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Ledinske Krnice so vas visoko v hribih nad Spodnjo Idrijo, skoraj 800 metrov nad morjem. Spadajo pod
Ledine, zadnjo župnijo koprske škofije na meji z ljubljansko nadškofijo. Podružnična cerkev je bila sezidana leta
1660. Posvečena je sv. Ahacu (Ahaciju), mučencu okrog leta 120 v Kapadokiji v Mali Aziji. Ta svetnik je danes
vsaj v naših krajih dokaj neznan, kaže pa, da so ga v preteklosti precej spoštovali in častili. Poleg cerkve na
Ledinskih Krnicah mu je posvečena tudi cerkev na Gori v turjaški župniji, ki je dobro vidna iz Ljubljane. Po vsej
verjetnosti so ga začeli množično častiti po zmagi nad Turki pri Sisku na njegov godovni dan 22. junija 1593,
kjer je imel glavne zasluge za zmago Andrej Turjaški. V ljubljanski stolnici imajo mašni plašč ukrojen iz plašča
turškega poveljnika Hasana paše Predojevića. Ne vem, če še, toda do nedavnega so na god sv. Ahaca ta plašč
uporabljali pri maši. S to bitko so se končali močnejši turški vpadi na ozemlje Vojne Krajine, Kranjske, Štajerske
in Koroške. Po tem porazu so se Turki usmerili preko Hrvaške proti Budimpešti in Dunaju.
Letošnji velikonočni čas smo zaradi zgodnje velike noči zaključili že sredi maja z nedeljo Presvete Trojice,
Prav tako smo že maja praznovali Telovo in praznik Srca Jezusovega. Junij je torej že v bogoslužnem času “med
letom”, ko nedelje imenujemo “navadne nedelje” za razliko adventnih, postnih in velikonočnih, ki imajo posebne
pravice. Od 9. navadne nedelje 1. junija se bodo zvrstile tja do 34., ki je praznik Kristusa Kralja vesoljstva,
letos 23. novembra. Je pa ves mesec junij posvečen Srcu Jezusovemu, čeprav smo njegov praznik obhajali
že v maju. Naštejmo še nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve;
ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši (3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol
Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski
sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik
mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More
(22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes’«
(24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); cerkveni oče, škof in
mučenec Irenej (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.).

UREDNIK VAM
JUNIJ – ROŽNIK
1 N 9. NAVADNA NEDELJA; Justin, muč.;
2 P Peter in Marcelin in Erazem, muč.;
3 T Karel Lwanga in tov. ugandski muč.;
Janez XXIII., pap.;
4 S Frančišek Caracciolo, red. ust.;
5 Č Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in red.;
6 P PRVI PETEK; Norbert Magdeburški, šk., red. ust.;
7 S PRVA SOBOTA; Robert Newminsterski, op.;
8 N 10. NAVADNA NEDELJA; Medard, šk.;
9 P Efrem Sirski, diakon., c. uč.; Primož in Felicijan,
muč.; Liborij, šk., Kolumban, op.;
10 T Bogumil, šk.; Zaharija, muč.; Janez Dominici, šk.;
11 S Barnaba, sodelavec apostolov; Fortunat, muč.;
12 Č Janez Fakundski, red.;Gašper Bertoni, red. ust.;
13 P Anton Padovanski, red., c. uč.; Trifil, šk.;
14 S Elizej, prerok; Valerij in Rufin, muč.;
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11. NAVADNA NEDELJA; Vid, muč.;
Gvido Kortonski, red.; Beno, šk.;
Gregor Barbarigo, šk.; Adolf, šk.; Rajner, šk.;
Marko in Marcelijan, muč.; Amand, šk.;
Romuald, op.; Gervazij in Protazij, muč.;
Mihelina Malatesta, spok.; Silverij I., pap., muč.;
Alojzij (Vekoslav) Gonzaga, red.; Alban, muč.;
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12. NAVADNA NEDELJA; Pavlin iz Nole, šk.;
Jožef Cafasso, duh.; Marija Oignieška, vdova;
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; Niketa, šk.; kres;
Eleonora, kraljica.; Viljem iz Vercellija, op.;
Vigilij (Stojan), šk.; Janez in Pavel, muč.;
Ciril Aleksandrijski, šk., c. uč.; Hema Krška,
kneginja.; Ladislav Ogrski, kralj.;
Irenej, šk., muč.; Potamijena, muč.; Marcela, muč.;

28 S

29 N SV. PETER IN PAVEL, ap.; Marcel, muč.;
30 P Prvi rimski mučenci; Emilijana, muč.

Junija je toliko dežja,
da primoči zadnji korenini.
Če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži,
veliko obeta žita, strdi.
Rožnika mrzlo deževanje,
slabo za vino in panje.
Dež na dan sv. Vida (15/6),
ječmenu ne kaže prida.

Rojstni dan obhajata v juniju: P. Bernardin
Sušnik (19. junija 1935) in P. Blaž Chemazar (23.
junija 1928).
Umrli so v juniju: P. Benedikt Hoge (17. junija
1983); P. Edvard Gabrenya (18. junija 1972) in P.
Alfonz Ferenc (23. junija 1954). Gospod naj jim
podeli večni mir!
Po enem letu novih poštnih predpisov
lahko zdaj preračunamo, koliko bi bila naročnina
za Ave Maria, če upoštevamo samo materialne stro
ške: tiskarno, poštnino in ovojnice (za Kanado in
inozemstvo). Vse drugo: uredniško delo, pomoč
pri pakiranju, vzdrževanje opreme (računalika...)
je zastonj. Seveda je ocena narejena glede na tre
nutno število naročnikov. Ker se pa to število skoraj
iz meseca v mesec spreminja (manjša), pomeni, da
so stroški sorazmerno večji. Če torej upoštevamo
število naročnikov in cene, ki so bile ob koncu
aprila 2008, potem bi za pokrivanje zgoraj naštetih
stroškov morala naročnina za Združene države
znašati $50, za Kanado $65, za vse druge države
pa $105. Zadeva je bila vsaj približno jasna že pred
začetkom tega letnika, vendar cene nismo dvignili,
ker je jasno, da bi v tem primeru deževalo odpovedi.
Tako bomo še to leto spravili skupaj z darovi, ki so
se nabrali v preteklosti. Morebiti bo uspelo izdati še
januarsko, februarsko in marčevo številko leta 2009,
ko se bo izteklo točno 100 let, odkar je izšla prva
številka. Dobil sem sicer razne nasvete, kako bi se
dalo vleči naprej, vendar nič uporabnega. Recimo,
da bi šli nazaj na črno-beli tisk, da bi izhajali samo
vsaka dva meseca in podobno. Vse to ni nič dru
gega kot “umiranje na obroke”. S tem bi podaljšali
življenje mesečnika za nekaj mesecev, morebiti celo
za celo leto, potem bi pa morali dati spet skozi vso to
“agonijo”. Treba se je sprijazniti z zakonitostmi eko
nomije: ko število naročnikov neke publikacije pade
pod določeno število, je čas, da ta publikacija neha
izhajati. In mi smo že daleč pot tem minimalnim
številom. To je popolnoma razumljivo: stari umirajo
ali pa ne morejo več brati, mladi pa, če sploh še znajo
kaj slovensko, tako ali tako nič ne berejo (razen red
kih izjem). Novega dotoka slovenskih izseljencev ni
in ga tudi ne bo: gospodarska kriza, v katero leze
Amerika, ni čisto nič privlačna, Evropa pa je danes
odprta vsem tistim, ki iščejo zaposlitve izven svoje
domovine. Bodimo realisti. Sto let je dolga doba in
Ave Maria je menda edina revija v izseljenstvu, ki je
vseh sto let vztrajala v slovenščini. Tako bo tudi do
zadnje številke.
P. Bernardin

Zakaj je toliko joka in javkanja po svetu? Zato, ker ljudje Bogu čast jemljejo,
ob nedeljah in svetkih delajo.
Dajmo Bogu, kar je božjega in Bog nam bo dal, kar je potrebnega za dušo.
bl. Anton Martin Slomšek
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KDOR BOGA LJUBI, GA POZNA
sv. Avguštin, škof (354 – 430)

Nihče naj ne govori: »Ne vem, kaj naj bi ljubil.« Naj ljubi brata
in bo ljubil ljubezen sámo. Bolj namreč pozna ljubezen, s katero
P. Vladimir Kos – Tokyo
ljubi, kot pa brata, ki ga ljubi. Glej, Boga lahko pozna bolj kot
brata, zares bolj pozna, ker mu je bližje navzoč, bolj pozna, ker mu
je bolj notranje navzoč, bolj pozna, ker je bolj zanesljiv. Objemi
Še nekrat in še enkrat pojem hvalo
Boga Ljubezen in v ljubezni objemi Boga. Ljubezen sama z vezjo
svetosti združuje vse dobre angele in vse božje služabnike; nas in
Ti, ljubljeni in križani Gospod!
njih medsebojno povezuje in podreja sebi. Kolikor bolj smo torej
Kdo vsaj Ti koščka bi srcá ne dal –
zdravi od nabreklega napuha, toliko bolj smo polni ljubezni. Česa
brez Tebe sreče ni in ni svobode.
pa je poln tisti, ki je napolnjen z ljubeznijo, če ne Boga?
Toda ljubezen vidim. Po svojih močeh jo gledam v duhu in ver
A vem, da so ljudje, ki se bojijo
jamem Svetemu pismu, ki pravi: Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v
Te srečati v poletja zlatih dneh,
ljubezni, živi v Bogu. Toda ko jo vidim, v njej ne vidim Trojice.
med rajanjem pomladnih melodij,
Pa še kako vidiš Trojico, če vidiš Ljubezen. Potrudil se bom, če
bom mogel, da boš videl, kako jo vidiš. Le naj bo ona pri nama, da
v tišini pod decembra belo streho.
naju bo ljubezen privedla k nečemu dobremu. Ko ljubimo ljubezen,
Kot da bi Ti ne bil vseh nas Prijatelj!
ljubimo njega, ki nekaj ljubi, že zato, ker nekaj ljubi. Kaj torej ljubi
Kot da bi Ti ne bil za vse trpel!
ljubezen, da bi mogli ljubiti tudi ljubezen samo? Če ne ljubi ničesar,
ni ljubezen. Če pa ljubi samo sebe, mora nujno nekaj ljubiti, da
Kot da bi Ti ne bil še zdaj naš Brat
se ljubi z ljubeznijo. Beseda, na primer, označuje nekaj, označuje
pod krono trnov, z ranami razpela.
pa tudi sebe; vendar se označuje kot beseda, samo če označuje,
da nekaj označuje. Tako tudi ljubezen sicer ljubi sebe, vendar pa
se ljubi z ljubeznijo, samo če ljubi sebe, ko nekaj ljubi. Kaj drugega pa ljubezen ljubi kot tisto, kar ljubimo v ljubezni? To pa je, da
začnemo z bližnjim, brat.
Prisluhnimo, kako priporoča bratsko ljubezen apostol Janez: Kdor svojega brata ljubi, živi v svetlobi in v njem ni spotike. Očitno
je, da je popolno pravičnost predstavil kot ljubezen do brata. V komer namreč ni spotike, je gotovo popoln. In vendar je videti, kot
da je zamolčal ljubezen do Boga. Tega pa nikakor ne bi storil, če ne bi hotel, da v bratski ljubezni sami prepoznamo Boga. Odkrito
namreč v istem pismu malo kasneje takole pravi: Preljubi, ljubímo drug drugega, ker je ljubezen od Boga in je vsak, kdor ljubi,
rojen iz Boga in je Boga spoznal. Kdor pa ne ljubi, Boga ni spoznal, zakaj Bog
je ljubezen. To besedilo dovolj jasno govori, da prav ta bratska ljubezen sama
(kajti z bratsko ljubeznijo se med seboj ljubimo) ni samo iz Boga, ampak je – po
pričevanju tako ugledne osebe – Bog sam. Ko torej iz ljubezni ljubimo brata,
brata ljubimo iz Boga. Ni pa mogoče, da bi iste ljubezni, s katero ljubimo brata,
potem nadvse ne ljubili. Iz tega sledi sklep, da tisti dve zapovedi ne moreta druga
brez druge. Ker je Bog ljubezen, gotovo ljubi Boga, kdor ljubi ljubezen; ljubezen
pa mora nujno ljubiti, kdor ljubi brata. Zato pa malo kasneje pravi: Kdor ne ljubi
brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, katerega ne vidi. Razlog, zakaj ne vidi Boga,
je ravno v tem, ker ne ljubi brata. Kdor namreč ne ljubi brata, ni v ljubezni, in kdor
ni v ljubezni, ni v Bogu, ker je Bog ljubezen. Dalje: kdor ni v Bogu, ni v luči, ker je
Bog luč in v njem ni nobene teme. Je potem kaj čudnega, če tisti, ki ni v luči, luči
ne vidi? Kdor je v temi, pač ne vidi Boga. Brata pa vidi s človeškim pogledom, s
kakršim Boga ni mogoče videti. Toda če bi njega, ki ga vidi s človeškim pogle
dom, ljubil z duhovno ljubeznijo (caritate), bi Boga, ki je ljubezen (caritas) sama,
videl z notranjim pogledom, s katerim ga je mogoče videti. Kako naj potemtakem
more ljubiti Boga, kdor ne ljubi brata, ki ga vidi; kako naj ljubi Boga, ki ga zato
ne vidi, ker je Bog ljubezen; te pa nima, kdor ne ljubi brata.
Tudi naj nas ne vznemirja vprašanje, koliko ljubezni smo dolžni izkazati bratu
in
koliko
Bogu. Bratu namreč toliko, kolikor nam samim; sami sebe pa toliko bolj
Albrecht Dürer: Mučeništvo skupine
ljubimo, kolikor bolj ljubimo Boga.
sv. Ahaca na Araratu

LJUBLJENI IN KRIŽANI GOSPOD
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NEDELJSKE MISLI
1. junij
9. navadna nedelja
O SPOLNJEVANJU JEZUSOVE BESEDE
Mt 7,21-27
Jezus je v zaključku svojega govora na gori opozo
ril čisto jasno, da ni dovolj samo “klicati njegovo ime”,
torej biti kristjan po imenu, ampak je treba spolnjevati voljo njegovega Očeta. Ni malo kristjanov, ki
o sebi sodijo takole: »Hodim ob nedeljah v cerkev,
ne kradem, nikogar nisem ubil,« in s tem je za njih
zadeva opravljena. Temu bi lahko rekli krščanski mi
nimalizem, ki pozna samo tiste dolžnosti, ki so res
najnujnejše, da se človek še lahko imenuje kristjan.
Toda koliko je vredno vera, ki samo zniža in otopi Je
zusove zahteve, ali pa jih celo pomete pod preprogo?
Koliko je vredno krščanstvo, ki se boji postaviti kako
zahtevo? Jezusove zahteve, je treba poslušati kratko
in jasno, ne pa zamegljene s tisoči “če” in “ampak”.
Kristjan se mora čutiti izzvanega od Jezusa. Ali nas je
res strah, da zahteva od nas preveč? Se mar bojimo, da
se bodo zrušile vse naše “kravje kupčije” s katerimi
prepričujemo sami sebe da smo lahko kristjani po poti
najmanjšega odpora? Naša družba bo morala kljub
vsemu “spolnjevanju” prehoditi še kar dolgo pot, da
bo zares prišla do vere, ki gore prestavlja.
8. junij
10. navadna nedelja
SLEDITI KRISTUSU
Mt 9,9-13
Evangelist pove, da je cestninar Matej na Jezusov
poziv »vstal in šel za njim«. Se pravi, da mu je sledil.
Slediti pomeni dati si od nekoga drugega pokazati
pot, dati se voditi nekomu drugemu. To se v človeškem
življenju dogaja redno. Otrok sledi staršem – vendar
samo, dokler se ne odloči za lastno pot. Učenec sledi
učitelju – vendar samo, dokler ni samostojen in gre
svojo lastno pot. Vajenec sledi mojstru – vendar samo,
dokler se ni naučil vsega potrebnega, da gre svojo pot.
In to je v človeških odnosih naravno: malo je vreden
tisti, ki se ne zna postaviti na lastne noge in iti svojo
pot. V odnosu do Jezusa pa je drugače. Tam tisti »vstal
je in šel za njim«, ki se nanaša na vsakogar izmed nas,
nima konca. V veri ni mogoče v določenem trenutku
zapustiti Učenika in iti svojo pot. Zakaj sledenje Jezusu
ni samo topo korakanje za nekom drugim, ampak v
vsakdanja raziskava, kako v danih prilikah in danem
času živeti v skladu z Jezusovo besedo in zgledom.
15. junij
11. navadna nedelja
JEZUS RAZPOŠLJE APOSTOLE
Mt 9,36-38; 10,1-8
Evangeljski odlomek je jasno razdeljen na dva dela:
najprej Jezusova ugotovitev, da je še mnogo ljudi, ki jih
njegovo oznanilo ni doseglo, in da je premalo oznanje
2008 – AM – JUNIJ

valcev, torej je treba prositi Boga, naj poskrbi za te
oznanjevalce. Drugi del pa je razposlanje apostolov.
Pošilja jih samo med izvoljeni narod, ker se bo šele z
njegovim vstajenjem izvoljenost razširila na vse ljudi.
Dokler pa se to ne zgodi, je Izraelova hiša, poklicana k
širjenju Božjega kraljestva, toda to poslanstvo je odk
lonila. Vsekakor pa je pomanjkanje oznanjevalcev bilo
vedno v zgodovini Cerkve, čeprav ne vedno povsod ali
vedno na istih krajih. Če kdaj, potem je danes toliko bolj
potrebno prositi Gospoda za delavce pri žetvi, pa ne le
prositi, ampak tudi z vzgojo v družinah skrbeti zanje,
saj smo se prepričali, da je vse prizadevanje zastonj,
če za poklice ne skrbe v domačih družinah, ampak se
vedno zanašamo, da bodo poslani od drugod.
22. junij
12. navadna nedelja
NE BOJTE SE LJUDI
Mt 10,26-33
Dve stvari sta posebej omembe vredni v odlomku
iz Matejevega evangelija. Najprej, da se nam ni bati
krivičnih ljudi, saj ni nič skritega, kar se ne bi razodelo,
in nič tajnega, kar se ne bi zvedelo. Sami to doživljamo:
na dan prihajajo vsi medvojni in povojni komunistični
zločini, čeprav so bili njihovi storilci prepričani, da so
jih hermetično zadelali v kočevske, teharske in druge
jame. Prav tako bodo prišle na dan tudi vse lumparije,
ki jih njihovi nasledniki uganjajo še dandanašnji, saj so
prepričani, da so zgodovinska izjema in da oblast pri
pada smo njim. Tudi Hitler in Stalin sta bila prepričana
o tem, kot so še danes kitajski komunisti, pa bo tudi
njim odklenkalo najbrž prej, kot si mislijo. Bati pa se je
treba tistega, ki človeka lahko pogubi, torej satana, ki
nikoli ne miruje in si je vedno našel dovolj pomočnikov
tudi med ljudmi. V podporo nam je misel, da Bog skrbi
za vsakega posameznika, edini Kristusov pogoj pa je,
da ga priznavamo z življenjem po veri, če hočemo, da
bo tudi on nas priznal pred Očetom.
29. junij
Sv. Peter in Pavel
TI SI PETER – SKALA
Mt 16,13-19
V grškem originalu je v Kristusovih besedah Petru
besedna igra: “Petros” je moška oblika od “petra”, kar
pomeni “skala. Zato je Kristus rekel: »Na to skalo,« torej
na tebe, »bom sezidal svojo Cerkev.« Peter je bil tega
poslanstva deležen, kar je na Kristusovo vprašanje
izpričal pred vsemi: »Ti si Kristus (Mesija), Sin živega
Boga«. Prav tako je podelitev »ključev nebeškega kralje
stva« podoba, katere vzporednico najdemo pri Izaiju
(22,22), po kateri je Mesija glavni upravnik Očetove
hiše, zdaj pa za to službo pooblašča Petra. Zato Petra in
njegove naslednike upravičeno imenujemo Kristusove
namestnike, saj svoje službe ne opravljajo iz lastne
moči, ampak so bili zanjo pooblaščeni. Kar pa zadeva
obljubo, da je »peklenska vrata ne bodo premagala«
vidimo, da se izpolnjuje že 2.000 let in ni nobenega
razloga, da se ne bi še naprej. V morju zgodovine je
Cerkev sicer stara ladja, pa trdna kot v začetku.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona
nadaljevanje

