zadnji predsedniški fazi bolj radikalno realiziral 
svoje poglede.

Zakaj je bil poprej ohromljeni Drnovšek? Odgovor je šokan
ten: aparat liberalne demokracije je bil očitno torej ta, ki mu je 
diktiral premiersko politiko.

V zadnjem mandatu je izpostavljal dve lastnosti: sposobnost 
sočutja in vzvišenost do materialnih dobrin. Ko je z zabojnikom 
prišel pred mrazom reševat Strojanove ob predprejšnjem Bo
žiču, je zastavil predsedniški ugled. Oblečen v usnjen jopič se 
je z vsem srcem prepiral z vaščani Ambrusa v imenu krščanske 
ljubezni do sočloveka. V splošnem vpitju je odložil predsedniško 
moč in spregovoril kot angažirani človek. Ne Janez Stanovnik 
ne Milan Kučan nista hodila na svojo pest v takšne izgubljene 
misije, kjer bi se borila sama zoper množico, in tega zagotovo 
ne bo počel uglajeni gospod Danilo Türk.

Toda letos mineva 16 let od pojava izbrisanih, ki ga je izvedla 
slovenska vlada. In 10 let je Janez Drnovšek načeloval vladam, 
ki so teptale človečanske pravice skoraj 20 tisočem exjugo
slovanskim nesrečnikom. Pa tega problema nikoli ni uzrl.

V svojih delih in na spletnih straneh je kot predsednik po
svečal skrb za lačne po svetu in bičal pohlep po bogastvu. Zdaj 

ko je imel kot orožje le besede, toda ko je celo desetletje vladal 
kot premier, ki bi take ideje lahko udejanjal, je sedel križemrok. 
Šele te dni parlament sprejema zakon o delitvi dobička podjetij 
tudi med zaposlene. Pod Drnovškom so uspešna podjetja svoje 
profite prelivala le med menedžerje in njihove nadzornike. Ta
krat je bilo bogokletno deliti bogastvo med delavce, ki so ga 
soustvarjali.

Kot prvi nadzornik Luke Koper pa je z bajnimi nagradami 
prosperiral tudi njegov tesni sodrug in exminister Miha Kozinc. 
Ta je bil sredi devetdesetih odstavljen po znameniti afer R+3, ko 
je kot predsednik posebne komisije podeljeval izjemne kredite 
ministrom in krogu administracije po bistveno nižjih privilegira
nih obrestnih merah, kot so jih podeljevala banke navadnim 
državljanom. Po smrti Drnovška pa je pred kamerami nastopal 
kot njegov prijatelj, ki je zgovorno pripovedoval, kako mu je 
umirajoči Drnovšek še na zadnjem obisku na Zaplani razkrival 
plane za svoje bodoče počitnice. – Sočasno je pod napisom 
osebni zdravnik spregovoril tudi kirurg Zoran Arnež, ki pa ni 
zmogel artikuliranega govora, zakaj bolečina nad izgubo ga je 
silila v jok.

Škoda, da Drnovšek ni zapustil poslovilnega pisma, v kate
rem bi poleg želje po intimnem pogrebu izrazil željo, da iz njega 
ne delajo kulta osebnosti. Množičnim neotitoističnim idejam o 
preimenovanju trgov in ulic po njem se pridružujejo ljubljanske 

Z dvojnim slovesom mislim na skoraj isočasni odhod dveh vidnih Slovencev: upokojenega beograjskega nadškofa dr. Franca 
Perka in bivšega predsednika republike dr. Janeza Drnovška.

O nadškofu Perku je bila osmrtnica objavljena že v aprilski številki AM. Temu ni kaj dodati. Bil je človek pokončne drže, pre-
ganjan in zaprt že kot bogoslovec, duhovnik brez madeža, sposoben in priljubljen profesor teologije, vso svojo notranjo moč pa 
je pokazal kot beograjski nadškof v najtežjem času te cerkvene pokrajine: za časa Miloševićeve tiranije in njenih bridkih posledic. 
Ni ga človeka, ki bi o Perku vedel povedati kaj slabega.

Z drugo platjo medalje pa mislim na bivšega predsednika republike Drnovška. V AM še ni bila omenjena njegova smrt. Razlog je 
preprost: rajni nadškof nam pomeni pač več kot rajni predsednik republike. Pa to ni edini razlog: Perko je bil osebnost, o katerem 
ni težko izreči sodbe. Z Drnovškom pa je drugače, zato je bilo bolje počakati na mnenja tistih, ki so njegovo dejanje in nehanje 
bolj ali manj kritično spremljali. Latinski pregovor sicer pravi: »De mortuis nil nisi bene – O mrtvih samo dobro,« vendar za ljudi, ki 
so igrali vidno ali celo odločilno vlogo v družbi, posebno pa za politike, to ne velja. Nekaj zanimivih oznak Drnovška in njegovega 
časa je v Mladini 9/2008 zapisal novinar dr. Bernard Nežmah pod naslovom “Časovni vrtiljak, kult, kriminal in tožilci”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

DRUGA PLAT MEDALJE OB DVOJNEM SLOVESU



Gospa	skloni	glavo	in	tiho	reče:
»Nema	je.«
Tistega	 japonskega	 znanca	 na	 moji	 desni	 ni	 več.	

