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Tunjice (na naslovni strani) s Kamniškimi planinami v ozadju pričarajo idiličnost slovenske alpske pokraji
ne. Cerkev sv. Ane, ki stoji na precej visokem griču, je že od daleč vidna z gorenjske strani. Prvotna cerkev je 
stala tam že v zgodnjem srednjem veku in je omenjena v listinah leta 1397. Sredi 18. stoletja pa je v Komendi 
župnikoval znameniti Peter Pavel Glavar, goreč dušni pastir, kulturni delavec, učitelj in dobrotnik slovenskega 
ljudstva, ki je bil velik častilec sv. Ane. Ker je bila prvotna cerkev v Tunjicah premajhna za številne romarje, je 
dal na njenem mestu sezidati sedanjo. Z njo je hotel postaviti spomenik svoji nezakonski materi. Na njegovo 
zahtevo se je arhitekt držal načrta cerkve sv. Neže v Rimu, poznavalci pa sodijo, da se je zgledoval tudi po cerkvi 
sv. Petra na Dunaju. Tako so Tunjice dobile svoj baročni biser, katerega temeljni kamen so vzidali leta 1762. 
Velik delež sredstev za gradnjo je prispeval Glavar sam. Poleg domačinov so cerkev pomagali zidati tudi pruski 
vojni ujetniki, ki so bili takrat zaradi avstrijskopruske vojske nastanjeni v Kamniku. Cerkev je bila končana leta 
1766; istega leta je Glavar zapustil Komendo. Ima pet oltarjev. Glavni je bil sezidan in marmoriran leta 1782 v 
poznobaročnem slogu. Nad tronom je latinski napis: “O, pozdravljena Kristusova babica, poslušaj prošnje tega 
ljudstva in vedno pomagaj.” Iz Kamnika do Tunjic je peš sprehod dobre pol ure, z avtom pa nekaj minut.

Julij je v Sloveniji mesec novih maš. Poleg tega je treba posebej opozoriti na tretjo nedeljo v juliju (20.) ki je 
Krištofova nedelja. Sv. Krištof je namreč zavetnik šoferjev, torej ga je treba prositi, naj nas varuje pred lastno in 
tujo neumnostjo na cestah. Še nekaj godov: ptujskogorska Mati Božja (2.); apostol Tomaž (3.); v Sloveniji slovan
ska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega 
meništva Benedikt (11.); mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije in 
tudi Mohorjeva družba se imenuje po mučencu Mohorju; frančiškan, redovni general, škof, kardinal in cerkveni 
učitelj Bonaventura (15.); karmelska Mati Božja (16.); kapucin in cerkveni učitelj  Lovrenc Brindiški (21.); spo
kornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši 
(25.); Marijini starši Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); 
škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.).
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Štirideset dni bo še lepo,
če je drugi dan julija lepo.

Tega meseca če je presuho,
ostane grozdje prav drobno.

Ako se sv. Magdalena (16/7) solzi,
rado potem še bolj deži.

Mrzel in moker mali srpán
trtnemu sadu močno je v bran.

JULIJ – MALI SRPAN

		1	 T	 Simeon	Salos,	pušč.;Estera,	svetopisemska	žena.;
		2	 S	 Oton	Bamberški,	šk.;	Bernardin	Realino,	red.;
		3	 Č	 Tomaž,	ap.;	Leon	II.,	pap.;	Heliodor,	šk.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Elizabeta	Portugalska,	kraljica.;
		5	 S PRVA	SOBOTA;	Ciril	in	Metod,	slovanska	aposto-	
		 	 la	(v Sloveniji); Anton	Marija	Zaccaria,	duh.;

		6	 N	 14. NAVADNA NEDELJA;	Marija	Goretti,	dev.;
		7	 P	 Izaija,	prerok.;	Edelburga,	dev.;	Vilibald,	šk.;
		8	 T	 Gregor	Grassi,	šk.	in	tov.	muč.;
		9	 S	 Nikolaj	Pick,	Wilhad	in	tov.,	gorkumski	muč.;
	10	 Č	 Veronika	Giuliani,	red.;	Anton	Pečerski,	red.;
	11	 P Benedikt,	op.,	oče	zahodnega	meništva;
		 	 Olga	Kijevska,	kneginja;
	12	 S	 Mohor	in	Fortunat,	muč.;	Janez	Gvalbert,	red.	ust.;

	13	 N	 15. NAVADNA NEDELJA; Henrik	II.,	cesar;
	14	 P	 Frančišek	Solan,	red.;	Kateri	Tekakwitha,	dev.;
	15	 T	 Bonaventura,	šk.,	c.	uč.;	Vladimir	Kijevski,	knez.;
	16	 S	 Karmelska	Mati	božja;	Evstahij,	muč.;	Evstazij,	šk.;
	17	 Č	 Aleš,	spok.;	Leon	IV.,	pap.;	Sperat	in	tov.,	muč.;
	18	 P Simon	iz	Lipnice,	red.;	
	19	 S	 Ambrozij	Aupért,	op.;	Arsenij	Vel.,	pušč.;

	20	 N	 16. NAVADNA NEDELJA;	Elija,	prerok.;
	21	 P	 Lovrenc	Brindiški,	red.,	c.	uč.;	Daniel,	prerok.;
	22	 Z	 Marija	Magdalena	(Majda),	svetopisemska	žena;
	23	 S	 Brigita	Švedska,	red.;	Janez	Kasijan,	cerkv.	oče;
	24	 Č	 Krištof,	muč.;	Kristina	iz	Bolsene,	muč.;
	25	 P Jakob	st.,	ap.;	Valentina	in	tov.,	muč.;
	26	 S	 Joahim	in	Ana,	starši	Device	Marije;	Valens,	šk.;

	27	 N	 17. NAVADNA NEDELJA;	Natalija,	muč.;
		 	 Kliment	Ohridski,	Naum,	Gorazd	in	tov.;
	28	 P	 Inocenc	I,	pap.;	Viktor	I.,	pap.;	Peregrin,	duh.;
	29	 T	 Marta	iz	Betanije,	sestra	Marija	in	Lazarja;
	30	 S	 Peter	Krizolog,	šk.,	c.	uč.;	Abdon	in	Senen,	muč.;
	31	 Č	 Ignacij	Loyolski,	red.	ust.;	Justin	de	Jacobis,	duh.;	

Moder rodoljub jezikoslovje pazljivo spremlja, ne zaničuje starine, pa tudi no
vin v svojem jeziku ne zametuje, temveč skrbno pobira in spravlja jagode, ki jih 
čita v novih pismih ali pa sliši od preprostih ljudi. Pristne besede in vrle prislo
vice so mu dragi biseri, s katerimi bogati zaklad svojega jezika, dokler le more.

bl. Anton Martin Slomšek

UREDNIK VAM
Če	še	niste	opazili,	pa	še	boste,	da	je	ta	številka	

nekoliko	drugačna.	Opustil	sem	namreč	stran,	ki	je	
nosila	naslov	“Lemontski	odmevi”.	Že	dalj	časa	mi	
je	bila	nekam	napoti,	saj	se	v	Lemontu	ne	dogaja	
toliko	omembe	vrednih	 reči,	da	bi	napolnilo	kar	
celo	stran.	Ko	sem	dobil	še	nekaj	namigov,	da	bi	bilo	
pametno	prostor	porabiti	za	kaj	bolj	“konkretnega”,	
se	pač	ni	bilo	težko	odločiti.	Tale	uredniška	rubrika	
bo	popolnoma	zadosti,	da	bodo	vanjo	vključene	vse	
pomembnejše	novice	iz	Lemonta.

Na	praznik	sv.	Petra	in	Pavla,	29.	junija	popoldne,	
so	slovenski	škofje	posvetili	letošnje	novomašnike.	
Celjska	 škofija	 ima	 dva,	 ljubljanska	 nadškofija	
štiri,		mariborska	nadškofija	tri	in	murskosoboška	
škofija	 enega.	 Novomeška	 škofija	 letos	 nima	 no-
benega	novomašnika.	Od	redovnikov	imamo	samo	
frančiškani	enega,	to	je	p.	Andraž	Arko,	Ljubljančan	
iz	 šempetrske	 župnije.	 Kot	 diakon	 je	 deloval	 na	
župniji	na	Viču,	kje	bo	nastavljen	pa	še	ni	znano.

Na	 seznamu	 romanj	 na	 zadnji	 strani	 platnic	
boste	 lahko	 opazili,	 da	 romanja	 Oltarnih	 društev	
in	Slomškovega	krožka	iz	Clevelanda	letos	ne	bo.	
Odpovedano	 je,	 ker	 se	 nameravajo	 udeležiti	 Ba-
ragovega	 dneva,	 ki	 bo	 tukaj	 na	 zadnjo	 soboto	 in	
nedeljo	v	septembru.	Kolikor	je	znano	letos	za	Ba-
ragove	 dneve	 ne	bo	 iz	Slovenije	 nobenega	 škofa.	
Ne	vem,	zakaj	so	te	dneve	iz	Labor	Day	weekenda	
prestavili	na	konec	septembra	–	kaže,	da	odgovorni	
niso	pomislili	na	to,	da	je	takrat	vreme	že	dokaj	ne-
gotovo	in	jo	lahko	pošteno	zagode.	No,	upajmo	na	
najboljše	in	bodimo	pripravljeni	na	najslabše.	Nič	
ne	bo	narobe,	če	bodo	udeleženci	v	svojo	prtljago	
porinili	tudi	kak	zložljiv	dežnik.	Pregovor	pravi,	da	
je	boljša	suha	marela,	kot	pa	mokra	glava.

Godujeta	 meseca	 julija	 P. Metod Ogorevc	 v	
Lemontu	(5.	julija)	in	P. Krizolog Cimerman	v	New	
Yorku	(30.	julija).

Umrli	 so	 meseca	 julija:	 Br. Bonifacij Dimnik	
(9.	julija	1967);	P. Klavdij Okorn	(11.	julija	1979);	
P. Edvard Gabrenya	(18.	julija	1972)	in	P. Bazilij 
Valentin	(26.	julija	1997).	Naj	v	miru	počivajo!

Ko	bo	ta	številka	na	poti	k	vam,	bodo že odpo
slana vabila in srečke za medeni piknik,	ki	bo	
24. avgusta.	Priporočamo	se	za	odkup	srečk,	ki	so	
po	$1.	Na	kupone	napišite	svoja	imena	in	naslove	
ter	 nam	 jih	 pošljite	 nazaj,	 glavni	 del	 srečke	 pa	
obdržite.	Če	tistega,	čigar	srečka	bo	zadela,	ne	bo	
na	pikniku,	mu	bomo	dobitek	poslali	po	pošti.

P. Bernardin
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6. govor ob rojstvu Device Marije

Ani se je rodila Devica, božja Porodnica. Narava 
si ni drznila prehiteti milosti, ampak je ostala nerodo
vitna, da bi milost rodila sad. Roditi se je morala tista 
prvorojenka, iz katere se je potem rodil prvorojenec 
vsega stvarstva, v katerem ima vse svoj obstoj.

O srečna Joahim in Ana! Vse stvarstvo je vajin 
dolžnik.  Po vama je podarilo Stvarniku najsijajnejši 
dar vseh darov, namreč čisto mater, edino vredno 
njega, ki jo je ustvaril.

Veseli se, Ana, nerodovitna, ki ne rodiš: vzklikaj in 
vriskaj, ki nimaš porodnih bolečin! Vriskaj, Joahim, 
iz tvoje hčere nam je dete rojenom Sin nam je dan. 
Imenuje se čudoviti, svetovalec, odrešenik vsega 
sveta, Poslanec, močni Bog. To dete je Bog.

O srečna in vsa čista vajina skupnost, Joahim in 
Ana! Po vajinem sadu vaju poznamo, kot pravi nekje 
Gospod: Po njih sadovih jih boste spoznali. Tako 
sta živela, da je bilo všeč Bogu in vredno nje, ki se 
vama je rodila. Zaradi vajinega čistega in svetega 
življenja sta podarila svetu kras devištva, njo, ki je 

bila edina devica pred porodom, med porodom in 
po njem; njo, ki je bila edina devica po mišljenju, po 
duši in po telesu.

O čisti par, Joahim in Ana! Čisto sta živela, tako 
kot vaju je učil naravni zakon, po božji volji pa sta do
segla to, kar naravo presega: rodila sta svetu njo, ki 
ni spoznala moža in je postala Božja mati. Pobožno 
in sveto sta živela med ljudmi, rodila pa sta hčerko, 
ki presega angele in je sedaj kraljica angelov.

O najlepša in najdražja hči! Adamova hči in Božja 
mati! Blažena tvoj oče in mati! Blagor rokam, ki so 
te nosile! Blagor ustnicam, ki so bile deležne tvojih 
čistih poljubov in ljubezni tebe, ki si v vsem ohranila 
svoje popolno devištvo! Radujte se v Gospodu vse 
dežele, veselite se s petjem in godbo! Glasno kličite, 
vriskajte, nič se ne bojte!

PO NJIH SADOVIH JIH BOSTE SPOZNALI
sv. Janez Damaščan, cerkveni učitelj (ok. 650-ok. 750)

P. Vladimir Kos – Tokyo

ŠE BOLJ ŠKRLATNE VRTNICE
Ob progi trámvajski skoz Árakáva
spet vrtnice cvetó čez rob ograj.
Še dolgo, ko ugasne majska trava
in ko izsrebamo že novi čaj.

Zdaj vem, da čakajo ob progi name,
odete v svilnato rdeč škrlat,
naguban v vibe, src ideográme,
kot da skrivnosti v vsakem je prekat.

Spominjajo, spominjajo me Náte,
ki Ti v škrlat odeto je Srce –
ki zanj nič več ne skladajo kantate,
kot da nič več ljubíti se ne sme.

A to Srce še zmeraj v Tebi bije
človeški ritem Sina Božjega.
Če nagnem Vanj se, najdem melodije
uslišanj, ki tako jih rad igraš.

Ne smem teh vrtnic trgati z ograje...
A vrtnice srcá še bolj rdé:
dejanja so; ljubezen vonj jim dáje;
in ker so Zate, več ne ovené.

Tunjice – glavni oltar
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NEDELJSKE MISLI
6. julij
14. navadna nedelja
KROTAK IN IZ SRCA PONIŽEN
Mt 11,25-30

Kot	vse	kaže,	Jezusov	vzklik	veselja:	»Slavim	te,	Oče,	
Gospod	nebes	in	zemlje,	da	si	prikril	to	modrim	in	ra-
zumnim	in	razodel	malim«	sledi	neposredno	obsodbi,	
ki	jo	je	izrekel	nad	galilejskimi	mesti,	kar	je	v	skladu	
s	svetopisemskim	slogom,	ki	rad	postavlja	nasprotja,	
recimo	“blagor	–	gorje”	in	podobna.	Vprašanje,	ki	se	
nam	ob	tem	zastavlja,	je:	kdo	so	modri	in	razumni	in	
kdo	so	mali.	Vsekakor	izraz	“modri”	tu	ne	pomeni	mo-
drosti	v	svetopisemskem	pomenu,	ki	vsebuje	skladnost	
z	 Bogom	 in	 samim	 seboj,	 ampak	 modrost,	 kakor	 jo	
presojajo	ljudje.	Ta	modrost	vključuje	vse:	od	vzgoje	
do	izobrazbe	ter	odločanja	v	skladu	s	tem.	Mali	bi	torej	
bili	tisti,	ki	jim	manjka	izobrazba	in	zato	marsikdaj	niso	
sposobni	ustvariti	si	lastne	sodbe,	ampak	se	v	svojih	
odločitvah	zanašajo	na	tiste,	ki	jih	imajo	za	pametnejše	
od	 sebe,	 ali	 pa	 na	 navade	 in	 tradicije,	 ob	 katerih	 ni	
treba	razmišljati.	Prav	to	se	kaže	v	Cerkvi	našega	časa:	
razlikovanje	med	tistimi,	ki	so	sposobni	razpravljanja	
in	tistimi,	ki	niso.	Tako	imamo	naprednjake,	sredinske	
kristjane,	tradicionaliste	in	celo	reakcionarje.	Nikjer	ni	
zagotovljena	Božja	modrost:	Kristus	je	ne	uči,	ampak	
jo	razodeva.	Noben	človeški	razlog	ni	dovolj	močan:	
edino	merilo	je,	kaj	se	sklada	z	razodetjem	in	kaj	ne.	
Zadnjo	 besedo	 pri	 tem	 ima	 Cerkev,	 ki	 ji	 je	 zaupano	
razodetje	ne	le	v	hrambo,	ampak	tudi	v	razlago.

13. julij
15. navadna nedelja
SEJAVEC SEJE BOŽJE SEME
Mt 13,1-23

Prilika	o	sejavcu	je	vse	kaj	več	kot	samo	Jezusova	
ugotovitev,	kako	ljudje	sprejemajo	njegovo	oznanilo.	
Ena	izmed	ključnih	misli	je	navedek	iz	preroka	Izaija:	
»…	gledajo,	pa	ne	vidijo;	poslušajo,	pa	ne	slišijo	in	ne	
razumejo.«	S	tem	je	obsojen	Izrael,	ki	se	je	zaprl	Kristu-
sovemu	 oznanilu;	 s	 tem	 so	 obsojeni	 tudi	 vsi	 tisti,	 ki	
skozi	 ves	 čas	 njegovo	 oznanilo	 načelno	 odklanjajo.	
Odrekli	 so	 se	 namreč	 osnovni	 človekovi	 pravici	 in	
dolžnosti,	da	vsako	stvar	najprej	presodi	in	ovrednoti,	
potem	pa	šele	sprejme	ali	odkloni.	Kdor	pa	sprejetje	
ali	odklonitev	utemeljuje	na	nekih	temeljih,	ki	izhajajo	
bodisi	iz	starih	navad,	bodisi	iz	vnaprejšnje	odločitve,	
je	za	resnico	slep	in	gluh	in	je	ne	bo	videl,	ker	je	noče	
videti.	Da	človek	vsake	stvari	takoj	ne	razume,	ni	nič	
čudnega	 –	 tudi	 apostoli	 prilike	 niso	 razumeli	 in	 so	
vpraševali	po	njeni	razlagi.	Kristus	jo	je	razložil	brez	
vsakih	očitkov.	Obsodbe	torej	ni	vreden,	kdor	nečesa	
ne	 razume,	 ampak	 kdor	 se	 ne	 potrudi	 in	 ne	 poišče	
razlage	 tam,	 kjer	 jo	 je	 mogoče	 dobiti.	 Danes	 mnogi	
mlajši	odklanjajo	krščanstvo	kot	sogovornika,	češ	da	
pripada	preteklosti	in	ne	daje	odgovorov	za	sedanji	čas.	

Kaj	pa,	če	smo	krivi	mi,	ker	jim	s	svojim	življenjem	ne	
pokažemo	krščanskih	vrednot?	Biti	kristjan	ni	lahko,	
je	pa	vredno	truda!

20. julij
16. navadna nedelja
PŠENICA IN PLEVEL
Mt 13,24-43

Zasejati	 ljulko	 med	 žito	 na	 njivo	 osovraženemu	
sosedu	je	bila	na	Vzhodu	do	nedavna	običajna	reč.	Te	
vrste	plevel	je	mogoče	ločiti	od	žita	šele	takrat,	ko	sta	
že	za	ped	visoka,	zato	je	predlog	hlapcev,	da	bi	njivo	
opleli,	 čisto	 razumljiv.	 Toda	 gospodar	 to	 prepove:	
oboje	naj	raste	skupaj	in	bo	ločeno	šele	ob	žetvi.	To	
je	 tudi	ključna	misel	za	razumevanje	prilike.	Kristus	
je	s	tem	apostolom	prepovedal,	da	bi	skušali	ustvariti	
nekakšno	skupnost	popolnih	in	svetih.	Dobro	je	ve-
del,	 da	 njegova	 Cerkev	 nikdar	 ne	 bo	 “čista”.	 Človek	
ne	more	natanko	vedeti,	kakšen	je	njegov	bližnji	pred	
Bogom.	Če	bo	sodil	druge	s	svojo	nezdravo	puritan-
sko	gorečnostjo,	bo	mnoge	izgubil.	Samo	Bog	lahko	
presodi,	kdo	pripada	njegovemu	kraljestvu	in	kdo	ne.	
Samo	on	bo	ločil	duhove	in	to	šele	ob	poslednji	sodbi.	
S	tem	je	jasno	povedano,	da	nihče	nima	pravice	soditi	
Cerkve,	ker	so	v	njej	ljudje,	ki	niso	po	njegovem	okusu	
–	pa	naj	gre	tu	za	“grešne”	papeže,	“štoraste”	škofe,	“pohuj-
šljive”	 duhovnike,	 “nevredne	 menihe”,	 ali	 pa	 soseda,	
ki	ni	 tak,	kakor	bi	 jaz	hotel.	Pravzaprav	bi	se	morali	
vprašati,	kakšen	sem	jaz	v	njegovih	očeh.	Zelo	verjetno	
bi	nam	tudi	on	znal	očitati	kup	reči.	Če	je	treba	koga	
“spreobrniti”,	potem	vedimo,	da	bomo	to	storili	samo	
s	svojim	zgledom.

27. julij
17. navadna nedelja
ŽRTVE ZA BOŽJE KRALJESTVO
Mt 13,44-52

Evangeljski	odlomek	sestavljajo	tri	prilike:	o	zakladu	
na	njivi,	ki	ga	je	človek	odkril,	prodal	vse	in	kupil	tisto	
njivo;	o	trgovcu	z	biseri,	ki	je	ob	posebno	lepem	biseru	
prodal	vse	druge	in	kupil	to	lepoto;	končno	o	mreži,	ki	
zajame	vse	vrste	rib,	od	katerih	dobre	ohranijo,	slabe	pa	
pomečejo	proč.	Res	je,	da	so	nam	podobe	nekam	tuje,	
saj	nihče	od	nas	ne	kupuje	njiv,	ker	bi	bili	tam	zakladi,	
nihče	ne	trguje	z	biseri,	ribe	pa	lovi	kvečjemu	za	šport.	
Toda	sporočilo	je	jasno:	vrednote	imajo	v	človeškem	
življenju	nekakšno	vrednostno	lestvico:	ene	so	višje,	
druge	nižje.	Zavreči	višje	zaradi	nižjih,	ki	so	nam	tre-
nutno	pri	srcu,	je	isto,	kot	zavreči	bogato	njivo,	ki	bi	se	
jo	dalo	pridobiti	z	neko	začasno	žrtvijo	–	prilika	pravi	
temu,	da	je	prodal	vse,	kar	je	imel	–	in	zaradi	lenobe	
ohraniti	nerodovitno	pustinjo,	ki	jo	zdaj	brezuspešno	
obdelujemo.	Apostol	Pavel	je	nauk	te	prilike	povzel	v	
besedah,	da	je	vse	zavrgel	zaradi	Božjega	kraljestva.	Z	
drugimi	besedami	bi	 lahko	 isto	misel	 izrazili	 takole:	
res	pa	je	tudi,	da	je	za	prilastitev	tega	daru	potreben	
marsikak	napor	in	marsikatera	žrtev.	Kdor	mislim,	da	
mu	bo	zveličanje	padlo	v	naročje	kot	zrela	hruška,	se	
hudo	moti.	Motiti	se	je	sicer	človeško,	v	zmoti	vztrajati	
pa	postane	usodno.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti
nadaljevanje

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.	Noge	so	jim	prekomerno	dolge.	
Lepo	to	ljudstvo	ni.	Njihova	kakor	žamet	mehka	koža	ni	
popolnoma	črna,	ampak	vleče	na	sivo	ali	na	čokoladno	
rjavo.	Lepe,	jasne	in	včasih	zelo	izrazite	oči	in	zdravi,	
rumenkasto	beli	zobje	so	na	njih	črni	koži	zelo	vidni.	
Vrat	je	dolg,	glava	pa	bolj	majhna	in	podolgasta;	čelo	
je	 ozko	 in	 visoko,	 a	 ni	 nazaj	 nagnjeno.	 Kakor	 sploh	
črncem,	stojijo	čeljusti	tudi	njim	precej	narazen,	zato	
se	nekoliko	potlačeni	nos	na	obrazu	bolj	podá.	Ustnice	
so	mesnate,	rdeče;	njihovi	rdeči	barvi	je	pa	primešane	
nekoliko	črne.	Lasje	so	zelo	kodrasti.	Dajejo	jim	čudne	
oblike,	najrajši	vsak	dan	drugačno:	obliko	roga,	gre-
bena	itd.	Da	je	oblika	las	bolj	trdna	in	trajna	in	da	si	
glavo	bolj	varujejo	pred	žgočim	soncem,	si	lase	mažejo	
z	 ilovico,	 kravjekom,	 salom	 ali	 divjim	 gumijem	 in	 si	
vanje	vpletajo	niti.