Stari Egipčani so pripadali jezikovni skupini Ha
mitov, ki so nekoč bivali po vsej severni Afriki. Seda
nji Egipčani so pa več ali manj pomešani z Arabci, ki
pripadajo skupini
Semitov. Egipt je
kmalu postal ena
najbolj krščanskih
dežel; imel je viso
ko krščansko omi
ko in bogato ver
sko slovstvo. Alek
sandrijski patriarhi
so pa spravili ljud
stvo v krivo vero
(monofizitov), češ
da je imel Kristus
eno samo naravo,
pomešano iz božje
in človeške. Ker so
bili Egipčani s tem
ločeni od katoliške
skupnosti, so jih
osvojevalci Arabci
laže pridobili za is
Dolina Nila iz zraka. Na
lam. Krščanski so
vrhu Sredozemsko morje,
desno Rdeče morje in
ostali samo Kopti,
Sinajski polotok
ker je pokvarjena
izgovarjava za Kipt ali Gipt, to je Egipt. Kopti so sko
raj čistokrvno potomci starih Egipčanov. Zdaj jih je
približno dva milijona. Niso več krivoverci, ampak
samo ločeni od katoliške Cerkve. Bogoslužje imajo v
koptskem jeziku, kakor se je govoril v 3. krščanskem
stoletju; pišejo pa z grškimi črkami. Njihovi duhovščini
manjka verske izobrazbe; ljudstva ne znajo poučiti, zato
je verno le bolj po zunanje. Kopti stanujejo večinoma
po mestih in so spretni trgovci; ukvarjajo se tudi z
umetno obrtjo. Precej jih je v Vzhodnem Sudanu; Kno
blehar in njegovi sodelavci včasih govorijo o njih.
Pred Delto, kjer se Nil razcepi v rokave, stoji Kairo,
prestolnica Egipta in največje afriško mesto s svojimi
pisanimi množicami. Ime je arabsko, El Káhira, Zmago
slavna. Knoblehar in njegovi sodelavci so se ustavljali
v njem, včasih za več mesecev. Promet in vrvež po
njegovih cestah je bil takrat velik; od tedaj se je pa še
zelo povečal. Ned mestom kraljuje mošeja podkralja
Mohameda Alija, ki hrani njegovo truplo.
Pri Kairu se Nil razdeli v dve glavni strugi, ki se
izlivata v morje, dočim se drugi rokavi nehavajo v
slanih jezerih. Blizu izliva zahodne glavne struge v
morje stoji na ozkem ozemlju med morjem in jezerom
Mareótis (Mariút) staroslavna Aleksandrija, ki nosi
ime Aleksandra Velikega. Je bogato trgovsko mesto
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s skoraj 4 milijoni prebivalcev. Nekoč je v nje cvetela
krščanska omika, v njej so učili in sestavljali svoje spise
starokrščanski znanstveniki. V Aleksandriji so stopili
Knoblehar in njegovi misijonarji na afriška tla; za vož
njo proti domovini se jih je pa le malo vkrcalo.

c) PREBIVALSTVO
Na severnem delu Vzhodnega Sudana živijo Arabci,
ki so muslimanske vere, na južnem delu pa črnci.
Arabci pripadajo Semitom, kakor jim pripadajo tudi
Judje. Kar je čistokrvnih Arabcev, so lepi ljudje, srednje
veliki, ravni, vitki, toda krepki. Glava je lepo oblikovana,
obraz jajčasto okrogel, čelo visoko, telo sorazmerno.
Barve so temnorjave, zobje ostanejo do pozne starosti
snežnobeli. Oči so ognjevite in drzne, kakor je ognje
vita in drzna tudi njihova duševnost. Njihova samoza
vest in njihov ponos nimata meja. Značilne so pa zanje
tudi premetenost, dvoličnost in počutnost. Nadarjeni
so, a na splošno precej leni in lahkomiselni. – Sudanski
Arabci niso čistokrvni, ampak pomešani s Hamiti. Ti
so bolj temne barve, višje rasti, na drobno nakodranih
las in precej evropskega obraza. Niso tako zviti, lokavi
in dvolični kakor Arabci. H Hamitom so spadali tudi
stari Egipčani. Pripada jim tudi večina Abesincev, pre
bivalcev Sahare in pogorja Atlas.
V Gornji Nubiji bivajo Berberi, mešanica starih Egip
čanov, Abesincev in Arabcev. Barve so rdečkaste kakor
svež bron. Veliki so in suhi, vse je mišica. Potopisec
Taylor trdi, da nikjer na svetu ni videl tako lepih ljudi.
Močni so in odporni, a skrbijo le za sproti. Njihova
zemlja je slaba in ne more vseh preživljati, zato si mnogi
iščejo zaslužka v Egiptu, a se na starost vrnejo domov.
So izvrstni ladjarji na Nilu. Tudi naši vzhodnosudanski
misijonarji so jih imeli na svojih ladjicah; škoda pa,
da so s svojim zgledom črnce zelo kvarili. Včasih so
imeli svoje lastno krščansko kraljestvo. Pri nekdanji
prestolnici še zdaj stoji kakšnih 300 manjših piramid.
Okoli leta 1300 so njihovi kralji, stolujoči v Berberu,
sprejeli islam; zaradi hudega pritiska je polagoma od
padlo vse ljudstvo.

Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti
O njih si je vredno vse dobro zapomniti, da bi razu
meli, med kakšnim ljudstvo so Knoblehar in njegovi
sodelavci zastavili z misijonskim delom. (Vsi popisi
veljajo za Knobleharjev čas, torej za 19. stoletje. Danes
je seveda marsikaj drugače; op. ur.).
Vzhodnosudanski črnci so pomešani s hamitsko in
sudansko krvjo in se ločijo od čistokrvnih črncev Sred
njega Sudana. Znanstveniki jim po reki Nilu pravijo
Niloti. Na splošno so visoke, vitke in krepke rasti; moški
merijo tudi do 2 metra.
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P. Bernardin Sušnik

LEMONTSKI
ODMEVI

Junij ali rožnik je šesti mesec v letu po gregori
janskem koledarju in ima 30 dni. Junij se imenuje po
rimski boginji Juno, Jupitrovi ženi, ki ji v grški mitologiji
odgovarja Zevsova žena Hera. V začetku meseca sonce
vzhaja v znamenju Bika, ob koncu meseca pa v znamenju
Dvojčkov. V juniju je solsticij in sicer okoli 21., čeprav
lahko pade tudi na 20. ali 22. To je dan, ko sonce doseže
na svojem navideznem potovanju najbolj severno točko
na nebu, kar pomeni začetek poletja na severni in začetek
zime na južni polobli. Junij na severni polobli je torej tak,
kot december na južni. Na severni je takrat najdaljši dan
in najkrajša noč, na južni pa obratno. Seveda je resnični
vzrok za to “potovanje sonca po nebu” nagnjenost ze
meljske osi, ki na njenem kroženju okrog sonca opazo
valcu na zemlji daje vtis, da se sonce premika. Po starem
ljudskem pojmovanju pa je dan najdaljši na god sv. Janeza
Krstnika 24. junija, ki ga imenujemo tudi “kres”. Od tod
tudi pregovor: O kresi se dan obesi. “Kres” je pa tudi
velik nadzorovan zunanji ogenj iz drv, okleščenih vej ali
slamnatih butar. S kresom je povezana starodavna navada
kresovanja, ki izvira iz pradavnih časov, ko je človeka
spoznanje, da je sonce doseglo vrh svoje nebesne poti in
da dan začenja spet pojemati, navdalo s tesnobo in stra
hom za obstoj. V svojem preprostem mišljenju je menil,
da more s čárnimi (magičnimi) sredstvi soncu ohraniti
moč. Takšno magično sredstvo je bil ogenj.
Junijski dragi kamen je biser, junijska roža pa vrtnica. Po njej se imenujejo tudi pobožnosti v čast Srcu Je
zusovemu, ki mu je junij posvečen, vendar se ta pobožnost
nikoli ni tako udomačila kot majske šmarnice.
Junij je tudi mesec, ko v slovenskih škofijah po
tradiciji škofje posvečujejo novomašnike. Koliko
jih bo letos mi ta čas še ni znano, kaže pa, da žetev ne bo
posebno obilna. Molitev in skrb za duhovne poklice je
torej še kako potrebna.
Ko tole pišem vam seveda o mesecu majniku tukaj pri
nas ne morem kaj dosti povedati, saj smo ga komaj začeli.
Tiskarna pač zahteva svoj čas, tako da z raznimi novicami,
domačimi in tujimi, ne moremo biti na tekočem (up to
date), kar je problem vseh mesečnikov. Ko smo že pri
tiskarni: In-Print Graphics, s katero poslujemo že kar 14
let, in se je do zdaj vedno izkazala kot solidna tako glede
kakovosti kot tudi glede terminov in cen, se je preselila,
tako da je zdaj pot do nje kake četrt ure daljša. S selitvijo so
pridobili mnogo več prostora, za kar obljubljajo še boljšo
postrežbo, čeprav se čez dosedanjo ni kaj pritoževati.
Mesec april je minil brez kakih posebnih dogodkov.
Tudi nobenih obiskov nismo imeli, vsaj ne takih, da bi
jih bilo vredno omeniti. Tako mi ne kaže nič drugega,
kot da povem tisto, kar je Prešeren posmehljivo zapisal
za pesnike: »Kdor govoriti kaj ne ve, / on vreme hval’
al toži; / kdor pevcov peti kaj ne ve, / od letnih časov
kroži.« April je znan po tem, da se vreme vsak dan (celo
večkrat na dan) spreminja, saj je “aprilsko vreme” prešlo
že v pregovor: Spremenljiv kot aprilsko vreme. Letos je
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to veljalo po vsej pravici. Najprej se zima ni in ni hotela
posloviti. Kot komunizem na Slovenskem je hotela še kar
naprej gospodovati in ji je uspelo tja daleč preko sredine
aprila. Prvo skromno zelenje na drevesih smo pričakali
šele po 20. aprilu in tudi regrata je bilo šele takrat toliko,
da se ga je splačalo nabrati za spomladansko solato. Če
pomislim, da smo včasih že za svetega Jožefa (19. marca)
jedli berivko z domačega vrta, se moram pač strinjati, da
se je podnebje bistveno spremenilo. Tista otoplitev, ki je
prišla po 20. aprilu, je bila kaj kratka. Že po nekaj dneh so
temperature spet padle. Šele s 1. majem so se spet popra
vile, tako da smo zares lahko govorili o pomladi. Koliko
je za spremembe podnebja kriv človek, je seveda drugo
vprašanje. Znanstveniki opozarjajo na onesnaževanje
zraka, zemlje in vode, politiki in poslovneži pa se delajo
neumne in trdijo, da je vse skupaj izmišljotina. Sicer je
bilo pa vedno tako. Ko jim bo pa začela teči voda v grlo,
bodo seveda vsi drugi krivi, samo oni ne.
Ko smo že pri politikih in poslovnežih: zadnjič
sem bral zanimiv intervju s predsednikom naftne družbe
Exxon, ki je v enem letu pridobila 200 milijard (bilijonov
po ameriško) dolarjev dobička (ne prometa!), zraven pa
praktično ne plačuje davkov. Ko so ga vprašali, zakaj je
bencin tako drag, je posmehljivo in cinično odgovoril, da
pač morajo zaslužiti. In ko so mu rekli, da bi bilo pošteno,
da bi plačali tudi kaj davkov, je spet cinično odgovoril, da
bi bil potem bencin še dražji. Iz tega se jasno vidi, kdo je
kriv, da se cene neprestano dvigujejo: poslovneže zanima
samo to, da bi čimveč zaslužili, in to na račun povprečnih
ljudi. Čisto so pozabili (če so sploh kdaj vedeli), da se je v
zgodovini to že večkrat dogajalo. Konec je bil ta, da je lepe
ga dne nastopil voditelj ali skupina voditeljev, ki so znali
prebuditi ljudske množice. In potem jih ni ustavilo nič, ne
vojska, ne policija. Temu pravi zgodovina: revolucije. Ti
izkoriščevalski poslovneži so prepričani, da se v Ameriki
kaj takega ne more zgoditi. Pa se motijo. Amerikanec je
potrpežljiv, toda ko mu prekipi, ga ni mogoče ustaviti. Kar
spomnimo se leta 1941: potreben je bil Pearl Harbour, da
se je Amerika prebudila, toda potem je ni nič ustavilo – v
nekaj letih je dobesedno zmlela Japonsko.
Kot dobro veste, so se 12. maja podražile poštne
pošiljke. Ko to pišem, mi na pošti še niso vedeli poveda
ti, če se bo podražilo tudi pošiljanje sortiranih pošiljk
v vrečah (bulk mail), kakor pošiljamo naš mesečnik. Mi
mogrede: zvedel sem, da so velike založniške hiše, ki
razpošiljajo vsak dan, teden ali mesec na stotisoče izvodov,
dosegle pri poštninah posebne popuste. Kaj mislite, kdo
plača razliko? Zgleda, da se tudi pri nas v Ameriki dogaja
tisto, kar se je doma v času komunizma: vsi smo enaki,
samo da so nekateri bolj enaki.
V kratkem boste naročniki v Združenih državah
in Kanadi prejeli srečke za tombolo, ki bo na dan
medenega piknika 24. avgusta. Vaši darovi, za katere
se priporočamo, bodo služili za vzdrževanje Lemonta, še
posebej lurške votline in prostora za piknike.
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brali smo...
FREISING — Letos 3. marca, je nemška katoliška dobrodelna ustanova Renovabis za pomoč Vzhodni Evropi
praznovala 15. obletnico ustanovitve. Ta ustanova je v
28 nekdanjih komunističnih deželah podprla več kot 14.700
projektov v skupni vrednosti 420 milijonov evrov.
FREISING — V nedeljo, 13. aprila, so v starodavnem
nemškem škofovskem mestu Freising slovesno umestili
novega münchensko-freisinškega nadškofa dr. Reinharda Marxa. Slovesnosti se je udeležil tudi škofjeloški
župan Igor Draksler, saj sta bili mesti Freising in Škofja
Loka družbeno in gospodarsko povezani več kot
800 let. S podpisom pogodbe o partnerstvu leta 2004 so
se stiki med mestoma še poglobili.
GORA BLAGROV — V središču Domus Galileae na Gori
blagrov v Sveti deželi je bilo od 24. do 29. marca srečanje
evropskih škofov. Udeležilo se ga je devet kardinalov in
164 škofov iz skoraj vseh evropskih držav, tudi ljubljanski
nadškof mons. Alojz Uran. Skupaj naj bi poiskali poti in
načine nove evangelizacije.
PARIZ — V Franciji so za veliko noč krstili 2.675
odraslih. Približno toliko je bilo krščenih tudi lani. Dve
tretjini krščencev so ženske, več kot polovica je starih od
25 do 40 let. Veliko jih prihaja iz vrst severnoafriških
priseljencev.
DUNAJ — Avstrijski koledniki so letos pri trikraljevski ak
ciji zbrali 13,37 milijona evrov za ljudi v stiski v državah
v razvoju (lani 13,31 milijona evrov). S tem denarjem so
podprli več kot 500 projektov v državah tretjega sveta.
ANKARA — Katoličani in pravoslavni starodavnega
krščanskega središča Antiohije, danes turškega mesta
Antakije, so sklenili, da bodo odslej skupaj praznovali
veliko noč po pravoslavnem koledarju. V tem mestu
so se tisti, ki so sledili Jezusovemu nauku in pričevali zanj,
prvi imenovali “kristjani”.
KUALA LUMPUR — Malezijska vlada pripravlja nov
verski zakon, ki bo urejal prestope v islam. “Spreobr
njenci” v islam bodo morali o tem svojem koraku uradno
obvestiti sozakonca in družino. S tem dejanjem naj bi
preprečili tako imenovano “krajo trupel”, ko so muslimani
zatrjevali, da se je sozakonec na smrtni postelji odločil za
islam, in ga je treba kot muslimana tudi pokopati.
ANKARA — Turške oblasti so uradno dovolile prestope iz islama v druga verstva. Mesečnik Fatva je ob
javil pojasnilo, da za takšen korak (po njihovem odpad od
vere) islam poleg božje kazni ne predvideva tudi svetne.
»Prerok (Mohamed) ni nikomur vsiljeval svoje vere, nikoli
ni nasilno ravnal z drugoverci,« so pojasnili to odločitev.
HANOJ — Vietnamska vlada je začela “medijsko kampanjo” proti tistim katoličanom, ki zahtevajo vrnitev
nekdanjega samostana redovnikov redemptoristov
v prave roke. V javnih občilih so jih začeli prikazovati
kot kršitelje javnega reda in miru, ker prirejajo javna
molitvena srečanja in “nezakonito” postavljajo križe in
Marijine kipe.
MARSEILLE — Javni tožilec v Marseillu je zahteval od
300.000 do 500.000 evrov kazni in 12 mesecev zapo
ra za kapitana in lastnika dveh italijanskih ladij, ki sta
obtoženi, da sta onesnažili morje v letih 2003 in 2005.
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STUTTGART — Evangeličanska nemška svetopisemska
družba s sedežem v Stuttgartu je objavila novico, da so
bile do konca lanskega leta posamezne knjige Svetega
pisma prevedene v 2.454 jezikov, celotno Sveto pis
mo pa v 438 jezikov.
RIM — Papeško mladinsko središče sv. Lovrenca je 15.
marca s praznično akademijo praznovalo 25. obletnico
ustanovitve. V neposredni bližini Trga sv. Petra ga je 13.
marca 1983 odprl papež Janez Pavel II.
WASHINGTON — Pariški nadškof kardinal André VingtTrois in voditelj francoske krščansko-judovske ustanove
za spravo Yahad–In Unum abbé Patrick Desbois sta
obiskala muzej o holokavstu nad Judi v ameriškem
glavnem mestu. Njun obisk in srečanje s predstavniki
Judov je naletel velik odmev v medijih.
RIM — Izvedenec za Azijo pri Svetem sedežu Bernardo
Cervellera meni, da bi bil bojkot letnih olimpijskih
iger v Pekingu napačen odgovor na nasilje Kitajcev
v Tibetu. Misli, da bi bilo bolje, če bi udeleženci in obis
kovalci iger nosili majice z napisom Svobodni Tibet.
LA PAZ — Bolivijski predsednik Morales je prosil, naj
katoliška Cerkev posreduje v prepiranju, kaj vse
naj bi bilo zajeto v novi ustavi. Glavni tajnik škofovske
konference, škof Jesus Juarez, je predlagal družbeni spora
zum, da bi dosegli soglasje med državljani Bolivije.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za kulturo
nadškof Gianfranco Ravasi je izjavil, da bo v prihodnje
treba na redne seje sveta povabiti tudi ateiste, kajti
ti so, ker na svet gledajo iz drugačnega zornega kota, “nuj
ni” sogovornik katoliške Cerkve. Njihov “živi glas” bi tudi
poživil dialog z nevernimi.
VARŠAVA — Tajnik Komisije za družino pri poljski
škofovski konferenci škof Andrzej Rebacz je izjavil, da
žena poljskega predsednika Maria Kaczynska »ne
ravna v skladu s cerkvenim naukom«, ker zagovarja
umetno oploditev. V pogovoru za časopis je med dru
gim izjavila, da se zanjo zavzema tudi zato, ker naj bi bila
za zakonca prava tragedija, če ne moreta imeti otrok.
NEW DELHI — Predsednik indijske škofovske konference, kardinal Varkey Vithayathil, je obsodil novi
zakon v indijski državi Radžastan, ki prepoveduje
hindujcem, da bi se spreobrnili v krščansko vero.
Če bodo to naredili, jim preti do pet let zapora in visoka
denarna kazen. Prestop iz krščanstva v hinduizem, pa je
mogoč brez omejitev.
BERN — Švicarski škofje so v pastirskem pismu pozvali
duhovnike, naj ljudem priporočajo posamično oseb
no spoved, saj se ljudje te oblike spovedi poslužujejo
v glavnem le na romanjih, drugače pa spovednice po
cerkvah bolj ali manj “samevajo”. Kot odmev na poziv se
je pri benediktincih v Mariasteinu število spovedancev
zelo povečalo, marsikje pa iščejo tudi drugačen prostor za
spoved in osebni pogovor, kot je klasična spovednica.
ASSISI — Nekdanji ruski predsednik Mihail Gorbačov
je obiskal grob sv. Frančiška Asiškega in na njem
dolgo molil. To je naredil, ker ga je ta svetnik privedel v
Cerkev (kot otrok je bil krščen v Ruski pravoslavni cerkvi)
in ga ima za svojega »duhovnega zavetnika«.
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Niko Kuret