Gneča	ga	je	vzela.	Saj	je	dober	človek,	toda	odkar	je	dobil	
prvo	nagrado	za	najboljšo	fotografijo	v	letu	2006,	zmeraj	
hodi	okrog	z	aparatom,	ki	mu	včasih	kar	visi	z	vratu.

Osem	šestindvajset.	Rad	bi	se	umaknil	v	kak	manj	
izpostavljen	 prostor,	 a	 so	 vsi	 zasedeni.	 Torej	 čakam	
na	istem	mestu.	Spomnim	se,	kar	mi	je	zaupal	starejši	
jezuit,	že	dolga	leta	na	Japonskem:

»Če	ne	zmoreš	potrpežljivosti,	se	vrni	s	prvim	leta
lom	tja,	od	koder	si	prišel.«

Kar	bo	najbrž	držalo.	Ob	osem	trideset	bo	pol	ure	
čakanja.	Naj	nadaljujem?	Iz	žepa	potegnem	pismo,	v	
katerem	je	črno	na	belem,	da	se	srečava	ob	8:00AM	
pri	vhodu	v	podzemeljsko.	Še	enkrat	pogledam	tekst:	
točno,	ob	osmih	zjutraj	pri	vhodu	v	podzemeljsko.	Še	
enkrat	 pogledam	 tekst:	 točno,	 ob	 osmih	 zjutraj	 pri	
vhodu	v	podzemeljsko,	zahodni	Šíndžuku	–	v	soboto.	
A	danes	je	–	petek…	Saj	razumete!
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Odšli ste. Ni vas več. Kaj bomo pa zdaj? Ah, nič ... ali kot 
bi ob kakšni drugi priliki porekel vaš predsedniški predhodnik 
Milan Kučan: jutri je nov dan! Če povem po pravici, se mi od 
medijskega sprenevedanja ob vašem odhodu obrača v želodcu. 
Še nekaj tednov nazaj so vas smešili kakor norčka, politika, ki 
se mu je zmešalo, danes vam pojejo hvalnice. Čez mesec dni, 
ko bo spomin na vašo smrt že rahlo zbledel, bodo spet porekli, 
ah, ta je bil pa res trčen ... ali kako ste že pred časom obtožili 
Marjana Podobnika, da je menda kriv, ker ste vi staknili raka? 
Verjetno bi se tudi vi strinjali, da vsaj ta izjava ni bila najbolj 
gladka, toda ne, nori res niste bili. Ne bom pisala običajnega 
nekrologa, kajti opažam, da so v zadnjih dnevih nekrologe spisa
li že vsi, celo tisti, katerim ste morebiti kdaj samo po naključju 
namenili pogled. A imela sem vas priliko na kratko spoznati še 
kot predsednika vlade in nato kot predsednika države in resnica 
je, da ste bili vedno izjemno vljudni. In zadržani. Tudi ob provoka
cijah. Z obema vrlinama ste sijajno prikrivali preračunljivost, 
brezčutno hladnost in splošno brezobzirnost do človeštva. Ko 
vas je stisnila bolezen, vas je najbrž stisnila še slaba vest. V 
dobro se vam šteje, da ste vest očitno vsaj imeli. Marsikdo je 
nima. Vi pa ste vsaj poskušali stvari popraviti. Na čudne načine, 
a vseeno ... vaša zapuščina bo v vsakem primeru še dolgo časa 

lebdela nad nami ...
Dragi Janez Drnovšek, hvala, ker ste bankrotirali naš pokoj

ninski sistem. Ko ste ga dobili v roke, smo vanj doplačevali tri 
milijarde, danes jih doplačujemo dvesto. In nihče se ga ne upa 
niti dotakniti. Ravno tako hvala, ker ste nam podaljšali delovno 
dobo in zvišali prispevke za pokojnine; in hvala, ker ste nam 
znižali bodoče pokojnine in občutno prispevali k temu, da jih 
naše mlade generacije več itak ne bodo dobile. A nič hudega, 
bomo že preživeli, saj ste nam ravno vi pokazali, da življenje 
mora biti trpljenje: skorjica suhega kruhka in vsakdanji vrček 
vode iz studenčnice nam bosta zadostovala, pa morebiti kdaj 
kakšna posodica redke zelenjavne juhe, no, kaj več od tega bi 
bilo pa že tako preveč, a ne?

Hvala, ker ste razsuli naš proračun. Dobili ste ga v plusu, pu
stili pa v minusu. Zaradi masivnih dvigov predvolilnih plač. A vi 
ste že vedeli, da je ta malha napravljena zato, da se jo troši, ko 
je potrebno; in prav ste imeli: res je napravljena za to. In hvala, 
ker ste zviševali davke. Vsak mandat ste jih zviševali. Tudi za 
to smo vam hvaležni. Resnično. Pokazali ste nam, da moramo 
trdno garati, ne le zase, zase pravzaprav še najmanj, zato pa 
toliko bolj za druge, za državo; le dajanje in razdajanje sadov, 
prigaranih z lastnimi žuljavimi rokami, nas bosta osvobodila!