Moškim	izbijejo	v	deški	dobi	spodnje	štiri	sekalce,	
kar	 pa	 obraz	 potem	 zelo	 kazi.	 Tisti,	 ki	 so	 jim	 zobe	
istočasno	izbili,	so	si	nekakšni	tovariši	in	so	si	dolžni	
pomagati.	 Ker	 moškim	 manjkajo	 ti	 štirje	 zobje,	 ne	
govorijo	razločno.

Mnogi	si	kožo	na	čelu	in	na	rokah	tetovirajo,	to	je:	
zarežejo	vanjo	razne	črte,	ki	se	jim	zarastejo	z	velikimi	
obrunki.	Kožo	si	tudi	barvajo	z	raznobarvno	ilovico.

Moški	in	ženske	nosijo	velike	uhane	iz	medi.	Pre-
bodejo	si	tudi	ustnice	in	denejo	vanje	obročke	ali	druge	
predmete.	Okrog	vratu	in	pasu	nosijo	nize	steklenih	
biserov.	 Na	 vrvici	 jim	 visijo	 zobje	 zveri,	 kačje	 kosti,	

školjke	itd.	Na	rokah	imajo	prstane.	Okoli	členkov	na	
rokah	in	nogah	nosijo	široke	obroče	iz	bakra,	medi	ali	
slonove	kosti,	včasih	tako	težke,	da	komaj	hodijo.

Črnci	imajo	zelo	staro	omiko,	ki	ja	pa	drugačna	ka-
kor	evropska.	Nastala	in	rastla	je	v	pradavnini,	potem	je	
pa	obstala.	Živijo	od	poljedelstva,	živinoreje	in	ribištva.	
Prijazni	so	in	družabni.	Zamorec	vrne	pozdrav	s	poz-
dravom,	prijaznost	s	prijaznostjo.	Če	bližnjega	zadene	
nesreča,	 tarnajo	z	njim	 in	ga	 tolažijo.	Radi	vprašajo,	
kako	je	z	družino,	s	čredami	itd.	Prihajajočemu	gredo	
nekoliko	naproti,	odhajajočega	spremijo	in	mu	želijo	
srečno	pot.	Njih	starodavnih	šeg	se	je	morajo	natančno	
držati	tudi	misijonarji,	ker	dajo	mnogo	nase.	Naj	so	še	
tako	ubožni,	ponosni	so	pa	zelo.

Dokler	 so	 še	 pogani,	 brez	 pridržka	 razodevajo	
svetle	in	temne	strani	človeške	narave.	Samuel	Baker,	
višji	častnik	in	eden	od	raziskovalcev	Nila,	je	zapisal:	
»Seveda	je	tak	črnec	slab.	Nikakor	pa	ni	tako	slab,	kakor	
bi	bil	beli	človek,	če	bi	živel	v	tamkajšnjih	prilikah.«	
Lahkomiselni	 so	 kakor	 otroci	 in	 ne	 skrbijo	 dosti	 za	
prihodnost,	zato	jih	pogosto	tare	glad.	Zaradi	grozeče	
lakote	 ima	živež	 in	drugo,	kar	potrebuje	 telo,	v	njih	
očeh	preveliko	vrednost	in	jim	odvrača	pozornost	od	
višjih	vprašanj.	Zelo	so	vdani	poltenosti.	Za	krščanstvo	
so	šele	potem	sprejemljivi,	ko	se	znajo	bolje	preskrbeti	
za	naprej	in	ko	jih	lepo	zgledi	kristjanov	dalj	časa	opo-
zarjajo	na	višje	stvari.	Tudi	črnci	se	dajo	vzgojiti.	V	šoli	
ne	zaostajajo	za	belimi	otroki	in	se	vsega	naučijo,	če	jim	
kdo	nazorno	razloži.	Tudi	za	napredek	v	gospodarstvu,	
živinoreji	in	obrtih	se	polagoma	začno	zanimati.	Res	
pa	 je,	 da	 je	 treba	 za	 njih	 spreobrnitev	 mnogo	 časa,	
mnogo	denarnih	sredstev,	mnogo	misijonarjev	in	zlasti	
mnogo	 molitve,	 darovanja	 trpljenja	 in	 prostovoljnih	
odpovedi.

Narave	so	vesele	in	radi	pojo.	Če	se	vračajo	z	uspeš-
nega	 lova,	 izražajo	 svojo	 zadovoljnost	 s	 petjem;	 ako	
pa	niso	nič	ujeli,	opevajo	svoj	nesrečni	dan.	Snov	za	
pesmi	jemljejo	iz	zgodovine	rodu	ali	vasi,	iz	sedanjo-
sti,	 iz	 srčnih	 doživljajev,	 ali	 se	 pa	 zamislijo	 v	 lepšo	
bodočnost.	Pojo	sploh	o	vsem,	kar	jim	pride	na	misel.	
Včasih	eden	začne,	zbor	mu	pa	odgovarja;	ko	zmanjka	
temu,	poprime	drugi.	Petje	spremljajo	na	svoja	prepro-
sta	glasbila.	Radi	veliko	govorijo	in	se	pogovarjajo.	Pri	
ognju	včasih	prekramljajo	vso	noč.	Radi	se	menijo	o	
davnih	časih.	Spomin	imajo	neverjetno	dober,	kakor	
ga	imajo	sploh	naravni	narodi.	Misijonarju	Morlangu	
je	 črnec	 naštel	 vse	 člane	 svoje	 družine	 za	 13	 rodov	
nazaj.

Gostoljubni	so	preko	mere.	Vsakemu	dajo,	naj	pride	
kdorkoli.	 Radi	 gredo	 v	 drugo	 kočo	 in	 jedo	 in	 pijo,	
dokler	je	kaj	zaloge.	Ko	zmanjka,	pridejo	pa	ti	v	gósti.	
Mislijo,	da	se	tako	mora,	zato	ne	poznajo	hvaležnosti.	

Niloti
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brali smo...
RIM — Postulator postopka za razglasitev papeža 
Janeza Pavla II. za blaženega	je	povedal,	da	je	gradivo 
(tako imenovana “Positio”), ki obsega več kot 2.000 
strani, že pripravljeno,	 potrebne	 so	 le	 še	 nekatere	
»majhne	izboljšave	tehnične	narave«.
MOSUL —	Kristjani v Mosulu in po vaseh okrog njega	
vsak večer od velike noči naprej na miren način 
zahtevajo pojasnilo o ugrabitvi in umoru mosulske
ga kaldejskokatoliškega nadškofa Paulosa Faraja 
Rahha.	K	mirnim	protestnim	demonstracijam	so	jih	ob	
veliki	noči	pozvali	škofje	krščanskih	Cerkva	v	Iraku.
DUNAJ —	Nekdanji poljski predsednik, Nobelov nagra-
jenec in voditelj Solidarnosti Lech Walensa,	je	v	nagovoru	
ob	podelitvi	“velike	nagrade	Leopolda	Kunschaka”	opo
zoril na politiko, ki temelji na vrednotah.	 Poljska	
ne	bi	dosegla	tega,	kar	je	dosegla	v	hudih	časih,	če	ne	bi	
Poljaki	»trdno	verovali	in	živeli	iz	vrednot«.
CIUDAD DE MEXICO —	V mehiški zvezni državi Jali-
sco	 bodo	 preverili, ali je nadškofija Guadalajara 
upravičena do državne denarne pomoči za zidavo 
cerkve mučencev.	Poznavalci	to	preverjanje	pripisujejo	
tudi	še	vedno	živemu	“buržoaznemu	antiklerikalizmu”.
WASHINGTON — Več kot milijarda ljudi	še vedno živi 
pod pragom revščine,	 kar	pomeni,	da	 razpolagajo	 z	
manj	kot	enim	dolarjem	na	dan.	Alarm	je	v	Odboru	za	raz-
voj	sprožil	predsednik	Svetovne	banke	Robert	Zoellick.
VATIKAN —	Milanski simfonični orkester Giuseppe Ver-
di	je	pod	vodstvom	Olega	Caetanija	in	Erine	Gambarini	
24.	aprila	popoldne	v	avdienčni	dvorani	Pavla	VI.	papežu 
Benediktu XVI. ob tretji obletnici izvolitve na sedež 
apostola Petra	 (19.	 aprila	 2005)	 in	 začetka	 papeške	
službe	(24.	aprila	2005)	 izvedel	skladbe	Luciana	Beria,	
Luigija	Boccherinija,	Brahmsa	in	Beethovna.
MAGDEBURG —	Tukajšnji škof Gerhard Feige in saški 
minister za kulturo Jan-Hendrik Olbertz	sta	20.	aprila	v	
kulturnozgodovinskem	 muzeju	 v	 tem	 nemškem	 mestu	
odprla	razstavo	o	mistikinji Mehtildi iz Magdeburga	
(1207–1282).	Ta	mistikinja	je	bila	ena	najpomembnejših	
pisateljic	srednjeveških	teoloških	spisov,	škofija	Magde-
burg	pa	letos	končuje	spominsko	leto	ob	800.	obletnici	
njenega	rojstva.
DUNAJ —	 Voditelj avstrijskega inštituta za raziskavo 
družine (ÖIF), prof. Wolfgang Mazal,	se	je	v	pogovoru	
za	Wiener	Zeitung	zavzel	za	»pozitivno prikazovanje 
poroke, zvestobe, družine in otrok«.	To	bo	pripomog-
lo	k	ustvarjanju	otrokom	prijaznejšega	ozračja	in	porastu	
števila	rojstev.
BUDIMPEŠTA —	 Madžarski škofje	 so	 od	 22.	 do	 24.	
aprila	v Esztergomu gostili avstrijske škofe.	Njihovi	
medsebojni	obiski	in	pogovori	so	sad	srednjeevropskega	
katoliškega	shoda	leta	2004	v	Maria	Zell.
BRUSELJ —	Komisija škofovskih konferenc v EZ (Com-
ECE)	 je	 v	 evropskem	 letu	 medkulturnega	 dialoga	 pri-
pravila	 seminar v štirih delih z naslovom Islam, 
krščanstvo in Evropa.	 Pri	 zasnovi	 in	 oblikovanju	
seminarja	v	Evropskem	parlamentu	sodelujejo	krščanski	
in	muslimanski	strokovnjaki,	ki	hočejo	podpreti	prizade-
vanja	 za	 dialog,	 spoštovanje	 človekovega	 dostojanstva,	

strpnost	in	versko	svobodo.
PREŠOV —	Župan tega vzhodnoslovaškega mesta Pavol 
Hagyari	je	17.	aprila	predstavil	javnosti	načrt	33 metrov 
visokega kipa Jezusa Kristusa, ki bo z delom pod 
zemljo visok 39 metrov.	Če	ga	bodo	postavili,	bo	to	
najvišji	Jezusov	kip	na	svetu.	Za	en	meter	bo	višji	od	zna-
menitega	Jezusovega	kipa	nad	Rio	de	Janeirom.
BONN —	Konferenca redovnih predstojnikov v Nemčiji	
je	22.	aprila	objavila poročilo,	da	je	bilo	konec	lanskega	
leta	v	tej	državi	5.204	redovnikov,	trije	več	kot	leto	prej,	in	
23.183	redovnic;	ob	koncu	leta	2006	jih	je	bilo	24.685.
NEW YORK —	Združeni narodi poročajo,	da	le majhen 
delež mednarodne pomoči doseže žrtve ciklona v 
Mjanmaru,	 ker	 si	 mjanmarska	 vojaška	 hunta	 prisvaja	
tujo	pomoč	visoke	kakovosti.	Ljudje	tako	dobijo	le	napol	
pokvarjeno	hrano,	pa	še	tiste	zanemarljivo	malo.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI.	 je	 5.	 maja	 zasebno 
sprejel primasa anglikanske Cerkve nadškofa 
Rowana Williamsa.	Primas	 Rowan	 se	 je	 srečal	 tudi	 s	
kardinalom	 Walterjem	 Kasperjem.	 Ekumenski	 dialog	 z	
anglikanci	 otežujejo	 razprave	 o	 posvečevanju	 žensk	 v	
duhovnike	in	škofe	pa	še	druge	zadeve.
BETLEHEM — Okrog 250 tekačev	je	19.	aprila	teklo de
set kilometrov dolgo progo za mir od Betlehema do 
Jeruzalema,	poimenovano	po	papežu	Janezu	Pavlu	II.	
Vatikan	so	zastopali	bogoslovci	z	vsega	sveta,	med	tekači	
pa	je	bilo	največ	Italijanov,	Palestincev	in	Izraelcev.
LONDON — Times je poročal,	da	policija v britanskem 
mestu Bradford ni zaščitila 43letnega nekdanjega 
muslimana Nisarja Huseina,	 ki	 je	 leta	 1996	 z	 ženo	
postal	 katoličan,	 čeprav	 jo	 je	 Nisar	 zaradi	 groženj	 “ne-
znancev”	prosil	za	pomoč.	Svetovala	mu	je	le,	naj	se	ne	
vede	kot	 “križar”	 ter	naj	 zamenja	kraj	bivanja.	Ko	 je	 to	
naredil,	so	mu	nestrpneži	zažgali	hišo.
INNSBRUCK — Tirolci	se	pripravljajo	na	slovesno	praz-
novanje	200letnice vojske za svojo neodvisnost	v	pri-
hodnjem	letu.	K	praznovanju	bodo	povabili	tudi	nekdanje	
“sovražnike”	Francoze,	Bavarce	in	prebivalce	Saškega,	kot	
“opazovalci”	pa	so	se	napovedali	Rusi,	ki	bodo	leta	2012	
praznovali	zmago	nad	Napoleonom.
MOSKVA — Slovesnosti ob praznovanju pravoslavne ve-
like noči	se	je	na	povabilo	patriarha	Alekseja	II.	udeležil 
tudi salzburški nadškof Alois Kothgasser	 s	 pred-
stavniki	organizacije	Pro	Oriente.	Še	posebej	velik	vtis	je	
nanj	naredil	»čudež	razcveta	krščanske	vere	po	dolgem	
času	ruske	babilonske	sužnosti«	za	časa	komunizma.
CELOVEC — Vrhbosenski nadškof kardinal Vinko Puljić	
je	 z	 zastopstvom	 svoje	 nadškofije	 obiskal pobrateno 
celovško škofijo.	Škof	dr.	Alois	Schwarz	ga	je	označil	z	
besedami	»pomemben	poslanec	miru	in	upanja	v	Evropi«.	
Škofiji	 sta	 bratsko	 povezani	 od	 leta	 2004,	 geslo	 njune	
povezanosti	pa	je:	Ko	sosedje	postanejo	prijatelji.
BOGOTA — Okrog 250 nekdanjih borcev	 levičarske	
gverilske	organizacije	FARC	in	desničarskih	paravojaških	
organizacij	je za eno uro “zasedlo” stolnico v kolum
bijskem glavnem mestu.	S	tem	dejanjem	so	želeli	opo-
zoriti	na	slabe	življenjske	razmere.	Želijo	se	spet	vključiti	
v	normalno	življenje	in	zaslužiti	za	preživetje.
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Osebnost	sv.	Ane,	Marijine	matere,	je	znana	samo	
apokrifnim	 spisom.	 Le-ti	 vedo	 povedati,	 da	 je	 bila	
trikrat	omožena	in	da	je	spočela	hčerko	Marijo	zgolj	
s	 poljubom	 svojega	 moža	 Joahima..	 Šele	 konec	 12.	
stoletja	 se	 je	 menda	 pojavil	 praznik	 njenega	 godu.	
V	zahodni	Cerkvi	se	je	začelo	češčenje	sv.	Ane	šele	v	
začetku	16.	stoletja.	Toda	v	vzhodni	Cerkvi	so	sv.	Ano	
častili	že	mnogo	prej.	Konec	12.	stoletja	so	začeli	nositi	
“ostanke”	sv.	Ane	v	Evropo,	kjer	so	redovniki	obhajali	
njen	god	že	v	13.	 in	14.	 stoletju.	V	Srednji	Evropi	 je	
postalo	Češko	močno	središče	Aninega	češčenja,	od	
koder	se	je	širilo	po	vsej	nekdanji	Avstriji.	Toda	šele	
Gregor	 XIII.je	 zapovedal	 leta	 1584	 njen	 god	 za	 vso	
Cerkev,	 čeprav	 se	 je	 Rim	 le	 nerad	 odločil	 za	 to.	 Saj	
zanesljivih	podatkov	o	sv.	Ani	ni.

Da	se	je	češčenje	sv.	
Ane	 tako	 širilo,	 je	 pri-
pomogla	 zlasti	 likovna	
umetnost,	 predvsem	 z	
deli,	 ki	 so	 prikazovali	
sv.	Ano	kot	Ano	“Samo-
tretjo”,	 ko	 objema	 svo-
jo	 hčer	 Marijo,	 Mater	
Božjo,	 in	 Dete	 Jezusa,	
ter	z	upodobitvijo	Mari-
jinega	 rojstva.	 Oboje	
jo	 je	 približalo	 pred-
vsem	 materam,	 a	 tudi	
nerodovitne	 žene	 so	
se	zatekale	k	njej;	opra-
vljale	 so	 pobožnost	 de-
vetih	 torkov	 po	 binko-
štih	 –	 torek	 je	 sv.	 Ani	
posvečen	 dan,	 v	 torek	
se	je	baje	rodila,	v	torek	
je	umrla.	Pri	nas	je	bila	
sv.	Ana	tudi	priprošnji-
ca	za	srečno	zadnjo	uro,		
zato	so	ji	posvečali	poko-
pališke	cerkve	(Solčava	
–	obnovljena	okoli	leta	
1605;	 Konjice	 –	 konec	
16.	 stoletja).	 Sicer	 pa	

ima	sv.	Ana	na	Slovenskem	izredno	veliko	število	farnih	
in	podružničnih	cerkva,	obojih	skupaj	nad	70.	Temu	
ustrezajo	tudi	krstna	imena.	Po	neki	statistiki	iz	dobe	
okoli	1900	je	bilo	Anino	ime	v	tedanji	Avstriji	celo	bolj	
priljubljeno	kakor	ime	njene	hčerke	Marija	–	našteli	so	
tedaj	kar	1,780.000	An	in	Ančk…

Na	Slovenskem	imamo	vrsto	božjih	poti	sv.	Ane.	V	
Halozah	slovi	cerkvica	sv.	Ane	na	hribu	pri	Sv.	Barbari.	
Zelo	 obiskana	 je	 bila	 božja	 pot	 sv.	 Ane	 v	 Vidošičih	

pri	Metliki.	Poleg	Slovencev	je	prihajalo	k	opravilom	
tudi	mnogo	Vlahov	in	unijatov.	»Vsi	nadvse	pobožno	
prisostvujejo	službi	božji,«	pravi	poročilo	iz	nedavne	
preteklosti.	»Kadarkoli	pridigar	omeni	ime	sv.	Ane,	se	
zgane	vsa	cerkev,	ves	shod	in	vzklika:	‘O	hvala;	slava;	
dika	ji	bodi!’	Okrog	Aninega	oltarja	gredo	po	kolenih	
z	 gorečo	 svečo	 v	 rokah	 in	 molijo	 sveti	 rožni	 venec.
Nekatere	 si	 svečo	 v	 svitku	 ovijejo	 tudi	 okoli	 glave.	
Zopet	druge	se,	preden	začno	iti	okoli	oltarja,	s	svečo	
prekrižajo	 in	 jo	 poljubijo.	 Romajo	 zlasti	 matere	 in	
žene,	da	se	priporočijo	sv.	Ani	za	zakonski	blagoslov,	
za	srečen	porod	in	za	otroke.«

Priljubljena	je	bila	tudi	božja	pot	sv.	na	Mali	gori	nad	
Ribnico	 na	 Dolenjskem.	 Legenda	 pripoveduje,	 kako	
je	sv.	Ana	sama	s	težavo	prišla	na	vrh,	kjer	so	potem	
postavili	cerkvico.	Kazali	so	v	skali	odtis	njene	noge	
in	njenega	palca	na	roki.	Dvakrat	na	leto	je	bil	tu	shod.	
Okoličani	so	v	poletni	pripeki	prinašali	vodo	k	cerkvi	
in	 jo	 prodajali	 romarjem,	 ker	 na	 gori	 ni	 nobenega	
studenčka.	V	okolici	je	polno	kraških	jam	in	prepadov	
in	ljudje	pripovedujejo,	da	so	v	teh	jamah	čisto	majhni	
otroci,	ki	jih	ima	sv.	Ana	v	svojem	varstvu.	Ana	je	tista,	
tako	pripovedujejo	otrokom,	ki	male	otroke	prinese	
h	hiši:

Sveta Ana, stara mama,
nas vse lepo zibala.

To	se	povsem	ujema	s	češčenjem,	ki	ga	je	deležna	
sv.	Ana	drugod	po	Evropi.

Niko	Kuret

sveta Ana
26. julija

Ana Samotretja - Tunjice

Ana Samotretja (1644 Viher pri Šentrupertu)
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sveta zgodovina
Henri	Daniel-Rops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Usoda človeka

Če	že	ne	na	božjo	pot,	pa	hodijo	na	Slovenskem	na	
ta	dan	k	maši	zlasti	dekleta	za	dobre	može	in	žene	za	
otroke	in	srečen	porod.	Anino	nedeljo	zelo	slovesno	
praznujejo	 v	 Framu,	 kjer	 v	 procesiji	 z	 Najsvetejšim	
dekleta	 nosijo	 Marijin	 kip	 na	 posebnem	 prestolu;	 k	
slovesnosti	prihajajo	procesije	tudi	od	drugod.	V	Idriji	
se	pa	na	dan	sv.	Ane	svojčas	v	rudniku	ni	delalo.