vidovo
15. rožnik

Zaradi napake v starem julijanskem koledarju so ob
hajali god sv. Vida že okoli leta 1400 na dan poletnega
kresa. Zato je Vidovo v marsičem sprejelo neke kresne
šege. Šele ko je Gregor XIII. (1502-1585) koledar leta
1582 reformiral, se je god sv. Vida odmaknil od kresa
za nekaj dni nazaj. Primož Trubar je še lahko zapisal:
Šent Vid ima dan nerdalši,
Lucija pak ner ta kratši,
svet Vid ima nuč nermanšo,
šent Lucija pak nerdalšo.
Prepričanje, da je o sv. Vidu najdaljši dan in najkrajša
noč, si je ljudstvo po vsem Slovenskem ohranilo kljub
koledarski reformi izza 400 let. Tako še danes slišiš
stari rek:
O svetem Vid se noč in dan vid.
Če se skrčiš, vanj trčiš,
če se stegneš, vanj dregneš.
Sv. Vid je bil Sicilijanec in se je moral zaradi svojega
krščanstva že zgodaj umakniti zdoma. Ustavil se je v
Italiji, v Lukaniji (sedaj provinca Basilicata), in tam
širil krščansko vero. Dioklecijan je zvedel zanj in ga
dal privesti v Rim. Z mukami ga je hotel prisiliti, da bi
žrtvoval bogovom. Toda nobena muka se ga ni prijela.
Tudi v kotlu vrelega olja ni utrpel škode – takšnega na
vadno upodabljajo. Umrl je v Lukaniji naravne smrti.
V 15. stoletju so ga uvrstili med 14 pomočnikov
v sili, s tem so pospešili njegovo češčenje. Na Sloven
skem ima sv. Vid nad 20 farnih cerkva in okoli 25
podružničnih cerkva. Da so krščanski misijonarji s
sv. Vidom vprav med Slovani uspešno spodrivali kako
slovansko božanstvo poletnega kresa (“Svetovit”), osta
ja samo domneva.
Ponekod upodabljajo zraven sv. Vida črnega peteli
na. Petelin je židovskega izvora (“kapporo”) in naj bi
– namesto “grešnega kozla” – vzel nase vse zlo, zlasti
božjast in padavico. V nekaterih tujih cerkvah so še
danes ohranjeni kurniki, v katerih so spravljali črno
kuretino, ki so jo prinašali nesrečni bolniki v dar, da bi
po priprošnji sv. Vida njihova bolezen prešla na živali.
Da je črni petelin ob sv. Vidu v zvezi s Svetovitom – ki
je imel dva simbola: belega konja in črnega petelina
– potemtakem ni verjetno.
Kako imenitno je moralo biti njega dni Vidovo, pri
čajo redki ostanki šeg, kakršne se drže le prav velikih
praznikov. Na Notranjskem (Št. Jošt nad Vrhniko) do
nedavnega ta dan niso prav nič delali na polju. Na Do
lenjskem je veljala ponekod (okolica Mirne peči in Sv.
Križa ob Krki) za velike praznike značilna prepoved,
da nikar ta dan plezati na drevo, zlasti ne na češnjo.
Zanimivo je, da so sv. Vida v 19. stoletju v Motniku
čredniki častili kot “ovčjega patrona”.
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Vidovo pomeni začetek “kmečkega poletja”. Krom
pir naj bi bil odtlej že osut in v vidovem tednu zelje
posajeno. Košnja se obeta, kakor poje pesem:
Prišel bo sv. Vid,
češnje zorijo.
Fantje na travnikih
travco kosijo.
Vsaki ima kosó
ostro nabrušeno,
ko se bo storil svit,
grejo kosit…
Splošno znani rek, da je sv.
Vid češenj sit, je nastal pač v do
bi starega koledarja. Če je vreme
ugodno, češnje o Vidovem pač
zorijo, samo na Vipavskem in v
Brdih so že dozorele. V Suhi Kra
jini menijo hudomušneži, da je
sv. Vid lahko češenj sit, ker jih ne
zoblje. Po nekaterih krajih pa je
češenj vendar že toliko, da se jih
lahko vsak nazoblje, če so le obrodile. Kadar jih ni, se
pri Šentvidu na Dolenjskem šaljivo tolažijo:
Če jih ni,
pa vseglih prebij!
Na Bizeljskem so imeli zanimivo navado, da so za
god sv. Vida ali pa za Vidovo nedeljko spletli iz zrelih
češenj velik zvon, ki so ga obesili nad glavni oltar. Po
maši so ga sneli in priredili zanj “licitanto” za cerkvene
pevce.
»O svetem Vidi pa se,« kakor pravi pregovor izpod
Kuma, »marsikje tudi že skozi trebuh vidi.« Češnje
so še slaba tolažba, a ječmen že pomeni konec prve
lakote. Sicer pa tudi drugo žito že zori. Tega se veselijo
v Soški dolini:
Za sveti Vid
se malo kruha vid.
O svetem Petri
ga bomo vsak malo pekli.
Na Homcu pravijo, da »Sv. Vid rž za uho klofutá«
– tedaj se ji namreč klasi povesijo.
Vendar pa prav o sv. Vidu grozi ponekod nevarnost
posevkom od megle, ki se tačas rada pase po njivah.
Star notranjski pregovor (Vrhnika) celo pravi: »Ne boj
se turške vojske, ampak sv. Vida rose!« Iz obilne rose
se kuha megla. »Megle žito izpijajo,« so pravili včasih na
Štajerskem. Še več, tudi zdravju so škodljive: »Megla pomeni pomor.« »Če ob sv. Vidu megla visoko drži, umirajo gospoda; če nizko, pa kmetje« (Bela Krajina).
Ker je sv. Vid eden izmed 14 pomočnikov v sili, se
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je ljudstvo zatekalo k njemu tudi v boleznih.
Posebno v dveh boleznih živčnega izvora, pri pa
davici ali “svetega Vida plesu” in pri božjasti, zlasti pri
otroškem “frasu” (Eclampsia infantium), ki so ju njega
dni imeli za obsedenost, so se priporočali sv. Vidu za
pomoč. Navajala jih je k temu podrobnost iz njegovega
življenja: legenda namreč pravi, da je sv. Vid odrešil
Dioklecijanovega sina, ki da ga je mučil zli duh.
Na Gorenjskem (Mengeš) so se priporočali sv. Vidu
še zoper kačji pik in strelo.
Slovenska (in hrvaška) posebnost je, če se zatekajo
k sv. Vidu tudi pri očesnih boleznih. Pomota pri razlagi

imena (Vid – vid) je naredila iz njega pomočnika za
oči in vid. V Beli Krajini (Adlešiči) so hodili nekateri
zjutraj pred soncem po ovsu (“zubu”) in v cunjo nabi
rali roso. Cunjo so potem oželi in tekočino spravili
kot lek. Kadar so koga oči bolele, si jih je močil s to
“roso”. Tudi Črnomaljci so ta dan roso brali in si z njo
“prali” bolne oči. Okoli Metlike so hodile nabirat roso
predvsem ženske. Z robci so mahale po rosi in mokre
robce ožemale v steklenico. Belokrajinci  so zato radi
romali k sv. Vidu v Ozalj na Hrvaškem. Tudi na Notranj
skem (Hotedršica) in v Prekmurju (Nedeljica) je sv. vid
pomočnik za zdrave oči in dober vid.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del
JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje
NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Judovska pobožnost

Pasha

Medtem pa je kljub vsemu, kar je bilo povedano
v prejšnjem poglavju, brez vsakega dvoma obstojala
preprosta in človeška judovska pobožnost, ki nas gane.
Popolna vera v Boga in trdno zaupanje v njegovo lju
bezen sta se skozi bodečo žico zapovedi prerinila s
pogosto občudovanja vrednim zanosom. Za današnje
kristjane je velika večina judovskih zapovedi mrtva
črka, toda naša vsakdanja molitev uporablja še vedno
mnogo tistih psalmov, v katerih je judovska pobožnost
znala najti tako lep izraz za slavljenje Boga.
V teh stopetdeseth psalmih se je skozi dolga stoletja
izražala judovska gorečnost. Dovolj je na slepo srečo
odpreti to zbirko, pa ostanemo ganjeni od duhovne le
pote, ki se tam pokaže. Vprašanje je, če je še kaka vera
v katerem koli času našla višji in močnejši izraz. Če so
jih uporabljali, o čemer ni dvoma, pri velikih obredih,
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jih zato mnogo izmed njih nima manj presunljiv zven
zaupanja – v njem se izraža kar se da osebna pobožnost.
V njih je najti vse človeške občutke: strah, obup, veselje,
hvaležnost. Na razpolago so za vsako priložnost: ob
vzpenjanju po tempeljskih stopniščih, ob odhodu na
pot po puščavi, zakaj življenje je neprestana molitev.
In kateri mistik, čigar duša je polna ljubezni do Boga,
je željo po notranji obnovi izrazil lepše kot psalm
51(50),8-9: »Glej, veseliš se zvestobe v notranjosti, v
skrivnostih mi daješ spoznanje modrosti. Očisti me
greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da posta
nem bel bolj kot sneg.«
Tisto, kar se nam je v judovskem legalizmu zdelo
pretirano, nas je pripravilo do tega, da smo se spomni
li pobožnih duš, katerih življenje je bilo popolnoma
posvečeno. Molitev je imela važno mesto v vsakda
njem življenju. Znamenito molitev Šemá, »Poslušaj,
Izrael« (5 Mz 6,4-7), ki je bila obvezna vsako jutro in
vsak večer, so pogosto ponavljali ob vsaki priložnosti.
Enako so izgovarjali Osemnajst blagoslovov, kjer so
izražena najplemenitejša čustva človeškosti, češčenja
in upanja. Pa daleč od tega, da bi te določene molitve
zadostile gorečnosti teh duš. Vemo, da so Judje upo
rabljali tudi obliko ponižne prošnje brez obrazcev,
tisti neposreden pogovor duše z Bogom, ki vodi do
najvišjega stanja duhovnosti. Post, ki so si ga pogosto
nalagali prostovoljno poleg predpisanih dni (farizeji
so se postili ob torkih in četrtkih), so tudi občutili kot
molitev. In če smo v kazuistiki pismoukov opazili pri
krito prizadevanje, kako se otresti Mojzesovih zapovedi
dobrodelnosti, bi bilo narobe verjeti, da judovska
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skupnost ni poznala te kreposti. Pobožno so ponavljali
načelo Simeona Pravičnega, ki je živel tri stoletja pred
Kristusom: »Svet ima tri temelje: Postavo, bogoslužje
in dobrodelnost.«
In če se nam je zdelo tako tuje bogoslužje s tisto klav
nico na tempeljskem dvoru, s tistimi 1.093 kozliči in
113 biki, ki so jih vsako leto darovali samo ob uradnih
daritvah, s tistimi drobnjakarskimi obredi o obredni
čistosti in s tistim glasnim ritmičnim vpitjem, ki je
poudarjalo obrede, bi bilo
prav gotovo krivično verjeti,
da pobožne duše niso za tem
čudnim in bučnim videzom
videle globokega pomena.
Ljubezen, ki jo je vse ljudstvo
izkazovalo templju, bivališču
Najvišjega, in ki je izražena v
tolikih psalmih, je bila glo
bok in iskren občutek, ena
od duhovnih korenin Izraela,
»enega za enega edinega Bo
ga in skupna vsem, kot je Bog
skupen vsem«, kot pravi Jožef
Flavij. Spoštovanje sobote,
ki se nam zaradi neštevilnih
prepovedi, ki so ga urejale,
Spravni dan –
zdi tako neplodno in nas be
jom kippúr
ga, je dobilo nov smisel za
tistega, ki je v njem videl predvsem duhovna vrata: v
zbranosti in odložitvi vseh skrbi človek ves ta dan ni
imel druge želje kot dvigniti se k Bogu.
V tej veri ni bila povzdignjena samo osebna pobož
nost, ampak tudi skupinska pobožnost, kjer se je
vsakdo čutil pridruženega vsem svojim bratom in je bil
deležen resničnosti, ki ga je v času in prostoru prese
gala. To je občutek cerkve, skupnosti, ki ga toliko krist
janov današnjih dni brezupno izgublja… Pobožni Jud,
ki je pogosto od daleč prišel v jeruzalemski tempelj, da
se je tam udeležil kakega obreda ali praznoval pasho,
se je čutil povezanega z vsemi svojimi sonarodnjaki,
živimi in mrtvimi. Vsak od vélikih judovskih praznikov
je imel tako zelo poudarjen narodni pomen. Na Sprav
ni dan – jom kippúr – je očiščevanje Najsvetejšega s
krvjo in odgonom grešnega kozla opomnil vsakogar,
da je sodeležen grehov vseh, da mora skupaj s svojimi
grehi zadoščevati tudi za grehe očetov. Trije prazniki,

Šotorski praznik – sukkôt

imenovani “romarski” so spominjali z zelo starimi ob
redi na pomembne dogodke iz Izraelove zgodovine.
Pasha, ko so vedno darovali jagnje kot v Mojzesovih
časih, je razveseljevala dušo ob spominu na tisto previ
dnostno dejanje, izhod iz Egipta. Praznik tednov, ki je
bil določen na dan nekega zelo starega poljedelskega
obredja, je postal praznik razglasitve Postave, čudovite
manifestacije Svetega Duha, katerega spomin čuvajo
naše binkošti, ki so ga nasledile. Šotorski praznik
– sukkôt –, ko so se morali preseliti pod šotore, je
spominjal Izraela na sijaj in jasnino dni v puščavi. Še
dva praznika sta označevala druge obletnice: purím
(praznik žrebov), spomin zmagoslavja Estere in praz
nik posvetitve v spomin ponovnega odprtja templja po
zmagi Juda Makabejca. Kot v našem srednjem veku je
moralo biti tudi judovsko življenje zakoličeno, obdano
z mnogimi znamenji pobožnosti, ki je bila sicer uradna,
vendar zato ni nič manj globoko segla v duše.
O teh resnično pobožnih dušah bo pričeval sveti
Pavel »da so goreči za Božjo stvar,« pa takoj dodaja »le da
to ni po pravem spoznanju,« kar je bolj žalostno, kot pa
obsodbe vredno. Kakršne koli so že zmote, v katere je
zablodil judovski duh, ne moremo biti nepopustljivi do
ljudstva, ki je znalo izoblikovati tako preprosto vzviše
ne molitve, kot je tale: »Kakor hrepeni jelen po potokih
voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo
žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se
pojavil pred Božjim obličjem?« (Ps 42,1-3).

premisli
Moža, ki je bil izkušen v molitvi, so vprašali, kako
more biti vedno zbran. Odgovoril je:
»Če stojim, potem stojim. Če hodim, potem hodim.
Če sedim, potem pač sedim. Če jem, jem. Če govorim,
potem govorim...«
Prekinili so ga in rekli:
»To delamo tudi mi, a kaj delaš ti razen tega?«
Zopet je ponovil:
»Če stojim, potem stojim. Če hodim, potem hodim.
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Če sedim, potem pač sedim. Če jem, jem. Če govorim,
potem govorim. Če molim, potem molim...«
Spet so mu rekli:
»To delamo vendar tudi mi!«
Tedaj jim je mož pojasnil:
»Ne, ni tako! Če vi molite, ste že v mislih pri svojih
opravkih. Če sedite, že mislite na čas, ko boste stali. Če
stojite, potem v mislih že tečete. Če tečete, potem hočete
biti že na cilju...«
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iz bogoslužja
Ivan Likar

blagoslovi (2)

»Cerkev z blagoslovi slavi Boga v vsem in zlasti teži k temu, da bi se razodela Božja slava ljudem, ki so v milosti že prerojeni ali še bodo prerojeni; zanje in z njimi slavi Gospoda v posebnih
razmerah življenja in nadnje kliče njegovo milost... Z obredi blagoslova (človek) priznava, da
bo ustvarjene reči tako uporabljal, da bo z njihovo rabo Boga iskal, ljubil in samo njemu služil«
(Blagoslovi, str. 9-10).