Povsem nepričakovana podoba rajnega predsednika republike pa prihaja izpod peresa neodvisne novinarke Ane Jud, ki je 
objavila v svojem blogu na internetu neke vrste “zahvalo za zapuščino” bivšemu predsedniku Drnovšku.

županske abote, da bi ga kot mrtvega razglasili za častnega 
meščana. Manjka samo še predlog kakšne izmed univerz, da 
mu posthumno podeli častni doktorat.

New York Times je o njem zapisal, da je bil član komunistične 
partije, vendar sam nikoli ni bil komunist. Drnovšek uradno ni 
izstopil iz partije, v enem intervjuju je izstop prikazal kot forma
lizem, ko od srede osemdesetih ni več plačeval partijske člana
rine. Toda uradno je izstopil iz LDS. Parafrazirano je bil torej 
član liberalne demokracije, vendar sam nikoli ni bil liberalni 
demokrat.

Če pač verjamemo njegovim tovarišem iz LDS, ki pravijo, 
da je bil vseskozi bolj ali manj ista osebnost. V dvanajstih letih 
vladavine liberalna demokracija namreč ni rešila problema 
izbrisanih niti ni uzakonila pravice delavcev do dela dobička 
podjetij.

Drnovškova poslednja retorika o pozitivnem pogledu na 
družbo je sicer preveč naivna. Te dni kriminalisti izvajajo v 
Mariboru veliko akcijo zoper podjetnike, ki so prek slamnatih 
vrtiljak podjetij goljufali državo za gigantske zneske DDVja. 
Dogaja se tektonski prelom v pojmu kriminala. Doslej so kot 
negativci veljali roparji, ki so praznili banke in sefe, ustrahovali 
podjetnike in preprodajali drogo. Policija je bil usmerjena v 
lovljenje kriminalcev in njihovih združb, ki so z vidnim nasiljem 
terorizirali družbeni mir.

Sodobni kriminalec je drugačen. Na pogled kot uradniški 
podjetnik, uglajen, ki nikomur ne bi storil nič žalega, kaj šele, da 
bi ga fizično okradel. Toda prek sofisticiranih malverzacij krade 
milijone iz državnega proračuna, s tem ko ne plačuje davkov.

Aktualni vladi gre priznati, da so pod njenim mandatom kri
minalisti in tožilci naredili obrat in se začeli boriti zoper kriminal 
belih ovratnikov. Za časa vlad Janeza Drnovška so se čez noč 
rojevali milijonarji na račun privatizacije, vendar brez sočasnega 
vzpostavljanja policijskotožilskepravosodne strukture, ki bi 
razkrivala in preganjala te mahinacije. Takrat je valjalo pasivno 
načelo, da smo pravna država, v kateri teče vse po zakonih. 
Zoper privatizacijske rabote se ni sprejemalo zakonov, predvsem 
pa ne izobraževalo kriminalistov in posebnih skupin tožilcev.

Zadnja afera je posebej ironična. Generalna državna tožilka 
Barbara Brezigar je odstavila posebnega tožilca Boštjana Pen
ka, ker je zavrgel kazenski pregon zoper zloglasni Orion, čeravno 
so mu poprej tožilski nadrejeni kolegi svetovali, da naj se zadeve 
loti po drugi poti. In sedaj postaja žrtveni junak tožilec Penko. 
Njegov argument je sicer eleganten: nimam dovolj močnih 
dokazov, zato je nesmiselno vložiti obtožnico in obremenjevati 
sodni aparat v naprej izgubljeni bitki.

Toda reč je bizarna: žrtve naenkrat niso posamezniki, ki jih je 
pretentalo podjetje Orion, žrtev je tožilec!!! Še več, predstavlja 
se ga kot prototip sodobnega tožilca, katerega vrednota je prav 
to, da je modro ocenil, da pregon rabote ni mogoč. Prav, tudi to 
je možno, toda potem bi pričakovali bolj radikalni korak – javno 
tiskovno konferenco, na kateri bi tožilec podrobno pojasnil, 
zakaj je po dveh letih opustil razvpiti primer, ovrgel racionalnost 
nasveta tožilskih kolegov, ki so trdili, da se da kazenski postopek 
uspešno izpeljati, in bi zaključil decidirano: po vseh zbranih 
evidencah Orionovi postopki nikakor ne spadajo med kazniva 
dejanja, ki jih preganja tožilstvo!
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Iz navedenega ni dokaj jasna samo slika enega človeka, ampak celega razdobja tranzicije, ki ga je on označeval. Jasno je 
tudi, da je bilo obdobje tranzicije čas, ko so prejšnje vlade (v katerih je rajni predsednik vedno bil nekje na vrhu) omogočale 
svojim povzpetnikom, da so se na račun ljudi dokopali do milijardnih premoženj in spravili pod svojo komando vse po vrsti, od 
sodstva do tiska, radia in televizije. To so tisti, ki na veliko vreščijo, odkar jim je Janševa vlada počasi začela rezati korenine. Na 
vsak način si spet prizadevajo priti na oblast, saj je v Sloveniji še nekaj reči, ki bi se jih dalo pokrasti, ali kot se temu “olikano” 
reče: privatizirati. Mogoče jim bo to tudi uspelo. Vendar pa ravno ta smrt nakazuje, kdaj se bodo v Sloveniji zadeve spravile v tisti 
red, ki se mu res lahko reče demokracija: ko bo ta generacija dokončno pod zemljo, ko bodo na dan do zadnje podrobnosti prišli 
na dan vsi zločini, tudi tisti, ki jih je zagrešila njihova idejna mati – komunistična partija. Do takrat pa je treba skrbno paziti, da 
človek ne nasede njihovi zlagani propagandi.

