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Spodnja Idrija je s svojimi 1.800 prebivalci najstarejše naselje v okolici, saj jo omenjajo dokumenti iz leta 1355. 
Staro krajevno jedro je stisnjeno pod grič, na katerem stoji cerkev, zato se tudi imenuje Marija na Skalci. Prvi zgo-
dovinski podatki o njej segajo v leto 1156, ko je bila podružnica Šentviške gore. Kdaj je zaslovela kot božja pot, ni 
znano. Prvotna srednjeveška cerkev je bilo mnogokrat prezidana in je sedanjo obliko in velikost dobila leta 1674. 
Cerkve ima pet oltarjev, v tronu glavnega oltarja je Marijin kip, ki izhaja iz 17. stoletja. Izročilo pravi, da so ga kronali 
leta 1785. Cerkvi dajejo poseben čar freske z dogodki iz Marijinega življenja, ki so delo idrijskega slikarja Jožefa 
Mraka iz let 1762-1766. Romarsko izročilo je še vedno živo. Velikih shodov, kot je bil romarski iz Žirov s prošnjo za 
odvrnitev kolere, ni več, živa pa je tradicija župnije Ledine, ki pride vsako leto na god sv. Janeza Krstnika v prošnji 
procesiji za odvrnitev hude ure. Po izročilu je bila ta procesija prvič leta 1840, ker je tega leta sedemkrat v enem 
dnevu padala toča, debela kot pest. Glavni shod pa je še danes na veliki šmaren.

Tudi avgust je v znamenju Marijinih praznikov. Začne se že s Porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve bazilike sv. 
Marije Angelske v Assisiju, kjer je za staro kapelico, ki je danes pod kupolo bazilike, sv. Frančišek od papeža izprosil 
popolni odpustek, ki je v veljavi še vedno in ga je tam mogoče prejeti vsak dan, v vseh frančiškanskih in župnijskih 
cerkvah pa 2. avgusta pod običajnimi pogoji. Spomin posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu 
je 5. avgusta. Glavni praznik je seveda Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren (15.), ki je zapovedan praznik. S tem 
dnem se začnejo tudi šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden 
dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22). Naštejmo še nekaj drugih godov: arški župnik Janez Marija 
Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev (dominikancev) 
Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, ki je umrla v koncentracijskem taborišču 
med drugo svetovno vojsko Edith Stein (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica 
reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski 
spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok (16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard (20.); prva svetnica 
Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni 
učitelj Avguštin (28.) in njegova mati Monika (27.); ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Hladne rose sadje in žita dozorijo,
pa tudi večkrat črve zaredijo.

Če je na Veliki Šmaren lepo,
prijetna vinska jesen bo.

Če se avgusta po gorah kadi,
kupi si kožuh za zimske noči.

Mesec avgust mora kuhati vino,
september pa peči.

AVGUST – VELIKI SRPAN
			1	 P PRVI	PETEK;	Alfonz	Ligvorij,	šk.,	c.	uč.;
			2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Devica	Marija	Angelska
		 	 v	Porciunkuli,

			3	 N	 18. NAVADNA NEDELJA;	Avguštin	Kažotić,	šk.;
			4	 P	 Janez	M.	Vianney,	arški	župnik;	Perpetua,	žena;
			5	 T	 Posvetitev	bazilike	Marija	Snežne	(Nives);
			6	 S	 JEZUSOVA	SPREMENITEV	NA	GORI;
			7	 Č	 Agatangel	in	Kasijan,	red.,	muč.;	Donat,	šk.,	muč.;
			8	 P Dominik,	red.	ust.;	Cirijak,	Larg	in	Smaragd,	muč.;
			9	 S	 Edith	Stein,	red.;	Peter	Faber,	red.;	Roman,	muč.;

	10	 N	 19. NAVADNA NEDELJA;	Lovrenc,	diakon,	muč.;
	11	 P	 Klara	(Jasna),	red.	ust.;	Tiburcij,	muč.;
	12	 T	 Hilarija,	muč.;	Evplij,	muč.;	Inocenc	XI.,	pap.;
	13	 S	 Janez	Berhmans,	red.;	Radegunda,	red.;
	14	 Č	 Maksimiljan	Kolbe,	red.,	muč.;	Evzebij,	muč.;
	15	 P VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
   (VELIKI ŠMAREN);	Tarzicij,	muč.;	
	16	 S	 Rok,	spok.;	Štefan	Ogrski,	kralj;