S tem edinim namenom je bila pripravljena knjiga
blagoslovov, v glavnem prevedena iz latinščine. Nekaj
blagoslovov je prirejenih, nekaj pa dodanih. V letih,
ko je nastajal slovenski prevod, še nismo slutili, da se
bo spremenil družabni sistem, ki bo omogočal blago
slavljanje tudi v širši javnosti, zato sedaj nekateri bla
goslovi manjkajo.
Kljub temu je v knjigi 71 blagoslovov. Natisnjeni
so v šestih poglavjih z naslednjimi naslovi: Blagoslovi
v cerkvenem letu; Blagoslovi oseb; Blagoslovi stavb in
človekovih dejavnosti; Blagoslovi opreme in predme
tov za bogoslužje; Blagoslovi nabožnih predmetov;
Razni blagoslovi.
V cerkvenem letu je osemnajst blagoslovov. Naštej
mo le nekatere: blagoslov adventnega venca, blagoslov
jaslic, blagoslov vode in soli za praznik sv. Štefana, bla
goslov doma na staro leto, blagoslov sveč na svečnico,
blagoslov na god svetega Blaža (zoper bolezni v grlu),
blagoslov pepela na pepelnico (je tudi v misalu ali
mašni knjigi), blagoslov velikonočnih jedi, blagoslov
pridelkov na zahvalno nedeljo...
Med sedemnajstimi blagoslovi oseb je na prvem
mestu blagoslov družine, sledijo blagoslov zakoncev,
zaročencev, otrok, bolnikov, romarjev, članov pasto
ralnega sveta, pevcev in organistov, novomašni in pape
žev blagoslov...
Blagoslovov stavb in človekovih dejavnosti je se
demnajst. Prvi blagoslov je že v začetku del za novo stav
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bo, potem blagoslov temeljnega kamna, župnijskega
doma, cerkve ali kapele (posvetitev cerkve je v pontifikalu
“Posvetitve”), knjižnice, vrtca, šole, kmetije, travnikov,
živali, ceste, športnih objektov in opreme...
Nekoliko manj je blagoslovov opreme in predmetov
za bogoslužje (štirinajst): blagoslov krstilnika, oltarja
(posvetitev oltarja je v pontifikalu “Posvetitve”), ambo
na, spovednice, cerkvenih vrat, križevega pota, svetih
podob, bogoslužne obleke, orgel, pokopališča...
V petem poglavju so blagoslovi nabožnih predme
tov (raznih prvin v čast svetnikom, rožnega venca,
verskih znamenj), v šestem poglavju pa je še blagoslov
vsakovrstnih stvari, molitve pred jedjo in po jedi ter
blagoslov kruha.
Že iz seznama blagoslovov razberemo, da Cerkev s
svojimi molitvami spremlja vse življenje vernikov, da za
nje prosi Boga blagoslova in jih v njegovem imenu tudi
blagoslavlja. Blagoslovi so eno najbolj vidnih znamenj
ljubezni Boga in Cerkve do ljudi, živali in drugih stvari.
Zaradi Jezusovega učlovečenja in odrešenja nobena
stvar ni več v oblasti teme in pod prekletstvo. Blagoslo
vi to vesoljno odrešenost spričujejo in priobčajo.
“Blagoslovitelj” je lahko škof, duhovnik, diakon ali
tudi laik. Pri vsakem blagoslovnem opravilu ali blago
slovitvi je povedano, kdo ga lahko opravi. Prav pri bla
goslavljanju je laikom najbolje omogočeno izvrševanje
njihove duhovniške službe.
Večino blagoslovov je mogoče podeliti med sveto
mašo; skoraj vse blagoslovitve pa so predvidene tudi
zunaj maše kot samostojno bogoslužno opravilo. V
skladu z izhodišči prenove bogoslužja po zadnjem
cerkvenem zboru (1962-1965) se tudi pri blagoslovit
vah bere božja beseda. V obredniku samem je natisnje
nih veliko odlomkov, še več pa je zgolj nevedenih. Pri
blagoslovitvah se redno uporablja blagoslovljena voda,
pogosto pa lahko tudi kadilo (zlasti pri slovesnejših
opravilih).
Bogoslužna obleka “blagoslovitelja” je lahko alba in
štola; dalmatika (za diakona), talar in roket; večernični
plašč... Samo talar in štola v obredniku nista pred
videna. Laiški voditelji opravila so oblečeno v dostojno
civilno obleko, ki ustreza svetosti obreda.
PRIPOMBA: Duhovniki bi morali biti zahtev
nejši glede dostojnosti oblačil bralcev božje
besede!
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o sedanjih grehih človeštva
Nekateri mediji, tudi slovenski, so v minulih dneh
poročali, da je Vatikan objavil nov seznam smrtnih
grehov, o čemer so sklepali na podlagi intervjuja z
regentom Apostolske penitenciarije škofom Gianfran
com Girottijem, ki je bil objavljen v nedeljo, 9. marca,
v vatikanskem listu L’Osservatore Romano. Mediji tudi
pišejo, da naj bi bilo sedem novih grehov uničevanje
in onesnaževanje okolja, čezmerno bogatenje, ki po
vzroča bedo in siromaštvo, pedofilija, splav, znanstveni
poskusi na ljudeh, manipuliranje z genskimi zapisi, ge
netske spremembe ter uporaba in preprodaja mamil.
Na napačne razlage škofovih besed se je med dru
gim odzvala tudi škofovska konferenca Anglije in Wa
lesa. V sporočilu za javnost je pojasnila, da Vatikan ni
objavil seznama novodobnih hudodelstev, ampak da
je škof Girotti v pogovoru za L’Osservatore Romano
med drugim govoril o modernih grehih v dobi globali
zacije. Na novinarsko vprašanje, kateri so po njegovem
mnenju novi grehi, je Girotti naštel manipuliranje
Drago Ocvirk

čemu papež (ne) molči?

Ko so kitajske komunistične oblasti prešle s tihega
na krvavo uničevanje tibetskega ljudstva ter njegove
kulturne in verske dediščine, se je v medijih nemu
doma pojavilo vprašanje: Čemu papež molči? Nekateri
novinarji so šli tako daleč, da so že prvi dan nasilja
nad Tibetanci govorili o “papeževem molku”. S tem
“molkom” so namigovali na neki drug “molk”, tisti, ki
ga lažno in zlonamerno podtikajo papežu Piju XII. v
zvezi z nacističnim uničenjem Judov. Enačba, ki so jo
hiteli prodajati, se torej glasi: kakor je Pij XII. odobraval
nacistične zločine, tako tudi Benedikt XVI. odobrava
genocid komunistov nad budističnimi Tibetanci. Z
lažmi, zvitimi iz trte, so hoteli v enem mahu očrniti
Cerkev nekoč in danes. Vendar so se ušteli, saj je papež
Benedikt na prvi sredini avdienci po moriji v Tibetu
povedal, kako »z veliko zaskrbljenostjo spremlja novi
ce« od tam »in kot oče trpi in čuti zaradi trpljenja tako
številnih ljudi«. Zelo odločno se je zavzel za prenehanje
nasilja, kajti »z njim se problemi ne rešujejo, marveč
povečujejo. Zato je treba izbrati pot dialoga in strpno
sti.« To niso prav nič diplomatske in politične besede
v trenutku, ko si on sam in z njim njegova diplomacija
prizadeva, da bi prišlo do normalizacije odnosov s tem
komunističnim imperijem, ki že 60 let kruto preganja
katoličane.
Da postavlja papež na najvišje mesto dostojanstvo
človeka in njegovo svobodo, tudi versko, je dal še
kako vedeti, ko je za letošnji križev pot v rimskem
Koloseju izbral kardinala Zena iz Hong Konga. Ta iz
redno skromen in ponižen mož je neupogljiv, ko gre
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z genskimi zapisi, onesnaževanje okolja, družbeno
enakost, znanstvene poskuse na ljudeh ter uporabo in
preprodajo drog, ni pa dejal, da uradni Vatikan s tem
spreminja sedem glavnih grehov, ki jih je v 6. stoletju
opredelil papež Gregor Veliki in so še vedno napuh,
lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza
in lenoba.
Kot pojasnjujejo škofje iz Anglije in Walesa, je va
tikanski dnevnik škofa Girottija intervjuval ob sklepu
študijskega srečanja na Apostolski penitenciariji, na
katerem so udeleženci razpravljali o zakramentu svete
spovedi in vlogi duhovnika spovednika.
Regent Apostolske penitenciarije je v pogovoru še
dejal, da imajo grehi danes ne le individualne, temveč
tudi družbene razsežnosti. V zvezi z novodobno greš
nostjo je izpostavil predvsem vprašanja na področju
bioetike, kjer prihaja do številnih kršitev temeljnih
pravic človeške narave, opozoril pa je tudi na socialna
vprašanja, družbeno neenakost in zlorabo drog.

za človekove pravice, in je
hud trn v peti pekinškemu
režimu. S tem ko ga je papež
postavil v središče svetovne
javnosti – križev pot so pre
našale številne televizije,
tudi naša –, je prav nič “di
plomatsko” podprl Zena v
njegovem človekoljubnem
in pravičnem boju z zati
ralskim režimom. Vse to so
novinarji, ki so se razpisali o
“papeževem molku”, gladko,
Kardinal Zen
brez slabe vesti zamolčali.
Na veliko soboto, ko je papež po starodavnem obi
čaju krstil in sprejel v Cerkev katehumene, je bil med
njimi tudi Magdi Allam, po rodu Egipčan. In zdaj so
taisti novinarji, ki so prej papežu podtikali molk ob
trpljenju Tibetancev in obenem zamolčali pomen Ze
novega križevega pota, bíli plat zvona. Čemu je papež
krstil nekoga, ki se je rodil v muslimanski družini?
Ali ni to očiten napad na muslimane, njihovo skup
nost in vero? Tudi če se Allam že desetletja nima za
muslimana in je do islama celo kritičen, predvsem do
njegovih nasilnih interpretacij in praks, papež zaradi
spoštovanja do islama in dialoga z njim tega ne bi smel
storiti. Čemu je to storil, zakaj se ni vzdržal, čemu ni
»molčal« in je brez potrebe, za prazen nič »znova razje
zil muslimane«, kot se je glasil naslov v enem od naših
časnikov. S tem papežem so same težave, je izzvenelo
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Papež krščuje Allama na veliko soboto

sporočilo “kritičnih” novinarjev.
Nobenih omembe vrednih komentarjev, analiz, kaj
šele obsodb, niso bile deležne grožnje Evropski zvezi in
papežu, ki jih je sredi marca ponovil Osama bin Laden,
vodja teroristične Al Kaide. »Kazen bo neprizanesljiva«,
ker je prepričan, da vodita EZ in papež križarsko voj
no proti islamu. Do bin Ladna in njemu podobnih je
novokrščenec Allam kritičen že desetletja; zato se mora
skrivati in – da ga islamski skrajneži ne umorijo – ga
policija varuje dan in noč. Nad takšnimi grožnjami in
ogrožanjem se del ustvarjalcev javnega mnenja ne spo
tika, to je zanje normalno. Ni pa zanje sprejemljivo, da

naša kultura

se papež – ne zaradi bin Ladna, ne islama, ne zaradi česa
drugega – ne umakne kot Pilat in se ne potuhne, ampak
se sam osebno zavzame za človeka, njegovo svobodo
in neodtujljivo pravico do izbire (ne)vere in ravnanja
po vesti. Ali ni papež s krstom Allama pokazal, da je
človek nad slehernimi gnilimi kompromisi in da se s
prepričanjem, vestjo in vero ne da in ne sme barantati?
Da nihče nima pravice streči človeku po življenju, zato
ker misli, veruje in živi drugače, kakor predpisuje kaka
religija, vključno s častitljivim islamom, kaka ideologija,
vključno z naprednim komunizmom? Papež nima na
razpolago ne legij ne kapitala, ima le besedo in simbole.
Ob tragediji tibetskega ljudstva je jasno spregovoril, z
Zenovim križevim potom in Allamovim krstom pa je
pokazal, kaj so njegove prioritete. In prav te prednostne
naloge bi morale biti prioritete vsega človeštva – tudi
muslimanov, komunistov, ateistov itd., če nočemo, da
bo z nami pometal bolj brezobziren in nesramen, bolj
krut in nečloveški svet. Zato je za vse dobro, da papež
ne podlega ne medijskim, ne političnim, pa tudi ne
terorističnim grožnjam in ustrahovanjem sodobnih bin
Ladnov, ampak vsem na očeh odločno sledi Jezusu, ki
je pot, resnica in življenje za človeka in človeštvo.
Članek je bil objavljen v Družini 2008/14.