Hvala, ker so v času vaše vladavine vsako leto rasle cene 
stanovanj, ki so tako za marsikoga postala nedostopna. S tem 
ste nam pokazali, kako nepomembna dobrina so v resnici sta
novanja. Ne potrebujemo stanovanj. Da, vi ste že vedeli, da je 
dovolj le kakšen grm in široke krošnje listavcev, toliko da se 
imamo kam zavleči pred dežnimi nalivi ... pozimi pa se lahko 
poskrijemo v jame, katerih je v Sloveniji več kot dovolj ... kamne, 
da si nakrešemo ogenj, ob katerem se bomo premraženi pogreli, 
pa nam je zlata narava na srečo tudi podarila ...

In prisrčna hvala, ker ste vzpostavili monopole. Oh, če bi vi 
le vedeli, kako smo vam hvaležni za monopole! Naša radoživost 
in burno veseljačenje ob monopolih nikakor ne pojenjata. Le s 
čim se lahko razmišljujoči človek v prostem času še pozabava 
tako odlično, si sprosti dušo in vanjo vnese svetlo igrivost, kakor 
z razbijanjem monopolov?

In hvala, ker ste omogočili rdeče tajkune z aktivnim razsuva
njem pravne države. Res lepo, da ste pomilostili Danila Kovači
ča. Sodni sistem je napel vse mišice, da ga je komaj spravil za 
zapahe, a vi ste samo z dvigom roke raztreščili dolgoletni trud 
in muke sodnega sistema. O, kako velika je bila vaša moč. Da, 
s tem, ko ste delegitimirali sodstvo, ste nam pokazali resnično 
pravo pot: naj vsakdo vzame pravico v svoje roke.

Hm ... je še kaj takega, za kar vam moramo biti hvaležni?
Oh, ja, saj res: nadzirali ste medije! Edino pravilno! Kajti le 

tako ste lahko tam ohranjali zdrave sile, ki so potem izvajale in 
naročale medijske umore. Grozljiva propaganda le teh nam je 
dobro znana še danes. Hvala, ker ste skrbeli za zdravega duha v 
miselnosti naroda. Ta naj bo skromen in boječ in ni mu potrebno 
razmišljati. Namesto naroda naj razmišlja oblast in svoje razmis
leke preko nadzorovanih medijev podaja malim ljudem.

Da, seveda vemo, da so bili v vso vašo vladavino vpleteni 
tudi drugi: Gregor Golobič, Anton Rop, Milan M. Cvikl, Marijana 
Kanduti, Vika Potočnik, Jožef Školč in drugi, ki še danes zagoto
vo počenjajo le dobro in v blagor ljudstva, in seveda vemo, da 
vse zasluge za bajni razvoj države ne pritičejo vam, a vi ste bili 
politik z najdaljšim stažem. Z največjim vplivom. Nikar ne zameri
te, ker ne morete sami pobrati smetane za vse. Po normalnem 
kriteriju je to preprosto nemogoče. Smetano si tukaj zaslužijo 
tudi drugi, tisti politiki, ki ste jih tudi vi pomagali ustvariti in 
danes nadaljujejo vaš ekonomski ksenofobizem, razvojno zao
stajanje, glomazno državno regulacijo, konfiskacijske davke ... 
ter z vsem skupaj skrbijo za brezperspektivnost mladih. Vi ste 
bili njihov vzor. Njihov idol. Njihov učitelj. Za gradualizem in za 

status quo, ki je kratkoročno koristil izključno vašim pridnim 
učencem, vašim volivcem in oboževalcem, dolgoročno pa zdaj, 
ko se stvar sesuva, ravno ti grozijo naokrog, da bo vojna, če ne 
bo pravičnosti, kot si jo seveda oni predstavljajo. A tako je tudi 
prav. Naj bo vojna. Mora biti vojna. Življenje mora biti trpljenje, 
kajti le tako bomo lahko zopet delali dobro, samo in izključno 
dobro, kar bo skozi krvaveče vojne rane pokukalo kakor sončni 
žarek iz zamračenega neba ...

Ja, vsaka vaša vlada je bila vlada arbitraže. Med najbolj 
vokalnimi in agresivnimi interesnimi skupinami. A vi ste že 
vedeli, kaj je prav: zato niste vodili, vedno ste le arbitrirali. V 
koristi tistih, ki so imeli medijsko moč in v škodo tistih, ki se 
niso mogli braniti. Da, vi ste bili prvi, ki ste ugotovili, da se da 
s proračunskim denarjem kupovati volilne glasove. Le kako 
vam v demokraciji ne bi bili hvaležni za tovrstnost destruktivne 
politične dediščine?