Po	mestih	stare	cesarske	Avstrije	so	obhajali	v	čast	
“lepim	 Anicam”	 razkošne	 veselice,	 za	 katere	 so	 oče	
in	sin	Strauss	pa	Jospeh	Lanner	zlagali	svoje	polke	in	
četvorke…	Takšna	veselica	v	Trstu	nam	je	sporočena	

že	leta	1776.
Ker	nastopa	konec	julija	tu	in	tam	že	suša,	je	dež	na	

Anino	prava	blagodat;	pravili	so	mu	“svete	Ane	dota”.
O	sv.	Ani	pošiljajo	dolenjske	gospodinje	ženjicam	

orehove	štruklje;	kadar	orehov	ni,	dobe	velike	hlebce	
belega	pšeničnega	kruha.

Na	Koroškem	(Podjuna)	pa	na	Anino	ne	delajo	žit-
nih	kop,	ker	bi	se	sicer	vnele.

Po reformi bogoslužnega koledarja sv. Ana praz-
nuje svoj god skupaj s svojim možem sv. Joahimom 
(op. ur.).

hamovi	 in	 Mojzesovi	 nomadi	 spoznali,	 da	 je	 morala	
povezana,	z	vero,	ko	so	ugotovili,	da	je	njihov	Bog	Bog	
pravičnosti,	so	postavili	temelj	neizmerne	zgradbe,	ki	
še	danes	 podpira	 civilizacijo.	 Judovska	 skupnost	 po	
izgnanstvu	ni	nehala	delati	na	tej	zgradbi.	Kdor	hoče	
ugajati	Bogu,	mora	biti	dober,	pošten,	pravičen,	čist	
in	ponižen.	Blagost	v	človeških	odnosih,	spoštovanje	
ženske,	usmiljenost	do	sužnjev,	dobrodelnost:	te	zako-
ne	bratske	morale	je	učilo	judovstvo.	V	uri,	ko	stari	svet	
drsi	v	ruševine,	ki	ga	bodo	vodile	v	propad,	je	nasprot-
no	opaziti	v	Judu	trud	za	čistost,	dostojanstvo	in	skrom-
nost,	kar	je	še	toliko	bolj	upoštevanja	vredno,	saj	je	bilo	
kot	 semitsko	 ljudstvo	močno	usmerjeno	k	mesenim	
užitkom.	In	poudarjamo,	da	tukaj	ne	gre	za	filozofijo,	
ki	bi	bila	pridržana	nekaterim	razumnikom,	ampak	za	
pravilo	življenja,	ki	ga	je	izpovedoval	cel	narod.

Toda	ta	morala	se	je	zaletavala	v	zid:	problem	povra-
čila.	To	je	neprestano	delalo	skrbi	Izraelovemu	duhu.	
Dolgo	časa	so	mislili,	da	mora	pošteno	obnašanje	Bog	
povrniti	 na	 zemlji.	 To	 je	 bilo	 soglasno	 prepričanje	
starih	Hebrejcev.	Pravični	človek	bo	deležen	dolgega	
in	 srečnega	 življenja.	 Samo	 korak	 odtod	 pa	 je	 bilo	
prepričanje,	 da	 so	 nesreče	 in	 nezgode	 kazen.	 Čisto	
preprosta	izkušnja	dokazuje,	da	tega	v	resnici	ni:	po-
znali	so	preveč	pravičnih,	ki	so	jih	potrle	nesreče	in	
preveč	zlobnih,	ki	so	živeli	srečno.	Treba	je	bilo	torej	
najti	 rešitev	 te	 uganke:	 dramatični	 pogovor	 Joba	 in	
njegovih	prijateljev	je	v	vsej	tesnobi	pokazal	težo	tega	
vprašanja.

Tukaj	je	še	enkrat	videti	smisel	tistega	progresivne-
ga	razodetja,	ki	mu	je	bil	Izrael	predmet	in	priča.	Vse	
se	je	dopolnilo	s	čudovito	logiko.	»Mojzesova	Postava,«	

Judovska	 skupnost	 pa	 je	 vredna	 občudovanja	 še	
bolj	zaradi	svojega	moralnega	in	nadnaravnega	reda,	
kot	 pa	 zaradi	 svoje	 pobožnosti.	 Ni	 se	 odmaknila	 od	
splošne	smeri,	v	kateri	je	hodila	od	začetka	Izraela	in	je	
znala	dati	starim	spoznanjem	pomembnost	in	globino,	
za	katero	ji	ni	bil	zgled	noben	drug	narod.	Judovska	
filozofija	in	judovski	humanizem	sta	hkrati	skladna	in	
imata	smisel	za	resničnost	ter	sta	občutno	bolj	vzvišena	
v	primerjavi	z	grškim.	Bolj	kot	na	kateremkoli	drugem	
področju	prav	na	tem	mala	Judova	skupnost	pripravlja	
pot	Kristusu.

Videli	smo,	kako	je	v	teku	stoletij	misel	o	odgovor-
nosti	po	malem	dobivala	tiste	značilnosti,	po	katerih	
jo	 poznamo.	 Primitivni	 pojem	 skupne	 krivde,	 ki	 je	
na	vse	priklicala	kazen,	ki	 so	 jo	zaslužili	nekateri	 in	
onemogočila	posamezniku,	da	bi	tvegal	drugače	kot	v	
skupnosti,	je	preroško	učenje	zamenjalo	z	osebno	od-
govornostjo,	v	kateri	je	vsak	odgovoren	za	svojo	usodo.	
Problem	 greha	 se	 je	 tako	 postavljal	 judovski	 vesti	
vedno	bolj	zahtevno	in	jasno.	Razmišljali	so	o	nauku	
Prve	 Mojzesove	 knjige	 in	 obsežna	 téma	 o	 izvirnem	
grehu	je	razmišljanju	dala	svoje	čudovite	simbole	in	
logično	razlago.	Zlo	so	začutili	kot	rano,	kot	napad	na	
poštenje,	na	čistost	duše,	toda	kot	rano,	ki	jo	je	mogoče	
zdraviti	v	tolikšni	meri,	kolikor	se	človek	trudi,	da	bi	
zmagovalo	 dobro.	 Tako	 se	 je	 izoblikovala	 duhovno	
tako	plodna	zamisel	o	neprestani	borbi	proti	grehu,	o	
naporu	pridobiti	nazaj	izgubljeno	nedolžnost	s	pokoro	
in	zadoščevanjem.

Judovska	 morala	 kakršna	 se	 kaže	 v	 teh	 zadnjih	
sto	letjih	pred	Kristusom,	je	najbolj	neizpodbitno	zna-
menje	veličine	Izraela.	V	davnih	dneh,	ko	so	bili	Abra-
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ni	bil	na	 jasnem	o	 tem.	Toda	 ta	zamisel	 je	prinesla	s	
seboj	preveč	moči,	preveč	žara.	Kmalu	bo	velika	večina	
mislila	z	Danielom:	»Mnogi	izmed	teh,	ki	spijo	v	prahu	
zemlje,	se	bodo	prebudili;	nekateri	za	večno	življenje,	
drugi	pa	za	sramoto	in	večno	gnusobo«	(12,2)	in	Knjiga	
modrosti	bo	to	čudovito	razvila	naprej.

Tako	 se	 je	 pojem	 življenje	 onstran	 groba	 znašel	
čudovito	 obnovljen.	 Popolnoma	 je	 zadovoljil	 duha,	
navduševal	je	tiste,	ki	so	v	popolnem	zaupanju	pričako-
vali	Božji	prihod.	Po	smrti	bo	človek	sojen,	vstopil	bo	
v	večnost	sreče	ali	trpljenja,	prišel	bo	dan,	ko	bo	spet	
našel	življenje	v	skladu	z	zaslugami.	In	to	vstajenje	ni	
mišljeno	 zgolj	 duhovno.	 Ker	 združuje	 dušo	 in	 telo	
za	 isto	 večno	 usodo,	 je	 postalo	 pečat	 veličine	 vsega	
človeštva,	kjer	sta	duh	in	meso	združena	v	medsebojni	
odgovornosti.

V	 Orvietu	 je	 čudovita	 freska	 Michelangelovega	
predhodnika	Signorellija,	ki	predstavlja	tisto	čudežno	
uro,	 ko	 se	 bodo	 ljudje	 nekega	 dne	 ponovno	 rodili.	
Mrtvi	prihajajo	iz	svojih	grobov,	nekateri	so	še	samo	
grozljiva	okostja,	drugi	so	že	dobili	nazaj	mišice,	kožo,	
smehljaj.	Dva	ali	trije	so	še	v	vmesnem	stanju:	napol	

trupla,	ki	oživljajo.	V	grobu	je	še	opaziti	sledove	kosti	
in	brazgotin,	toda	meso	se	že	obnavlja	in	se	pripravlja	
za	življenje.	Na	njih	je	vidno	prizadevanje,	prizadevanje	
za	večnost.	Pred	to	veličastno	podobo	človek	misli	na	
tiste	ljudi,	izgubljene	na	svojih	revnih	gričih,	majhne	
v	brezmejnih	imperijih,	ki	so	sami	od	sebe	v	tej	veri	
utelesili	 vse,	 kar	 morejo	 morala,	 metafizika	 in	 vera	
imeti	najglobljega.

Kaj	 je	torej	še	manjkalo,	da	bi	bil	ta	verski	napor	
popoln?	 Temeljna	 napaka	 tega	 judovskega	 nauka	 je	
bila,	da	je	vse	slonelo	na	človeku.	Judje	so	imeli	–	in	
Izrael	 je	 to	 vedno	 imel	 –	 človekovo	 dostojanstvo	 v	
visoki	časti.	Toda	pri	problemu	greha	človek	sam	ne	
more	najti	rešitve.	Saj	je	dobro	govoriti,	kako	se	je	treba	
boriti	proti	zlu	 in	razglašati	kreposti,	ki	 jih	 je	važno	
pridobiti,	toda	če	je	človeka	pohabila	izvirna	rana,	če	
si	ne	more	več	s	svojimi	lastnimi	močmi	prizadevati	za	

pravi	Bossuet,	»ni	dala	človeku	drugega,	kot	prvo	spo-
znanje	narave	duše	in	njene	sreče.«	Toda	ko	Izrael	nada-
ljuje	pot,	na	kateri	se	je	znašel,	bo	preprosto	pokazal,	
v	kateri	smeri	je	rešitev.	Že	modri	Postave	so	učili,	da	
Bogu	ne	gre	služiti	»kot	hlapec,	ki	pričakuje	plačilo,«	
in	da	je	človekova	sreča	»v	zapovedih	in	ne	v	plačilu	
za	zapovedi«.	Ta	misel	na	čisto	duhovno	zadoščenje	se	
razvija	in	ukorenini.	Bog	svojih	pravičnih	ne	poplača	
po	poti	mesa,	ampak	drugače,	drugje.	Kje?

Tu	pa	je	smrt,	kakor	so	jo	pojmovali	Izraelci,	pred-
stavljala	strašansko	oviro.	Do	izgnanstva	so	bile	pred-
stave,	ki	so	jih	imeli	o	življenju	onkraj	groba	zelo	medle	
in	skromne.	Verjeli	so,	da	duša	ali	neka	vrsta	dvojnika	
izgine	na	nek	nedoločen	kraj,	šeól,	»kraljestvo	teme	in	
smrtnih	senc,«	o	katerem	govori	Job,	»bivališče	molka,«	
kot	pravi	eden	od	psalmov.	Kaj	počne	tam?	Kaj	občuti	
tam?	Kdo	bi	vedel.	Na	sto	načinov	je	bilo	rečeno,	da	
je	umreti	žalostna	reč.	Zdelo	se	je,	da	se	niti	Bog	ne	
zanima	za	mrtve	in	misel	na	sodbo	po	smrti,	ki	so	jo	
Egipčani	poznali	že	dolgo,	ni	pognala	v	judovski	duši	
nobenih	korenin.

Šele	v	babilonski	bedi	in	naporih	vrnitve	je	metafi-
zika	posmrtnega	življenja	dobila	pravi	prostor	v	Izra-
elu,	kakor	da	 je	 trmasto	upanje,	ki	ga	 je	v	zgodovini	
izpričevala	judovska	skupnost,	našlo	svoj	odmev	v	nad-
naravnem	redu.	Misel,	da	smrt	ni	konec,	ampak	prehod,	
da	se	izteka	v	neko	drugo	življenje,	da	se	človek	izmakne	
uničenju,	 da	 bo	 nekega	 dne	 vstal,	 ta	 misel	 omogoča	
razrešiti	 uganko,	 pred	 katero	 se	 je	 judovsko	 iskanje	
ustavilo,	in	počasi	napreduje,	dokler	ne	bo	razsvetlila	
vsega	judovstva.	Že	Izaija	je	zaklical:	»Tvoji	mrtvi	bodo	
oživeli,	moja	trupla	bodo	vstala.	Zbudite	se	in	vriskajte,	
ki	počivate	v	prahu!«	(26,19)	in	Job	je	v	čudovitem	zano-
su	rekel:	»Še	potem,	ko	bo	ta	moja	koža	raztrgana,	bom	
iz	svojega	mesa	gledal	Boga«	(19,26).	Vsi	niso	sprejeli	
tega	nauka,	ki	je	na	presenetljiv	način	obnavljal	staro	
judovstvo.	Saduceji	so	ga	odklanjali	in	tudi	Pridigar	si	

Tako je poznejši slikar posnel judovsko predstavo šeóla

Signorellijeva freska v Orvietu
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izgubljeno	nedolžnost	–	kako	naj	se	potem	izmakne	iz	
tega	nerešljivega	nasprotja?	Kje	je	duh,	ki	mu	bo	poka-
zal	pot,	po	kateri	naj	gre	duša,	ki	v	svoji	revščini	sama	
ne	more	naprej?	Izrael	je	mogel	najti	odgovor	v	nekem	

drugem	 vidiku	 svoje	 misli:	 rešitev	 je	 v	 moči.	 Toda	
mesijanskemu	nauku,	ki	 je	izšel	 iz	te	misli,	 judovska	
skupnost	ne	bo	sposobna	dati	vse	daljnosežnosti.	In	
to	bo	tretji,	dokončni	kamen	spotike.

Razumljivo	je,	da	je	veliko	slišati	o	Brižinskih	spome-
nikih,	o	bratih	Cirilu	in	Metodu,	ki	dele	Svetega	pisma	
prevajata,	o	Trubarjevem	Novem	testamentu	in	Psal-
mih	in	ne	nazadnje	o	Juriju	Dalmatinu,	ki	se	potrudi,	da	
slovenščina	postane	štirinajsti	jezik	na	svetu,	v	katerega	
je	prevedena	celotna	Biblija.	Kar	sama	po	sebi	iz	teh	
dejstev	izhaja	ugotovitev,	da	je	slovenski	jezik	prav	s	
tem,	kot	je	postal	interpret	Biblije,	postal	konstitutivni	
element	naše	jezikovne	in	siceršnje	kulture,	da	je	naš	
narod	živel	in	preživel	s	Knjigo,	z	Biblijo.

Pa	kaže	ob	teh	ugotovitvah	seči	še	nekoliko	bolj	v	
ozadje!	Evropa	je,	potem	ko	se	je	Rimski	imperij	sesul	
sam	vase	(zunanji	dejavniki	so	mu	samo	malo	pomaga-
li),	potrebovala	kar	daljše	obdobje,	da	se	je	postopno	
izoblikovala	glede	na	etnično	razporejenost	tako,	kot	jo	
z	manjšimi	razlikami	poznamo	tudi	danes.	Vrsto	stoletij	
se	 je	 kovala	 in	 oblikovala	 evropska	 miselnost,	 njena	
duhovna	naravnanost,	njen	etos.	Ključnega	pomena	
je	bilo	delo	benediktinskih	menihov.	Če	se	največkrat	
omenjajo	kot	tisti,	ki	so	pokristjanjali	mlado	Evropo,	je	
treba	poudariti,	da	so	v	temeljih	svojega	misijonarskega	
dela	od	začetkov	7.	stoletja	naprej	združili	tri	temeljne	
elemente.	Osrednjega	pomena	zanje	je	bilo,	kot	prvi	
element,	 oznanjevanje krščanstva,	 kar	 je	 “živa”,	
neposredna,	 ubesedena	 Biblija;	 Benediktova	 Regula	
to	naravnanost	zelo	razločno	potrjuje.	Drugi	element	
je	 bogastvo kulturne dediščine	 judovsko-grško-
rimskega	sveta,	ki	ga	ti	menihi	ohranjajo	in	povezujejo	
s	 krščansko	 mislijo.	 Tretji	 element	 je	 duhovnokul

turno izročilo	posameznih	etničnih	skupnosti,	ki	ga	
spoštujejo	in	upoštevajo.	Iz	povezave	teh	elementov,	
antične	 dediščine,	 ki	 jo	 prekvasi	 krščanska	 misel	 in	
oplemeniti	 izročilo	 ljudstev,	 se	 ustvarja	 in	 oblikuje	
Evropa,	njena	naravnanost,	njen	etos.	Po	teh	elementih,	
kjer	je	krščanska	misel	ključnega	pomena,	je	Evropa	
to,	 kar	 je.	 Ta	 izhodišča	 jo	 razlikujejo	 od	 kulturnih,	
miselnih	 in	 religioznih	 okolij	 drugih	 kontinentov.	
Kolikor	 imajo	ustave	posameznih	evropskih	držav	v	
svojih	preambulah	zapisana	različna	izhodišča,	od	ti-
stih,	ki	se	sklicujejo	na	Boga	kot	vir	resnice	in	pravice,	
preko	idej	renesanse	in	razsvetljenskega	obdobja	do	
onih,	ki	vidijo	svoje	temelje	v	raznih	revolucionarnih	
spremembah,	ne	moremo	mimo	dejstva,	da	so	vse	to	le	
posamezni	vidiki,	ki	v	nobenem	primeru	ne	pomenijo	
nekaj	novega	in	izvirnega,	ampak	kvečjemu	nekoliko	
spremenjene	poudarke	krščanskega	izročila.	Kolikor	
Evropa	hoče	ostati	Evropa	tudi	v	prihodnje,	mora	spo-
štovati	in	upoštevati	vrednote,	ki	so	v	8.	stoletju	začele	
združevati	vrsto	evropskih	ljudstev	v	Evropsko	unijo	
zgodnjega	srednjega	veka	in	ostajajo	njen	konstitutivni	
element.	Zunanje	podobe	se	vidno	spreminjajo,	temelji	
ostajajo!	Če	to	velja	za	Evropo	kot	celoto,	prav	tako	velja	
za	slovenski	narod,	ki	je	več	kot	tisočletje	integralni	del	
evropskega	življa	in	za	katerega	lahko	ugotavljamo,	da	
je	živel	in	preživel	tudi	najmračnejša	obdobja	svojega	
bivanja	prav	ob	vrednotah,	ki	jih	je	zajemal	iz	Knjige	
ter	jih	ob	vključitvi	v	svet	evropske	krščanske	misli	in	
kulture	sprejel	za	svoje.

P.	Metod	Benedik

temelj naše kulture

Prerokova tožba
Doklej,	 Gospod,	 bom	 klical	 na	 pomoč	 in	 ne	 boš	

poslušal,	vpil	k	tebi	zaradi	nasilja	in	ne	boš	pomagal?
Zakaj	mi	daješ	gledati	zlo	in	opazuješ	stisko?	Pred	

menoj	sta	pustošenje	in	nasilje,	zato	vstaja	pritožba	in	
se	vzdiguje	spor.

Zaradi	tega	odmira	postava	in	pravica	ne	pride	do	
konca,	kajti	krivično	vklepa	pravičnega,	zato	prihaja	
na	dan	popačena	sodba.

Bog odgovarja
Ozrite	 se	 po	 narodih	 in	 poglejte,	 začudite	 se	 in	

strmite!	 Kajti	 v	 vaših	 dneh	 bom	 opravil	 delo;	 ne	 bi	
verjeli,	če	bi	kdo	pripovedoval.

Kajti	glejte,	vzdignil	bom	Kaldejce,	trpko	in	urno	
ljudstvo,	 ki	 prehodi	 zemeljske	 daljave,	 da	 se	 polasti	
domov,	ki	niso	njegovi.

Grozno	in	strašno	je,	njegova	pravica	in	njegov	po-
nos	izhajata	iz	njega.

Njegovi	konji	so	hitrejši	kakor	panterji,	urnejši	ka-
kor	stepski	volkovi.	Njegovi	konjeniki	vihrajo,	njegovi	
konjeniki	prihajajo	od	daleč,	priletijo	kakor	orel,	hiter	
za	žrtje.

Sleherni	prihaja	za	nasilje,	ves	njegov	obraz	je	izteg-
njen,	ujetnike	kopiči	kakor	pesek.

Norčuje	se	iz	kraljev,	oblastniki	so	mu	v	posmeh.	
Smeje	se	vsaki	trdnjavi,	naredi	nasip	in	jo	zavzame.

Potem	se	vrtinči	kakor	veter	in	gre	dalje,	pregreši	
se,	ta	njegova	moč	postane	njegov	bog.

svetopisemska molitev
prerok Habakuk, 1,211
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»Hvalnico,	ki	se	na	veke	razlega	v	nebeških	prebiva-
liščih	in	jo	je	veliki	duhovnik	Jezus	Kristus	prinesel	v	
to	zemeljsko	izgnanstvo,	Cerkev	vsa	stoletja	nenehno	
in	 zvesto	 nadaljuje	 v	 čudovito	 različnih	 oblikah«	

(Pavel	VI.,	Apostolska	konstitucija	Laudis canticum,	
Rim	 1971.	 Slovenski	 prevod:	 Molitveno bogoslužje,	
Ljubljana	1972,	7).	S	temi	slovesnimi	besedami	je	sveti	
oče	 uvedel	 v	 molitev	 Cerkve	 preurejeno	 molitveno	
bogoslužje	ali	duhovne	dnevnice.	Zelo	lepa	je	primerja-
va	med	hvalnicami,	ki	se	na	veke	razlegajo	v	nebeških	
prebivališčih,	in	med	molitvijo	Cerkve,	ki	še	roma	proti	
nebeški	domovini.

Hvalnica,	ki	jo	je	Jezus	prinesel	»v	to	zemeljsko	iz-
gnanstvo«	je	on	sam,	edinorojeni	od	Očeta,	poosebljena	
božja	slava	in	hvala.	Potem	njegovo	odrešenjsko	delo,	ki	

je	doseglo	vrhunec	v	
velikonočni	skrivno-
sti	 njegove	 smrti	 in	
vstajenja.	Ta	vrhunec	
in	 skrivnost	 vere	 se	
neprestano	obhaja	in	
ponavzočuje	 v	 sveti	
evharistiji,	 v	 daritvi	
svete	 maše,	 v	 obha-
janju	 zakramentov	
in	bogoslužja	 sploh.	
Odmev	 te	 čudovite	

in	mnogovrstne	hvalnice	je	molitveno bogoslužje.	
O	njem	lahko	rečemo,	da	je	božje	in	človeško	hkrati:	
božje	zato,	ker	je	velika	večina	besedil	svetopisemskih	
(psalmi,	berila),	človeško	pa	zato,	ker	so	ostale	sesta-
vine	zgolj	človeško	delo	in	ker	ga	skupaj	s	Kristusom	
moli	in	poje	Cerkev.