PRIMOŽ TRUBAR
9. junija 1508 – 28. junija 1586

Ob letošnji 500-letnici Trubarjevega rojstva Slovenija praznuje Trubarjevo leto, zato je
prav, da se začetnika slovenskega knjižnega jezika in literature tudi mi spomnimo. O njem
je zapisal slavist Mirko Rupel: »Njegovo veliko dejanje 1551 (tega leta sta izšli njegovi prvi knjigi,
Katekizem in Abecedarij) izvira predvsem iz ljubezni do slovenskega ljudstva. Da bi ‘svojim ljubim Slovencem’ pomagal, se je odločil, da iz zanemarjene kmečke govorice napravi knjižni
jezik. To mu je bilo seveda le sredstvo, nikar končni namen, a oprijel se je pisateljevanja s
takšno vnemo in ljubeznijo, da se človeku mnogokrat zazdi: v Trubarju je bilo vsaj toliko
literata kolikor gorečega oznanjevalca verskih naukov. Kako se mu je srce širilo ob uspehu,
ki so ga doživele njegove knjige! ‘Inu per tim vas vseh v tim božjim imenu zvejstu prosim inu
opominam’ je pisal leta 1557 svojim rojakom, ‘de vi nerpoprej visoku zahvalite Gospudi Boga
za le-to dobruto inu za ta velik dar božji, kir se ta naš jezik tudi piše inu druka.’«
Rodil se je 8. junija 1508 na Raščici (na Rašci,
Rastčici) pri Velikih Laščah tesarju in mlinarju Mihi,
podložniku turjaških grofov in materi Jeri. Prvi Trobar
na Raščici se v urbarju zasledi leta 1482. Bil je mlinar.
Priimek kaže, da je bil njegov praded kak trobar, morda
graščinski trobec, klicar, ki se je preživljal s trobo ali
trobljo (ime občinskega glasila). Ime Trubar, Truberus
je utegnilo nastati v latinskih šolah.
Rojstni kraj Rašica je bil v Trubarjevem času naj
pomembnejše gospodarsko in prometno središče
velikolaške dežele. Vas je štela trinajst kmetij in tri
mline. Zaradi gostega prometa so imeli v vasi tudi
mitnico. Oče Primoža Trubarja je bil tudi cehmošter
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(cehmojster -  cerkveni starešina, ključar, ki v imenu
srenje nadzoruje cerkveno premoženje), mitničar, ki
je beležil dohodke turjaške mitnice, kar pomeni, da je
moral znati pisati.
Leta 1520 je oče Miha prosil Turjačane za dovoljenje,
da se sme sin Primož šolati za duhovski stan. Dvanajst
let mu je bilo, ko je šel z doma. Šolal se je eno leto
na Reki, nato dve leti v Salzburgu; tam se je moral
preživljati s cerkvenim petjem. Več različic govori o
razlogih za njegovo selitev iz Salzburga v Trst, je več
razlag. V Trstu se je znašel pri škofu Bonomu; pri njem
je bil za osebnega služabnika, razen tega pa je pel kot
član pevskega zbora v stolnici.
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Ko je bil star devetnajst
let, mu je Bonomo že dodelil
župnijo Loko pri Zidanem
mostu (v Loki per Radočaju
- v Loki pri Radečah). Trubar
jo je kmalu izročil vikarju,
sam pa odšel v bogoslovno
šolo na Dunaj, kjer je ostal
dve leti. Leta 1530 ga je škof
Bonomo posvetil za duhovni
ka in ga določil za vikarja
v Laškem, kjer je pridigal v
duhu Erazma Rotterdamske
ga in seznanjal ljudi z nauki,
ki jih uče evangeliji. Pred jezo
Božidar Jakac:
faranov, ki so mu grozili, saj
Primož Trubar
so jih njegove pridige v no
vem duhu vznemirjale, se je umaknil v Ljubljano, kjer
je sprejel mesto stolnega pridigarja. V svojih pridigah
je Trubar uporabljal svetopisemsko razlago švicarskih
reformistov in zwinglijancev Bullingerja in Pellicana,
zagovarjal je Lutrovo dogmo. Zaradi njegovih nazorov
ga je deželni glavar leta 1540 pregnal in Trubar se je
ponovno zatekel v Trst v okrilje škofa Bonoma, ki mu
je dal službo slovenskega pridigarja. Bonomo ga je vne
mal za gesla in razmišljanja švicarskega reformatorja
Kalvina. Bonomo je kmalu dosegel pri ljubljanskem
škofu Kacijanarju, da je Trubarja imenoval za kanonika.
V Ljubljano se je vrnil leta 1542.
Pod novim škofom Urbanom Tekstorjem, ki je
bil vnet katolik, je Trubar dobil službo vikarja v Šent
jerneju. Tu naj bi uredil gospodarstvo župnije, dejan
sko pa so pripravljali teren, da Trubarja zaprejo. To je
pravočasno izvedel, se sprva skril, nato pa v letu 1548
pobegnil v Nürnberg v Nemčijo.
Na Nemškem je Trubar po posredovanju predikan
ta Vida Dietricha dobil službo drugega pridigarja v
Rothenburgu ob Tauberi in se kmalu oženil z Barba
ro, hčerjo Matije Sitarja iz Kranja. To je bil čas, ko je
Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za razvoj
slovenske literature. Prestopil je k augsburški veroiz
povedi in bil pravi protestant. Začel je uresničevati
idejo pridobivanja Slovencev za novo vero s slovensko
tiskano besedo. Da bi ustregel praktičnim potrebam,
je sestavil najprej katekizem in abecednik. Za osnovo
knjižnega jezika je vzel govor svojega rojstnega kraja
Raščice (Rašice), torej osrednje slovensko narečje, za
katero je menil, da ga razumejo vsi Slovenci.
Trubar je dal obe knjižici v tisk tiskarju Morhartu v
Tübingenu. Knjižici sta bili natisnjeni z gotskimi čr
kami in sta izšli v tisoč izvodih: Abecedarium z Bren
zovim malim katekizmom pred koncem leta 1550 in
Katekizem v prozi in pesmih s Flacijevo pridigo o veri
leta 1551. Katekizem je izšel z nemškoslovenskim naslo
vom: Catechismus in der Windischen Sprach…
Anu kratku podvučene s katerim vsaki človek
more v nebo priti, 1550. Trubar se je podpisal na
Sedmograškem kot “rodoljub ilirski “ ( Philopatridus
Illiyricus ), tiskar pa si je dal izmišljeno ime Jernej
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Škrjanec na Sedmograškem, da bi se izognil more
bitnemu preganjanju.
Katekizem vsebuje nekatera pojasnilna poglavja
iz protestantskih naukov, šest pesmi, dve molitvi in
pridigo o veri. S to knjižico je hotel Trubar učiti rojake
protestantske vere in hkrati ustreči protestantskemu
bogoslužju na Slovenskem. Z drugo knjižico, Abecedarijum, ki vsebuje osem listov, pa je hotel, da bi se
rojaki iz nje naučili branja (Ane bukvice, iz tih se ti
mladi inu preprosti Slovenci mogo lahko v kratkim
času brati navučiti, 1550). Trubar je tako postal
začetnik slovenske književnosti.
Kmalu po izidu prve knjige je Trubar dobil župnijo
v Kemptenu ob tirolski meji. Zelo prav mu je prišla zve
za s Petrom Pavlom Vergerijem, bivšim modruškim in
koprskim škofom, ki je bil tedaj pri württemberškem
vojvodi Krištofu kot svetovalec. Z Vergerijevo pomočjo
je Trubar leta 1555 izdal v ponovni izdaji prvi slo
venski knjigi Catechismus in Abecedarium, po
Vergerijevem nasvetu v latinici, ter Ta Evangeli Svetiga Matevža in prevod Vergerijevega italijanskega
dela Ena molitev tih
kerščenikov (begun
cev). Vergeriju, ki
je hotel veljati za
pisca teh knjig, je
Trubar odpovedal
zavezništvo in leta
15 57 i z d a l t i s o č
strani obsegajočo
k n j i g o Ta p e r v i
deil tiga Noviga te
stamenta. Knjiga
vsebuje prevode
Evangelijev in Apo
stolskih del ter je
opremljena z dol
Franc Berneker:
gim predgovorom
Trubarjev spomenik
o naukih Lutrove ve
v Ljubljani
re, s koledarjem (Ta slovenski koledar   –   prvi na
Slovenskem) in Postilo, to je razlago nedeljskih in
prazničnih evangelijev.
Kljub težavam z Vergerijem, ob zaščiti barona Ivana
Ungnada, bivšega štajerskega glavarja, ki je zdaj bival
v Urachu blizu Tübingena, je od vojvode Krištofa
dosegel odobritev za izdajo knjige Ta drugi deil
Tiga noviga testamenta in 1560 je izšlo Pavlovo
pismo Rimljanom. Sledilo je povabilo Trubarju s
strani deželnih stanov, da bi sprejel v Ljubljani mesto
superintendanta (protestantskega dekana). Trubar
je imel v tem času veliko dela, dobil je župnijo v Ura
chu in prevzel vodstvo biblijskega zavoda. Trubar je
samostojno izdal Svetiga Pavla ta dva listi h tim
Korintarjem inu ta h tim Galatarjem. Napisal pa je
tudi nemško posvetilo za glagolski katekizem in izdal v
nemščini Register, poročilo o svojih dotedanjih delih,
da bi ovrgel očitke, da je zwinglijanec. To poročilo je
prvo bibliografsko delo pri Slovencih.
Junija 1561 se je odpravil v Ljubljano, kjer so ga
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veličastno in prisrčno sprejeli.
Uredil je slovensko protestant
sko cerkev in dosegel, da
so po pomembnih krajih
na Slovenskem nastavili
pridigarje; žal je kmalu
prišel v spor s Klomb
nerjem, ker je hotel dati
v tisk zbirko protestant
skih cerkvenih pesmi,
dvomljive kvalitete.
Po dveh mesecih bivanja
v Ljubljani se je vrnil v Urach.
Tam je Trubar neumorno
Slovenski kovanec
delal naprej.
za en evro
Med drugim je napisal
več posvetil v glagolske in cirilske knjige (Prvi del
novoga testamenta 1562 in Artikule 1562).
Naslednje leto, spet v juniju 1562 se je Trubar vrnil
kot superintendent v Ljubljano. Močno je bil zaposlen,
vendar je še nadalje pisal nemška posvetila za hrvatske
knjige, ki so jih izdajali v Ugnadovem zavodu. Sestavil
in izdal je Cerkveno ordningo (1564), to je cerkveni
red za slovensko cerkev. S tem redom je posegel v

pravice deželnega kneza, ki je dal knjigo zapleniti,
Trubarja pa izgnati.
Po vrnitvi v Nemčijo je Trubar bival nekaj mesecev
v Lauffenu ob Neckerju, nato se je za stalno naselil v De
rendingenu, kjer je bil župnik do smrti. Trubar je tu iz
dal leta 1566 Ta celi psalter Davidov, nov Abecedarij
in nemško slovenski Ta celi katehismus in druge.
Za kratek čas se je leta 1567 vnovič vrnil na Sloven
sko, da bi za nekega nemškega teologa od turških
ujetnikov v Ljubljani in Ribnici kaj več poizvedel o
koranu.
Po sedmih letih 1574 je dal v tisk tretjo izdajo pes
marice z naslovom Ta celi katehismus…inu pejsni.
Leta 1577 je Trubar končal svoje življenjsko delo s
prevodom Noviga testamenta puslednji dejl; pet
let pozneje pa je v celoti ponovno izdal popravljen Ta
celi novi testament. Zadnje njegovo delo je prevod
Lutrove Hišne postile, ki jo je šele devet let po njegovi
smrti izdal njegov mlajši sin Felicijan.
Trubar je umrl 29. junija 1586 v starosti osemin
sedemdesetlet v Derendingenu, kjer je tudi pokopan.
Objavil je 22 knjig v slovenščini in dve v nemščini.
Poleg tega je napisal 10 predgovorov za dela drugih
avtorjev v nemščini.

Vinko Ošlak

koliko premoga je še na ladji?
Komisarjem in diplomatom evropskih držav EU
postaja vroče pod nogami. Vse bolj tudi ti verjamejo,
da bi znanstveniki utegnili imeti prav: to, kar se je s
táko slavo začelo v 19. stoletju, namreč “premagovanje
narave”, se danes kaže kot poraz človeka, kot njegov
popoln propad.
S svojo nezmernostjo in objestnostjo je dosegel
točko, s katere se ne more več vrniti. V listnici ima
vozovnico brez vrnitve. Tudi ko bi se danes vse države
dogovorile, da opustijo izrabljanje vseh fosilnih virov
energije, celo če bi se tega najstrožje držale, bi bilo
prepozno. Gre samo še za to, koliko desetletij ali tudi
samo let še...
Seveda bi si lahko marsikak današnji glavobol pri
hranili, če bi preprosto verovali Bibliji, da je ta svet ust
varjen v času in za nekaj časa. Dobro, če je to premalo
imenitno, bi lahko verjeli fizikoma Rudolfu Clausiusu,
ki je izrekel znameniti drugi stavek termodinamike,
in Boltzmannu, ki je potem razložil njegovo uporab
nost. Prav ta stavek je dokončen obračun z vsakršno
zamislijo perpetuum mobila, čeprav ga materialisti še
naprej izdelujejo v svojih glavah, se pravi vesolja, ki
bi bilo samo sebi vzrok in bi trajalo in se spreminjalo,
torej večno gibalo. Ker pa politična elita ne pozna niti
Biblije niti najvišjih dosežkov klasične, kaj šele moder
ne fizike, je obsojena na nemoč. Slovenska politična
nomenklatura ne verjame niti svojemu nekdanjemu
preroku Karlu Marxu, ki je v analogiji nekakšne eko
nomske entropije povsem pravilno napovedal pro
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pad kapitalističnega sistema, kakor žal ni pravilno
napovedal rojstva komunistične družbe. Res je, da se
njegova napoved še ni povsem uresničila, a do tega ni
več tako daleč. Žal pa nič ne bo s tem, kar je brezbožni
rabi iz Trierja videl kot rešitev vseh človeških vprašanj.
Marx je bil zelo zelo blizu pravemu odgovoru. Prav je
ugotovil, da je človeška družba ujeta v stihijo kapitala
in dobička kot njegovega dinamičnega elementa in da
je stihija kakor entropija v fizičnem vesolju v družbi
vse večja. Motil pa se je, ko je menil, da lahko človeštvo
iz stihije povleče načrt, kakršnega je videl v načrtu
brezrazredne komunistične družbe. A podobno kakor
še tako bogato fizikalno znanje ne more preklicati
zakona napredujoče entropije in se tako ura vesolja
nujno upočasnjuje in se nazadnje ustavi, tako tudi še
tako bogato ekonomsko in sociološko znanje ne more
odpraviti ekonomske in družbene entropije in stihije;
človek jo lahko, kakor smo videli v 20. stoletju, s svojimi
načrti in posegi samo še pospeši in zaostri.
Samo dve skupini človeštva se povsem mirno, na
videz enako, odzivata na dogajanje, ki ga danes ni več
mogoče spregledati: neznatna skupina resničnih krist
janov in neznansko velika skupina tistih, ki premalo
vedo in premalo razumejo, da bi se čutili ogrožene.
Seveda je druga, tako velika in povsem nehomogena
skupina, se pravi največji del človeštva, pred tem, da se
ob dramatičnem dogajanju v naravi, ki smo mu priče
v zadnjih letih, v nekem trenutku sesuje in se sprevrže
v toliko bolj nevarno množico, ki jo je zajela nemočna
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panika, ki lahko iz teh nevednih množic v hipu prikliče
najnižje nagone obstoja in boja za obstoj. To je isti tip
človeka in človeštva, kakor ga poznamo iz biblijske pri
povedi o vesoljnem potopu ali pa o uničenju Sodome
in Gomore. Do zadnjega so jedli in pili, veseljačili in
uganjali svoje umazane stvari, nato pa so padli v brez
umje obsojenih na uničenje.
A od kod mir kristjanov, ki so dovolj poučeni, tudi v
fiziki in ekonomiji, da prav dobro vedo, kaj se dogaja,
in jih vendar ne zajame panika? Če že ni mogoče
zaobrniti velikega procesa, ki smo mu priče, ali ne
bi bilo mogoče doseči vsaj nekaj tiste anekdotične
obvladanosti, kakršna naj bi vladala v orkestru na po
tapljajočem se Titanicu, ki je do konca mirno igral svoj
program, čeprav so potniki že padali s krova v ledeno
mrzlo morje in se utapljali? Že pred leti umrli zname
niti britanski biokemik svetovnega slovesa Arthur E.
Wilder-Smith, hkrati eden najbolj zavzetih krščanskih
evangelistov in pridigarjev 20. stoletja, je na vprašanje
o grožnji, da nam na Zemlji zmanjka goriva, kakor je
že v šestdesetih letih napovedoval Club of Rome, od
govoril s svojo otroško preprostostjo, za katero pa se
skriva neverjetno znanje: “Stvarnik je na ladjo, ki jo je
poslal na pot, naložil prav toliko premoga, kolikor ga
potrebuje, da doseže pristan, in nič več!” Da, tako pre
prosta je ta stvar.
Problem našega sveta ni to, da je končen, ni to, da
je ta konec morda že presenetljivo blizu, temveč v
človekovi upornosti, ko se ni pripravljen sprijazniti
z očitnimi dejstvi in hoče vsem vedam in vednostim
navzlic kljubovati svojemu Stvarniku in izzivati nje
govo jezo. A kaj, ko je končnost tega sveta mogoče
mirno sprejeti samo, če prej sprejmemo neskončnost
drugega sveta onstran fizike, kemije in človekovega
družboslovja.
Sklep, ki bi ga kdo, ki ni seznanjen z resničnim
duhom krščanstva, utegnil iz tega povleči, da je torej
vseeno, kako se vedemo v prihodnje, do nastopa takega
ali drugačnega konca, bi bil povsem napačen. Kristjani
od samega začetka dobro vedo, da je ta svet ustvarjen
začasno in da je njegov konec blizu. Ker pa je čas
človekovega obstoja obenem zanj čas preizkušnje, je

kristjanom seveda naloženo, naj sami ne bodo vzrok
svojega propada; če ga ne morejo zadržati, naj ga vsaj
ne pospešujejo; če ne morejo preprečiti, česar v njego
vem namenu v osnovi ni mogoče preprečiti, potem
naj se zavzemajo vsaj za to, da bi ne bilo tistega zla, ki
ga je v resnici mogoče preprečiti. Kristjani so na svetu
to, kar so bili na potapljajočem se Titanicu nekateri
duhovniki, zdravniki, bolničarji in oficirji, ki so sicer
dobro vedeli, da je ladja obsojena na to, da se potopi,
a so do zadnjega tolažili potnike in jim pomagali, jih
skušali rešiti in za vse to zastavljali in nazadnje tudi
dali lastna življenja. Bolje položaja in vloge kristjanov
v tem svetu ni mogoče opisati.
Tako bo kristjan skrbno ugašal nepotrebne luči, tudi
če to le malo navrže; ne bo po nepotrebnem pregreval
prostorov, tudi če nas to ne reši; ne bo se po nepotreb
nem vozil z avtomobilom, dal bo prednost manj po
žrešnemu vozilu; dobro bo premislil, ali je njegovo
potovanje z letalom res tako potrebno – dopust pa si
bo omislil v svoji ožji domovini in mu bo navrženo
spoznanje, da je tako ali tako še ne pozna. Pri svojem
varčnem in zmernem življenju ne bo čakal na sklepe
bruseljske evropske komisije, ne bo se tudi predal
medijski paniki zaradi propadanja okolja. Ve namreč,
da ima njegovo začasno vesoljsko plovilo do pristana
svojega obstoja naloženega ravno dovolj premoga...
Pisec je članek objavil v Dnevniku

osmrtnica
Danes žalujemo ob odhodu naše ljubljene stare
prijateljice Zdrave Pameti, ki ji bila med nami mnogo
let. Nihče ne ve zagotovo, koliko je bila stara, saj je
bil njen rojstni list že davno izgubljen v birokratskih
arhivskih omarah. V spominu bo ostala, ker je gojila
šolo vrednot kot: znati se umakniti dežju, zakaj je rana
ura zlata ura, da življenje ni vedno pravično in da je to
morda moja krivda.
Zdrava Pamet je živela v skladu s preprostimi in
zdravimi gospodarskimi pravili (ne zapravljaj več kot
moreš zaslužiti) in zanesljivimi načeli (odgovorni so
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odrasli, ne otroci).
Njeno zdravje je začelo hitro pešati, ko so se uvelja
vila sicer dobronamerna, toda prenapeta pravila.
Poročila o šestletnem dečku, ki je bil obtožen spol
nega nadlegovanja, ker je poljubil svojo sošolko,
o srednješolcih, ki so bili izključeni iz šole, ker so
po kosilu uporabljali ustno vodo in o učitelju, ki je
bil odpuščen, ker je oštel nemirnega učenca, so še
poslabšale njeno zdravstveno stanje.
Zdrava Pamet je zgubila tla pod nogami, ko so
starši napadli učitelje, ki so počeli tisto, kar so starši
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opustili: disciplinirali samovoljne otroke.
Zdravje se ji je še poslabšalo, ko so od šol zahtevali,
da morajo dobiti pristanek staršev, če naj učencem
dajo kremo proti sončnim opeklinam ali aspirin, niso
pa smeli obvestiti staršev, če je učenka zanosila in je
hotela narediti splav.
Zdrava Pamet je zgubila voljo do življenja ko so
cerkve postale kupčijski posel in so s kriminalci lepše
postopali kot z njihovimi žrtvami.
Zdravo Pamet je dotolklo odkar ne smete braniti
sami sebe pred razbojnikom v svoji lastni hiši in vas
razbojnik lahko toži za napad.