	17	 N	 20. NAVADNA NEDELJA;	Hiacint	Poljski,	red.;
	18	 P	 Helena	(Jelka,	Alenka),	cesarica;	Florjan,	muč.;
	19	 T	 Ludvik	Toulouški,	šk.;	Janez	Eudes,	red.	ust.;
	20	 S	 Bernard,	op.,	c.	uč.;	Lucij,	muč.;	Samuel,	prerok;
	21	 Č	 Pij	X.,	pap.;	Fidel,	muč.;	Sidonij	(Zdenko),	šk.;
	22	 P Devica	Marija	Kraljica;	Timotej	in	tov.,	muč.;
	23	 S	 Roza	iz	Lime,	dev.;	Filip	Benicij,	red.;

	24	 N	 21. NAVADNA NEDELJA; Jernej	(Bartolomej),	ap.;
	25	 P	 Ludvik	IX.,	francoski	kralj;	Jožef	Kalasancij,	red.	ust.;
	26	 T	 Rufin,	šk.;	Bernard	iz	Offide,	red.;
	27	 S	 Monika,	mati	sv.	Avguština;	Cezarij	iz	Arlesa,	šk.;
	28	 Č	 Avguštin,	šk.,	c.	uč.;	Hermes,	muč.;	Pelagij,	muč.;
	29	 P Mučeništvo	Janeza	Krstnika;	Sabina,	muč.;
	30	 D	 Feliks	in	Adavkt,	muč.;	Gavdencija,	muč.;

	31	 N	 22. NAVADNA NEDELJA;	Rajmund	Nonat,	red.

Veliko znati pa malopridno ravnati žali Boga in škodi ljudem. Samo z znanostmi 
preobložen um dela mrzle razumnike. Toda razum zanemarjati in samo čustvo 
srca gojiti vodi do sanjarstva. Oboje je škodljiva vzgoja. Žal, da se je v naših šolah 

vse preveč le na razvijanje uma merilo, premalo pa na blaženje srca.
bl. Anton Martin Slomšek

UREDNIK VAM
Avgust	je	mesec,	ko	je	v	Lemontu	napovedanih	

največ	romanj	–	kar	štiri	nedelje	bodo	romarske,	
če	štejemo	zraven	še	medeni	piknik,	ki	je	letos	24.	
avgusta.	Za	kosilo	v	Kulturnem	centru,	se	prijavite	
po	telefonu	na	številko	630-243-0670.

Kot	lani	je	tudi	letošnja	avgustova	številka	AM	v	
modri	barvi,	saj	je	to	Marijina	barva.	V	bogoslužju	
je	dovoljena	na	Marijine	praznike	samo	tam,	kjer	
imajo	za	to	poseben	privilegij.

V	Lemontu	smo	imeli	poseben	praznik	in	sicer	
23.	 junija:	P. Blaž Chemazar	 je	praznoval	80-let-
nico življenja.	Želimo	mu,	da	bi	njegovo	zdravje	
ostalo	vsaj	tako,	kot	je,	če	se	že	ne	bi	izboljšalo.	Sicer	
je	pa	za	delo	kar	priden:	poleg	rednega	maševanja	
in	spovedovanja	povsod,	kjer	je	potrebno,	se	otepa	
tudi	z	vso	papirnato	vojsko	glede	raznih	zavarovanj	
in	ostalih	birokratskih	zoprnosti,	pa	tudi	v	samo-
stanu	so	mu	naprtili	odgovornost	za	planiranje	maš	
in	drugih	obveznosti,	ki	jih	imamo.	Naj	torej	le	še	
pridno	vleče	naprej	z	vso	Božjo	pomočjo.

Zadnji	 teden	 v	 avgustu	 pričakujemo	 obisk	 iz	
Slovenije.	Prišel	bo	P. Janez Papa,	doma	iz	ljubljan-
skega	Bežigrada,	kaplan	v	Mariboru.	On	je	“kriv”,	
da	lahko	AM	vsak	mesec	najdete	tudi	na	internetu.	
Med	nami	bo	ostal	dva	tedna,	nato	bo	pa	še	en	teden	
v	New	Yorku	preden	se	vrne	domov.	Če	bo	vse	po	
sreči,	bova	obiskala	Baragovo	deželo.

Goduje	 v	 mesecu	 avgustu	 P. Bernard Kar-
manocky,	župnik	v	Johnstownu,	PA	(20.	avgusta).

Umrli	člani	kustodije,	ki	se	 jih	spominjamo	v	
avgustu	so:	P. Krištof Selak	(10.	avg.	1973);	P. Ino-
cenc Feryan	(12.	avg.	1985);	P. Pelagij Majhenič	(13.	
avg.	1994);	P. Pij Petric	(14.	avg.	1965);	P. Kerubin 
Begelj	(17.	avg.	1964);	P. Hieronim Sellak	(25.	avg.	
1987)	in	P. Hiacint Podgoršek	(27.	avg.	1954).	Naj	
jim	sveti	večna	luč!