V	teku	časov	je	molitveno	bogoslužje	imelo	različne	
oblike	in	doživelo	veliko	sprememb	(npr.	po	triden-
tinskem	koncilu	1568,	potem	pa	pod	papeži	Sikstom	

V.,	Klemenom	VIII.,	Urbanom	VIII.,	Klemenom	IX.	in	
drugimi).	Zadnji	dve	veliki	prenovi	sta	izvedla	papeža	
Pij	X.	in	Pij	XII.,	končno	pa	še	tik	pred	II.	vatikanskim	
cerkvenim	zborom	Janez	XXIII.

Obhajanje	 sv.	 evharistije	 ali	 daritev	 sv.	 maše	 je	
dnevno	 opravilo,	 ki	 postavlja	 nekakšen	 duhovni	 te-
melj	vsemu	dnevu.	Molitveno	bogoslužje	pa	je	čez	ves	
dan	 (in	 tudi	 ponoči	 v	 samostanih	 kontemplativnih	
redov)	razpotegnjena	hvalnica,	zato	o	njem	po	pravici	
rečemo,	 da	 je	 molitev,	
ki	 posvečuje	 čas	 (latin-
sko:	 liturgia	 horarum;	
hrvaško:	časoslov).

Molitveno	bogoslužje	
je	 razdeljeno	 na	 sedem	
molitvenih	 enot	 oziro-
ma	“ur”.	Ure	rečemo	zato,	
ker	jih	molimo	ob	posa-
meznih	urah	dneva.	Vse	
so	podobno	sestavljene.	
Na	 začetku	 je	 pesem	
(himna),	 sledijo	 trije	
psalmi	 ali	 deli	 psalma,	
daljše	 svetopisemsko	 in	
patristično	berilo	(pri	uri	
bogoslužnega	branja)	in	
kratko	berilo	pri	drugih	
urah;	 spev	 z	 odpevom;	
svetopisemska	 hvalnica	
“Hvaljen	 Gospod”	 pri	
hvalnicah,	 “Moja	 duša”	 pri	 večernicah;	 pri	 teh	 dveh	
urah	tudi	prošnje	za	vse	potrebe	in	očenaš.	Vse	molitve-
ne	ure	pa	se	sklenejo	s	prošnjo	dneva	ali	praznika.

Po	 vrsti	 si	 ure	 sledijo	 takole:	 ura	 bogoslužnega	
branja,	ki	se	lahko	opravi	ponoči,	zgodaj	zjutraj	ali	v	
katerem	koli	dnevnem	času;	hvalnice,	ki	so	kot	jutranja	
molitev;	tri	dnevne	molitvene	ure:	dopoldanska,	opol-
danska	in	popoldanska;	večernice	kot	večerna	molitev;	
sklepna	molitvena	ura,	ki	končuje	dan	pred	počitkom.	
Za	škofijske	duhovnike	in	diakone	je	obvezna	le	ena	
dnevna	molitvena	ura,	za	redovnike	pa	vse	tri.	V	zad-
njih	desetletjih	se	molitveno	bogoslužje	lepo	uveljavlja	
tudi	v	duhovnem	življenju	laikov,	zlasti	molitev	hvalnic	
in	večernic.

Molitveno	bogoslužje	spremlja	dogajanje	v	cerkve-
nem	letu,	zato	v	nje	odmevajo	vsi	prazniki,	godovi	in	
celo	spomini.	Psalmi	so	razdeljeni	na	štiri	tedne.	Med	
njimi	 so	 v	 hvalnicah	 nekateri	 spevi	 iz	 Stare	 zaveze,	
med	večernimi	psalmi	pa	spevi	iz	Nove	zaveze.	Tako	
je	molitveno	bogoslužje	še	bogatejše.

Precej	podrobnih	navodil,	kako	se	opravlja	molit-
veno	bogoslužje,	 je	v	molitveniku	samem,	še	več	pa	

iz bogoslužja
Ivan	Likar

molitveno bogoslužje

Rokopisni brevir iz leta 1410

Rokopisni brevir
v glagolici

Korna molitev brevirja
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jih	 je	 v	 knjižici,	 katere	 prevod	 je	 oskrbel	 Slovenski	
medškofijski	 liturgični	 svet,	 Molitveno bogoslužje. 
Navodila za molitev prenovljenega brevirja,	Ljubljana	
1972.	Izraz	“brevir”	je	nastal	ob	večkratnem	krajšanju	

te	molitve	v	teku	stoletij.
Molitev	hvalnic,	dnevnih	ur	in	večernic	je	mogoče	

združiti	 s	 sveto	mašo,	pri	čemer	se	 je	 treba	držati	v	
omenjeni	knjižici	navedenih	navodil	(st.	48-50).

Vsa	zgodovina	od	Adama	in	Eve	naprej	razodeva,	
da	Bog	nenehno	vabi	človeka	v	dialog	s	seboj	in	mu	

pošilja	 znamenja	 in	 simbole,	
da	bi	ga	nagovoril	in	vzpostavil	
z	njim	učinkovito	komunikaci-
jo.	 Mojzesu	 je	 poslal	 goreč	
grm,	Abrahamu	je	použil	raz-
polovljene	živali,	Petru	je	dal	
hoditi	 po	 vodi...	 Bog	 sam	 je	
kot	Presveta	Trojica	po	svojem	
bistvu	zapisan	odnosu	in	v	to	
skrivnostno	 dogajanje	 med	
tremi	 Božjimi	 osebami,	 ki	 so	
v	 tako	popolnem	odnosu,	da	
so	eno,	vabi	tudi	človeka,	kar	
je	njegova	najvišja	uresničitev.	
Kot	 je	 med	 ljudmi	 najvišja	

komunikacija	možna	takrat,	ko	pride	do	globinskega	
medsebojnega	 poznanja	 in	 do	 vzajemne	 ljubezni,	
tako	tudi	Bog	vabi	človeka	v	komunikacijo	s	seboj,	kar	
torej	pomeni,	da	pride	med	njima	do	medsebojnega	
intimnega	poznanja	in	ljubezni.	Ljubezen	je	pravzaprav	
Božje	ime	(prim.	1	Jn	4	-	8).	Zakramenti	pa	so	name-
njeni	temu,	da	se	to	lahko	dogaja	tudi	danes	med	nami	
in	Bogom.

Kako	lahko	prihaja	do	tako	globokega	odnosa	med	
človekom	in	Bogom?	Predvsem	mora	biti	to	dogajanje	

na	človeški	način,	saj	lahko	sa-
mo	tako	človek	v	njem	sodelu-
je.	Ker	lahko	ljudje	prihajamo	
med	seboj	v	najgloblje	odnose	
ne	le	z	besedami,	ampak	tudi	
preko	gest	in	dejanj,	je	ista	pot	
potrebna	 tudi	 v	 odnosu	 do	
Boga.	 Kot	 starši	 otrokom	 ali	
obratno,	ali	mož	in	žena	med	
seboj,	 ne	 izkazujejo	 ljubezni	
le	z	besedami,	ampak	le-te	do-
polnijo	 z	 gestami	 in	 dejanji,	
tako	 da	 je	 vključen	 celoten	
človek,	 tako	 pristopa	 k	 nam	
tudi	Bog	 in	na	 isti	način	mu	

lahko	tudi	mi	odgovarjamo.
Bog	 je	 svoj	 odnos	 do	 človeka	 najbolj	 konkretno	

uresničil	s	tem,	ko	je	sam	postal	človek	in	spregovoril	s	
povsem	človeškim	jezikom,	s	človeškimi	gestami	in	de-
janji.	Jezus	Kristus	je	kot	učlovečeni	Bog	najpopolnejši	

zakrament	povezanosti	in	združitve	Boga	in	človeka.	
V	njem	se	je	človeku	približalo	odrešenje	na	človeško	
povsem	razumljiv	način.	V	Jezusu	Kristusu	se	je	družil	
z	ljudmi	Bog	sam,	prihajal	z	njimi	v	globoke	odnose,	ki	
so	bili	za	ljudi	rešilni.

Po	Jezusovem	vnebohodu	je	ta	njegova	vloga	prešla	
na	 Cerkev	 kot	 njegovo	 skrivnostno	 telo.	 Nanjo	 je	
prenesel	svoje	poslanstvo.	Načini,	geste	in	besede	so	
se	spremenile,	a	vsebina	je	na	skrivnosten,	a	resničen	
način	ostala	ista.	V	občestvu	Cerkve	je	mnogo	poti,	po	
katerih	prihajamo	v	stik	z	Bogom,	se	z	njim	pogovarja-
mo,	z	njim	komuniciramo.	Od	ustne,	premišljevalne,	
osebne	in	skupne	molitve,	dobrih	del	in	asketičnih	vaj,	
do	vseh	oblik	liturgije,	kjer	se	besede,	geste	in	dejanja	
dopolnjujejo	v	en	sam	 jezik	za	 izražanje	slave	Bogu.	
Med	temi	dejanji	pa	so	zakra-
menti	najvišji	simbolni	“jezik”	
komunikacije	z	Bogom.	To	je	
“jezik”	 Boga	 in	 človeka.	 Oba	
v	zakramentih	govorita	 in	 se	
izražata	preko	gest	 in	dejanj.	
V	 njih	 se	 dogaja	 na	 človeku	
dojemljiv	način	skrivnost	Bo-
ga,	ki	v	 Jezusu	Kristusu	 ljubi	
in	 odrešuje	 človeka,	 človek	
pa	 mu	 lahko	 na	 enak	 način	
odgovarja.

Zakramenti	so	na	nek	način	človeška	govorica	Boga.	
Ko	pa	Bog	“govori”,	ni	to	golo	sporočanje	pomenov	
(informiranje),	ampak	je	to	stvariteljska	beseda,	ki	to,	
kar	pomeni,	tudi	ustvari.	Bog	ne	more	spregovoriti,	ne	
da	bi	se	spregovorjeno	tudi	uresničilo.	Zato	so	zakra-
menti	vedno	učinkoviti,	kot	je	bila	učinkovita	beseda	
Stvarnika	ob	stvarjenju,	ko	je	rekel	»bodi!«	in	je	bilo.	
Tudi	človek	je	prav	po	besedi	zavezan,	da	jo	uresniči,	
kolikor	je	v	njegovi	moči.

Zakramenti vere
Med	oznanjevanjem	odrešenja	in	zakramentalnim	

življenjem	 je	 notranja	 zveza.	 Oznanjevanje	 brez	 za-
kramentov	nima	moči,	zakramenti	brez	oznanjevanja	
pa	postanejo	zakramentalizem	–	goli	običaji	ali	celo	
magija.	Zakramenti	so	dogodki	vere:	pomenijo,	izražajo	
in	vsebujejo	vero	Cerkve	in	posameznika;	so	izpoved	
vere.	Vera	je	potrebna	za	resničnost	zakramentov;	za-
kramenti	 jo	 predpostavljajo,	 a	 jo	 tudi	 poglabljajo	 in	
hranijo,	saj	so	“prostor”,	kjer	Bog	na	“otipljiv”	način	
ljubi	človeka.

Marjan	Turnšek

zakramenti
simboli odnosa med Bogom in človekom
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Vera	pa	zahteva	tudi	neko	
jasnost,	vednost,	zato	morajo	
uporabljena	 znamenja	 člove-
ku	govoriti	z	vso	svojo	boga-
to	 simbolično	 govorico.	 Tega	
pa	 se	 je	 potrebno	 naučiti,	 kot	
vsakega	 drugega	 jezika.	 Kot	
taki	pa	zakramenti	tudi	zave-
zujejo	 človeka	 k	 odgovoru	 z	
življenjem.	 Zakramentalno	
življenje	 je	 življenje	 poklica-
nosti.	In	kadar	pride	do	takšne	

vsestranske	 komunikacije	med	Bogom	 in	človekom,	
ki	 zajame	 vse	 izrazne	 sposobnosti	 človeka,	 celo	 vse	
življenje,	ga	tudi	v	polnosti	angažira.	Bog	ga	v	takšni	
izmenjavi	 “besed”	 dobesedno	 prestavi,	 premakne	 v	
življenju	iz	enega	mesta	na	drugo,	saj	je	Božja	beseda	
vedno	 učinkovita,	 če	 ji	 le	 ne	 postavljamo	 ovir.	 Na	
nek	 način	 postane	 novi	 človek.	 Pomislimo	 samo	 na	
Abrahama	ali	Mojzesa,	apostole	ali	druge,	kako	jim	je	
odnos	z	Bogom	usmeril	celotno	izbiro	življenja.	Vera	

se	prav	preko	pravilno	obha-
janih	 zakramentov	 pokaže	
kot	moč,	kot	notranji	dinami-
zem	bitja,	ki	spravi	v	tek	vse	
sposobnosti,	vso	ustvarjalno	
moč	v	človeku,	vse	talente	in	
upodobi	po	Bogu	človekovo	
notranjost,	ki	je	po	izvirnem	
grehu	popačena.

Zakramenti so Božja bližina in milost.
Katoličani	verjamemo,	da	imamo	sedem	zakramen-

tov,	kot	jih	je	postavil	Kristus	in	jih	uresničuje	občestvo	
Cerkve.	Zato	niso	osebna	last	ali	pravica	posameznika,	
ampak	vedno	skupnostno	dogajanje,	čeprav	so	name-
njeni	posamezniku.	Trije	(krst,	birma	in	sveto	Rešnje	
telo)	so	namenjeni	uvajanju	v	krščansko	življenje,	dva	
ozdravljanju	telesa	in	duha	(zakrament	sprave	in	zakra-
ment	bolniškega	maziljenja)	in	dva	poslanstvu	(sveti	
zakon	in	sveti	red).

Število	sedem	je	gotovo	simbolno	število,	ki	pomeni	
polnost	milosti.	Bog	je	človeku	blizu	vedno	in	povsod,	
ko	ga	potrebuje.	Teh	sedem	zakramentov	pa	se	nanaša	
tudi	na	sedem	pomembnejših	trenutkov	ali	situacij	v	

človekovem	življenju.	Krst	odgovarja	rojstvu,	ki	je	goto-
vo	eden	izmed	najbolj	kritičnih	trenutkov	človekovega	
življenja;	 birma	 sodi	 k	 dozorevanju,	 kar	 je	 spet	 zelo	
občutljivo	obdobje;	sveto	Reš-
nje	telo	se	nanaša	na	hranje-
nje,	 ki	 omogoča	 življenje;	 za	-
krament	 sprave	 izpostavlja	
grešno	 situacijo	 človeka,	 ki	
je	 sploh	 zelo	 usodna,	 saj	 se	
je	človek	sam	ne	more	rešiti;	
bolniško	 maziljenje	 odgovar-
ja	 hudi	 bolezni;	 zakrament	
svetega	 zakona	 posebnemu	
stanu,	ki	je	temelj	družine;	za	-
krament	svetega	reda	ali	maš-
niškega	 posvečenja	 pa	 spet	
drugemu	stanu,	ki	je	prav	tako	
namenjen	služenju	Bogu	in	ljudem.	Vse	skupaj	pa	torej	
pomeni,	da	Bog	vedno	prihaja	naproti	človeku	s	tisto	
milostjo,	ki	mu	je	najbolj	potrebna.

Dejanja Kristusa
Zakramenti	so	dejansko	Jezusova	odrešenjska	de-

janja,	 ki	 se	 na	 skrivnosten	 način	 zgodijo	 v	 življenju	
posameznika	in	sicer	po	zunanjih	dejanjih	cerkvene	
skupnosti.	To,	kar	je	bilo	v	zemeljski	dejanjih	Jezusa	
Kristusa,	 je	prešlo	v	vidna	dejanja	Cerkve,	ki	pa	kot	
simboli	nosijo	v	sebi	duhovno	
resničnost	 prav	 osebnih	 de-
janj	Kristusa.	Zato	v	veri	mirno	
rečemo,	 da	 so	 zakramenti	
osebna	 dejanja	 poveličanega	
Kristusa	 simbolizirana	 v	 de-
janjih	 Cerkve.	 Torej	 se	 nas	 v	
zakramentih	 zares	 “dotika”	
Kristus	sam,	ki	je	že	sedeč	na	
Očetovi	desnici.	To	pa	je	gotovo	izredno	sveto	doga-
janje	in	zato	ni	nič	nenavadnega,	da	Cerkev	izredno	
skrbno	varuje	te	dragocenosti	in	si	nadvse	prizadeva,	
da	bi	zakramente	pripravljeni	in	vredno	prejemali.

Ti	zakramentalni	 Jezusovi	 “dotiki”	so	dogodki,	ki	
nas	posvečujejo,	nas	upodabljajo	po	Kristusu,	nas	torej	
pobožujejo;	 kar	 je	 pravzaprav	 največje	 dostojanstvo	
človeka.	 Postati	 Bogu	 čimbolj	 podoben,	 je	 naloga	
vsakega	kristjana	in	končno	vsakega	človeka.

I. Življenje je le pot in ne stalno bivališče
Spomni	se	imen	onih,	ki	so	napolnili	svet	z	zvokom	

svoje	slave	in	je	zgodovina	ohranila	njih	spomin.	Šli	so	
in	 izginili	 onstran	 človeškega	 obzorja.	 Drugi	 hodijo	
po	poteh,	po	katerih	so	ti	šli,	in	kakor	oni,	bodo	tudi	
ti	nekoč	dosegli	zadnjo	postajo	in	pustili	komaj	sled	
svojega	pota.

Kakor	oni	hodiš	tudi	ti	in	izginil	boš	kakor	oni,	ko	
so	prišli	na	konec	poti.	Zakaj	bi	se	torej	navezoval	na	
drevo,	ki	ti	daje	na	poti	svežino	sence,	ko	ti	vendar	ni	
mogoče,	da	bi	se	ustavil	v	zavetju	njegovega	listja.

Življenje	je	pot	v	pravem	smislu	besede.
Množice	neprestano	korakajo	po	njej	naraavnost	

naprej,	ne	da	bi	se	kdo	mogel	vrniti	nazaj.	Vsi	najdejo	

Pierre-Lambert	Goossens

življenje
vzemi ga v njegovem resničnem smislu
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ob	koncu	isti	cilj:	večnost,	ki	edina	ni	več	pot,	ampak	
bivališče.	 Srečno	 ali	 nesrečno,	 kakor	 se	 je	 pač	 kdo	
vedel	na	potu.

II. Življenje je tudi preizkušnja in boj
Bog	ti	ponuja	svoj	raj.	Ne	sili	ti	ga	pa	ne.	Od	tebe	

je	odvisno,	da	ga	dosežeš,	če	boš	zmagovito	šel	skozi	
preizkušnjo,	ki	mu	je	pogoj.

Za	časa	svojega	učenja	si	se	spoprijateljil	s	pojmom	
izkušnje.

Te	preizkušnje	so	bile	zate	izpraševanja	vesti	in	iz-
piti.	Če	hoče	učenec	dobiti	nagrado,	spričevalo,	mora	
iti	zmagovito	skozi	te	preizkušnje.

Življenje	se	ti	kaže	v	isti	luči:	preizkušnje.	Toda	na-
grada	je	odločilne	važnosti.	Namesto	minljive	krone,	
ti	 govori	 sveti	 Pavel,	 boš	 prejel	 neizmerno	 veličino	
slave,	večno	srečo.

Takšna	nagrada	je	prav	gotovo	vredna	plemenitih	
naporov.

Življenje	je	še	več:	je	boj.
Štirje	sovražniki	vstajajo	med	teboj	in	nagrado,	ki	

jo	moraš	doseči.	Zunaj	so:	ljubosumni	hudobni	duh,	
pokvarjeni	svet,	zapeljive	stvari;	znotraj:	tvoje	neure-
jene	strasti.

Za	zmago	je	potrebno	plemenito	bojevanje.
Način	 vojskovanja	 je	 zelo	 preprost:	 proti	 hu-

dobnemu	duhu	molitev	in	premagovanje,	proti	svetu	
in	 stvarem	 vedno	 nezaupanje	 in	 pogosto	 beg,	 proti	

neurejenim	strastem	močan	upor.	Proti	vsem	pogum	
in	vztrajnost.

Krono	 bodo	 prejeli	 hrabri,	 ki	 so	 se	 borili	 do	
konca.

III. Življenje je tudi čas žetve
Oni,	ki	uspejo	pri	 izpitih,	 jih	ne	napravijo	vsi	na	

enak	način.	Za	nekatere	so	samo	nekakšno	skromno	
zadoščenje.	 Drugi	 se	 odlikujejo,	 nekateri	 se	 povz-
dignejo	do	vélikega	odlikovanja.	Nekaj	“asov”	pa	spleza	
na	vrhove	in	tam	snamejo	najvišje	odlike.

Med	letom	so	sejali.	Njihov	vsakdanji	napor,	nepre-
stano	in	vztrajno	delo	jim	tedaj	prinaša	žetev.

Sijaj	žetve	je	navadno	v	sorazmerju	z	naporom	in	
skrbnostjo	pri	delu.	Vplivata	pa	še	dve	stvari:	naravne	
sposobnosti	in	sreča.

Tu	pa	 sreča	 in	naravne	 sposobnosti	 ne	pridejo	v	
obzir.	Za	večnost	seješ	 in	pridelal	boš	sorazmerno	s	
plemenitostjo	v	svojih	setvah.

»Kdor	pičlo	seje,	bo	tudi	pičlo	žel,«	pravi	sveti	Pavel,	
»in	kdor	obilno	seje,	bo	tudi	obilno	žel.«

»Vsakemu	bo	povrnjeno	po	njegovih	delih,«	 ti	za-
trjuje	Sveto	pismo.

Pogum	torej!	Hodi,	bojuj	se,	sej!	To	je	vse	tvoje	ze-
meljsko	življenje.

Neki	dan	se	bo	odprlo	pred	teboj	drugo	življenje,	
kjer	 ti	 bodo	 dejali:	 Počivaj!	 Živi	 v	 miru!	 Raduj	 se	
večno!

Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi?	(Mt	16,26).

Med	stiskami	ali	šibami,	s	katerimi	je	Gospod	udaril	
faraona	in	njegov	Egipt,	te	nadloge	še	ni.	Vse	skupaj,	
namreč	izhod	iz	Egipta,	ki	je	velika	prelomnica	ne	le	
v	zgodovini	Izraela,	ampak	tudi	vsega	človeštva,	se	je	
začelo	z	zahtevo	po	kratkem	dopustu,	ki	naj	bi	ga	faraon	
dopustil	Izraelovim	sinovom,	da	bi	v	puščavi	proslavili	
Božje	ime.