Tudi državnik niste bili. Še manj humanist. Na volitvah ste 
zmagovali samo zato, ker ste obljubljali, da ne boste ničesar 
naredili. Da ne boste ničesar spremenili. Obljubo ste držali. 
Stagniramo. O, če bi vi le vedeli, kako smo vam za vse to 
hvaležni mi, vsi, ki smo stari precej manj od 40 let in bomo vašo 
zapuščino najhuje občutili! O, če bi vi le vedeli, kako smo vam 
hvaležni, da bomo morali račune vaše dediščine plačevati tudi 
vsi, ki vas v resnici nikdar nismo volili!

In samo še nekaj se je nam, nekaterim nabrisanim posa
meznikom, utrnilo ob vašem odhodu in ob vsem medijskem 
rompompompu, v katerem vas predstavljajo kot velikana 21. 
stoletja ... Glejte: v EU smo vstopili skupaj z našimi vzhodnimi 
tekmicami, pred katerimi smo imeli ob padcu komunizma de
setletja prednosti, potem nas je pa vaša politika kar skupaj z 
našimi vzhodnimi tekmicami pripeljala v evropsko skupnost. Da, 
to je bil velik dosežek. S tem ste pokazali resnično širino duha: 
pomagati je treba vsemu svetu! Kljub desetletjem prednosti, 
ki jo je Slovenija imela pred zdaj že nekdanjim komunističnim 
vzhodom, ste s svojo vladavino poskrbeli, da se je zaustavila 
in počakala, da so nas vzhodne, prej manj razvite tekmice že 
skorajda dohitele, nato pa smo si podali roke in družno odkora
kali v EU. Če je to vaš velik uspeh, torej uspeh, zaradi katerega 
vas razglašajo za velikana 21. stoletja, potem to po logičnih 
računicah pomeni, da so imele prav vse vzhodne države še 
večje velikane 21. stoletja ... a kaj bi to ...

... počivajte v miru ...
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V Beograd
Boji	so	se	pomaknili	dalje	v	Srbijo.	Od	trajnega	de

ževja	so	bila	pota	tako	razmočena,	da	so	bila	za	težka	
avstrijska	vozila	neprevozna.	To	je	bilo	usodno	za	na
predujočo	 avstrijsko	 vojsko.	 Vojaki	 že	 več	 kot	 teden	
dni	niso	dobili	ne	hrane,	ne	municije.	Svoje	položaje	
so	branili	za	silo	z	bajoneti.	Lačni	so	se	mnogi	splazili	
ponoči	na	koruzno	polje,	si	nalomili	strokov	in	jedli	
surovo	koruzo.	Zboleli	so	in	morali	so	v	bolnico.	Tako	je	
fronta	zelo	oslabela.	Srbi	so	to	opazili	in	predrli	avstrij
sko	bojno	črto.	Fronta	se	je	morala	umikati,	da	bi	jih	
Srbi	ne	zajeli.	Stare	vojake	je	ta	sramota	tako	prizadela,	
da	so	nekateri	od	sramu	jokali.	Del	Srbov	je	celo	prešel	
preko	Save,	da	so	ogrožali	avstrijsko	zaledje.	Bili	so	pa	
v	kratkem	vsi	ujeti.

Komaj	teden	dni	smo	bili	v	Beogradu,	pa	smo	se	
morali	ponoči	naglo	umikati,	da	ne	bi	bili	zajeti.	Savo	
smo	prešli	čez	pontonski	most	in	rabili	čez	kilometer	
dolgo	močvirje	do	Zemuna	celih	12	ur	napornega	dela,	
da	smo	težke	vozove	izvlekli	iz	blata.	Potovali	smo	ves	
dan	v	dežju	in	blatu,	brez	hrane	in	oddiha	vsi,	moštvo	
in	konji.	Ponoči	pridemo	v	Novi	Sad	trudni	in	mokri.	
Predno	smo	našli	prenočišče,	so	trudni	vojaki	polegli	
kar	v	blato	na	cesti.

Krasnobrod
(iz vojnega dnevnika)

Pripeljali	smo	se	s	srbske	fronte	preko	Ogrske	do	pred
gorja	Karpatov.	Ustavili	smo	se	v	napol	porušenem	me
stecu	Homoni,	ki	je	bilo	že	od	Rusov	opustošeno.	Bilo	
je	v	januarju	leta	1915.	V	mestu	so	ostali	le	siromaki,	
ki	niso	mogli	nikamor	bežati.	Revščina	je	nepopisna.	
Ubogi	Slovaki	in	Rusini	so	izropani	do	kraja.	Pozdravlja
jo	nas	z	»Dobro	zdravlje!«.	Odgovor:	»Dal	Bog!«	Imamo	
ukaz	za	odhod	v	Krasnobrod	v	Karpatih.	Med	potom	
smo	prenočili	v	vasi	Kunovci	pri	neki	vdovi,	ki	nam	je	
pripovedovala	o	ruskih	vojakih.