Letošnji	junij	so	precej	zaznamovale	poplave,	ki	
so	prizadele	Iowo	in	Indiano,	delno	tudi	Illinois.	
Vendar	v	okolici	Lemonta	nismo	imeli	problemov	
z	njimi,	pač	pa	na	severu,	kjer	je	poplavila	reka	Des	
Plaines	nekaj	hiš,	ki	so	v	njeni	bližini.	Sicer	ta	reka	
teče	 skozi	 Lemont,	 prav	 blizu	 našega	 samostana,	
vendar	kakega	posebnega	naraščanja	ni	bilo	opaziti.	
Očitno	se	je	na	poti	do	nas	že	“unesla”.	Sicer	je	bilo	
pa	dokaj	redko	celodnevno	lepo	vreme	–	neviht	in	
ploh	je	bilo	na	pretek.	Včasih	je	bilo	pregovorno	
spremenljivo	 vreme	 aprilsko,	 zdaj	 pa	 je	 postala	
spremenljivost,	kot	vse	kaže,	kar	poletna	stalnica.

P. Bernardin
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Iz odnosa med evharistijo in drugimi zakramenti ter 
iz eshatološkega pomena svetih skrivnosti je mogoče 
uvideti, kakšno naj bo krščansko bivanje, poklicanost 
biti vsak trenutek duhovno bogočastje, daritev, ki je Bogu 
vedno všeč.

Čeprav je res, da smo še vsi na poti k polnemu uresni-
čenju našega upanja, to ni ovira, da ne bi mogli že zdaj 
s hvaležnostjo priznati, da kar nam Bog daje, dobi svoje 
popolno uresničenje v Devici Mariji, Božji in naši Materi.

Njeno vnebovzetje s telesom in dušo je za nas zna-
menje gotovega upanja, saj kaže nam, romarjem v času, 
tisti eshatološki cilj, katerega predokus nam daje zakra-
ment evharistije .

V najsvetejši Materi vidimo do popolnosti uresničeno 
tisto zakramentalno pot, po kateri Bog dosega in v svojo 
odrešilno dejavnost povabi vsako človeško bitje. Od Ozna-
njenja do Binkošti je Marija iz Nazareta tista oseba, katere 
svoboda je popolnoma na razpolago Božji volji.

Njeno brezmadežno spočetje razodeva njeno neomeje-
no pokorščino Božji besedi. Pokorna vera je oblika, ki jo 
njeno življenje zavzame vsak trenutek spričo Božjega udejstvovanja. Marija je velika vernica, ki se v polnem 

zaupanju prepusti Božjim rokam in njegovi volji. 
Tako skrivnost postaja vedno močnejša, dokler ni 
popolnoma pridružena Kristusovemu odrešilnemu 
poslanstvu. Kot je zatrdil Il. vatikanski koncil: »Tako 
je tudi preblažena Devica napredovala v romanju 
vere in vztrajala v svojem zedinjenju s Sinom zve sto 
do križa, pod katerim je, ne brez božjega načrta, 
stala (prim. Jn 19,25) v globokem sočutju s svojim 
Edinorojencem in se z materinsko dušo pridružila 
njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje 
klavne žrtve, katero je sama rodila. In končno jo je 
Kristus Jezus sam, umirajoč na križu, dal za mater 
učencu z besedami: Žena, glej tvoj sin.«

Od Oznanjenja do Križa je Marija tista, ki 
sprejema Besedo, ki je v njej meso postala in 
končno umolknila v tišini smrti. Končno je ona, 
ki je sprejela v svoje naročje zdaj mrtvo darovano 
telo Tistega, ki je zares ljubil svoje »do konca« (Jn 
13,1).

Vsakokrat, ko se v evharističnem bogoslužju 
približamo Kristusovemu Telesu in Krvi, se obra-
čamo tudi k Njej, ki je s popolnim darovanjem 
sprejela za vso Cerkev Kristusovo daritev. Marija iz 
Nazareta, podoba porajajoče se Cerkve, je zgled, 
kako je vsakdo izmed nas poklican sprejeti dar, ki 
ga Kristus naredi iz samega sebe v evharistiji.

MARIJA — ZAKRAMENT LJUBEZNI
Benedikt XVI.

Spodnja Idrija – Marijino vnebovzetje

P. Vladimir Kos – Tokyo

SVET MARIJE VNEBOVZETE
V Nebesa vzeta, o Marija sveta!
S telesom, z dušo, kot je tam Tvoj Sin.
O, nova pesem Božjega Poeta
orkestrom nevenljivih violin!

In spet mi po Nebesih koprnenje
srcé spreminja: Tam je pravi svet!
Kako me očiščuje zanj trpljenje,
uči ljubezni, ki je z njo prežet.