Ker	jim	je	faraon	to	odrekel,	je	Bog	zakrknil	njegovo	
srce,	nakar	so	se	vrstile	nadloga	za	nadlogo,	deset	po	
vrsti,	dokler	ves	Izrael	ni	svoboden,	po	posegu	svojega	
zvestega	Boga,	odšel	iz	egiptovske	sužnosti.	Na	začet-
ku	 2.	 Mojzesove	 knjige,	 ki	 se	 imenuje	 tudi	 Eksodus	
(izhod),	beremo,	s	kakšnim	naročilom	je	Mojzes	stopil	
pred	 faraona:	 »GOSPOD,	 Bog	 Hebrejcev,	 je	 prišel	 k	
nam.	In	zdaj	prosimo,	naj	gremo	tri	dni	hoda	v	puščavo,	
da	darujemo	GOSPODU,	svojemu	Bogu.«	Bila	je	prošnja	
za	 tri	 dni	 dopusta	 –	 da	 bi	 namreč	 faraon	 dopustil,	
da	bi	se	Izrael	za	tri	dni	odpravil	v	puščavo,	da	uredi	
svoje	reči	z	Bogom.	Gospod	je	vedel,	da	do	dopustitve	
–	dopusta	–	ne	bo	prišlo	in	da	bo	moral	poseči	s	svojo	
močno	roko	ter	osvoboditi	Izraela.	Bog	je	poslal	nad	
zakrknjenega	 faraona	 in	njegovo	 ljudstvo	deset	nad-
log,	šib	ali	stisk,	da	bi	bilo	njegovo	izvoljeno	ljudstvo	
osvobojeno	in	privedeno	v	obljubljeno	deželo	Kanaan	

(današnji	Izrael	z	Libanonom,	Sirijo,	Jordanijo,	delom	
Iraka	in	delom	Egipta)	–	med	temi	nadlogami	pa	še	ni	
bilo	nadloge,	ki	jo	poznamo	mi,	namreč	nadloge,	stiske	
in	šibe	dopusta	in	dopustovanja.	Naštejmo	nadloge,	ki	
so	stiskale	faraona	in	njegov	Egipt:	1.	voda,	spremenje-
na	v	kri,	2.	žabe,	3.	komarji,	4.	muhe,	5.	kuga,	6.	tvori,	
7.	toča,	8.	kobilice,	9.	tema	in	10.	smrt	prvorojencev.	
Enajsto	nadlogo,	nadlogo,	stisko	in	šibo	dopusta,	je	Bog	
prihranil	za	današnjega	nezvestega	in	do	temeljnih	reči	
življenja	tako	lahkomiselnega	človeka!

Sta	namreč	dva	dopusta,	je	dvoje	dopuščanj,	glede	
na	to,	kdo	dopušča,	kdo	kaj	dopusti.	Prvo	dopuščanje,	
prvi	veliki	dopust	je	ta,	ki	prihaja	od	Boga,	je	v	tem,	
da	Bog	človeku	kaj	dopusti	in	človek	dopuščeno	stvar	
hvaležno	 sprejme.	 A	 to,	 kar	 je	 v	 tem	 dopuščenem	
temu,	ki	veruje	v	Gospoda,	v	blagoslov	–	osvoboditev	
iz	egiptovske	sužnosti	–	je	lahko	drugemu	v	pogubo:	
faraonu	in	njegovim	zatiralskim	hlapcem.	Ljudem,	ki	
ne	znajo	gledati	pod	površino	dogodkov,	se	tudi	mar-
sikaj,	kar	Bog	dopusti,	da	se	primeri	njegovim	zvestim,	
zdi	poguba	in	kazen,	ko	gre	v	resnici	za	blagoslov,	ki	
našim	očem	še	ni	postal	viden.	Tako	so	bila	tudi	vsa	
zasužnjenja	Izraela	v	njegovi	zgodovini	vse	do	danes	
kratkoročno	in	površno	gledano	hude	nesreče,	stiske	

Vinko	Ošlak
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in	 šibe,	 v	 svojem	 nasledku	 pa	 so	 se	 vedno	 izkazale	
kot	velik	blagoslov	prav	za	to	tako	hudo	preizkušano	
ljudstvo.	In	nič	drugače	kakor	z	Izraelom	ni	z	drugimi	
narodi,	tudi	s	slovenskim;	in	nič	drugače	kakor	z	narodi	
ni	s	posameznikom,	tudi	s	teboj,	ki	to	bereš,	in	z	menoj,	
ki	to	pišem!	Drugi	dopust,	drugo	dopuščanje	pa	je,	kar	
dopusti	samemu	sebi	človek,	kar	mu	dopusti	njegov	
sousodnik,	drug	človek	ali	človeška	oblast	–	in	kar	mu	
dopusti	njegov	tosvetni	vladar	v	ozadju,	knez	teme,	hu-
di	duh.	Prav	iz	tega	drugega	dopuščanja,	ki	ne	le,	da	
ni	božje,	ampak	je	naravnost	protibožje,	saj	v	razmerju	
do	Boga	ni	nevtralnosti,	kot	pravilno	ugotavlja	 tudi	
nemški	filozof	Theodor	Haecker,	pa	se	rojeva	nadloga	
sodobnega	človekovega	dopustovanja,	o	kateri	ne	go-
vorijo	in	pišejo	le	evangeljski	oznanjevalci,	ampak	tudi	
znalci	posvetnih	učenosti:	psihologi,	sociologi	in	drugi,	
ki	vsi	v	zboru	ugotavljajo	isto	stvar,	da	namreč	sodob-
nega	človeka	nobeno	delo	skozi	vse	leto	tako	ne	izčrpa	
in	potlači	kakor	njegov	štirinajstdnevni	ali	enomesečni	
dopust,	ki	si	ga	morajo	tako	drago	plačati	in	v	katerega	
so	vse	leto	polagali	toliko	pričakovanj	in	upov.

Prof.	dr.	Michael	Lehofer,	predstojnik	psihiatrične-
ga	 oddelka	 klinike	 Sigmunda	 Freuda	 v	 Gradcu	 in	
profesor	 na	 graški	 univerzi,	 pravi	 v	 svojih	 odgovo-
rih	 na	 vprašanja	 Kleine	 Zeitunga	 (5.	 avgust	 2007):	
»Obstaja	 tako	 imenovana	dopustniška	depresija.	Ne-
mirnega	duha	 nenadoma	 zajame	 strah.	 /.../	 Za	 seboj	
imam	določene	izkušnje:	vsi	se	veselijo	dopusta,	a	na	
dopustniških	mestih	videvam	bolj	malo	veselih	ljudi,	ki	
ne	bi	bili	opiti.	/.../	Zanimivo	je,	da	imamo	v	časih	vojne	
manj	depresij	kakor	v	časih	miru.	A	pogovorimo	se	o	
uživanju.	Če	se	ves	delovni	teden	veselimo	paradiža	ob	
koncu	tedna,	in	vse	delovno	leto	paradiža	v	dopustu,	in	
vse	delovno	življenje	paradiža	v	času	upokojitve,	tedaj	s	
tem	predveseljem	zamujamo	doživljanje	večine	svojega	
časa.	/.../	Zame	kot	psihiatra	in	psihologa	je	zanimivo:	
kaj	proizvaja	občutek,	da	je	človek	prepuščen	miru?	
Številni	 ljudje	 so	 neprestano	 v	 napetosti,	 tudi	 če	 za	
to	nimajo	nobene	osnove.	/.../	Če	si	stvar	natančneje	
ogledamo,	je	glavni	dejavnik	stresa	kar	lastni	duh,	so	
to	lastna	pričakovanja,	ne	pa	zunanje	okoliščine,	kakor	
ljudje	mislijo.	/.../	Svoje	konflikte	ponesem	s	seboj	na	
dopust.	/.../	Opažal	sem,	da	gre	ljudem	često	na	delov-
nem	mestu	bolje	kot	pa	na	dopustu.«

Naši	starši,	se	pravi	generacija,	rojena	še	pred	prvo	
svetovno	 vojno,	 dopusta	 sploh	 niso	 poznali,	 pa	 so	
imeli	v	sebi	veliko	več	življenjske	moči	in	radosti	kot	
današnji	rod,	ki	se	neprestano	odpravlja	na	kak	dopust,	
cilji	dopustniških	poti	pa	so	vedno	bolj	oddaljeni	in	
eksotični.	 Pri	 človeškem	 dopustovanju,	 pri	 tem,	 kar	
človek	dopušča	samemu	sebi,	kar	mu	dopušča	njegov	
skušnjavski	demon,	namreč	ne	gre	za	resnični	počitek,	
ampak	za	še	veliko	večji	pogon,	kot	ga	doživljamo	na	
delovnih	mestih.	Resnični	počitek	je	namreč	mogoč	
samo	v	Gospodu	in	v	redu	počivanja,	ki	ga	je	Gospod	
določil	 za	človeka	v	 sinajski	zapovedi	o	 spoštovanju	
sedmega	 dne,	 kakor	 beremo	 v	 3.	 Mojzesovi	 knjigi:	
»Šest	dni	opravljajte	delo,	sedmi	dan	pa	je	sobota,	dan	
počitka	 s	 svetim	 shodom;	 ne	 opravljajte	 nobenega	
dela,	to	je	počitek	za	GOSPODA,	kjer	koli	prebivate.«	
Pri	 Izaiju	 pa	 beremo:	 »Delo	 pravičnosti	 bo	 mir,	 sad	
pravičnosti	bo	počitek	in	varnost	na	veke.«	Po	preroku	
Jeremiju	pa	nas	Gospod	pouči:	»Ustavite	se	na	poteh	
in	se	razglejte,	vprašajte	po	stezah	starodavnih	časov,	
kje	je	pot	k	dobremu,	in	hodite	po	njih:	in	našli	boste	
počitek	svojim	dušam.«	Prerok	Mihej	pa	svari,	kot	bi	
govoril	 današnjemu	 množičnemu	 in	 nervoznemu	
dopustniku,	ovešenemu	s	kamerami	spomina	v	prahu:	
»Vstanite	in	odidite,	kajti	to	ni	kraj	za	počitek,	zaradi	
nečistosti,	ki	pogublja	s	presunljivim	pogubljanjem.«	In	
današnjemu	nemirnemu	iskalcu	ustrezne	dopustniške	

destinacije	svetuje	Jezus	sam	v	evangeliju	po	Mateju:	
»Pridite	k	meni	vsi,	ki	ste	utrujeni	in	obteženi,	in	jaz	
vam	bom	dal	počitek.«	Takoj	nato	pa:	 »Vzemite	nase	
moj	 jarem	in	učite	se	od	mene,	ker	sem	krotak	 in	v	
srcu	 ponižen,	 in	 našli	 boste	 počitek	 svojim	 dušam;	
kajti	moj	jarem	je	prijeten	in	moje	breme	je	lahko.«	In	
v	pismu	Hebrejcem	beremo	zagotovilo:	»Kdor	namreč	
stopi	v	njegov	počitek,	se	spočije	od	svojih	del,	kakor	
se	je	Bog	od	svojih.«

Kdor	bo	torej	iskal	počitek	v	tem,	kar	dopusti	Bog,	
in	 bo	 etimologijo	 besede	 “dopust”	 zase	 izpeljeval	 iz	
božjega	dopuščanja,	ta	bo	našel	pravi	počitek	ter	ne	bo	
na	hrupni	in	nespodobnosti	polni	plaži	še	bolj	prekli-
njal,	kakor	je	to	delal	na	svojem	trdem	delovnem	mestu.	
Kdor	pa	bo	vztrajal	pri	iskanju	počitka	in	poživitve	v	
tem,	 kar	 dopuščata	 človek	 sam	 in	 njegov	 demon,	 je	
kljub	 Božjim	 svarilom	 sprejel	 svojo	 odločitev	 in	 vse	
njene	nasledke...
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Trije slavni bratje iz družine Vodušek
Rojstno	mesto	Boža	Voduška	je	slovenska	prestolni-

ca	 Ljubljana,	 kjer	 je	 zagledal	 luč	 sveta	 30.	 januarja	
1905.	Iz	te	družine	sta	znana	tudi	njegova	dva	mlajša	
brata:	Vital	 in	Valens.	Prvi	 je	bil	 le	dobro	leto	mlajši	
Vital,	pesnik,	nabožni	pisec	in	prevajalec.	V	Ljubljani	
je	študiral	bogoslovje	in	bila	1929	posvečen.	Leta	1936	
je	odšel	v	Združene	države	Amerike,	kjer	je	skrbel	za	
slovenske	 izseljence,	 prevzel	 je	 slovensko	 župnijo	 v	
San	 Franciscu	 in	 jo	 upravljal	 do	 svoje	 smrti	 (1973).	
Kot	 mlad	 duhovnik	 si	 je	 v	 domovini	 prizadeval	 za	
liturgično	 prenovo.	 Valens,	 najmlajši	 od	 teh	 bratov	
Voduškov,	 pa	 je	 bil	 etnomuzikolog.	 Po	 študiju	 je	 bil	
pravnik,	vendar	je	večji	del	svojega	življenja	posvetil	
glasbi,	zlasti	preučevanju	ljudske	glasbe.	Dolgo	časa	je	
bil	umetniški	vodja	Slovenskega	okteta,	ki	je	ponesel	
“slavo”	slovenske	pesmi	po	vsem	svetu.	Bil	je	tudi	ured-
nik	glasbenega	dela	izdaje	Slovenske	ljudske	pesmi	I-II	
(1970,	1981).	Umrl	je	na	slovenski	kulturni	praznik,	8.	
februarja	1989.

Božo	se	je	po	ljudski	šoli	in	srednješolskem	guljenju	
klopi	odločil	za	študij	romanistike	na	filozofski	fakulte-
ti	ljubljanske	univerze,	kjer	je	že	s	triindvajsetimi	leti	
diplomiral.	Tedanja	oblast	ga	 je	kot	radikalnega	kul-
turnega	 in	 političenga	 demokrata	 nameščala	 zunaj	
Slovenije.	Dobil	je	suplentsko	mesto	v	Banjaluki,	ko	pa	
so	ga	hoteli	prestaviti	še	bolj	daleč	od	doma,	v	Črno	
goro,	je	službo	odpovedal	in	se	prepisal	na	ljubljansko	
pravno	fakulteto.	Po	diplomi	je	delal	v	odvetniških	in	
sodnijskih	 službah	 po	 raznih	 slovenskih	 krajih	 (Lju-
bljana,	Višnja	Gora,	Ptuj,	Maribor).	Leta	1939	je	odprl	
lastno	odvetniško	pisarno	v	Črnomlju.

Uporni pesnik in njegov “Odčarani svet”
Božo	Vodušek	se	je	kot	pesnik	oglasil	zelo	zgodaj,	o-

koli	leta	1920,	in	pripadal	je	mlajši	generaciji	katoliških	
ekspresionistov,	a	ga	je	od	vsega	začetka	motila	bivanjs-
ka	groza	in	praznosta,	kar	je	izrazil	med	drugim	v	pesmi	
Prečute	noči,	kjer	je	zapisal:	»Mi smo žejni vodnjaki 
– v zapuščenih dolinah suše.«	Prve	pesmi	je	objavil	v	
rokopisnem	dijaškem	listu	Pramen,	potem	pa	je	nekaj	

let	 objavljal	 v	 Domu	 in	 svetu,	
ko	 se	 je	 pridružil	 katoliškemu	
kul	turnemu	 krogu,	 v	 katerem	
je	 ostal	 do	 začetka	 tridesetih	
let.	V	polemiki	o	odnosu	med	
umetnostjo	in	svetovnim	nazo-
rom,	ki	je	zlasti	okoli	leta	1929	
potekala	med	Josipom	Vidmar-
jem	 in	 katoliškimi	 besednimi	
umetniki,	se	je	Vodušek	odloč-
no	postavil	na	katoliško	stran.	
Vidmar	 je	 zagovarjal	 misel:	
umetnik	 ne	 sme	 dovoliti,	 da	
bi	ga	pri	njegovem	ustvarjanju	
zavestno	vodil	njegov	svetovni	nazor.	Vodušek	mu	je	
očital,	da	v	»spopadu	s	krščanstvom	ravna	kot	 ‘pros-
vetljenec’	iz	Goethejevih	časov	ter	‘naravno	metafiziko	
in	moralo’	presaja	v	XX.	stoletje.	Zato	pa	ne	vidi,	da	
se	vprašanje	katoliškega	pisatelja	nikakor	ne	pojavlja	
kot	umetniški	problem,	ampak	le	kot	moralni«	(Franc	
Zadravec).	Prav	tiste	čase	pa	je	preživljal	hudo	krizo	
razmerja	do	nazorske	skupnosti,	iz	katere	je	prihajal.	
Po	 svojem	 izstopu	 je	v	proznem	sestavku	Mladinski	
probem	(Sodobnost,	1934)	zapisal,	da	je	volja	po	etični	
doslednosti	 njega	 in	 vrstnike	 pripeljala	 v	 katoliško	
mladinsko	gibanje.

Ko	pa	 je	videl,	da	v	katoliških	vrstah	ni	 resnične	
pripravljenosti	 za	 ureditev	 narodnega	 in	 socialnega	
vprašanja,	 se	 je	 oddaljil.	 Bil	 pa	 je	 nezaupen	 tudi	 do	
marksistov,	pri	katerih	je	videl	novo	dogmatičnost	in	
vezanost.	Šel	je	med	upornike,	ki	stojijo	sami.	Po	dolgih	
prizadevanjih	mu	je	uspelo	izdati	prvo	pesniško	zbirko	
z	značilnim	naslovom	Odčarani	svet	(1939).	 »Svet	 je	
odčaran,	 pregledan,	 brez	 slepil,	 ki	 jih	 je	 navdihnil	
človeku	ali	ki	jih	je	človek	vezal	z	njegovim	videzom«	
(Lino	Legiša).

Poezija –
»božanska iskra«, pa tudi »trda kost«
Po	sodbi	literarnih	zgodovinarjev	je	bil	Voduškov	

Odčarani svet	 najpomembnejša	 pesniška	 zbirka	 pri	

naša kultura
Silvester	Čuk

BOŽO VODUŠEK
30. januarja 1905 – 28. julija 1978

V slovenski književnosti zavzema Božo Vodušek posebno mesto: njegova poezija je izraz 
človekovega osebnega iskanja in odkrivanja, pravzaprav iskateljstva, saj to iskanje že vnaprej 

nima določenega konca (Boris Paternu). Svojo filozofijo iskateljstva je kasneje dopolnil s
filozofijo sizifovstva, brezupnega prizadevanja. Pesniško je izšel iz kroga katoliškega

ekspresionizma, v tridesetih letih pa se je preusmeril v kritično novi realizem ter uporabljal 
klasične pesniške oblike, zlasti sonet. Po drugi svetovni vojski je postavljal most med nekdanjim 

in novim ekspresionizmom.
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nas	 tik	 pred	 drugo	 svetovno	 vojsko	 in	 je	 bila	 lepo	
sprejeta,	razen	pri	skrajno	konservativnih	desničarjih	
in	na	komunistični	levici.	Vanjo	je	sprejel	tudi	nekate-
re	pesmi	 iz	zgodnjih	 let,	ne	pa	religioznih	pesmi,	ki	
jih	 je	do	leta	1931	objavljal	v	Domu	in	svetu,	v	kate-
rih	 nemirni	 iskalec	 včasih	 še	 najde	 kolikor	 toliko	
pomirljiv	stik	z	Bogom.	Po	letu	1934	svoja	iskanja	in	
razmišljanja	 preliva	 v	 sonete	 in	 spada	 med	 največje	
slovenske	sonetiste	po	Prešernu.	Voduškova	pesem	je	
pesem	 »bolečega	 razuma«,	 ki	 izpoveduje	 tesnobo	 in	
trpnost	slovenskega	razumnika.	Ko	se	je	pesnica	Lili	
Novy	zgrozila	nad	njegovimi	»podivjanimi»	pesmimi,	
ji	je	v	sonetu	Poet v zadregi	odgovoril,	da	poezija	ni	le	
»božanska	iskra,«	da	ne	raste	le	iz	tega,	kar	je	moč	le	v	
slutnji	doživeti,	kakor	je	trdila	Novyjeva,	temveč	mora	
v	njej	imeti	prostor	tudi	»trda	kost«	–	najbolj	vsakdanja	

vsakdanjost,	ki	 jo	mora	pesnik	»glodati«	tudi	z	jedko	
besedo.	Vodušek	je	trdil,	da	pesniška	slava	pripada	le	
tistemu,	kdor	drzno	razkriva	dušo,	nikar	pa	nežnim,	
polepotenim	glasovom,	ki	življenje	idealizirajo.

Vodušek	se	je	leta	1943	pridružil	partizanom	v	Beli	
Krajini,	 po	 vojski	 je	 delal	 najprej	 v	 raznih	 upravnih	
službah,	 nato	 pa	 dvajset	 let	 (1953-1973)	 kot	 znan-
stveni	svetnik	na	Inštitutu	za	slovenski	jezik	pri	SAZU.	
Leta	1976	je	za	svoje	pesniško	delo	prejel	Prešernovo	
nagrado.

Vzporedno	z	izvirnim	pesnjenjem	je	potekalo	tudi	
Voduškovo	prevajalsko	delo.	Že	v	dijaških	letih	je	preva-
jal	nemškega	pesnika	Georga	Trakla,	po	drugi	svetovni	
vojski	pa	se	je	posvetil	prevajanju	Goetheja	(prvi	del	
Fausta,	1955)	in	francoskega	pesnika	Baudelaira.	Smrt	
mu	je	iztrgala	pero	iz	rok	28.	julija	1978.

Med	Nemčijo	in	Dansko	je	ožji	obmejni	pas,	v	kate-
rem	 sta	 prisotni	 obe	 manjšini:	 danska	 v	 Nemčiji	 in	
nemška	na	Danskem.	Ker	sta	ti	dve	državi	briljanten	
primer	pragmatičnosti,	sta	“manjšinski	problem”	rešili	
na	zelo	enostaven	nači:	veljala	bo	recipročnost.	Ker	
pa	 ni	 ena	 država	 enaka	 drugi,	 vse	 ne	 poteka	 vedno	
tako	linearno.	Predvsem	dobiva	nemška	manjšina	na	
Danskem	znatno	več	denarja	od	svoje	matice.	Nemčija	
bogato	podpira	vse	nemške	jezikovne	pasove	in	otoke	
v	drugih	državah,	nekako	na	podlagi	dveh	razlogov:	
enega	javnega,	drugega	pa	prikritega.	Glavni	razlog	naj	bi	

bilo	seveda	podpiranje	kulturnega,	ekonomskega	in	po-
litičnega	življenja	sonarodnjakov	v	drugih	državah,	pri-
kriti	razlog	pa	bi	lahko	bilo	tudi	preprečevanje	prihoda	
dodatnih	(nemških)	priseljencev	v	nemško	državo,	ki	je	
že	tako	in	tako	preobljudena,	predvsem	pa	mora	krepko	
seči	v	žep,	da	sanira	dvoj	novi	vzhodni	ud.