Zdrava Pamet je dokončno zgubila voljo do
življenja, ko je neka ženska pozabila, da je kadeča se
skodelica kave vroča. Polila je je malo po sebi in je
nemudoma dobila velikansko odškodnino.
Pred Zdravo Pametjo so odšli njeni starši Zaupanje in Resnica, njen mož Preudarek, njena hčerka
Odgovornost in njen sin Razum. Preživeli pa so jo
štirje polbratje: Poznam svoje pravice, Hočem to
zdaj, Odgovoren je nekdo drug in Jaz sem žrtev.
Pogreba se jih ni udeležilo dosti, ker jih je le malo
opazilo, da je odšla. Če se je še spominjate, sporočite
tole naprej. Če pa ne, se pridružite večini in ne storite
nič.
Osmrtnico je objavil londonski BBC

evropa narodov
Vida Valenčič

Danci v Nemčiji
delček Skandinavije na “jugu” (3)

Flensborg (po dansko)

Pred meseci sem se zatopila v pogovor z danskim
novinarjem, ki mi je pojasnjeval, kako se skandinavski
način novinarskega poročanja razlikuje od nemškega:
»Flensborg Avis (dnevnik danske manjšine v Nemčiji)
bo interpretiral dogodke in poročal o tem, kar bo, ne
pa o tem, kar se je že zgodilo. In tudi če pride knacler
Kohl v Südschleswig (na Nemškem, op. p.), bomo
danski novinarji o tem obisku pisali le v primeru, da
Kohl izjavi ali naredi kaj pomembnega, ne pa zgolj
dokumentirali njegov obisk.« Skandinavska duša je
prisotna tudi v tem razmišljanju. Interpretirati dogod
ke, predvsem pa predvideti posledica in razplete ne
dvomno pomeni ubrati težavnejšo pot, skandinavski
pragmatizem pa to narekuje.
Omenjeni Flensborg Avis izhaja vse od daljnega
leta 1869, predstavlja pa osrednji danski medij v Süd
schleswigu. Danska manjšina se je osredotočila pred
vsem na tiskano besedo, medtem ko se glede radijskih
in televizijskih programov – do zdaj – zadovoljuje s
sprejemanjem programov iz matice. Sploh pa sta oba
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dela danskega naroda, tako zamejski kot matični, dobro
povezana. Dotok informacij, programov, knjig in filmov
je odličen, tako da npr. številne kinodvorane v nem
škem Flensburgu predvajajo danske filme v originalu,
gledališke skupine iz matice redno gostujejo, trafike in
knjigarne pa so dobro založene z danskim čtivom.
Povezava obeh delov danskega naroda je tesna na
vseh področjih: v kulturi, ekonomiji, šolstvu. Danska
manjšina je v vsakem oziru spoznala veliko pred razni
mi projekti Erasmus, Evrošolami in podobnim pomen
spoznavanja svojega bližnjega in premostitve meja. Že
vrsto let potekajo redne šolske izmenjave z matico.
Tako vsako poletje družine na Danskem gostijo kakih
1.100 danskih šolarčkov iz Südschleswiga z namenom
seveda, da bi slednji spoznali matico, predvsem pa
svoje brate. Istočasno danske družine v Nemčiji gosti
jo (manjšo) skupino otrok iz Kopenhagna, da bi ti
spoznali, kako živijo danski zamejci. Če to ni primer
skandinavskega pragmatizma...
Zanimivo pa je predvsem, kako se ti stiki pletejo
s prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo na obeh
straneh. Učinkovit primer takega čezmejnega sode
lovanja predvsem na kulturnem področju prav gotovo
predstavlja organizacija Graensforening (Obmejno
združenje), ki na podlagi prostovoljnega dela skrbi
za raznovrstne kulturne in šolske izmenjave ter med
drugim krije 20% stroškov danskih šol v Südschleswigu
(ostalih 80% krijejo prispevki obeh držav).
Sicer so tla za Dance v Nemčiji nedvomno pogrnje
na z boljšo zakonodajno preprogo kot drugod. Stalen
in ploden stik manjšine s njeno matično državo je
izrecno omenjen že v Deklaraciji iz leta 1955, ki ure
juje status danske manjšine v Nemčiji in nemške na
Danskem. Táko določilo o pravici manjšin do gojenja
stikov z matico dejansko predstavlja pravo izjemo v
podobnih pravnih dokumentih v veljavi drugod po
Evropi, v katerih je to vprašanje gladko ignorirano. Vse
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te prednosti, seveda ob široki odprtosti tega naroda
do sveta, ki ga obkroža, botrujejo dejstvu, da danska
manjšina živi vse prej kot izolirano. Vezi, ki jih je stkala,
ne tečejo le čez mejo, temveč se pletejo tudi v tesnem
in stalnem stiku z nemškimi sosedi. V Südschleswigu
tako skorajda ni javnega srečanja, na katerem ne bi bili
prisotni predstavniki tako enega kot drugega naroda.
Nemci in Danci v Südschleswigu namreč sodelujejo
na vseh možnih področjih. V šolstvu so npr. ubrali
posebno pot. Šolska poslopja imajo danske in nemške

razrede, medtem ko so izključno danske šole prisotne
le na podeželju in to le, če visok odstotek prebivalcev
zaprosi zanje. V našem zamejstvu so razmere različne
in bi bil tak šolski sistem z mešanimi razredi po vsej
verjetnosti neizvedljiv. Koristno pa se je zamisliti ob
dejstvu, kako je tej relativno maloštevilni skupnosti
(štela naj bi kakih 50.000 pripadnikov) uspelo ustvariti
idealne pogoje za svoj obstoj predvsem na osnovi do
brososedskih odnosov in stalnih stikov tako z nemški
mi sosedi kot z matico.

islam
Samir Khalil Samir

multikulturalizem in islam
šerijatsko pravo proti evropskim ustavam

Problemi v Holandiji in na Danskem. Primer Velike Britanije: desetletja multikulturalizma so pripeljali do getov, zaprtosti in radikalizma islamskih skupnosti.
Kaznovane so vedno ženske.
Biti evropski državljani vključuje tudi obveznost polnega vključevanja v družbo.
Ideologija multikulturalizma, to je slepe strpnosti
do kakršne koli kulture in tradicije, uničuje Evropo in
obenem onemogoča vsak razvoj k boljšemu v islamu.
Obsodba takega stališča prihaja od somalske razumni
ce in poslanke Ayaan Hirsi Ali, ki ji muslimani grozijo
s smrtjo zaradi obrambe pravic ženske. Sita je bila ev
ropskega multikulturalizma in je zapustila Holandijo
ter odšla v Ameriko delat v washingtonski raziskovalni
inštitut “American Enterprise Institute”. Holandijo je
obtožila prevelike mlačnosti, s katero podpira nepre
makljivost muslimanskih skupnosti in dopušča, da jo
zmaguje islam in islamska zakonodaja.
Popuščanje šariji (islamski zakonodaji) tvega spo
pad z evropskimi ustavami. Zanimiva stvar se dogaja
na Danskem, deželi, ki prednjači v multikulturnosti.
Tam je nastala nova stranka Siad, ki predlaga nasled
nje: kdor navaja tiste verze iz Korana, ki so nasprotni
danski ustavi, mora biti kaznovan, ker je ustava nad
vsemi drugimi zakoni.
In navajajo člene 67 do 69 danske ustave, ki pravi:
»Dovoljujemo svobodo izpovedovanja vere pod pogo
jem, da je to v okviru danskih zakonov in ne krši javne
ga reda.«
Vse to je jasno znamenje, da začenjajo razmišljati o
možnem nasprotstvu med ustavami evropskih dežel
in nekaterimi zakoni Korana. Tudi na Danskem sta gle
de tega dve usmeritvi: “leva” ali “poglihovci”, ki hoče
spoštovati tujo kulturo rekoč da naša ni absolutna, ali
pa prišepetava, češ da moramo biti strpni in dati nekaj
časa, dokler muslimani ne bodo tekom časa sposobni
narediti ta korak; in tista, ki ne dopušča odlašanja
tistemu, ki se ni sposobent vključiti v družbo. Za takega
je bolje da gre živet kam drugam.
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Najbolj značilen in problematičen primer pa je
Velika Britanija: po desetletjih multikulturalizma se
muslimanske skupnosti, namesto, da bi se vključile v
družbo, vedno bolj zapirajo v geto, od koder izhajajo
fundamentalistične usmeritve, ki so nevarne za vso
družbo.

Državna šola in islamska morala
Najbolj ugledno predstavništvo britanskih musli
manov, Muslimanski svet Velike Britanije, je zahteval,
naj bo muslimanom priznana pravica, da se v državnih
šolah drže islamskega prava. Besedilo – dokument,
dolg 72 strani – je bilo predloženo vladi in dano
v javnost februarja 2007 v imenu 400.000 mladih
muslimanov, ki obiskujejo državne šole v tej deželi.
Zahtevajo, naj vlada sprejme zahteve muslimanskih
staršev in otrok v imenu skrbi za vero.
Muslimani izhajajo iz njihovega pojma “sramežljivo
sti” in pravijo
a) dekleta imajo pravico nositi zagrinjalo:
b) imajo pravico, da se ne udeležujejo šolskih ur
telovadbe, ker islam prepoveduje stik med spoli v ja
vnosti, ker je to tveganje, da bi se videl kak del ženskega
telesa, kar šarija prepoveduje.
Zahtevajo tudi ločitev spolov v šoli, prepoved plesa,
prepoved spolne vzgoje (ki je zadeva družine in ne
šole), slike in knjige anatomije ne smejo predstavljati
spolnih organov. Kar zadeva vero in zgodovino je treba
predelati ves sistem poučevanja v imenu islamske
morale.
Ministrstvo za vzgojo še ni uradno odgovorilo, po
vedali pa so že, da bo ta seznam zahtev povzročil korak
nazaj glede na strpnost, ki je bila do zdaj.
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Britanci ali muslimani?
Usmerjenost k zapiranju vase – sad multikulturaliz
ma! – se kaže tudi na drugi ravni. Februarja 2007 je
pokazala raziskava, katere rezultate je objavil Sunday
Telegraph,   da je 40% britanskih muslimanov naklo
njenih uvedbi šarije. To jasno kaže radikalizacijo
močnega dela islamske skupnosti v deželi. Njih 60%
se čuti tuje britanski družbi in ima za potrebno in
normalno živeti življenje, kot ga predpisuje najstrožja
islamska etika.
Iz tega izhaja tudi oddaljenost teh ljudi od britanske
družbe. Na vprašanje »Kaj občutite glede žrtev sve
tovnih spopadov?« je bil odgovor: »sočutje«, »solidar
nost« pa tudi »jezo« ob spopadih, ki zadevajo Kašmir,
Palestino, Irak in Afganistan. V resnici se počutijo
mnogo bližje muslimanom kot pa Veliki Britaniji, ki je
udeležena v spopadih v nekaterih od teh dežel.
Z družboslovnega vidika je treba povedati, da pri
hajajo iz Pakistana, Bangladeša in Indije in pripadajo
tradicionalnim družinam, treba pa je poudariti, da so
v Veliki Britaniji najmanj že dve generaciji. Zato se
mi zdi očitno, da so reakcije na 11. september še bolj
utrdile muslimane in so se solidarizirali med seboj za
obrambo svojih sovernkov, namesto da bi ustvarile
svetovno solidarnost v borbi proti terorizmu.
Tako je 11. september ustvaril in poglobil v vsem is
lamskem svetu krizo istovetnosti: islam in muslimani so
postavljeni pod vprašaj. V tem položaju so na eni strani
tisti, ki razmišljajo, da bi spoznali tisto, kar je treba
pregledati v islamskem nauku in dejavnosti, na drugi
strani pa tisti, ki reagirajo z zaprtjem vase in napadal
nostjo, da bi s čim bolj nasilno močjo utrdili razliko
islama spričo drugih kultur. Ta drugi način reagiranja
je tipičen za mnoge mlade druge ali tretje generacije,
ki se ne prepoznajo ne v islamski, ne v zapadni tradiciji
(čeprav so si jo popolnoma osvojili).
Kakorkoli že, ta raziskava in zahteve glede šole
kažejo, da se v Veliki Britaniji muslimani bolj istovetijo
s svojo vero kot pa s krajevno družbo in kulturo.

Sramežljivost za moške in državljanstvo
Problemi, ki ji spravljajo v javnost muslimani na
primer v Veliki Britaniji, so resnični. Tukaj je problem
etike v družbi, torej v šoli. Pretirani liberalizem, ki
mladim dovoljuje vse predvsem na spolnem področju
z izgovorom češ da se morajo naučiti izbirati, prav go
tovo ni sprejemljiv ne za muslimanske, ne za krščanske,
pa tudi ne za splošno človeške skupnosti. Je pa velika
razlika med tem, pa oviranjem stikov med fanti in de

kleti, ali prepovedjo poučevanja vsega, kar je povezano
s spolnostjo. Tu ne gre več za etiko, marveč za navade
in tradicije, to pa ni več sprejemljivo. V vsaki deželi
se je treba držati zakonov tiste dežele, ne pa dežele
katerega od roditeljev.
Poleg tega nastaja vprašanje, zakaj je v odnosih med
spoli vedno ženska tista, ki mora biti skrita ali “biti sra
mežljiva”, kot pravijo. Če je sramežljivost krepost – in
to resnično je – velja za moškega kot za žensko. In ker
kaže, da je sramežljivost za ženske bolj samoumevna,
bi jo bilo treba nalagati predvsem moškim! Z drugimi
besedami: kljub najboljšim namenom skušajo musli
mani navade pomešati z etiko. Navade so vezane na
določene skupine (narodnostne, zemljepisne, ver
ske…), ne veljajo pa za narodno civilno družbo. Etika
narekuje načela, ki so veljavna za vsako človeško oseb
nost ne glede na spol in vero, zato jo je treba braniti in
se boriti za njeno obrambo. Čas je, da se vsi naučimo
braniti etiko, ki spoštuje človeško osebnost, da jo
začnemo poučevati in izpolnjevati v šoli in to za vse.
Poskrbeti za poseben odnos do neke določene skupine
v imenu njihove različne kulture je pa to izkrivaljanje
tistega, kar bi moral biti “pravi multikulturalizem”, ki
se nauči vrednotiti kulture drugih in izboljševati svojo
prav zaradi te primerjave.
V ozadju tega problema je vprašanje: kaj pomeni
državljanstvo? Je to papir, ki ga je pametno pridobiti,
ker nudi dosti koristi pa malo obveznosti? Ali pa je
globoka resničnost, sad premišljenega izbora, ki more
zahtevati tudi velike kulturne žrtve?
Avtor zaključuje s primeri, ki jih vidi v Italiji, ker
pač piše za italijanske medije. Mi bi pa pri tem lahko
ugotovili dvoje. Za Ameriko ni nobenega problema.
Državljanstvo pomeni spoštovanje ameriških zakonov
in življenje v skladu z njimi. Če se posamezna skupina
(narodnostna, verska…) drži nekih svojih tradicij, ni
pri tem nič narobe, dokler je to v skladu z ameriško
zakonodajo. Mislim, da ni primera, da bi neka taka
skupina zahtevala, naj se njihove navade in tradicije
uvedejo v državne šole. To lahko delajo v sobotnih šolah,
delno tudi v zasebnih šolah, ki jih država ne plačuje.
In tako se tudi dogaja. Druga stvar pa je v Sloveniji. Do
zdaj še ni bilo nobenih poskusov, da bi kaka skupina
(narodnostna, verska…) poskušala uveljavljati posebne
pravice, ki bi bile obvezne za vse druge. Od slovenskih
medijev, ki so naklonjeni vsemu drugemu, strupeni pa
do katolištva, bi pa prej pričakovali podporo uveljavljanju kakih takih nesprejemljivih zahtev. Vendar do
zdaj o tem ni bilo slišati in upajmo, da tudi ne bo.

božja volja ali človeška pravila?
Biti korekten in čist je dobro, toda to ni vse. Tukaj igrata navada in običaj veliko vlogo, in
kar ni običaj, velja zlahka za “prepovedano”. Jezus se je z veliko svobodo vpraševal po izvoru
zakonskih predpisov: Božja volja ali človeška pravila. Božji zakoni so – to je presenečenje
– veliko bolj človeški kakor pravila ljudi. So pa ljudje, ki se raje skrivajo za zakoni in predpisi,
kot da bi se v svobodi vpraševali po Božji volji.
Kdor gre v Jezusovo šolo, se bo naučil svobode.
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misijoni
P. Vladimir Kos – Tokyo

iz mojega razcapanega misijonskega cekarja

»ne vznemirjajte se, prosim!«
Še zdaj se jih spominjam, se pravi, surovih rib. Na
pladnju so ležale, seveda očiščene bolj kot je očiščeno
meso za jed. In brez kosti so, sama mehka snov jih je.
Še februarsko sonce jih je občudovalo z žarki okrog
pladnja. In tudi japonske gorčice se spominjam, pripra
vljene iz japonskega hrena, a drugačnega okusa kot je
naš slovenski hren. In seveda se še zmeraj spominjam
svojih gostiteljev, gospoda in gospe F. In zahodnojapon
skega mesta – po naše pisanega – Nišinómija. Črka “F”
je zares prva črka njunega imena, ime mesta je tudi
resnično, a v njem ne bi zlahka našli hiše, v kateri smo
jedli ribe. Bojim se natančnih podrobnosti in jih ne
izdajam. To vedo moji japonski prijatelji in mi zaupajo.
Le če bi kdaj postal slaven, bi mi morda zamerili, da jih
ljudje – tostran in onstran azijske celine – ne morejo
izslediti. A ker te nevarnosti ni, se lahko vrnem k zgoraj
omenjenim ribam.
»Kako mojstrsko ste jih izbrali,« pohvalim gospo.
»Nismo blizu morja.«
Gospa se nasmehne:
»Hvala za Vaše občudovanje. A morate vedeti, da sva
oba po rodu iz Nagasákija.«
Mož se pritrdilno nasmehne z rahlim priklonom
glave. Sploh je smehljaje spremljal razgovor med ženo
in menoj; pozneje sem slišal, da je bil bolan in da se bo
moral čez nekaj dni podvreči nelahki operaciji.
Gospejine in moje oči se srečajo na pladnju – rib
je zmeraj manj.
»En trenutek,« reče in pohiti v kuhinjo po še en
pladenj rib.
Resnično me je sram, da se nisem obvladal. Je ena
zvrst rib, ki so prav na dnu mojega jedilnega lista. Te
jem počasi in takorekoč izbirčno, a teh tokrat ni bilo.
In tudi na novem pladnju jih ni…
Kot da sluti, da se ji bom opravičil, da sem tako hitro
požiral ribe, mi reče:
»Veseli me, da imate surove ribe tako radi! Nekateri
tujci jih sploh ne morejo videti.«
Morda pa mi bo razgovor med enim in drugim griž
ljajem pomagal do kontrole.
»Ob vstopu v hišo me je prijetno presenetila slika
Srca Jezusovega na steni,« jima odkrito priznam.
»Ali bi Vas zanimalo ozadje?« me vpraša.
Zdaj se mi oči zasvetijo, toda drugače kot ob pogle
du na drugi pladenj rib.
»En trenutek, prosim,« se opraviči, izgine v kuhinjo
in iz nje prinese solato, japonske slaščice in tri skode
lice prijetno dišeče kave. In začne pripovedovati.
»Izhajam iz tradicionalno budistične družine. Ko
sva se spoznala, nisva ne jaz ne moj bodoči mož ome
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nila vere. Ni se nama zdelo važno. A ko sem srečno rodi
la prvega otroka, sem naenkrat začutila odgovornost.
Odgovornost z ozirom na otrokovo bodočnost. Poznala
sem krščanske družine, poznala sem njihovo skrb za
vzgojo otrok. Nekega dne sem vprašala moža: ‘So bili
tvoji predniki kristjani?’ Vprašanje ga je iznenadilo.«
(Kakor da ga govor spravlja v zadrego, mož seže
po skodelici kave, ki jo kar nekam visoko dvigne za
požirek.) Zamrmra mi, da bo najbrž tako.
»Od prijateljice sem zvedela, da je za krščansko
vzgojo potreben krst. Z dojenčkom sem se odpravila
k lepi cerkvici na griču. Prijazna gospa pri cerkvici
me vpraša: ‘Ali hočete protestantski ali katoliški krst?’
Nisem imela pojma o tej razliki. In gospa me še vpraša:
‘Ali je vaš mož kristjan stare nagasáške vere?’ Pokimam.
Gospa mi pokaže z roko na sosednji grič: ‘Tja morate
iti – tam je katoliška cerkvica.’ Katoliški duhovnik me
je prijazno sprejel. Predstavil se je kot misijonar iz Ev
rope. Pri japonščini se mu je večkrat zataknilo. Meni
se je, ko me je vprašal, kakšno krstno ime si za otroka
želim. Predlagala sem moževo. In kdo bo boter? Debelo
sem ga pogledala; nisem vedela, kaj to pomeni. ‘Ne
vznemirjajte se, prosim,’ mi je takrat prvič rekel. Takoj
je naprosil svojega pomočnika, kakega 40 let starega
moškega, da prevzame to vlogo. Japonske besede krsta
so napravile name globok vtis. Hotela sem spoznati kaj
več o teh lepih stvareh. Misijonar me je povabil, da se
enkrat na teden – z dojenčkom na rokah – udeležim
krščanskega nauka. Hotela sem postati krščanska ma
ma krščanskemu otroku.«
Na pladnju je še zmeraj enako število rib. Gospeji
no pripovedovanje me je zgrabilo. Kakor da bi kdo
razgrnil zaveso nad delovanjem milosti na poganskem
otoku. Gospa opazi nedotaknjene ribe:
»Ali Vas mučim s svojim pripovedovanjem?«
»Nasprotno, gospa! Prosim, nadaljujte. Ribe ne bodo
odplavale.«
In gospa nadaljuje:
»Pred svojim krstom sem večkrat prosila gospoda
misijonarja, da mi razloži ta ali oni stavek v katekizmu.
Ubogi misijonar! Najbrž mu je manjkalo pravih japon
skih besed. Na vsako moje vprašanje je odgovarjal: ‘Ne
vznemirjajte se, prosim!’ Preden sem prejela krst, je
mož prebil nekaj dolgih minut v spovednici.«
(Zdaj si mož očisti grlo: »Večkrat me je spovednik
vprašal: ‘Kaj je to, kaj pomeni ta in ta beseda?’ Včasih
sem našel bolj enostavno besedo, včasih pa sem v
zadregi obmolknil. Toda ko mi je dal odvezo, sem bil
ves vesel.«)
Gospa seže po slaščici in srkne požirek kave:
139

»Potem sva oba bila vsako nedeljo skupaj pri maši.
Midva in najini otroci.«
Zdaj sežem tudi jaz po rožnato se svetleči ribici.
Kot da je živa in pripravljena se žrtvovati, mi zdrkne
po grlu.
»Ne boste kave?« me malce zaskrbljeno vpraša gospa.
»Z veseljem,« odgovorim; »z Vama se veselim tako
čudovite milosti, ki sta jo prejela!«

Zamišljeno doda mož:
»Morda so jo nama izprosili nagasáški predniki s
svojim trpljenjem.
Pogledam na uro na steni.
»Skrajen čas je, da odidem.«
Oba se ozreta na uro in gospa reče:
»Ne vznemirjajte se, prosim!«
Vsi trije se zasmejemo – po japonsko, se razume.