Drugi	dan	proti	večeru	pridemo	v	Krasnobrod.	To	

je	samostan	grškokatoliških	redovnikov	bazilijancev,	
velik	približno	kot	naš	na	Kostanjevici.	Videti	je	nov.	
Nad	 cerkvenimi	 vrati	 je	 letnica	 1899.	 Samostan	 in	
okolica	 sta	vsa	polna	vojaštva.	Za	prenočišče	smo	si	
komaj	priborili	eno	sobico	v	nadstropju.	Bila	je	pred
soba	arhimandrita	(predstojnika).

Njega	 so	 pred	 par	
dnevi	obesili,	baje	zara
di	veleizdaje,	redovnike	
pa	odpeljali	v	Pešto	in	
vse	preoblekli	v	vojake.	
Rusi	so	namreč	pustili	v	
zvoniku	telefon.

V	 pritličju	 je	 bilo	
v	 vseh	 sobah	 polno	
konj,	 ki	 so	 radovedno	
stezali	 glave	 na	 hod
nik.	 Ko	 grem	 zvečer	
po	 hodniku,	 moram	
paziti,	 da	 ne	 stopim	
kakemu	 spečemu	 vo
jaku	na	glavo.	Iz	nekega	
kota	 slišim	 šepetanje.	
Poslušam:	poljski	vojak	
moli	rožni	venec.	Prav	
tako	 je	 v	 cerkvi	 polno	
vojakov,	ki	z	razprostrtimi	rokamu	molijo.	Uro	pozneje	
so	vsa	tla	v	cerkvi	pokrita	s	spečimi	vojaki.	Zunaj	vlada	
strupen	mraz.

Pred	samostanom	je	mnogo	konj,	ki	so	privezani	
k	sadnemu	drevju.	Skorja	na	drevju	je	od	sestradanih	
konj	večinoma	olupljena.	Drugi	dan	ogledam	okolico,	
ki	je	vsa	opustošena,	polna	poginulih	konj.	Nekateri	so	
od	volkov	obžrti.	V	snegu	so	sledovi	divjačine:	srne,	
vokovi	in	druge	zveri,	ki	so	pobegnile	iz	gozdov,	kjer	
trajajo	boji,	se	potikajo	po	grmovju.	Vasice	po	hribih	
so	popolnoma	izropane.	Doma	so	le	žene	z	otroki	in	
starčki.	Možje	in	fantje	so	večinoma	v	Ameriki,	le	redki	
pri	vojakih.

Rusi	se	še	močno	upirajo;	ne	moremo	po	tej	dolini	
čez	 Karpate	 v	 Galicijo.	 Prejeli	 smo	 povelje	 za	 drug	
prehod.

Čudovita rešitev
V	Karpatih,	januarja	1915.	Stali	smo	v	neki	vasi	blizu	

samostana	bazilijancev	v	Krasnobrodu.	Poslan	sem	bil	
v	oddaljeno	mesto	Košice	nakupit	razne	potrebščine	
za	naš	oddelek.	S	slugo	sva	se	več	ur	vozila	do	posta
je,	 od	 tu	 pa	 z	 vlakom	 do	 Košic.	 Po	 južnih	 obronkih	
Karpatov	so	divjali	boji	z	Rusi,	ki	so	zasedli	že	skoro	
vso	Galicijo.	Ves	dan	se	vozim	z	vlakom,	šele	v	mraku	
prideva	v	mesto.

Na	vojaškem	poveljstvu	nama	odkažejo	prenočišče	
v	nekem	hotelu.	Ker	je	bilo	tu	že	vse	zasedeno,	najuPredgorje Karpatov

Krasnobrod
Marijina cerkev

P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)
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pošljejo	 v	 neko	 privatno	
hišo	v	bližini.	Tu	nama	od
kažejo	malo	sobo,	do	vrha	
natrpano	s	pohištvom,	pri
pravljena	je	bila	le	postelja	
in	 ležalnik.	Utrujena	od	ce
lodnevne	 vožnje	 se	 takoj	
spraviva	počivat,	jaz	na	po
steljo,	sluga	na	ležalnik.

Še	nisem	zaspal,	ko	stopi	
v	sobo	mlada,	lepa	dama.	Ko	
zagleda	slugo	na	ležalniku,	
vpraša	nevoljna:	»Ali	bo	slu
ga	tukaj	spal?«	–	»Da,	tukaj,«	
pravim	 in	 ona	 slabe	 volje	
odide.	 Za	 prenočišče	 je	
bil	račun	drugi	dan	precej	
zabeljen.