Nemci	na	Danskem	so	avtohtoni	prebivalci	področ-
ja	imenovanega	Nord Slesvig	na	meji	z	Nemčijo.	Dejan-
sko	je	to	področje	prešlo	v	danske	roke	šele	leta	1920	
kot	 rezultat	volitev,	na	katerih	se	 je	večina	(75.000)	
izrekla	 za	 priključitev	 danski	 državi.	 Skoraj	 celotna	
nemška	skupnost,	ki	je	takrat	štela	kakih	25.000	ljudi,	
se	je	takrat	izrekla	za	Nemčijo.	Problem,	s	katerim	se	je	
nemška	skupnost	morala	soočiti	in	katerega	posledice	
so	 še	 danes	 vidne,	 je	 bila	 popolna	 neorganiziranost	
skupnosti.	Nemci	v	novi	državi	niso	imeli	svojih	vodi-
teljev,	predvsem	pa	jim	je	skoraj	v	celoti	manjkal	ves	
izobraženi	sloj	državnih	uslužbencev	in	učiteljev,	kakih	
15.000	oseb,	ki	so	se	med	leti	1919	in	1921	preselile	
na	 nemška	 tla.	 Nemci	 pa	 so	 bili	 (in	 so	 še	 vedno...)	
odločni	in	pragmatični,	zato	jim	je	kaj	kmalu	uspelo	
organizirati	politično	gibanje,	imenovano	Schleswiger 
Wahlverein	 (Volilno	združenje	območja	Schleswig).	
Prvi	 dosežek	 tega	 gibanje	 je	 bilo	 ponovno	 odprtje	
nemških	 šol,	 kasneje	 pa	 aktivno	 kulturno	 delovanje	
in	ustanovitev	nemškega	časopisja.	Zakonski	zvon	je	v	
danski	državi	zvonil	nekoliko	drugače.	Danska	država	
je	vedno	nasprotovala	posebnim	zakonom	v	prid	na-
rodnim	manjšinam.	Načelno	je	bila	danska	zakonodaja	
že	sama	po	sebi	dokaj	liberalna	in	zato	ni	preprečevala	
razvoja	 manjšin.	 Edini	 uradni	 jezik	 pa	 je	 bil	 in	 je	 še	
vedno	le	danski.

Temen	 oblak	 se	 je	 nad	 nemško	 manjšino	 seveda	

evropa narodov
Vida	Valenčič

Nemci na Danskem
najsevernejši del nemškega naroda

Nord Slesvig – Kolding
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zgrnil	v	obdobju	nacizma.	V	njeno	samostojno	politično	
gibanje	so	se	vrinili	nacisti,	nasprotovanje	vsemu,	kar	
je	 bilo	 nemško,	 pa	 je	 doseglo	 višek	 leta	 1940,	 ko	 je	
Hitler	vkorakal	na	Dansko.	Po	vojski	 so	bile	 rane	še	
tako	boleče,	da	se	niso	mogle	na	vrat	na	nos	zaceliti.	
Več	kot	3.000	nemško	govorečih	danskih	državljanov	
je	bilo	obtoženih	kolaboracionizma:	odvzeta	jim	je	bila	
zemlja,	nemški	pastorji	so	bili	izgnani,	nemške	šole	pa	
takoj	zaprte.	Danska	pa	je	tak	tip	države,	ki	vedno	gleda	
naprej.	Blažilno	na	vojno	rano	je	delovalo	srečanje	med	
Nemčijo	in	Dansko	v	Bonnu	leta	1955.	Podpisana	je	
bila	(že	omenjena)	“Deklaracija	Bonn-Kopenhagen”,	
ki	predstavlja	temeljni	kamen	v	snovanju	nove	dobe	
in	novih	odnosov	med	obema	državama.

Danes	obstajajo	na	Danskem	številne	privatne	os-
novne	in	srednje	šole,	v	katerih	je	učni	jezik	nemščina.	
Denar	zanje	posreduje	nemška	država.	Kljub	temu	da	

so	Nemci	na	Danskem	dobro	kulturno	organizirani,	se	
morajo	skoraj	vsakodnevno	spopadati	z	večnim	prob-
lemom	asimilacije.	Nord Slesvig	je	izredno	periferično	
področje,	tako	da	se	mora	vsa	študijska	in	kvalificirana	
delovna	sila	izseljevati	v	Kopenhagen.	Dodatni	prob-
lem,	ki	ga	bodo	prej	ali	slej	morali	rešiti,	je	tudi	odvis-
nost	od	Nemčije,	tako	ekonomska	kot	kulturna.	Nem-
ški	dnevnik	na	Danskem	Der Nordschleswiger	pišejo	
na	Danskem,	tiskajo	ga	pa	takoj	čez	mejo	v	Nemčiji,	
profesorji	na	večernih	tečajih	nemškega	jezika	priha-
jajo	iz	Nemčije,	knjigarne	in	knjižnice	so	polne	knjig	
nemških	avtorjev	iz	matice,	zbore	in	orkestre	pravtako	
vodijo	dirigenti	iz	matice	in	tako	naprej.	Gledano	tako	
iz	daljave	zgleda,da	se	je	danski	živelj	na	nemških	tleh	
trdneje	postavil	na	svoje	noge,	medtem	ko	se	Nemci	
v	tej	skandinavski	(brezhibno	urejeni)	državici	veliko	
bolj	naslanjajo	na	svojo	močno	matico.

Vprašanje	narodne	istovetnosti	je	zelo	važno	tako	
za	muslimane,	ki	so	prišli	na	novo,	kot	za	tiste,	ki	žive	v	
Evropi	že	dalj	časa.	Morajo	postati	ponosni	na	to,	da	so	
člani	neke	države.	Če	žive	v	Italiji	in	se	vključijo	v	itali-
jansko	narodnost,	morajo	biti	sposobni	reči	»Jaz	sem	
Italijan«	ne	samo	zato,	ker	lahko	dobijo	italijanski	potni	
list	ali	ker	njihove	noge	stoje	na	italijanskih	tleh	(isto	
velja	tudi	za	muslimane,	ki	so	v	Sloveniji,	op. ur.).

Nekaj	 nemogočega	 se	 je	 zgodilo	 pred	 časom	 v	
Milanu,	ko	je	skupina	arabskih	(egiptovskih)	staršev	
iztrgala	 svoje	 otroke	 iz	 javne	 šole	 in	 odprla	 arabsko	
šolo:	razumniki	in	politiki	so	poveličevali	to	izbiro	kot	
prizadevanje	za	»ne	izgubiti	korenin«	in	imeti	pouk	v	
arabskem	jeziku.	To	ni	bila	prednost	niti	zanje	niti	za	
državo.	To	je	naloga	družine	ali	kvečjemu	kake	kultur-
ne	skupnosti	(v	Ameriki	imamo	za	kaj	takega	sobotne	
šole,	op. ur.).

Naloga	politikov	bi	morala	biti,	da	bi	jim	pomagali	
vključiti	 se	 v	 družbo,	 najti	 delo,	 zagotoviti	 dostojno	
stanovanje	za	primerno	ceno,	to	pa	vse	pod	pogojem,	
da	hočejo	sprejeti	način	življenja	v	tisti	državi.	Če	se	
kak	mlad	čuti	nekoristnega,	da	so	do	njega	nezaupljivi,	
da	ni	cenjen,	da	je	brez	dela,	potem	postane	beg	v	vero	
neizogiben	in	se	začne	politično	pojmovanje	vere	kot	
nasprotovanje	 temu,	 kar	 mu	 povzroča	 bolečino,	 ali	
proti	družbenemu	položaju,	v	katerem	se	je	znašel.	Za	
sprejem,	da	je	tvoja	istovetnost	v	kulturi	dežele,	v	kateri	

živiš	(in	ne	v	veri),	je	potrebna	vzgoja	in	razmišljanje,	
kako	priti	do	tega.	Od	zdaj	dalje	prava	beseda	ni	več	
multikulturalizem,	ampak	integracija.

Danska:
integracija proti fundamentalizmu
To	sta	na	Danskem	odkrila	Karen	Jespersen	in	Ralf	

Pittelkow,	pisca	knjige,	ki	je	takoj	postala	uspešnica.	
Oba	 pisca	 sta	 znana	 člana	 socialno-demokratske	
stranke:	Jespersenova	je	bila	notranja	ministrica,	Pit-
telkow	 pa	 svetovalec	 premierja	 pred	 padcem	 levice	
leta	2001.

Oba	sta	bila	pristaša	multikulturalizma,	spoštovanja	
in	 sprejemanja	 kultur.	 Po	 zadevi	 z	 Mohamedovimi	
karikaturami	sta	še	enkrat	pregledala	svoje	stališče	in	
napisala	knjigo	z	naslovom	“Islamister	og	Nivister”	kar	
pomeni	“Islamizem	in	naivnost”.

Pisca	poudarjata	grožnjo:	fundamentalisti	pridobi-
vajo	vedno	več	pristašev	med	mladimi	v	Evropi.	Po-
skušajo	se	vmešavati	v	življenje	ljudi,	tudi	tistih,	ki	so	
se	vključili	v	družbo:	kako	se	oblačiti,	kaj	jesti,	kako	se	
soočati	z	določenimi	problemi	in	podobno,	 in	sicer	
tako,	da	se	ločijo	od	drugih.	Njihova	grožnja	je,	da	tisti,	
ki	ne	dela	tako,	zgine	kakor	sol	v	vodi.

Za	to	rast	islama	pisca	obtožujeta	zapad,	ki	je	pove-
ličeval	 ta	 položaj	 “kulturnega	 geta”	 z	 izgovorom	 ali	
idejo	multikulturalizma.	»Tako	Danska	kot	vsa	Evropa	

islam
Samir	Khalil	Samir

multikulturalizem in islam
muslimani v Evropi: “NE!” getu, “DA!” integraciji

Zmota multikulturalizma je, da zapira kulture v nepremičen geto.
Pri muslimanih to onemogoča integracijo v narodno istovetnost in pospešuje fundamentalizem.

Vprašanja, ki jih rešuje pisec, bodo prej ali slej pomembna tudi za Slovenijo in druge dežele.
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mora	stremeti	za	tem,	da	integrira	muslimane,	ki	so	
že	navzoči	v	njihovi	skupnosti,«	pravi	Pittlekow.	»Isla-
mizen	 je	 smrtno	 nevarna	 totalitarna	 ideologija…	 Če	
kaka	ženska	ne	nosi	muslimanskega	zagrinjala,	so	is-
lamisti	pripravljeni	izvajati	hude	pritiske	in	groziti	z	
nasiljem,	da	bi	jo	prisilili	nositi	ga.	Ta	način	vsiljevanja	
islamskih	načel	za	vsako	ceno	je	enako	avtoritaren	kot	
komunizem.«

Knjiga	 je	nemudoma	vplivala	na	Dance.	Eden	od	
kandidatov	na	volitvah,	Fogh	Rasmussen,	je	na	primer	
predložil	muslimanom	tole:	»Dobrodošli	ste,	če	pride-
te	 in	 se	 vključite	 v	 družbo	 in	 daste	 svoj	 doprinos	
naši	 družbi.	 Niste	 pa	 dobrodošli,	 če	 prihajate	 samo	
izkoriščat	položaj	in	prejemat	pomoč.«	Če	priseljenci	
sodelujejo	v	družbi	in	v	razvoju	dežele,	potem	bodo	z	
njimi	ravnali	kot	z	državljani	z	enakimi	pravicami	kot	
z	Danic.	Če	pa	ne,	…

Predlog	so	odobravali	vsi.	Zdaj	vodi	naslednje	na-
čelo:	ne	moremo	sprejeti	 ljudi,	ki	pridejo	sem	samo	
zato,	 ker	 je	 življenje	 zagotovljeno,	 ker	 dobe	 pomoč	
proti	brezposelnosti,	zdravstveno	oskrbo	in	podobno.	
Za	vključevanje	v	družbo	moramo	postavljati	pogoje.

Knjiga	je	obtožba	(kot	pravi	podnaslov)	in	je	korist-
na	za	razumevanje	mehanizmov	integracije	v	deželah,	
ki	imajo	dolgoletne	izkušnje.	V	Italiji	je	poslanec	Na-
ser	 Khader,	 sirijskega	 izvora	 in	 vodja	 demokratskih	
muslimanov,	 izjavil,	 da	 knjiga	 postavlja	 upravičena	
vprašanja.	»Islamistična	grožnja	obstoja	in	smešno	bi	
jo	bilo	podcenjevati.«

V	svoji	knjigi	pisca	s	prstom	pokažeta	na	zadevo	ka-
rikatur	in	na	opravičilo	danske	vlade	Savdski	Arabiji.	
Pravita,	da	ni	mogoče	popuščati	pri	svobodi	besede	in	
da	imamo	pravico	kritizirati	tudi	islam.	Morebiti	bi	bilo	
treba	dodati:	»tudi	Jude	in	izraelsko	državo.«

Zadeva	s	karikaturami	je	bila	zvok	budilke	tudi	za	
nekatere	dele	islamskega	sveta.	Nek	islamski	pisec	je	
rekel:	»Nimam	namena	braniti	nekega	islama,	ki	pod-
pira	teroriste.	Ko	neka	vera	začne	iti	v	smeri	nasilja	in	
fundamentalizma,	jo	moramo	kritizirati.«

Koran in ustava
Nedavno	je	na	Danskem	nastala	nova	stranka	SIAD	

(Stop	islamizaciji	Danske).	Ta	zahteva	prepoved	tistih	
odlomkov	Korana,	ki	nasprotujejo	danskim	zakonom,	
in	 predlaga	 naslednje:	 kdor	 navaja	 verze	 Korana,	 ki	
nasprotujejo	danski	ustavi,	mora	biti	kaznovan,	ker	je	
ustava	nad	vsemi	drugimi	zakoni.	Navajajo	člene	67-69	
danske	 ustave,	 ki	 pravi:	 »Izpovedovanje	 vere	 je	 svo-
bodno	pod	pogojem,	da	se	izvaja	v	skladu	z	danskimi	
zakoni	in	da	ne	moti	javnega	reda«.

Vse	to	je	jasno	znamenje,	da	se	začenja	razmišljati	o	
možnem	nasprotju	med	ustavami	evropskih	držav	in	
nekaterimi	zakoni	Korana.

Tudi	na	Danskem	sta	glede	tega	dve	usmeritvi:	“leva,	
poglihovci”,	ki	hoče	spoštovati	kulturo	drugih	češ	da	
naša	 ni	 absolutna,	 ali	 pa,	 da	 moramo	 	 biti	 strpni	 in	
dati	nekaj	časa,	da	bi	bili	muslimani	sčasoma	sposobni	
ta	 korak;	 in	 druga,	 ki	 ne	 priznava	 odlaganja	 in	 stoji	
na	stališču,	naj	gre	tisti,	ki	se	ni	sposoben	vključiti	v	
družbo,	živet	drugam.

Nujno	je	priti	do	politike	priseljevanja	in	vključeva-
nja	v	družbo,	ki	so	bo	lotila	družbenih	vzrokov	islamiz-
ma:	koncentracije	priseljencev	v	četrtih	po	narodnost-
nem	izvoru,	getizacije	prebivalcev,	ki	žive	izključno	od	
socialnih	pravic,	obnavljanja	tradicionalnih	odnosov	
med	 spoli	 in	 generacijami,	 neznanja	 jezika	 dežele,	
množitve	 fundamentalističnih	 imamov,	 dejavnosti	
islamističnih	skupin,	brezposelnosti.	Toda	nesoglasje	
med	desnimi	in	levimi	politiki	je	ovira	pri	oblikovanju	
take	politike.

Mladi muslimanski blogerji
iščejo svobodo
Mi,	zahodnjaki,	se	ne	zavedamo,	da	potrjevanje	na-

še	istovetnosti	pomaga	tudi	muslimanom,	da	najdejo	
pogum	govoriti	jasno,	začeti	reformo	islam	in	onemo-
gočiti	 fanatizem	 in	 fundamentalizem.	 V	 Egiptu	 je	
povzročila	 škandal	 zgodba	 Abdelkareema	 Nabil	 So-
limana,	 mladega	 aleksandrijskega	 blogerja,	 znanega	
pod	imenom	Karim	Abdul,	študenta	univerze	Al	Azhar.	
Pripada	pobožni	muslimanski	družini	in	je	začel	brani-
ti	ženske	ker	da	ženske	v	Egiptu	in	v	islamskem	svetu	
niso	zaščitene.	Zato	je	napisal	nekaj	blogov.	Napadli	so	
ga	in	obsodili	na	štiri	leta	zapora,	češ	da	je	razžalil	islam.	
Obsodba	je	bila	izrečena	pol	ure	po	tem,	ko	se	je	proces	
začel:	kaže,	da	je	bilo	vse	vnaprej	pripravljeno.

In	 pri	 tem	 je	 Egipt	 še	 dežela	 zmernega	 islama.	
Pa	 tudi	 tukaj	 je	 islam	 nedotakljiv.	 Na	 ta	 način	 pa	
islam	 tvega,	 da	 bo	 nastal	 val	 odklanjanja,	 generacija	
sovražnikov	vere.	Zelo	številni	mladi,	ki	jim	uspe	priti	
v	stik	in	primerjavo	s	kako	drugo	kulturo	–	bloger	zna	
angleško	–	iščejo	bolj	uravnovešen	način	kako	živeti	
vero,	ki	ni	edino	življenjsko	obzorje.	To	prizadevanje	
narašča	prav	zdaj,	ko	narašča	fundamentalizem.

Evropa in muslimani
združeni proti integralizmu
Za	sklep:	potrjevanje	evropske	istovetnosti	v	Evropi	

in	borba	muslimanov	proti	fanatičnim	elementom	v	
islamu	je	ena	in	ista	borba	proti	vsaki	obliki	verskega	
fundamentalizma	 in	 ekstremizma.	 V	 resnici	 se	 ta	
fundamentalizem	ne	zaletava	proti	močnim	oblastem	
države,	ampak	proti	kulturi,	vključevanju	v	družbo	in	v	
sprejemanje.	Islamski	fundamentalistični	načrt	uspeva	
samo	v	svetu,	ki	je	slaboten	glede	svoje	istovetnosti,	pa	
naj	bo	v	Evropi	ali	pa	v	arabskih	deželah.

Nujno	 je,	 da	 Evropa	 ostane	 zvesta	 svojim	 zako-
nom	in	tradicijam	in	ne	popušča	multikulturalizmu.	
Istočasno	mora	Evropa	predložiti	 tudi	humanistični	
načrt	z	versko	razsežnostjo.	Toda	če	se	Evropa	predsta-
vlja	kot	ateističen,	materialističen,	nemoralen	projekt,	
potem	ne	počne	drugega	kot	utrjuje	fanatike	na	drugi	
strani.

Močna	evropska	istovetnost	pomaga	muslimanom	
premagati	fundamentalizem.	Moralni	relativizem	(vse	
je	prav)	in	zapadni	materializem	samo	utrjujeta	islam-
ski	integralizem.	Fundamentalizem	in	integralizem	sta	
rodovitna	zemlja,	na	kateri	raste	terorizem.	Proti	temu	
se	pa	ni	mogoče	boriti	z	vojsko,	ampak	z	družbenim	
načrtom.
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Japonska	poletja	so	pač	takšna,	da	vplivajo	na	polt	
in	na	oči.	Da	postane	polt	rahlo	rjave	barve,	ni	težko	
razumeti.	Toda	oči?	Seveda	ne	postanejo	rjave;	zožijo	se.	
Se	prav,	mišice	okrog	oči	izvajajo	pritisk	na	oči,	da	se	
–	vsaj	malce	–	zožijo.	Zaradi	žarečega	sončnega	blišča.	
Vse	to	se	dogaja	naravno	in	tega	ne	čutiš.	Nekateri	pa	
to	kombinacijo	polti	in	oči	opazijo.	Nekateri	potem	na	
tej	podlagi	preidejo	v	sklepanje.	Ne	morem	jim	tega	
preprečiti.	 Dogaja	 se	 v	 nevidnem	 notranjem	 svetu	
človekovem.	Tu	se	konča	teorija	in	začne	se	s	teorijo	
povezovati	 življenje.	 Na	 njegovem	 odru	 je	 poletje	 v	
japonskih	hribih	na	otoku	Kjúšu	(ta	–u	na	koncu	je	
del	imena:	otok	se	imenuje	Kjúšu).

Zmenili	smo	se,	prijatelji	in	jaz,	da	se	za	dva	dni	na-
stanimo	v	zmerno	dragem	hotelu.	V	tej	slikoviti	pokraji-
ni	 okrog	 vulkana	 Áso	 ni	 hotelov	 brez	 sopridevnika	
“drag”.	 Izkustveno	 jih	 takole	 razporejamo:	 zmerno	
drag,	drag,	razkošen.	A	pokrajina	s	svojo	prostranostjo,	
tihoto,	nebesno	bližino	 in	vročino	blažečim	vetrom	
odtehta	pomanjkljivosti	zmerno	dragega	hotela…

Zmenili	smo	se,	da	se	dobimo	malce	pred	večerjo.	
Nismo	vedeli,	da	je	prav	ta	dan	bila	napovedana	velika	
skupina	Japoncev,	ki	živijo	na	Havajih.	Prvo	skupino	
starejših	ljudi	je	avtobus	že	pripeljal	pred	hotel;	videl	
sem	jih,	kako	so	se	počasi	razhajali	v	svoje	sobe.	Bil	sem	
prvi	iz	naše	skupine	pri	hotelu;	dovolj	je	bilo,	da	sem	se	
najavil	kot	pripadnik	določene	skupine.	Ker	je	bil	zanjo	
odgovoren	Japonec	z	vsemi	svojimi	podatki,	je	bilo	za	
nas	ostale	bolj	enostavno	kar	zadeva	podrobnosti.	Na	
nekaj	vprašanj	pa	je	bilo	treba	odgovoriti.	Niso	bila	tež-
ka,	lahko	sem	to	opravil	v	japonščini.	To	dejstvo	in	moj	
obraz	–	in	morda	še	kaj	drugega,	ne	vem	–	je	zavedlo	
blizu	stoječo	novinarko,	da	me	je	smehljaje	nagovorila	
držeč	v	roki	zajetno	beležnico:

»Dobrodošli	na	Japonskem!	Kako	gredo	stvari	na	
Havajih?«

Tako	ljubeznivo	in	pozorno	me	gleda,	da	ji	ne	mo-
rem	takoj	reči,	da	nisem	Havajec	in	še	nikdar	nisem	
bil	tam.

»V	soncu	je	nebo	modro,	valovi	so	modri,	še	veter	
se	zdi	moder,«	ji	rečem.

Dobro	me	razume.
»Ko	pa	dežuje,	nadaljujem,«	in	z	levim	očesom	opa-

zujem	vhod	v	hotel,	»se	modra	barva	spremeni	v	sivo	
–	tako	kot	tukaj	na	Japonskem.«

Smehljaje	piše	v	svojo	beležnico	in	ne	opazi,	da	sem	
rekel	»kot	tukaj	na	Japonskem,«	čeprav	smo	imeli	že	
teden	dni	poletno	modrino.	Odkod	vem	za	sivino	na	

Japonskem?	Morda	pa	novinarka	ne	bere	detektivskih	
romanov…

V	tem	trenutku	se	pri	hotelskem	vhodu	pojavi	drugi	
del	Havajcev.