SIRIJA
vračanje arheoloških dragocenosti
Damask, 24. aprila 2008 – V kratkem se bo vrnila v Irak 701 arheološka najdba, ki se je po protizakoniti poti
znašla na območju Sirije. Vzrok je bilo uničevanje in ropanje, predvsem pa pogoltnost napadalcev, ki ga je v Ira
ku povzročila vojska. Tako so umetnostni zakladi ene najstarejših civilizacij pristali v tujini in bodo zdaj vrnjeni
domačim muzejem. Agencija Misna.

SIERRA LEONE
divja podražitev riža

Freetown, 25. aprila 2008 – V zadnjih dveh mesecih se je cena 50-kilogramske vreče riža podvojila in prišla na
$55. Vlada išče možnosti kako znižati carine in dati na razpolago ugodna posojila, da bi spodbudili poljedelstvo
in zmanjšali odvisnost od tujine. Agencija Misna.

INDIJA
pomoč Senegalu
New Delhi, 25. aprila 2008 – Indija je sicer zaustavila izvoz riža, ker hoče zajeziti splošno inflacijo in zagotoviti
prehrambeno samozadostnost, vendar je pritrdilno odgovorila na prošnjo za pomoč senegalskega predsednika.
V Senegal bo skozi šest let izvozila vsako leto 600.000 ton riža. Agencija Misna.

ZAMBIJA
vsako leto izgine 850.000 hektarjev gozdov
Lusaka, 28. aprila 2008 – Vsako leto izsekajo v Zambiji več kot 850.000 hektarjev (3 milijone akrov) gozdov.
Zambija je država z največ gozdov v subtropski Afriki, saj jih ima okrog 60 milijonov hektarjev (skoraj 150
milijonov akrov), kar je 60% površine vse države. Posledica izsekavanja je vidna najbolj na področju Mwani ob
malavijski meji: stalna erozija tal in uničenje žetev, kar ima hude posledice za prebivalstvo. Agencija Misna.

NIGERIJA
smrtnost ob porodih
Abuja, 28. aprila 2008 – S povprečjem 1.500 mrtvih porodnic na vsakih 100.000 je Nigerija dežela z najvišjim
odstotkom smrtnosti porodnic in otrok v vseh podsaharski Afriki. Pričakovana življenjska doba je trenutno 42
let in to predvsem zaradi sindroma pridobljene neodpornosti za Aids. Veliko krivde za to nosijo malarija in
druge bolezni, ki so ozdravljive s cepljenjem, in seveda prometne nesreče. Velik problem pa je popolno razsulo
osnovnega zdravstvenega sistema. Agencija Misna.

SUDAN
Darfur: mrtvi in begunci
Kartum, 29. aprila 2008 – Spopad v Darfurju, zahodnem področju Sudana, je od leta 2003 do zdaj zahteval
300.000 mrtvih. Februarja 2003 se vrsta oboroženih skupin začela upor proti osrednji vladi v Kartumu. Zatiranje
upora so poverili paravojaškim enotam, ki se znašajo predvsem nad civilnim prebivalstvom, ki se je moralo
zateči v taborišča, kjer jih je že 2,450.000, v Čad in Centralno Afriko pa jih je pobegnilo kakih 260.000. Združeni
narodi so sicer poslali tja nekaj svojih čet, vendar je problem pomanjkanje helikopterjev, saj je ozemlje veliko kot
cela Francija. Do spopadov je prišlo zaradi slabih odnosov v Sudanu samem, vmešale so se pa tudi druge sile, ki
ciljajo na bogastvo tega področja, predvsem na nafto. Agencija Fides.

KUVAJT
pomoč islamskemu svetu
Kuvajt, 29. aprila 2008 – Vlada je določila 64 milijonov evrov ($100 milijonov) za ustanovitev islamskega
fonda, ki je namenjen za pomoč narodom, ki so žrtve podivjanih cen hrane. Menda se bo imenoval “Fond za
dostojno življenje v islamskih deželah” in bo skrbel za hitro prehrambeno pomoč in za podporo poljedelstvu.
Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

VIDEZ IN RESNICA
Če človek preleti naslove v slovenskih medijih – tako tiskanih kot na spletu – se nemudoma zgrozi: to, kar počenja ta vlada, je
vendar nezaslišano, saj vodi Slovenijo naravnost v katastrofalen propad. Tak je videz. Ko pa človek zadeve natančneje prebere,
ugotovi, da vsi ti mediji igrajo umazano igro: v klanjanju svojim (post)komunističnim političnim botrom novice oblikujejo tako, da
površen bralec (in takih je večina), dobi vtis, ki ga povzroča videz.
Zato sem se odločil to pot tole rubriko oblikovati nekoliko drugače. Navedel bom nekaj prispevkov iz slovenskih medijev, da si
bomo lahko ustvarili pravo sliko, sliko resnice in ne le videza. Prvi tak prispevek je poročilo o demonstracijah evropskih sindikatov
v Ljubljani 5. aprila.
VEČ TISOČ PROTESTNIKOV ZAHTEVALO VIŠJE PLAČE
Predstavniki evropskih sindikatov so organizirali vseev
ropske delavske demonstracije, na katerih so opozorili na
večanje razlike med plačami in dobički ter padanje kupne moči
delavcev...
Monks (generalni sekretar Evropske konfederacije sindika
tov: Evropski delavci si zaslužijo višje plače...
Semolič (predsednik slovenske zveze sindikatov): Zahteva
mo blaginjo za vse, ne le za elite...
Semolič in Monks zadovoljna s srečanjem z Janšo
Tako Semolič kot Monks sta izrazila zadovoljstvo nad sre
čanjem predstavnikov s premierom. Po Semoličevih besedah
si je Janša vzel čas in pokazal veliko poznavanje problematike,
najbolj pomembno pa je, da je izrazil podporo zahtevam sin
dikatov. »Pokazal je veliko razumevanje in odgovornost,« je
poudaril...
»Pomembno je,
da se pri visokih plačah zagotovi preglednost«
Slovenski premier Janez Janša je poudaril, da mora biti
plačna politika stimulativna za tiste z mnogo znanja in najvišjo

izobrazbo, še posebej v sektorjih z visoko dodano vrednostjo,
vendar pa mora tudi zagotavljati dostojen življenjski standard
tistim, ki imajo najnižje dohodke. Pomembno je, da se pri
visokih plačah zagotovi preglednost, da so znani kriteriji, je
dejal premier.
»Treba je dodelati
osnovne kriterije za določanje višine minimalnih plač«
Glede minimalnih plač je po Janševih besedah treba do
delati osnovne kriterije za določanje višine minimalnih plač.
Minimalno plačo ima zakonsko urejeno 20 članic EU, je
povedal, minimalna plača v Sloveniji pa predstavlja okoli 75
odstotkov minimalne plače v EU.
Sprejemljivo, da plače naraščajo tako kot produktivnost...
Opozorilo evropskih sindikatov, da delež plač v bruto doma
čem proizvodu (BDP) pada, je po mnenju Janše upravičeno....
»Razlika v plačah moških in žensk je nepravična«
Razlika v plačah moških in žensk je nepravična, zanjo ni
objektivnih razlogov, pravi Janša. Dodaja, da je Slovenija sicer
za Malto druga po najmanjši razliki v plačah med spoloma.

Nič ni narobe, da so bile demonstracije evropskih sindikatov v Ljubljani. Slovenija pač predseduje Evropski uniji in se mora s
tem tudi sprijazniti. Toda, ali ste opazili “finto”. Človek, ki površno pogleda samo prvi naslov in se seznani s samim dogodkom, se
bo prijel za glavo – češ kam smo zajadrali. Od tu pa do obsodbe slovenske vlade je pač manj kot korak. Če pa gremo do konca,
bomo videli, da sta bila tako Monks kot Semolič zadovoljna z razgovorom s predsednikom Janšo, kar je toliko bolj pomembno,
saj je Semolič znan kot zadrt pristaš tranzicije, kar je samo lep izraz za (post)komunizem. Dokler je bila na vladi levičarska opcija
z LDS in SD (takrat še ZLSD, naslednica komunistične partije), njegovega glasu ni bilo slišati, pa naj se je dogajalo karkoli. Za
vse takratne krivice je bil gluh in slep, čuti so mu pričeli delovati šele, ko je prišla na vlado desna opcija. Če je celo on zadovoljen,
potem ne more biti ne vem kako hudo narobe. Toda naslov in oblikovanje poročila ustvarjata videz, ki je daleč od resnice.
Ko smo že pri demonstracijah, še eno poročilo o možnih in celo verjetnih stavkah:
BO ŠLA JAVNA UPRAVA NA ULICE?
Koliko zaslužijo sodniki, zdravniki in učitelji?
Vedno bolj verjetno nas čaka stavkovni val v javnem sek
torju, saj niti pogovori s sodniki niti z zdravniki niso prinesli
napredka.
Sodniki bi se po plačah radi približali poslancem, zdravniki
zahtevajo okoli 30 odstotkov več, učitelji pa imajo podpisan
dogovor, po katerem so lahko njihove plače za manj kot četrtino
nižje kot zdravniške, poročajo Odmevi.
Naj omenimo, da dobi zdravnik začetnik na mesec brez nad
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ur in dodatkov od 1832 evrov bruto plače (zdravnik specialist
3244 evrov), okrajni sodnik 1871 evrov (vrhovni sodnik 3480
evrov), učitelj z opravljenim strokovnim izpitom, a brez naziva
pa 1445,5 evra (učitelj svetnik 2035 evrov).
Mramor: Zahteve so pot k najbolj črnem scenariju
Nekdanji finančni minister in zdajšnji dekan ljubljanske
ekonomske fakultete Dušan Mramor pa je prepričan, da je
to, kar zahtevajo zdravniki, sodniki in učitelji, za javne finance
nevzdržno. Mramor meni, da je to pot k najbolj črnem scenariju,
saj naj bi obstajala resna tveganja da bomo v prihodnje priča
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nizki ali celo negativni gospodarski rasti, kar bo posledično

vodilo v povečevanje brezposelnosti.

Če celo profesor Mramor, ki mu pač ni mogoče “očitati” kakega simpatiziranja z Janševo vlado, sodi, da zahteve sodnikov,
odvetnikov, zdravnikov in učiteljev vodijo v najbolj črn scenarij, potem se res lahko strinjamo z mnenjem nekega komentatorja, ki
je zapisal, da so te stavke zgolj politično orožje v rokah opozicijske levice in njihov glavni namen ni neko izboljšanje finančnega
položaja določenih skupin, ampak preprosto diskreditiranje sedanje vlade. Zahteve so namreč, vsaj v nekaterih skupinah, zares
brezumne, njihovi zastopniki pa niso pripravljeni niti na najmanjši kompromis. Seveda je bil ta komentar navzoč na spletu le prav
kratek čas – potem so ga umaknili, ker pač ni v interesu leve opcije, ki gospodari z mediji.
So pa še podobni primeri poročanja, kot smo ga že srečali. Navedimo še enega.
SD: VLADA NIMA ALTERNATIVE
ZA RAZPADAJOČE ZDRAVSTVO
Predsednica strokovnega sveta za zdravje pri SD Julijana
Bizjak-Mlakar je 10. aprila dejala, da zdravstvo v Sloveniji raz
pada, sedanja vlada pa po mnenju SD ni sposobna nuditi prave
alternative. »Janševa vlada ponuja le krizni menedžment in
večje neenakosti v zdravstvu, Socialni demokrati pa ponujamo
evropsko zdravstvo,« zatrjuje Bizjak-Mlakarjeva.
»Brez vizije, programa, volje in znanja«
Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavila pred
sednica strokovnega sveta za zdravje pri SD, vlada in mini
strstvo za zdravje nimata vizije, programa, volje in znanja, da bi
zmogla oblikovati in izvajati zdravstveno politiko v korist zdravja
prebivalcev.
»Taka zdravstvena politika ni evropska«
»Socialni demokrati nasprotujemo za zdravje ljudi škodljivi
zdravstveni politiki, kot jo skuša ministrstvo za zdravje uveljaviti
s pomočjo zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Takšna
zdravstvena politika ni evropska. Evropsko zdravstvena politika
temelji na univerzalnem zdravstvenem varstvu, enakosti in
solidarnosti,« je prepričana Bizjak- Mlakarjeva.
»Kriza razkriva,
da je ministrstvo načrtovalo povečanje neenakosti«

Kot meni, včerajšnji dogodki v Univerzitetnem kliničnem
centru Ljubljana (UKC), ko sta se direktorica kliničnega centra
in ministrica za zdravje dogovorili, da bo klinični center dobil
dodatna sredstva s pomočjo dodatnih programov, napovedu
jejo probleme v zagotavljanju zdravstvenega varstva v letu
2008. »Včerajšnja kriza razkriva, da sta ministrstvo za zdravje
in ZZZS načrtovala povečevanje neenakosti v zdravstvu,« je še
prepričana predsednica odbora za zdravje.
»Silijo jih v zavračanje bolnikov«
Po njenih besedah sta ministrstvo in zavod načrtovala
manjši obseg financiranja zdravstvenih obravnav v UKC kot je
bilo predvideno, kliničnemu centru pa nista priznala opravljenih
presežkov zdravstvenih obravnav iz leta 2007. Obenem BizjakMlakarjeva dodaja, da sta MZ in Zavod klinični center silila v
zavračanje zdravljenja bolnikov v bolnišnicah in k podaljševanju
že tako predolgih čakalnih dob za zdravstvene storitve.
»Vlada ni prispevala k izboljšanju«
»V SD menimo, da vlada in ministrstvo za zdravje v svo
jem mandatu nista izvedla tistega, kar bi lahko prispevalo k
izboljšanju zdravstva,« je dejala. Kot je pojasnila, po skoraj
štirih letih še ni uveljavljen projekt financiranja bolnišnic po
skupinah primerov niti ni izdelanih kliničnih smernic, ZZZS pa
po toliko letih svojega obstoja še danes nima razvitih ustreznih
mehanizmov financiranja zdravstva.

Seveda bi se človek upravičeno vprašal, kje je bila “kritična”, ko je zdravstvo zares propadalo pod več kot desetletno vlado
leve politične opcije, da o polomijadah njenega zadnjega protagonista na ministrskem stolčku za zdravstvo dr. Dušana Kebra niti
ne govorimo. Je pa še več. Preberite naslednje in sodite sami!
VODSTVO UNIVIVERZITETNEGA
KLINIČNEGA CENTRA ZADOVOLJNO
UKC bo po splošnem dogovoru za letos prejel sredstva
sorazmerno z njegovo vlogo v slovenskem prostoru.
Tako je po sestanku med ministrico za zdravje, vodstvom
UKC in ZZZS povedala generalna direktorica UKC Darinka
Miklavčič. UKC pa bo »malo bolj hrabro oštevilčil prihranke,« je
po srečanju dejala ministrica Zofija Mazej Kukovič.
»V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) so pred
videli številne projekte izboljšav in dogovorili smo se, da bodo
bolj hrabro oštevilčili možne prihranke, kot so jih prikazali danes.
Poleg tega smo se še dogovorili, da bomo delovali na projektu
nacionalnih čakalnih list, o čemer bomo v četrtek govorili tudi
z direktorji vseh slovenskih bolnišnic,« je dejala ministrica.
Dodala je, da je pritisk na UKC »enormen«.
»Med sabo moramo biti razumni«
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Zadnji od danes doseženih dogovorov je, da bodo v pod
ročnem dogovoru za letošnje leto poskušali v mejah možnosti
upoštevati tudi dodatne programe. Med sabo moramo biti ra
zumni, je dejala Mazej Kukovičeva in dodala, da je pogovarjanje
skozi pisma nesprejemljivo, glede na to, da je Ljubljana tako
majhna in se ni težko sestati ter pogovoriti.
V UKC Ljubljana je skoncentrirano praktično vse
»Treba bo začeti vzpostavljati sistem, kjer bodo možne tudi
nacionalne čakalne liste. Saj ponekod ni niti čakalnih dob, niti
vrst ne, v UKC Ljubljana pa je skoncentrirano praktično vse.
Nemogoče je reševati samo z dodatnim programom, treba je
pregledati celotni sistem,« je ob tem pojasnila ministrica.
Fakin: Torkov “halo” je bil nepotreben
Prvi mož Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
Samo Fakin je za STA po srečanju z ministrico in direktoricama
UKC dejal, da je bil torkov “halo” nepotreben. Kot je pojasnil,
2008 – AM – JUNIJ

bo UKC v področnem dogovoru za letošnje leto dobil denar za
dodatne programe. Strinja se, da je treba plačevanje določenih
programov in posegov revidirati, a se sprašuje, zakaj se od toliko
zdravstvenih zavodov pritožuje le UKC Ljubljana.
»Vemo, da se potrebe večajo, prebivalstvo se stara«
»Z ozirom na našo kompleksnost moramo dobiti priložnost,
da naše probleme razložimo iz prve roke. To priložnosti smo dobili
danes,« je dejala Miklavčičeva. »Vemo, da se potrebe večajo,
prebivalstvo se stara,« in temu morajo po besedah Miklavčičeve
slediti tudi programi. »S širitvami programov bomo dobili mož
nost za oskrbo več bolnikov,« je dejala.
Ni bilo plačanih 4.000 obdelanih bolnikov

Strokovna direktorica UKC Aleksandra Markovič je spom
nila, da za lansko leto niso dobili plačanih 4000 obdelanih
bolnikov, na današnjem pogovoru pa so dobili zagotovilo, da
bodo za bolnike, ki jih bodo obdelali letos, plačilo dobili.
Ministrica: Iščemo načine racionalizacije
»Iščemo načine racionalizacije, ki so možni v bolnišnicah:
managementa, stroškov, obvladovanja stroškov v bolnišnicah.
Obenem pa moramo iskati tudi denar, da bodo zaposleni več
plačani, da bo mogoče obravnavati še kakega bolnika več.
Pri omejenih sredstvih je možnost tudi ta, da se zmanjšajo
stroški tam, kjer vemo, da so mogoče še rezerve,« je še dodala
ministrica.