Čez	dan	nakupim	vse	po
trebno	in	proti	večeru	se	odpeljeva.	Na	vlaku	so	bile	
vse	šipe	pobite,	da	je	bila	vožnja	pri	strupenem	mrazu	
in	prepihu	skrajno	neprijetna.	Trajala	je	pa	do	nasled

njega	dne.	Že	v	mraku	pridemo	do	zadnje	postaje,	do	
koder	je	vlak	še	vozil.	Od	postaje	sva	hodila	še	peš	do	
mesta,	kjer	gre	cesta	čez	progo.	Tu	naju	bi	moral	čakati	
naš	voznik.	Ni	ga	še	bilo.	Ker	tod	vlak	ne	vozi	dalje,	
kakor	mi	je	bilo	rečeno,	se	postavim	na	križišče,	da	bi	
počakal	 voznika.	 Sluga	 vzame	 večji	 kovček	 in	 pravi,	
da	gre	vozniku	naproti,	jaz	pa	položim	ročni	kovček	
s	fotografskim	aparatom	k	nogam	in	čakam.	Tema	je	
bila	gosta,	da	sem	komaj	cesto	razločil.	Poslušam,	kako	
hrumi	boj	po	gozdovih	v	bližini.	Puške	so	neprestano	
regljale.	Vmes	je	tu	in	tam	zalajala	brzostrelka,	topovi	
so	pa	molčali.	Boj	pa	je	hrumel	kakor	vihar	v	gozdu.	Ko	
tako	poslušam,	me	naenkrat	zgrabi	krč	v	črevih.	Hitro	
stopim	na	travnik,	–	v	tem	trenutku	pa	že	drvi	oklopni	
vlak	mimo	mene:	vozil	je	brez	luči	skrivaj	municijo	in	
hrano	v	bližino	fronte.	V	bojnem	hrupu	nisem	slišal	
njegovega	prihoda.	V	trenutku,	ko	sem	stopil	s	proge	
je	prenehal	krč	v	črevih.	Kovček	je	vlak	odrinil	s	proge	
brez	škode.	Prepričan	sem,	da	me	je	Bog	na	ta	izredni	
način	rešil	smrti	pod	vlakom.	Kmalu	nato	pride	voznik	
in	me	zapelje	k	odredu.

Krasnobrod
Marijina slika

se nadaljuje

ZA SVETE MAŠE: $150:	A.	Hren;	$110:	S.	Marmor;	$80:	F.	Stopar;	
$70:	A.	Govednik,	I.	Berlec;	$40:	L.	Sadowski,	J.	Vikler,	M.	Kolman;	
$30:	A.	Dragar,	M.	Tavcar,	M.	Tratnjek;	$20:	M.	Kadunc,	M.	Cugelj,	A.	
Sever,	F.	Stopar;	$10:	J.	Kacin,	I.	Gostich.

ZA CERKEV: $50:	S.	Mramor;	$20:	A.	Hren.

ZA SAMOSTAN: $100:	 S.	 Mramor,	 $50:	 E.	 Draksler;	 $20:	 M.	
Cugelj,	M.	Petelin.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20:	A.&F.	Wozniak;	$15:	
SWU	#2;	$10:	Sisters	Alvernia	Manor.

ZA LUČKE: $15:	S.	Mramor;	$10:	A.	Govednik;	$6:	J.	Vinkler;	$5:	
A.	Hren,	M.	Cugelj.

ZA MISIJONE: $100:	S.	Mramor;	$20:	A.	Govednik,	S.	Vlasic.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $100:	S.	Mramor.

DAR LISTU AM: $2,000:	NN;	$100:	M.	Dular;	$30:	M.	Kosir	$25:	
A.	Hren	S.	Mramor;	$20:	A.	Hribsek,	J.	Vinkler;	$15:	M.	Komljanec;	
$10:	S.	Slak;	$5:	M.	Petelin,	M.	Cugelj,	M.	Tratnjek.

BOG  POVRNI  NAŠIM  DOBROTNIKOM!

CLEVELAND, OH —	Oglasila	sta	se	Marija	in	Milan	Dular.	»…	Sicer	imava	težave	z	novim	formatom,	ker	za	stare	oči	preveč	
odseva.	Lažje	je	bilo	brati	črno	na	belem…«

S tem problemom sem se srečal takoj po tem, ko smo prešli na barvni tisk. Seveda sem pomislil na to, da bi tiskali na 
slabšem in zato cenejšem papirju. To bi se ne poznali samo pri ceni papirja ampak tudi pri poštnini, ki se obračunava glede 
na težo. Toda kvaliteta tiska je odvisna od kvalitete papirja. V tiskarni so mi takoj povedali, da je škoda tiskati barvno 
revijo na slabšem papirju, ker niti barve niti ostrina ne pridejo do svojega izraza. Poskusni odtis je pokazal, da imajo prav. 
Kar zadeva odsevanje luči od papirja se to dogaja samo pod določenim kotom. Če revijo naslonite pod drugim kotom, 
odseva od papirja ne bo več. Kot ste lahko videli, sem ohranil črn tisk na beli podlagi praktično povsod, razen pri rubriki 
“za narodov blagor”, kjer medlo barvno ozadje pove, kaj so navedeni odlomki in kaj je moje besedilo. In pa seveda na 
platnicah – tam si skoraj človek ne more privoščiti belih platnic in črnega tiska, če gre za barvno revijo. Upam torej, da 
boste našli primerno rešitev in boste AM lahko brali brez večjih problemov.

Britanski	znanstveniki	so	prepričani,	da	bodo	glo
balne	temperature,	napovedane	za	naslednje	stoletje,	
povzročile	izumiranje	vrst.