»Glejte,	 gospodična,	 človeka,	 ki	 nosi	 japonsko	 in	
ameriško	zastavico	–	on	Vam	bo	dal	kar	se	da	natančne	
informacije.«

Novinarka	se	opravi	k	njemu,	ki	kar	sopiha	od	vz-
penjanja	iz	doline	navkreber.	Živžav	napolni	dvorano.	
Neopazno	 izginem.	 Vodjo	 naše	 skupine	 sem	 zvečer	
prepričal,	 da	 nam	 veliko	 število	 Havajcev	 narekuje	
določeno	 taktiko:	 biti	 prvi	 pri	 zajtrku	 in	 zadnji	 pri	
večerji.

Na	dan	odhoda,	 tretji	dan,	sem	prosil	vodjo	naše	
skupine:

»Ali	mi	lahko	posodite	klobuk	ali	kapo?	Še	zdaj	ču-
tim	včerajšnje	sonce	na	glavi.«

Peš	 smo	 se	 odpravili	 iz	 hotela	 v	 dolino.	 Potegnil	
sem	čepico	globoko	na	oči,	srajčni	ovratnik	pa	tako	
zavihal,	 da	 v	 jutranji	 megli	 ni	 bilo	 na	 vpogled	 dosti	
obraza.	Prvi	topli	žarki	so	začeli	ogrevati	ozračje.	Med	
potjo	se	srečamo	z	odprtim	avtomobilom.	Poleg	šoferja	
sedi	“moja”	novinarka,	ki	nam	vsem	mahne	v	slovo.	Naš	
vodja	je	bil	najmočnejši		v	naši	skupini	in	kot	tak	je	nosil	
širok	nahrbtnik.	Stopal	sem	za	tem	nahrbtnikom,	da	bi	
ostal	neopazen.	V	dolini	čakamo	na	avtobus.	Vodja	se	
obrne	k	meni:

»Imate	krasno	oranžno	majico	na	sebi.	Tudi	v	gorski	
megli	je	ne	moreš	zgrešiti.	Morate	mi	povedati,	kje	ste	
jo	kupili.«

Ko	 pride	 avtobus,	 vrnem	 čepico	 vodji.	 Res	 je	 ni-
sem	vajen.	V	Tokiu	sem	oranžno	majico	pri	cerkvici	
Kičidžódži	vtaknil	v	zaboj	“Za	uboge”.

Bolje	 je,	 da	 nadaljujem	 zdaj,	 ko	 mi	 spomin	 ogre-
va	 podobno	 poletno	 sonce.	 Iz	 predmestne	 tokijske	
postaje	 se	 vračam	 k	 skupini	 hiš,	 bolje	 rečeno	 hišic.	
Lahko	bi	jo	ubral	po	glavni	cesti,	a	je	preveč	hrupna	
in	prašna.	Raje	imam	daljšo	pot	med	polji	in	njivami,	
ki	 me	 veselo	 spremljajo	 z	 raznovrstnimi	 cvetlicami.	
Beseda	 “raznovrsten”	 skriva	 –	 pravzaprav	 odkriva	
–	mojo	malomarnost	v	šoli:	nisem	se	naučil	imen	vsaj	
tistih	cvetlic,	ki	jih	tako	rad	gledam	in	ki	jih	najdem	
tudi	marsikje	na	Japonskem.

Ob	 poti	 me	 iznenadi	 dekletce	 kakih	 treh	 let.	 Na	
rami	 ji	 počiva	 rožnat	 sončnik.	 Gleda	 me	 z	 velikimi,	
razprtimi	očmi,	malce	nagne	glavico	na	stran,	kar	je	
na	Japonskem	večkrat	znamenje	vljudnega	vprašanja.	
In	mi	z	ljubkim	glaskom	reče:

misijoni
P.	Vladimir	Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

otemnela polt
in malce zožene oči
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»Nihóndžin?«
Po	 naše	 je	 to	 beseda	 za	 Japonca,	 tako	 da	 me	 je	

dekletce	vprašalo:	»Ali	ste	Japonec?«
Nisem	je	hotel	razočarati.	Rečem	ji	smehljaje:
»Kako	si	luštna!«
Radovedno	lice	se	ji	spremeni	v	smehljaj.
»Lepo	pozdravi	očka	in	mamico!«
Ker	ji	vse	to	povem	v	japonščini,	ki	jo	vsi	govorimo	

–	brez	akcenta,	kot	se	to	spodobi	za	Slovenca	–,	sem	se	
ji	predstavil	z	domačo,	zaupno	in	prijetno	japonščino.	
Tovrsten	jezik	odpravlja	sum.

Zdaj	pa	stojim	v	galeriji	od	poletnega	sonca	ožarje-
nih	spominov.	Uganite,	kaj	je	moja	naslednja	slika!

V	okviru	iz	barv	majhnega	ribiškega	mesteca.	Spo-
mini	še	zdaj	diši	po	snažni	trgovini,	v	katero	sem	vsto-
pil	okrog	poldneva.	Lastnici-prodajalki	sem	bil	izročil	
priporočilno	pismo	za	dar	za	naše	sirote.	Gospa-last-
nica	je	imela	še	nekaj	opravka	v	prodajalni;	prosila	me	
je,	naj	sedem	v	udoben	naslonjač	v	sobi	z	izhodom	na	
dvorišče	poleg	prodajalne.	Sedim	in	opazujem	dvorišče	
pred	izhodom.	Naenkrat	se	pojavi	v	tem	izhodu-vhodu	
belkast	pes,	–	če	se	prav	spominjam,	neke	vrste	bull-

terrier	 –,	 za	 hip	 obstoji,	 nakar	 se	 poda	 naravnost	 v	
mojo	smer.	Najine	oči	se	srečajo,	njegove	me	držijo	v	
šahu.	Pes	se	pri	tem	ne	ustavi;	naprej	gre,	naravnost	k	
mojemu	sedežu.	Tu	se	obrne	in	zlekne	na	desni	strani	
naslonjača.	In	–	zaspi.	Ker	me	ni	izzival,	mu	položim	
roko	na	kuštravo	glavo	in	ga	rahlo	božam,	božam.

Končno	 pride	 gospa	 iz	 prodajalne.	 Začudena	 mi	
reče:

»Naš	pes	nahruli	vsakega	tujca,	kaže	mu	zobe,	renči,	
pripravlja	se	na	skok	nanj,	če	ga	ne	pokličem	pravo-
časno.	Vas	je	pa	kar	sprejel	in	se	pri	Vas	dobro	počuti.	
Tega	ne	morem	razumeti!«

Jaz	 tudi	ne.	Morda	so	mu	pa	moj	otemneli	obraz	
in	malce	zožene	oči	pričarale	pasjo	podobo	Japonca.	
Toda	gospa	je	rekla,	da	si	privošči	vsakega	tujca.

Gospa	 je	 vzela	 kuverto	 in	 šla	 k	 blagajni,	 da	 nam	
z	denarjem	pomaga	skrbeti	za	zapuščene	otroke.	Po	
strani	je	tudi	opazovala	psa	pri	mojem	naslanjaču.	Ta	
je	tiho	spal.	Njega	ni	več	zanimal	šum,	ki	je	prihajal	iz	
blagajne,	šum	prstov	med	kovanci	in	bankovci,	mene	
pa	je.	Tega	zanimanja	pa	otemneli	obraz	in	zožene	oči	
niso	izdale.

KITAJSKA
potres v Sečuanu – število žrtev se veča

Čengdu,	29.	maja	2008	–	Do	tega	datuma	je	število	mrtvih	v	enem	najhujših	potresov	v	zadnjem	času,	nara-
slo	na	več	kot	68.000,	18.000	pa	je	še	pogrešanih.	Premier	Wen	Jiabao	je	po	posvetu	s	kitajskimi	strokovnjaki	
povedal,	da	je	pričakovati	tudi	več	kot	80.000	žrtev.	Ker	je	na	Kitajskem	v	veljavi	politika	enega	otroka	v	družini,	
je	vlada	dovolila,	da	imajo	tisti	zakonski	pari,	ki	so	izgubili	edinega	otroka,	še	enega,	tistim	pa,	ki	so	starejši	od	

50	let,	bo	pripadala	pomoč	600	yuanov	($86)	mesečno.	
Okrog	 5.000	 starih	 je	 ostalo	 brez	 otrok,	 ki	 bi	 skrbeli	
zanje	v	starosti.

Skupno	 število	 evakuiranih	 iz	 doline,	 ki	 ji	 grozijo	
poplave	 zaradi	 naraščajočega	 jezera,	 je	 naraslo	 na	
197.000.	Ob	tem	je	jez	na	reki	Tangjiashan	v	provinci	
Sečuan	le	eden	izmed	več	desetih	jezov,	ki	so	nastali	po	
katastrofalnem	potresu	in	tako	opustošenemu	območju	
predstavljajo	 novo	 grožnjo.	 Medtem	 kitajska	 vojska	
preko	okoliškega	hribovja	k	jezu	dostavlja	eksploziv,	s	
katerim	naj	bi	razstrelili	prepreko	na	reki.	Poleg	teh	pri-
prav	s	težko	mehanizacijo	kopljejo	kanal,	prek	katerega	
naj	bi	 iz	nastalega	 jezera	odtekla	voda.	 Jez	 je	nastal	v	
bližini	Bejčuana,	enega	od	mest,	ki	ga	je	potres	najhuje	
razdejal.	V	nevarnosti	pred	poplavo	je	še	1,300,000	ljudi.	

Uničevalnemu	potresu	je	v	preteklih	dneh	sledilo	še	več	popotresnih	sunkov.	AP	tako	poroča,	da	sta	provinco	
Sečuan	samo	danes	stresla	dva	popotresna	sunka,	od	katerih	naj	bi	eden	dosegel	5,7	stopnjo	po	Richterjevi	
lestvici.	Ob	tem	naj	bi	se	na	ožjem	potresnem	območju	zrušilo	420.000	domov.	Agenciji Misna in AP.

Tole je ostalo od ene od katoliških cerkva

GVATEMALA
arheološki prak s 4.000 piramidami – spoznavanje kulture Majev

Guatemala	City,	23.	maja	2008	–	»Skrivnostna	zgodovinska	zapuščina	ljudstva	Maja,	ki	leži	v	srcu	Srednje	
Amerike,	bo	končno	dobila	prostor,	ki	ga	zasluži.«	S	temi	besedami	je	vladna	tajnica	za	stike	z	javnostjo	pred-
stavila	načrt	za	“arehološki	park”,	ki	bo	v	eni	“kulturni	poti”	združil	4.000	majevskih	piramid	v	severnem	okrožju	
Petén	na	meji	z	Mehiko	in	Belizejem.	Park	bo	obsegal	ozemlje	med	18.000	in	22.000	kvadratnih	kilometrov.	
Štirje	peténski	magistrati	in	župani	bodo	odgovorni	za	varovanje	rastlinstva	in	živalstva	na	tem	področju,	ki	velja	
za	drugi	“zelena	pljuča”	Latinske	Amerike	takoj	za	brazilsko	Amazonijo.	Pričakujejo	tudi,	da	bo	park	pomagal	
h	gospodarski	rasti	tega	območja,	ki	je	med	najrevnejšimi	v	deželi	in	ga	je	najbolj	prizadela	dolga	državljanska	
vojska	v	letih	1960-1996),	saj	računajo,	da	bo	park	pritegnil	mnogo	turistov.	Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

NAJBOLJ SVINJSKA KUHINJA
Pravijo, da je politika najbolj svinjska kuhinja na svetu. Z leti prihajam do prepričanja, da to popolnoma drži. Naj človek pogleda 

svetovno politiko ali pa slovensko, povsod bo odkril, da se po njej mota nekaj takih, ki bi jih upravičeno primerjali prašičem, ki pri 
svojem prerivanju, da bi prišli do korita, nimajo nobenega obzira do sebi enakih. Prav dobro boste razumeli, kaj mislim, če boste 
prebrali, kar je dr. Bernard Nežmah napisal v letošnji Mladini št. 17 pod naslovom “Spet travma referenduma” in podnaslovom “Od 
regionalizacije in protikorupcijske komisije do osebnih škandalov” (mimogrede: Mladina je tednik, ki spada med najbolj poniglav 
bulvarski tisk, tako da se človek vpraša, kaj novinar Nežmahovega formata sploh pri njej počne – verjetno jo drži nad vodo).

MJANMAR
hunta: ne potrebujemo tuje pomoči, ljudje naj jedo žabe in ribe

Yangon,	30.	maja	2008	–	Mjanmarski	mediji	so	spet	začeli	napadati	zahodne	dežele,	češ	da	nimajo	humanitar-
nega	duha,	ker	vežejo	gospodarsko	pomoč	na	dostop	svojih	delilcev	pomoči	na	področja,	kjer	je	pustošil	ciklon	
Nargis.	Vojaška	hunta,	ki	je	v	skoraj	30-letni	vladavini	pahnila	deželo	v	skrajno	revščino,	cenzurira	vse	novice,	
ki	zadevajo	ciklon.	Ker	se	hunta	boji,	da	bi	prišla	v	
javnost	vsa	revščina	v	deželi	in	njihove	skrajne	zlor-
abe,	ne	dovoljuje	tujcem	stopiti	na	območja,	kjer	je	
pustošil	ciklon.	Njihova	izjava	je:	»Ne	potrebujemo	
tuje	pomoči.	Tisti,	ki	so	preživeli	ciklon,	lahko	jedo	
žabe	in	ribe,	ki	jih	je	tam	v	izobilju.«

Vsa	nesramnost	vojaške	hunte	se	kaže	v	njihovi	
zahtevi,	da	jim	mora	mednarodna	skupnost	dati	11	
milijard	dolarjev,	zdaj	pa	očitajo,	da	so	dobili	komaj	
100	milijonov	dolarjev	pod	pogojem,	da	se	vidi,	kam	
bo	ta	denar	šel.	Ta	pogoj	je	bil	nujno	potreben,	ker	
vlada	navadno	pobaše	vse	darove,	ki	so	namenjeni	
ljudem,	ki	ne	dobe	nič.

Po	več	kot	treh	tednih	po	ciklonu	so	mednarodni	
humanitarni	delavci	dobili	samo	137	vizumov.	Kot	je	znano,	pomoč	potrebuje	najmanj	2,4	milijone	pregnancev,	
dosegli	so	jih	pa	komaj	milijon.	Poveljnik	ameriškega	ladjevja,	ki	je	pripeljalo	pomoč	in	čaka	pred	obalo,	ki	jo	je	
prizadel	ciklon,	je	povedal,	da	bodo	v	primeru,	če	ne	dobe	dovoljenja	da	sami	razdelijo	ljudem	pomoč,	enostavno	
dvignili	sidro	in	odšli,	kar	seveda	pomeni,	da	se	vojaška	hunta	lahko	obriše	pod	nosom.	Agencija Asia News.

IRAN
nasilje nad spreobrnjeci v krščanstvo

Teheran,	30.	maja	2008	–Agencija	Compass	Direct	poroča	o	vrsti	preiskav	in	aretacij	v	domačih	cerkvah	na	jugu	
dežele	sredi	maja.	Gre	za	bivše	muslimane,	ki	so	zapustili	islam.	Nekateri	izmed	njih	so	še	vedno	v	zaporu.

Sredi	maja	je	iranska	policija	izvršila	vrsto	aretacij	in	preiskav	nekaterih	krščanskih	družin	na	jugu	dežele,	
ki	so	se	spreobrnile	iz	islama.	Vrsta	aretacij	se	je	začela	11.	maja,	ko	je	policija	zagrabila	dva	zakonska	para	na	
mednarodnem	letališču	v	Širazu.	Vsi	štirje	–	48-letni	Homayon	Shokohie	Gholamzdeh,	njegova	40-letna	žena	
Fariba	Nazemiyan	Pur,	25-letni	Amir	Hussein	Bab	Anari	in	njegova	25-letna	žena	Fatemeh	Shenasa	so	bili	ure	
dolgo	zasliševani.	Vse	je	bilo	usmerjeno	na	njihovo	vero	in	na	»dejavnost	njihovih	domačih	cerkva«.	Obe	ženski	
so	izpustili,	Anari	je	ostal	v	zaporu	do	¸14.	maja,	medtem	ko	je	Gholamzadeh	še	vedno	zaprt.

Isti	dan	je	policija	vdrla	tudi	v	hišo	58-letnega	Hamida	Allaedina	Husseina	in	zaprla	njega	ter	njegove	tri	
sinove:	28-letnega	Fatemaha,	27-letnega	Muhammeda	Alija	in	21-letnega	Mojtaba.	Policaji	so	zaplenili	vse	knjige,	
zgoščenke	in	računalnike,	ki	so	jih	našli	v	stanovanju	družine.	Do	25.	maja	Mojtaba	še	ni	bil	izpuščen.

Dva	dni	po	tem	sta	bila	na	vrsti	dva	druga	muslimana,	ki	sta	se	spreobrnila	v	krščanstvo:	Mahmud	Matin	in	
Araš	–	to	so	njuna	imena	–	sta	še	vedno	v	zaporu.

Uradna	 ocena	 govori	 o	 močnem	 povečanju	 števila	 spreobrnjencev	 iranskih	 muslimanov	 v	 krščanstvo	 in	
sicer	v	vrste	tako	imenovanih	protestantskih	“domačih	cerkva”.	Iranska	vlada	ima	“tuje	vere”	za	grožnjo	narodni	
varnosti.	Zadnja	leta	so	izvršili	smrtno	obsodbo	nad	številnimi	muslimani,	ki	so	se	spreobrnili	v	krščanstvo,	z	
obtožbo	“vohunjenja”	za	tujino.	Iranski	zakonik	predvideva	smrtno	kazen	za	odpad	od	islama.	Agencija Fides.
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Upam, da ste razumeli, odkod naziv “svinjska kuhinja” in primerjava prerivanja h koritu. Kako je mogoče, da politična “levica”, 

Prvič so voditelji socialnih in liberalnih demokratov ter 
Zaresa sklicali skupno tiskovno konferenco. Napoved volilne 
koalicije? Na vprašanja novinarjev so drug za drugim zanikali, 
da bi se zbrali zaradi ustanavljanja skupne zveze. Kaj fatalnega 
in državljanom nevarnega se je torej dogodilo v Sloveniji, da 
so za skupni mikrofon prihiteli Borut Pahor, Katarina Kresal in 
Gregor Golobič?

Državni zbor je napovedal, da bo v mesecu juniju razpisal po
svetovalni referendum, na katerem bodo državljani potrdili ozi
roma zavrnili vladni predlog razdelitve države na 13 pokrajin.

In kaj je v tem spornega? V Sloveniji je bil izpeljan dober 
ducat referendumov, na katerih so volivci odločali, ali se 
strinjajo z zakonom o RTV SLO, so za vstop v NATO, so za zaprtje 
trgovinskih centov ob nedeljah et caetera. In referendum velja 
v Evropi kot oblika neposredne demokracije, ki državljanom 
omogoča, da o usodnih vprašanjih odločijo sami brez posre
dovanja poslancev.

Opozicija je šokirana. Gospa Kresal pravi, da bo referen
dum farsa. Gospod Gregorič, da je referendum politični in ne 
razvojnogospodarski projekt. Pahor, da ne gre hiteti, ker bomo 
v prihodnosti našli še boljše odgovore.

Z eno besedo – vsi nasprotujejo, da bi prebivalstvo samo 
odločilo, če podpira vladni predlog regionalizacije. LDS, SD in 
Zares nasprotujejo udejanitvi ustavne pravice referendumskega 
odločanja!?????

Od kod izvira ta strah pred referendumom? V bojazni, da je 
precejšnja možnost, da ljudstvo podpre predlog Janševe vlade? 
Če iskreno mislijo in verjamejo, da je predlog Janševe vlade slab, 
potem naj se za svoje ideje borijo v referendumski kampanji.

No, kot farsa se je izkazal ta vehementni nastop trojčka 
LDSSDZares, zakaj že dva ni kasneje so sami predlagali, da 
bi na referendumski dan volivci glasovali še o vprašanju, ali naj 
parlamentarno protikorupcijsko komisijo z zakonom razpustijo 
ali ne.

Potem ko so bili v ponedeljek proti temu, da bi slovenski 
državljani glasovali o vsebini, ki jih vse neposredno zadeva, so 
v sredo ponudili, da bi državljani odločali, ali naj gospod Drago 
Kos še naprej ostaja v isti službi. Pri čemer so se strinjali, da je 
učinek njegove komisije praktično neznaten. In izrekali popolna 
protislovja, kot denimo poslanski vodja SD Miran Potrč, ki je 
dejal, da mora področje preiskovanja korupcije ostati v pristoj
nosti od vlade neodvisnega organa. Ta trenutek resda drži, da 
je vlada v antagonizmu s Kosovo komisijo, toda ko je pred leti 
parlament ustanovil razvpito Kosovo komisijo, so zanjo glasovali 
poslanci LDS in SD, ki so tvorili tedanjo večino v parlamentu in 
so hkrati vodili tudi vlado. Isti Potrč je tedaj molčal.

Toda, ali je v državi ta hip res največje vprašanje status 
gospoda Draga Kosa? Seveda je jasno, da je tudi poskus se
danje vlade po prenosu pristojnosti te komisije na Računsko 
sodišče politično dejanje. Vendar pa je zadeva, ki se najbolj 
boleče dotika bivanja vsega slovenskega prebivalstva drugje. 

Inšpektorji so namreč odkrili v hruškah domačega pridelovalca 
pesticid klormekvat, ki velja kot izjemno nevarna substanca. 
Če pomislimo, kako malo inšpektorjev in analiz vzorcev hrane 
je sploh pregledanih, se zastavlja fatalno vprašanje: s čim vse 
nas zastrupljajo oziroma so nas zastrupljali???

Človek bi tu pričakoval, da se zberejo voditelji Zares, LDS 
in SD ter zahtevajo krizni sestanek z vladajočo koalicijo, da 
poiščejo konsenz, kako povečati nadzor nad usodno kontami
nacijo živih bitij. To je namreč tako substancialna tema, da 
presega dnevne politične spopade.

Najbolj odmevni boj ta hip sicer poteka v “Cviklovi komisiji”. 
Potem ko se je izkazalo, da je poslanec Milan Cvikl angažiral za 
eksperta, ki naj nevtralno presodi orožarski posel s Patrio, gos
poda Prebila, ki je neposredno povezan s tekmecem Patrie, bi 
pričakovali veliki Cviklov korak. Mož, ki je tako zgrešil postopek 
verodostojne presoje, bi moral v hipu odstopiti. Toda, kaj stori 
preiskovalec Cvikl? – Napade podvoji: zdaj obtožuje vlado, da 
se skriva in podreja tujim dobaviteljem, zdaj obtožuje, da ga 
hočejo onemogočiti, da bi se razkrili sporni posli. Njegov bivši 
kolega iz LDS Rudi Moge ga podpira rekoč, da gre za gonjo zoper 
opozicijske poslance!????

Atmosfera paradržavljanske vojne, kjer ni več skupnega 
imenovalca, ob katerem se politični opciji lahko zedinita. Pač 
po načelu, če je naš, lahko počne karkoli, da le škoduje drugi 
strani.