Ste opazili, kako druga novica jasno postavlja na laž prvo? Namen je popolnoma jasen. Kot sem rekel: ni jim mar za zdravstvo
in paciente, ampak zgolj za diskreditiranje vlade. Kakšno je pa ozadje vsega tega, bo precej razvidno iz naslednje navedbe:
RUPEL ZAVRAČA KUČANA
Zunanji minister Dimitrij Rupel je v prispevku za Delo odločno
zavrnil kritike nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki jih je
ta izrekel na račun politike EU do Kosova.
Kučan je minuli teden v Portorožu dejal, da sta v primeru
Kosova Evropa in mednarodna skupnost odstopili od veljavnega
načela, da se državne meje ne smejo spreminjati z enostran
skimi dejanji.
Rupel: “Samostojna” že v jugoslovanskem predsedstvu
Rupel mu odgovarja, da je leta 1991 Badinterjeva arbitražna
komisija brez privolitve centralne jugoslovanske vlade skleni
la, da imajo posamezni deli jugoslovanske države pravico
ustanoviti svoje države in dodaja, da sta imeli v Jugoslaviji
pokrajini Kosovo in Vojvodina podoben položaj kot republike.
Njun samostojen federalni položaj, čeprav sta bili v sklopu
Srbije, po mnenju Rupla dokazuje tudi sestava jugoslovanskega
predsedstva, ki je imelo osem članov.
»Pozabil na balkansko in lastno zgodovino«
»Nekdanji predsednik je pozabil na ta del balkanske zgodo
vine, najbolj žalostno pa je, da je pozabil na lastno zgodovino in
lastne izjave, tudi iz leta 1989, ko je v Cankarjevem domu prote
stiral proti nasilju nad starotrškimi rudarji,« je zapisal Rupel.
Minister tudi meni, da gre v primeru Kučanovih izjav za stali
šča, ki pritrjujejo Srbiji in Ruski federaciji, po drugi strani pa
za »odkrito nasprotovanje slovenskemu predsedovanju EU in
slovenski politiki do Zahodnega Balkana«.
»Bi morali vsi narodi
potrpežljivo trpeti v skupnih državah?«
Na Kučanovo trditev, da ni mogoče sprejeti doktrine, po ka
teri pripadniki enega naroda po vseh medsebojnih sovražnostih
ne morejo nikoli več živeti skupaj s pripadniki drugega naroda,

ker so si različni po nacionalni, kulturni in civilizacijski pripadno
sti, Rupel navaja nekatere primere narodov, ki so nekdaj živeli
z drugimi narodi v skupnih državah, in se sprašuje, ali bi morali
vsi ti narodi potrpežljivo trpeti v skupnih državah, čeprav v njih
niso imeli niti dobrega življenja niti jezikovnih, človekovih in
političnih pravic
»Kučanove besede
spodbijajo tudi slovensko osamosvojitev«
Rupel vidi rešitev za sožitje nekoč sprtih narodov v politiki
Evropske unije, Kučanove izjave pa po njegovih besedah ne
spodbijajo le kosovsko neodvisnost, ampak tudi ustanovitev sto
in več držav, ki so se rešile izpod kolonialne ali kakšne drugačne
avtoritarne vladavine, pa tudi slovensko osamosvojitev.
»Kučan ni nikoli omenil,
da je Hrvaška ERC uvedla enostransko«
V zvezi s Kučanovo polemiko o politiki širitve EU in slovensko
politiko Rupel odgovarja, da nekdanji predsednik Kučan v zvezi
s hrvaško zaščitno ekološko-ribolovno cono (ERC) »niti z besedo
ni omenjal, da je ERC enostransko in brez vprašanj uvedla Hrva
ška in da je s svojimi zemljevidi posegla na slovensko stran
oziroma enostransko zarisala državno mejo, ki se Kučanu sicer
zdi sveta stvar«.
»Ni razumljivo, da Kučan
namesto EU ponuja jugoslovansko bratstvo«
»Glede na nekdanje izjave tedanjega predsednika Kučana
italijanskemu politiku Pieru Fassinu, da EU ne bi bila smela
priznati Slovenije, dokler jo vodi ‘desna’ (Demosova) vlada, je
sedanje stališče nekdanjega predsednika (o širitvi EU) morda
razumljivo; nikakor pa ni razumljivo, da Kučan po toliko letih
kot alternativo Evropski uniji ponuja nekakšno jugoslovansko
bratstvo in enotnost,« je še zapisal Rupel.

V Sloveniji je javna tajnost, kdo izza kulis še vedno (celo še vedno bolj) vleče cugeljne politične levice, ki ne more preboleti, da
je izgubila na volitvah 2004, saj še vedno živi v komunističnem prepričanju, da je vladati njena neodtujljiva pravica. In pri prizadevanju priti nazaj na oblast ji nobena sredstva niso tuja. Kar se imenuje “politični fair play” so že davno zavrgli. Sprenevedanje,
obrekovanje, laž, mazanje pred svetovno javnostjo, vse jim pride prav. Vendar pa pozabljajo, da čas dela proti njim. Lahko, da bodo
celo zmagali na volitvah, toda to bo Pirova zmaga. Kot povsod po svetu bodo tudi oni končali na smetišču zgodovine. Upajmo le,
da čimprej saj se generacija, ki zdaj vstopa v politično areno, požvižga na “tekovine naše revolucije” in na njene nosilce.
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Redka stvar
Pjenjaki je bila prej vas ob ruski meji, sedaj je pa
samo pusto pogorišče. Tu se ustavimo za par dni do
nadaljnega povelja. Ta čas porabiva z zdravnikom H.,
da greva na sprehod v bližnji gozd, če bo kaj dobrih
gob; bilo je poleti. Gob v redkem gozdu sicer ni bilo,
zagledava pa med drevjem skrito malo leseno kočo,
zgrajeno iz samih okroglic, s praprotjo in drugo šaro
pokrito.

Karpati na ruski meji

Že sem mislil na Cigane, ko pristopi k nama mlad
mož, kakih 25 let star, pa ves v samih cunjah. Prijazno
pozdravi in nama pojasnjuje, da je to njegova koča.
Graščak mu je dovolil, da si jo postavi v njegovem
gozdu, ker pri njem dela. Ne more se prehvaliti, kako
je srečen. Zasluži toliko, da imajo kaj jesti. Pri mlačvi
dobi od graščaka velik snop neomlačene pšenice, tako,
da za Božič jedo celo pšenični kruh. Vsega imajo dosti:
poleti so gobe v gozdu, jagode za otroke in drva ima
pred nosom. Dobri Bog mu da vsega. Povabi naju, naj si
ogledava njegovo hišo. Sam jo je postavil vso. Na pragu
nam pride naproti mlada žena z dvema otrokoma od
dveh do štirih let. Žena je v samih cunjah kakor mož,
da se povsod vidi koža, otroka sta pa itak napol naga.
Vsi so zdravi in zadovoljnost jim sije z obraza. Koča,
ki jo mladi mož razkazuje s ponosom, je zgrajena kar
najbolj preprosto s samo sekiro. Tako tudi miza in
postelja. Na postelji je nekaj trde slame in par cunj za
odejo. Strašno uboštvo!
Mož ne neha pripovedovati, kako je srečen in žena
mu pritrjuje. Pozimi pa gotovo vsi trpijo od mraza, vse
je le z mahom zamašeno med drobnimi hlodi. Pri ta
kem uboštvu pa toliko sreče in zadovoljstva!
Na misel mi pride pregovor: Srečnega človeka
srajca in pravičnega mlinarja slamnik ozdravi vsako
bolezen, še jetiko. – Nehote pogledam, kakšno srajco
ima ta srečni človek, pa je žal ni imel, ne on, ne žena,
ne otroci. Kakšna smola! Odkupil bi mu srajco za vsak
denar, hodil bi okrog in zdravil neozdravljive bolezni.
Zdravnikom bi delal hudo konkurenco in denarja bi
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bilo kot peska. To je bil edini človek, povsem srečen,
pa žal, brez srajce.
Slamnika pravičnega mlinarja pa sploh iskal ne
bom, ker vem, da bi bil ves trud zastonj.

Kolera
Z ruskim vojaštvom je prišla tudi azijska kolera v
Galicijo. V Zlotkovicah blizu Sombora smo se pripravili
za sprejem bolnikov. Vse je bilo požgano, le velika,
napol pokrita lopa za stroje je še ostala. Ker ni imela
sten, smo napeli rjuhe naokoli. Bolniki so ležali deloma
na nosilih, deloma na tleh. Dasi je bilo v maju, so ob
vetru prezebali. Bili so raznih narodnosti, avstrijski in
ruski vojaki, pa tudi civilni ljudje. Uživati niso smeli nič
razen črne kave in čaja brez vsega. Šele rekonvalescenti
so dobivali po malem jesti. Umirali so kakor muhe. Po
kopal sem jih včasih nad trideset dnevno. Štirje možje
so neprestano kopali vrstne grobove, pa večkrat niso
zmogli dela. Mrliči so čakali na naslednji dan, pokriti
s kako plahto in z roji muh.
Prvi je umrl neki Dobrin od Tržiča, lep in postaven
fant. Med bolniki je bil tudi neki Dolenjec. Na pogled
še ni bil zelo slab. Prosil me je, naj mu prinesem par
požirkov vina, da ga bo to gotovo pozdravilo. Povedal
sem mu, da ne sme ničesar nedovoljenega piti ali jesti,
ker bi mu škodovalo. »Ne,« pravi, »to bi me gotovo po
zdravilo.« Očital mi je, da mu ne privoščim zdravja.
Končno me preprosi in obljubim mu, naj počaka na
večer. V mraku mu prinesem v čutari nekaj požirkov
vina in ga ponovno opomnim, da je nevarno. Drugo
jutro je že ležal med drugimi mrliči. Sklenil sem, da ne
dam nikomur ničesar brez zdravniškega dovoljenja.
Ko smo oddali zadnje bolnike v zaledje, smo še na
dveh drugih mestih zdravili za kolero bolne. Ta bolezen
se kaže predvsem v neprestani driski in krčih. Obolela
sta tudi dva naša strežnika, pa sta ozdravela. Bolnikov je
umrlo več kot tretjina. Stanovali smo ta čas na travniku
pod šotorom.
Ko sem obiskoval bolnike in govoril z vsakim koli
kor mogoče v njegovem jeziku, me je opazoval nek
nemški častnik, ter se čudil, češ da sem čudovit človek,
ker govorim z vsemi. Ni vedel, da so si slovanski jeziki
le podobni. Le madžarski in romunski jezik sta mi de
lala težave.
Pozneje smo delali kot infekcijska bolnica za razne
nalezljive bolezni.

Smešna ponudba
Zima v Karpatih leta 1915 je hudo zdelala naše
ljudi, pa tudi konje. Stanovali smo v gozdu v šotorih
iz smrekovih vej, zima je bila pa sibirska. V aprilu se
je začela zima umikati, Rusi pa prodirati. Umikali smo
se. Poslali so nas pod Karpate na oddih v Vajan blizu
Užhoroda.
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Trije častniki smo dobili stanovanje v predsobi
izpraznjenega protestantskega župnišča. Ker se je v
kratkem imel vseliti novi pastor, nas je sprejel v svojo
razkošno vilo véliki župan sam. Meni je odkazal lepo
sobo z lovskimi trofejami, drugima dvema pa mojo
predsobo. Gospod je le za silo lomil nemščino, gospa
in tri mlajša dekleta pa nič. Ker nobeden izmed nas
ni znal madžarsko, smo lahko govorili le z gospodom.
Dekleti sta bili stari od 16 do 19 let, najmlajša pa kakih
pet let.
Do mene je bil gospod posebno prijazen. Določil je,
da mi dekleta vsako dopoldne in popoldne pripravijo
malico, da bom videl, kako so njegova dekleta vzgojena.
Vsak dan mora kaj novega na mizo. Nerodno mi je bilo,
ker drugima dvema ni nič postregel. Veselilo ga je, ko
sem mu rekel, da bi se rad naučil madžarsko. Rekel je,
da me ima kakor za sina.
Neko majsko nedeljo me gospod prosi, naj ga popol
dne obiščem. Čakal me je že na vratih. Gospa z dekleti
je šla k sprejemu novega pastorja. Najprej mi razkaže
gospodarstvo in poudarja, kako znajo njegove hčerke
dobro gospodinjiti, nato me pa pelje v razkošno dvora
no. Kmalu je navezal pogovor na to, kako madžarski
narod degenerira, in da rabi sveže krvi za pomladitev.
Narod, ki hoče zmagovati, mora imeti mnogo zdravih
sinov. Nato mi dokazuje, da ne morem biti srečen,
ker sem sam. Povem mu, da se kar dobro počutim, pa
noče verjeti. »Vas išče sreča,« pravi, »vrzite to obleko
proč in se lotite česa drugega in boste srečni.« Nato
je opozoril na svoje hčere in na premoženje, navajal
razne zglede s tega in onega kraja in me nagovarjal, naj
porabim to priložnost. Odgovoril sem mu, da ostanem
to, kar sem.
V dvorano je prišla gospa s starejšima hčerama.
Vsaka od teh je nosila velik šopek poljskih rož. Poklo

Cerkvica v okolici Užhoroda

nile so se in starejša mi je podala šopek. Posvetilo se
mi je, da je bilo najbrž domenjeno. Napravil sem se
nevednega, pohvalil sem šopek. Zahvalil sem se ji in
ji vrnil šopek. Spogledali so se. Nato je gospa nekaj
vprašala moža, ta je zmignil z ramo, češ, da ne ve. Sta
rejše dekle me vpraša po očetu, če sem pravoslaven
ali katolik. Povedal sem, da sem katoličan, dekle pa je
odvrnilo, da je protestantka. Nato me je gospod še en
krat odločno vprašal, če sprejmem ponudbo. Odločno
sem odklonil. Nato je nastala med nami mučna tišina
in gospod se je opravičeval, da ni tako zares mislil. Bil
je v zadregi. Iz tega položaja nas je rešil sluga, ki me je
prišel klicat na večerjo.
Pri večerji sem povedal tovarišem za ta dogodek. Sme
jali so se od srca. Nekateri so bili celo malce nevoščljivi.
S tem dnem so prenehale malice, ker niso imele več
pomena. Čez par dni smo dobili povelje za odhod čez
Karpate v Galicijo.
nadaljevanje prihodnjič

DAROVI V RAZLIČNE NAMENE
ZA SVETE MAŠE: $160: F. Hren; $110: D. Grajnar; $80: A. Janici
jevich; $70: S. Grm; $60: F. Sneler, M. Ravnik; $50: M. Lacijan, M.
Tiedmann, M. Stefancic; $40: E. Jevec; $30: M. Stropnik, M. Dovic, I.
Bancic, E. Sirok, F. Kosir; $20: J. Gerzel, I. Matic, I. Antolin, H. Klesin,
M. Selak, I. Kosir, M. Holjevac; $15: M. Tratnjek; $10: A. Jenskovec,
A. Selak, M. Dolynka.
ZA CERKEV: $80: J. Gerzel; $50: F. Hren; $20: A. Janicijevich, I.
Kosir, M. Holjevac; $10: M. Strancar, M. Dovic, E. Sirok, M. Tiedmann;
$5: M. Cerar Hull, F. Sneler.
ZA SAMOSTAN: $200: B. Magajne; $50: F. Hren; $10: M. Strop
nik; $5: M. Tiedmann.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $50: F. Hren; $20: druž. Roz
man, Sestre Mt. Assisi, Sestre Alvernia Manor; $10: F. Czuba.

ZA LUČKE: $30: S. Grm; $20: F. Hren, H. Klesin, M. Tiedmann;
$12: M. Dolynka; $10: M. Dovic, F. Sneler; $9: V. Maricevic; $5: A.
Jenskovec; $3: M. Stefancic, M. Holjevac, M. Lacijan.
ZA MISIJONE: $5: M. Cerar Hull, M. Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: M. Ravnik; $10: M. Strancar.
V spomin Leopolda Jevca $50: E. Jevec.
DAR LISTU AM: $100: J. Gerzel, F. Hren; $25: S. Grm; $20: M.
Stropnik, M. Cerar Hull, A. Janicijevich; $15: F. Ritlop; $10: M. Stran
car, A. Jenskovec, H. Klesin, I. Kosir; M. Stefancic, M. Tiedmann; $7:
R. Kozuk.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

saj ni res! … pa je!
na Novi Zelandiji je delfin rešil dva kita
Dva kita sta nasedla na plaži. Reševalci so ju poskušali spraviti v vodo več ur s porivanjem in vrvmi, ko se je
pojavil delfin Moko. Prebivalci zaliva ga poznajo, ker se rad igra s plavalci. Približal se je obema pigmejskima
kitoma (dolga sta okoli 3 metre) in jima “govoril”, nakar sta se oba opogumila in mu sledila na odprto morje.
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2008
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. Slovenskoameriški 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.