Britanski	znanstveniki	so	v	časopisu	Proceedings	of	
the	Royal	Society	zapisali,	da	človeštvo	v	naslednjem	
stoletju	čakajo	take	temperature,	kot	so	bile	v	zgodnejši	
fazi	 Zemljine	 zgodovine,	 ko	 je	 izumrlo	 približno	 95	
odstotkov	rastlin	in	živali.

grozi Zemlji množično izumrtje?
Znanstveniki	 so	 do	 ugotovitev	 prišli	 s	 pomočjo	

analize	fosilnih	ostankov,	klime	in	raznolikosti	narave	
v	zadnjih	520	milijonih	let.

Štiri	do	pet	masovnih	izumiranj	človeških	in	rast
linskih	vrst	je	povezano	s	toplimi	in	vlažnimi	obdobji	
v	Zemljini	zgodovini,	vključno	z	največjim	izumrtjem	
pred	251	milijoni	let,	ko	je	izginilo	približno	95	odstot
kov	vseh	vrst.
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ŠMARNICE bodo V MAJU ob	2:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	Matere	božje	in	bla
goslov	z	Najsvetejšim.

Materinski dan,	11. maja,	je	letos	na	binkošti.	Šmarnice	bodo	tokrat	ob	ob	3:00.
NEDELJA, 25. MAJA – TELOVO:	 procesija	 z	 blagoslovom	 z	 Najsvetejšim	 pri	 štirih	 oltarjih	 bo	 ob	 10:30	

dopoldne	pri	lurški	votlini,	sledi	sv.	maša	ob	11:00.
NEDELJA, 15. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in	 očetovski	 dan.	 Križev	 pot	 okrog	 jezera	 ob	

10:30	dopoldne.	Sv.	maša	ob	11:00,	pete	pete	litanije	Matere	Božje	takoj	po	maši	pri	lurški	votlini.	Sledi	piknik	
na	hribu.

NEDELJA, 29. JUNIJA – Slovenski športni klub iz	Lemonta	organizira	tekmovanje	s	Slovenci	iz	Kanade	
v	soboto	in	nedeljo.	V	nedeljo	ob	11:00	dopoldne	bo	sv.	maša	pri	votlini,	sledi	piknik	na	hribu.	Slovensko
ameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

NEDELJA, 20. JULIJA –	K	Mariji	Pomagaj	poromajo	članice Slovenske Ženske Zveze.	Romarska	maša	bo	
ob	11:00	dopoldne,	po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 27. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne.	Po	
maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 3. AVGUSTA – Romanje KSKJ, Illinois Federation.	Romarska	maša	ob	11:00	dopoldne.	Po	
maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Sledi	piknik	na	hribu.

SOBOTA, 9. IN NEDELJA, 10. AVGUSTA – Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega krožka 
iz Clevelanda.	Program:	v	soboto	ob	5:00	popoldne	križev	pot,	ob	7:30	zvečer	sv.	maša	v	cerkvi	in	pete	litanije	
Matere	Božje.	V	nedeljo	ob	7:00	jutranja	sv.	maša	romarjev	(angleška),	ob	11:00	romarska	maša	in	pete	litanije	
Matere	Božje	z	blagoslovom	pri	lurški	votlini.	Po	kosilu	v	romarskem	domu	v	cerkvi	“Slovo	od	Marije	Pomagaj”.	
Poleg	tega	imajo	romarji	še	svoje	pobožnosti;	čas	si	izberejo	sami.

NEDELJA. 10. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega Kulturnega Centra v Lemontu	s	
sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 24. AVGUSTA – samostanski,”Medeni piknik’’. Romarska	maša	ob	11:00	dopoldne,	po	maši	
pete	 litanije	 Matere	 Božje,	 oboje	 pri	 lurški	 votlini.	 Kosilo	 v	 kulturnem	 domu,	 prodaja	 hrane	 tudi	 na	 hribu.	
Žrebanje	dobitkov	bo	ob	4:00	popoldne.

SOBOTA 27. IN NEDELJA 28. SEPTEMBRA – Baragovi dnevi v Jolietu in Lemontu.	V	soboto	ob	6:00	
zvečer	angleška	sv.	maša	(vodi	krajveni	škof)	v	Jolietu,	nato	srečanje	v	St.	Joseph	parku.	V	nedeljo	ob	1:30	pete	
litanije	Matere	Božje	v	cerkvi,	ob	2:30	slovesna	sveta	maša	(vodi	škof	iz	Slovenije)	pri	Baragovem	spomeniku	v	
Lemontu	nato	banket	in	sestanek	Baragove	zveze	v	Slovenskem	kulturnem	centru.

NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše.	Rajnih	se	bomo	spomnili	z	molitvami	
na	pokopališču	sv.	Frančiška	ob	2:00	popoldne,	nato	bo	procesija	v	cerkev	Marije	Pomagaj,	kjer	bo	ob	2:30	sv.	
maša	za	vse,	ki	počivajo	na	našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

Skozi	ves	mesec	november	opravljamo	sv.	maše	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	
tudi	v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.

	 O spremembah v programu bomo pravočasno obvestili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2008

NAŠI RAJNI:

ANTONIJA GREGORIN
San Francisco, CA

LOUIS DROBNIČ
Willoughby, OH