Vprašanja drže politikov lahko najbolj jasno opazujemo v 
oddaljenih državah. V Angliji je na vlaku sprevodnik naletel na 
bivšega premiera Tonyja Blaira, ki se je vozil brez vozne karte 
kot slepi potnik. Ker eden bogatejših politikov pri sebi ni imel 
denarja, s katerim bi plačal vožnjo, sta mu na pomoč priskočila 
njegova varnostnika, ki sta zanj hotela poravnati stroške. Zdaj 
je presenetil sprevodnik, ki je zavrnil dobrotnika in expremiera 
ponižal z odpustkom, da se lahko pelje naprej brez karte. In 
angleško javno mnenje je odločno branilo princip enakosti, češ, 
da bi morali z njim enako ravnati kot z ostalimi in ga mastno 
oglobiti.

Kaj se je primerilo v Ljubljani, ko je redarka v lisice vklenila 
avto ljubljanskega župana, ker ni imel potrebne dovolilnice? 
Je župan Janković redarko nagradil z dodatno plačo, ker ta ko 
dosledno opravlja svoj delo? Nasprotno, potem ko so mu 
brezplačno odlisičili limuzino, je dal redarko poklicati na za
govor.

V Hamburgu je po novoletni predstavi v gledališču bivši 
kancler Helmut Schmidt prižgal cigareto. Društvo nasprotnikov 
kajenja ga je jadrno prijavilo državnemu tožilcu zaradi ogrožanja 
zdravja drugih državljanov.

Gospod Schmidt ima sicer 89 let in pravi, da mu je zdravnik 
odsvetoval, da bi prenehal kaditi. Odsotnost nikotina bi lahko 
pomenila smrtonosni šok za njegovo telo.
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Primerjava s “svinjsko kuhinje” in prašiči, ki se rinejo h koritu, torej popolnoma drži. Tudi vzroki zanjo so jasni. Edino, kar lahko 
upamo je, da so se slovenskim volilcem oči odprle dovolj, da bodo svinjsko kuhinjo preuredili v kaj dostojnega, komuniste, naj se 
skrivajo še pod takšnimi demokratično zvenečimi imeni, pa pognali tja, kamor že davno spadajo: na smetišče zgodovine skupaj 
z njihovo ideologijo in sprenevedanjem. Dokler ta generacija komunistov, predvsem pa njihovih voditeljev, ne bo pod zemljo, pač 
ni upati, da bi prišlo do miru, zaupanja, sprave, predvsem pa poštenja v tej dolini šentflorjanski, ki se imenuje Slovenija.

Da se Slovenija še vedno ni izvila iz (mentalnega) primeža 
komunizma, dokazuje tudi krepitev aktivnosti in vrst zveze bor
cev NOB: na njihovi spletni strani ZZBNOB je za 4. julij 2008 
napovedana velika maškarada dopolnjenih bojevniških vrst. V 
nekdanji SFRJ so 4. julij praznovali kot Dan borca, v spomin na 
vstajo CK KPJ, zanimivi paradoks pa je, da 4. julij v ZDA slavijo 
kot Dan neodvisnosti, torej dan, ko so (leta 1776) ZDA sprejele 
Deklaracijo neodvisnosti. Po eni strani me prežema zadovoljst
vo, ko vidim, da so komunisti končno pripravljeni priznati, kdo 
je zmagal v t.i. hladni vojni, po drugi strani pa je to zadovoljstvo 
seveda samo moja mračnjaška ironija. Verjetno ni potrebno 
posebej razlagati, da gre v primeru ZZBNOB za zanimivo pred
volilno aktivnost opozicijske levice, torej: rdečkarjev – ki tudi 
tako dopolnjujejo lastno političnokapitalsko konsolidacijo – in 
posledično zavestno ustvarjajo novi levi blok; pod taktirko nek
danjega predsednika slovenskih komunistov in bivšegabivšega 
predsednika države Milana Kučana, neverjetno neumornega, 
da, tudi v pohlepu, majhnega moža s čarobnimi očmi. Nekoč, 
nekje, ne tako daleč nazaj, smo nekaj takšnega sicer že videli, 
resda v brutalnejši obliki, a kot vemo, se zgodovina ponavlja, 
enkrat, dvakrat, trikrat …

Njihove maškarade me v resnici niti ne motijo; kar je na 
spletni strani ZZBNOB resnično grozljivo, pa je opis oblik in akcij 
novačenja novih članov zveze, ki tudi v tem pogledu delujejo kot 
da se Slovenija bliža novi državljanski vojni...

No, ZZBNOB pa na svoji spletni strani, v rubriki, kjer nova či 
nove člane, piše recimo takole: »Predsedstvo Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 6.11.2007 obravnavalo 
zamisel o enotni akciji za nove člane naših združenj. Ugotovilo 
je, da so s statutarnimi spremembami in preimenovanjem or
ganizacije v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 
oziroma na terenu v združenja borcev za vrednote NOB, nastali 
novi pogoji za enotno organizirano množično akcijo za sprejem 
novih članic in članov.« Obžalujem, ker nekako ne razumem 
jezika nežnih komunistov, ampak … a lahko mogoče kdo 
obrazloži o kakšnih nastalih novih pogojih je tukaj govora? A 
se mogoče res bliža vojna?

Nadalje ZZBNOB piše: »Cilj akcije naj bi bil, da bi vsako 
združenje povečalo število članov najmanj za 20%, v času do 
proslave 60. obletnice ustanovitve ZB, to je do 4. 7. 2008. S 
tem datumom pa se prizadevanje za nove člane seveda ne bi 
smelo končati, saj ima ZB svojo prihodnost le, če bo stalno 

obnavljala svoje članstvo.« Še enkrat: a se mogoče bliža vojna, 
da borčevska zveza s tolikšno ihto novači nove člane? Kdo naj 
bi nas napadel? Saj vemo, da ni treba, da bi nas kdo napadel, 
slovenski narod se itak najraje kolje kar sam … a vseeno ... In 
kako je akcija zamišljena? ZZBNOB pravi takole: »Akcija je 
zamišljena tako, da naj bi z vljudnim pismom predsednika Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije povabili naslovnike, 
ki bi jih izbrali na sejah odborov ali uličnih iniciativnih skupin 
v krajevnih organizacijah ZB.« Spet ne razumem jezika nežnih 
komunistov, ampak če kdo reče, da so pripravljene ulične inicia
tivne skupine, imam občutek, da se bodo v kratkem po mestnih 
ulicah klatile tolpe partizanov, s titovkami na glavah, puškami v 
rokah in ropale, posiljevale in klale za, recimo, prgišče žgancev? 
ZZBNOB pa nadaljuje s tem, kako naj bi potekala enotna akcija 
‘novi člani’; takole: »Pri tem naj bi sklenili, da bodo najpozneje 
do konca januarja 2008 skupaj s poznavalci razmer in ljudi, 
sestavili seznam naslovnikov, ki imajo pozitiven odnos do NOB 
in naj bi jih povabili v članstvo organizacije ZB.« Januar 2008 
je seveda že mimo – sklepam, da so novodobni komunisti torej 
že opravili svoje udbovsko delo in skupaj s poznavalci razmer in 
ljudi (???) sestavili nove četice? Glede NOB pa samo tole: NOB 
je eden največjih nategov, kar si jih je skozi zgodovino mogoče 
zamisliti: NOB ni bila prav nič borba za osvoboditev naroda, 
ampak izključno in samo komunistična revolucija, s katero je to
talitarni režim komunizma tukajšnje ozemlje pograbil iz primeža 
totalitarnih režimov nacionalsocializma in fašizma. Razlika? Je 
praktično ni. Ne eno in ne drugo in ne tretje ljudstvu ni dalo svo
bode in vsi trije režimi so bili približno enako okrutni. Rezultat? 
Horde norcev, ki pod vplivom krvave preteklosti očitno še vedno 
hlepijo po krvi. Normalen človek si drugače nenavadno srditega 
novačenja članov v zvezo borcev – in to leta 2008! – preprosto 
ne more predstavljati; ZZBNOB še piše, da naj seznam novih 
članov ZB vsebuje: zaporedno številko, ime in priimek in naslov 
stalnega prebivališča, neverjetno zanimiv pa je še ta stavek:

»Pripravi seznama bi morali nameniti vso iznajdljivost, po
sebno v mestih, kjer se ljudje ne poznajo med seboj.«

Ja, vse skupaj se bere kot novačenje iz nekih drugih časov, 
iz časov, ki smo jih menda že preživeli, potem nas pa nekateri 
vedno znova spomnijo, da jih niti slučajno še nismo pustili za 
sabo ... Vojna bo. Očitno. Nobena vojna ni lepa, a najgrše so 
ravno državljanske vojne: nobena stran nima prav in nikoli ni 
pravih zmagovalcev. No pasaran? Han pasado!

ki se je v vseh letih vladanja neodvisni Sloveniji izkazala za popolnoma nesposobno in ni skrbela za nič drugega, kot da so si polnili 
svoje lastne žepe, spet tako vehementno rine na oblast, je seveda vprašanje, ki si ga marsikdo zastavlja. Pa je odgovor preprost: 
to so komunisti, ki so “bivši” samo po imenu. Komunizem pa druge alternative, kot biti na oblasti, ne pozna. Sicer je pa to brez 
dlake na jeziku oziroma peresu popisala neodvisna (ne pripada nobenemu časopisu) novinarka Ana Jud v svojem blogu 27. aprila 
2008, ki mu je dala naslov v španščini “No pasaran? Han pasado!”, kar bi prosto prevedli “Ne bo šlo? Je že šlo!”.
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P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Prvi človek
Kdor	je	skusil	vojaško	življenje	ve,	kako	težko	je	najti	

človeka,	s	katerim	bi	se	lahko	iskreno	pogovoril.	Aktiv-
ni	častniki	so	tako	enostransko	izobraženi,	da	morejo	
govoriti	le	o	svoji	stroki,	drugače	pa	le	o	ženskah,	ko-
njih	in	psih.	Izjeme	so	bile	le	med	rezervnimi	častniki	
–	civilisti	v	uniformi.

Vojaštvo	 je	 obhajalo	 rojstni	 dan	 cesarja	 Franca	
Jožefa.	 Bil	 je	 njegov	 poslednji.	 Divizijsko	 poveljstvo	
je	povabilo	vse	častnike	na	slavnostno	kosilo	pozno	
popoldne.	V	veliki	dvorani	so	sedeli	številni	neznani	
častniki,	od	generalov	do	najnižjih.	Dobil	sem	slučajno	
mesto	poleg	rezervnega	poročnika,	nemškega	profe-

sorja.	Videla	sva	se	prvič.	Med	nama	se	je	razvil	pogo-
vor,	ki	je	postajal	vedno	bolj	zanimiv.	Govorila	sva	o	
vsem	mogočem,	med	drugim	tudi	o	pozabljivosti.	V	
vsem	 sva	 se	 čudovito	 ujemala.	 Vsa	 zaverovana	 v	po-
govor	nisva	opazila,	kako	poteka	večerja.	Minilo	je	par	
ur	in	nisva	vedela,	kaj	se	okrog	naju	godi.	Nastal	je	že	
mrak.	Šele	ko	pristopi	k	nama	sluga	ter	naju	opomni,	
da	mora	dvorano	pospraviti,	se	zaveva,	da	sva	sama	in	
da	sva	bila	daleč	od	vsakdanjosti.	Bila	sva	kakor	da	bi	
se	zbudila	iz	spanja.

Tedaj	se	profesor	predrami	in	zakliče	ves	začuden:	
»Za	vraga,	vi	ste	prvi	človek	v	življenju,	s	katerim	sem	
mogel	govoriti.	Še	morava	priti	skupaj.«	Prijateljsko	se	
posloviva,	ker	je	bilo	že	pozno.	Videla	se	nisva	več.

Telepatija ali kaj?
Med	prijatelji	in	zlasti	med	zakonci	je	znano,	da	ima-

jo	večkrat	iste	misli,	tudi	če	molčijo.	Nehote	čutijo	misli	
drugega.	Večkrat	se	zgodi,	ko	eden	spregovori,	drugi	
pravi:	prav	to	si	mi	z	jezika	vzel.	To	se	dogaja	vsem,	le	
da	tega	vedno	ne	opazijo.	Med	dekleti	je	znana	igra,	da	
druga	drugi	ugibajo	misli:	ugani,	kaj	zdaj	mislim.

Tudi	šolarji	večkrat	vnaprej	čutijo,	kdaj	bodo	vpra-
šani.	Bilo	je	v	šesti	gimnaziji.	Profesor	vstopi	v	šolo	in	
takoj	čutim,	da	me	bo	prvega	poklical,	dasi	nisem	bil	
na	vrsti.	Ko	urejuje	razredno	knjigo,	vstanem	v	klopi	in	

pravim	sosedu:	»Jaz	bom	prvi.«	Profesor	vzame	katalog,	
lista	po	njem	in	me	pokliče	ter	pogleda	po	razredu.	
»No,	saj	že	kar	stojite,«	pravi	in	začne	se	spraševanje.

Bilo	je	v	Galiciji	med	prvo	svetovno	vojsko.	Dobival	
sem	pisma	od	doma	in	sorodnikov.	Večkrat	sem	opazil,	
da	sem	mislil	na	osebo	neposredno	prej,	preden	sem	
prejel	 od	 nje	 pismo	 ali	 pošiljko.	 Tudi	 pred	 obiskom	
kake	znane	osebe	se	mi	je	to	primerilo.	Če	mi	je	nehote	
prišel	med	delom	ali	pogovorom	na	misel	kak	človek,	
sem	že	pričakoval	njegovo	pismo	ali	obisk.

Nekoč	pride	k	meni	na	obisk	zdravnik	dr.	H.	Ko	sva	
pri	zanimivem	pogovoru,	mi	naenkrat	pride	na	misel	
družina	K.	v	Kamniku.	»Pismo	bom	dobil	od	tam	in	
tam,«	pravim	gostu.	–	»Kako	to	veste?«	vpraša.	–	»Slu-
tim,«	mu	pravim.	Medtem	ko	sem	še	govoril	že	stopa	
pod	 oknom	 moje	 sobe	 naš	 vojak-pismonoša,	 potrka	
in	odda	pismo,	kakor	sem	ga	napovedal.	Pokažem	ga	
zdravniku.	Ta	se	začudi	 in	pravi,	da	kaj	 takega	še	ni	
videl.	Opazil	sem	tudi,	da	sem	mislil	na	dopisnika	tudi	
štiri	dni	pred	prihodom	pisma,	pa	manj	 intenzivno.	
Pismo	so	tedaj	pisali.	Štiri	dni	je	namreč	hodila	pošta	
na	fronto.

Na dopust prek Nemčije
V	prvi	svetovni	vojski	smo	imeli	častniki	pravico	

do	dopusta	vsakega	pol	leta	za	dva	tedna.	Ker	je	bila	
vožnja	brezplačna,	sem	hotel	porabiti	del	dopusta,	da	
si	ogledam	znamenitosti	nemških	mest.	Naš	zdravnik	
mi	 je	 napisal,	 kaj	 si	 je	 vredno	 ogledati.	 V	 prošnji	 za	
dopust	 sem	 navedel	 sledeča	 mesta:	 Praga,	 Dresden,	
Leipzig,	Berlin,	Hamburg	 in	končno	Novo	mesto	na	
Kranjskem.

Ko	 prejmem	 “Offene	 Order”	 (potni	 list),	 opazim	
na	robu	neko	znamenje	z	modrim	svinčnikom,	kar	se	
mi	je	takoj	zdelo	sumljivo.	Nisem	pomislil,	da	bo	tudi	
komu	drugemu	sumljivo,	da	obiščem	v	par	tednih	tri	

vojaške	fronte:	iz	ruskega	bojišča	na	angleško	in	še	na	
italijansko.	Na	pot	vzamem	za	vsak	primer	en	komisni	
hleb	in	zavitek	masla.

V	Pragi	 me	 že	čaka	 po	 dogovoru	 poročnik	 Peka-
rek,	da	mi	razkaže	praške	znamenitosti.	Že	v	mraku	
se	posloviva,	da	grem	počivat	v	odkazani	hotel.	Pred	
vhodom	me	nagovori	neka	ženska,	če	sme	iti	z	menoj.	
Ker	sem	jo	imel	za	pocestnico,	je	nisem	pogledal,	ne	
odgovoril.	V	mali	sobi,	natrpani	s	pohištvom	se	use-
dem,	da	napišem	nekaj	pozdravov	vojnim	tovarišem.	

Praga

Dresden



DAROVI

Ko	to	pišem,	vstopi	naenkrat	v	sobo	nek	poročnik,	ne	
da	bi	potrkal.	Vprašam	ga,	kje	se	je	učil	olike,	da	vstopa	
na	ta	način.	Opravičuje	se,	da	je	od	varnostne	službe	
in	 se	 poslovi.	 Zdaj	 sem	 se	 spomnil	 na	 žensko	 pred	
vhodom.	Nastavljena	je	bila	past,	ki	naj	bi	me	ujela,	da	
bi	me	tožili,	pa	ni	šlo.

Drugi	dan	se	peljem	v	Dresden.	Na	vojaškem	uradu	
mi	odkažejo	stanovanje.	Ko	pridem	v	sobo,	si	odrežem	
komis	in	ga	namažem	z	maslom.	Drugega	že	dva	dni	
nisem	jedel.	Vstopi	sobarica	in	vidi,	kaj	jem.	Začudi	se:	
»Vi	ste	gotovo	iz	Avstrije,	ker	imate	še	kruh	in	maslo.«	
Ponudim	tudi	njej	košček,	ga	veselo	vzame	in	odide.	
Ko	si	ogledujem	mesto	in	znamenitosti,	vidim,	da	je	
malo	ljudi	na	ulicah,	skoro	same	ženske,	vsi	pa	skrajno	
živčni,	pa	vendar	zelo	prijazni.

Naslednji	dan	si	ogledam	Leipzig.	Zopet	malo	ljudi,	
ulice	prazne.	Ogledoval	sem	povsod	muzeje	in	živalske	
vrtove.

Do	 Berlina	 vozi	 vlak	 večinoma	 po	 pusti	 ravnini,	
porasli	z	reso	 in	brinjem.	Kaj	drugega	tam	ne	raste.	
Tu	in	tam	se	pasejo	ovce.	V	Berlinu	ostanem	dva	dni,	
da	si	kaj	več	ogledam.	Videti	je	bilo	res	marsikaj,	jesti	
pa	nisem	dobil.	Kjerkoli	sem	vprašal	za	hrano,	so	mi	
odgovorili,	da	lahko	jem,	če	imam	kaj	s	seboj,	sami	pa	
nimajo	nič.	Svoj	kruh	sem	bil	že	pojedel	in	glad	se	je	
oglašal.	Dva	dni	že	nisem	ničesar	jedel.	Ob	praznem	
želodcu	pa	tudi	zanimive	stvari	ne	vlečejo.	Nihče	mi	
ni	povedal,	da	bi	moral	vprašati	za	hrano	v	hotelih,	ki	
so	mi	bili	nakazani	od	vojaškega	poveljstva.

Leipzig

Berlin

ZA SVETE MAŠE: $240:	 M.	 Novak;	 $120:	 F.	 Rabzel;	 $100:	 F.	
Krnicar,	J.	Plecnik,	J.	Tegel;	$90:	S.	Vidmar;	$70:	P.	Klune;	$60:	L.	
Zupancic,	F.	Vasle;	$50:	M.	Drobnic;	$40:	M.	Grichar,	M.	Tominc;	
$20:	A.	Kociper,	F.	Rigler,	M.	Virant,	I.	Matic,	M.	Tavcar,	I.	Pretner,	
M.	Grum;	$10:	T.	Bevec,	R.	Pintar.

ZA CERKEV: $40:	J.	Zele;	$30:	M.	Novak;	$20:	A.	Kociper,	M.	
Grum;	$15:	M.	Tominc;	$10:	F.	Vasle;	$5:	M.	Tavcar.

ZA SAMOSTAN: $30:	M.	Novak;	$20:	S.	Vidmar,	M.	Grum;	$10:	
A.	Kociper,	M.	Virant.

Za	Baragov	Dom	v	Lemontu	$1,000:	I.	Pretnar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20:	 K	 &	 K	 Bromberek,	

M/M	F.	Wozniak.
ZA LUČKE: $40:	A.	Govednik;	$30:	F.	Rabzel;	$20:	A.	Rous,	S.	

Vidmar;	$10:	L.	Zupancic,	M.	Novak,	R.	Pintar,	J.	Zele;	$8:	M.	Taucher;	
$5:	A.	Kociper.

ZA MISIJONE: $1,000:	 F.	 Krnicar;	 $200:	 J.	 Plecnik;	 $25:	 M.	
Tominc;	$20:	A.	Kociper,	L.	Zupancic;	$10:	M.	Virant.

V	spomin	na	+	Poldi	Novak	$50:	M.	Novak.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $100:	M.	Novak;	$10:	M.	Virant.
DAR LISTU AM: $1,000:	St.	Vitus	Oltar	Society;	$80:	J.	Plecnik;	

$60:	I.	Pretnar;	$42:	M.	Taucher;	$30:	F.	Rigler,	J.	Tegel;	$20:	M.	No-
vak,	S.	Vidmar,	M.	Grum;	$10:	L.	Zupancic,	F.	Vasle,	M.	Virant;	$5:	P.	
Klune,	A.	Kociper,	M.	Tavcar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

se nadaljuje

V	šotoru,	ki	so	ga	postavili	na	ledeni	plošči	in	ga	po-
svetili	dvanajstim	apostolom,	poleg	njega	pa	postavili	
dva	metra	visok	križ	ter	razvili	rusko	zastavo,	je	pra-
voslavni	nadškof	Petropavlovska	in	Kamčatke	Ignatij	
vodil	prvo	pravoslavno	bogoslužje	na	Severnem	tečaju.	
Slavju,	med	katerim	je	prvič	skrajnem	severnem	koncu	
zemeljske	poloble	krstil	in	birmal,	in	to	petropavlov-
skega	in	kamčatskega	župana	Vladislava	Skvorcova,	sta	
se	nadškofu	Ignatiju	pridružila	dva	duhovnika,	diakon	

bogoslužje na Severnem tečaju
in	dvajset	laikov.	Na	90	stopinjah	severne	širine	je	bilo	
minus	25	stopinj	Celzija.	Ta	dogodek	je	ruski	pravo-
slavni	nadškof	označil	kot	»znamenje,	da	je	Kristusov	
nauk	 dosegel	 skrajne	 meje	 Zemlje«.	 “Duhovno	 eks-
pedicijo”	na	Severni	tečaj	je	organiziral	letalski	oddelek	
ruske	službe	za	notranje	zadeve	FBS	(Federalna	Služba	
Besopasnosti).	Nadškof	Ignatij	je	pred	tem	že	daroval	
prvo	pravoslavno	liturgijo	pod	arktičnim	ledom	v	ruski	
jedrski	podmornici	Tomsk.
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NEDELJA, 15. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in	 očetovski	 dan.	 Križev	 pot	 okrog	 jezera	 ob	
10:30	dopoldne.	Sv.	maša	ob	11:00,	pete	pete	litanije	Matere	Božje	takoj	po	maši	pri	lurški	votlini.	Sledi	piknik	
na	hribu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 O spremembah v programu bomo pravočasno obvestili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2008

IVANKA GOSTICH,	Euclid,	OH

NAŠI RAJNI:
KRISTINA RIHTAR,	Cleveland,	OH