S telesom v večnem Raju, o Marija!
Ta pesem s prošnjo Tebi izzveni:
pramenčki naj nebeškega nam sija
ne nehajo ozarjati poti.
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NEDELJSKE MISLI
3. avgust
18. navadna nedelja
JEZUS NASITI MNOŽICO
Mt 14,13-21

Preveč	preprosto	bi	bilo	gledti	v	Matejevem	opisu	
čudeža	pomnožitve	kruha	samo	spomin	na	enkratno	
Jezusovo	dejanje.	V	ozadju	je	misel	na	dopolnitev	me-
sijanskega	časa.	Na	primer	razdelitev	ljudi	na	skupine	
po	petdeset	in	sto,	kar	so	za	delitev	jedi	kaj	neprimerne	
skupine,	 je	povzeta	iz	delitve	izraelskega	ljudstva	na	
njegovi	poti	k	starozaveznemu	odrešenju	v	obljubljeni	
deželi.	Drugo	táko	opozorilo	je,	da	jih	je	mnogo	ozdra-
vil:	čudežna	ozdravljanja	so	bila	prav	tako	znamenje,	
da	 se	 mesijanski	 čas	 dopolnjuje.	 Glavno	 pa	 je,	 da	 je	
pred	čudežem	ljudi	učil.	S	tem	je	jasno	povedano,	da	
mora	v	vsakem	socialnem	udejstvovanju	biti	najprej	
skrb	za	duhovne	dobrine	in	šele	potem	za	materialne.	
Učenci	pomagajo	deliti	hrano	–	torej	so	pritegnjeni	kot	
sodelavci,	ker	seveda	velja	za	njihove	naslednike	in	za	
vso	Cerkev.	Zato	se	tudi	Cerkev	ne	sme	omejevati	samo	
na	socialno	udejstvovanje,	čeprav	bi	mnogi	to	najraje	
videli.	Posebno	opazno	je	to	v	misijonih,	kjer	marsikje	
od	Cerkve	pričakujejo	zdravstveno	in	socialno	delo,	
oznanjevanje	jim	je	pa	hitro	odveč.

10. avgust
19. navadna nedelja
JEZUS IN PETER HODITA PO VODI
Mt 14,22-33

Pri	Matejevem	opisu	Jezusa,	ki	hodi	po	viharnem	
jezeru	in	povabi	Petra,	naj	mu	sledi,	 je	 treba	gledati	
na	podobo,	ki	je	v	ozadju.	Učenci	v	čolnu	Jezusa	niso	
spoznali;	to	se	je	zgodilo	tudi	Mariji	Magdaleni,	ko	je	za-
gledala	Jezusa	ob	praznem	grobu	in	obema	učencema	
na	poti	v	Emavs.	Iz	tega	sledi,	da	za	spoznanje	Jezusa	
zgodovinski	podatki	ne	zadoščajo;	ni	ga	mogoče	spozna-
ti	brez	vere;	še	več:	ni	ga	mogoče	spoznati,	če	se	sam	ne	
da	spoznati.	Drugo:	Petru	uspe	hoditi	po	vodi,	dokler	
se	ne	zave	viharja.	Tedaj	mu	upade	pogum	in	se	začne	
potapljati.	Spet	pomanjkanje	vere,	ker	pomeni,	da	ni	
dovolj	Jezusa	spoznati,	ampak	je	treba	vanj	verovati.	
Verovati	 pa	 po	 evangeljsko	 ne	 pomeni	 zgolj	 nekaj	
priznavati	za	resnico,	ker	za	tem	stoji	Božja	avtoriteta,	
ampak	v	skladu	s	tem	spoznanjem	živeti	po	normah,	ki	
so	nam	razodete	in	jih	najdemo	v	evangeliju.	Te	norme	
so	temelj	vsega	nauka	Cerkve,	saj	vse	njeno	oznanje-
vanje	temelji	na	njih	posredovanju	in	razlaganju.

17. avgust
20. navadna nedelja
VERA POGANSKE ŽENE
Mt 15,21-28

Človek	se	na	prvi	pogled	čudi	najprej	Jezusovemu	
popolnemu	molku	ob	prošnji	kanaanske	žene	in	po-
tem,	ko	ta	vztraja	v	prošnji,	njegovemu	trdemu	odgovo-
ru,	da	ni	lepo	jemati	kruh	otrokom	in	ga	metati	psom.	

Ta	prigoda	je	iz	tistega	dela	Kristusovega	življenja,	v	
katerem	je	bilo	oznanjevanje	namenjeno	samo	Izrael-
cem.	Šele	ko	iz	ženinega	odgovora	spozna	njeno	vero,	
jo	 pohvali,	 češ	 da	 je	 velika	 in	 njeni	 prošnji	 ustreže	
ter	ozdravi	hčerko.	Vera	je	torej	tista	ki	je	omogočila	
čudež.	Dogodek	je	bil	pa	tudi	nauk	učencem,	ki	so	se	
pritoževali,	ker	jih	je	žena	nadlegovala.	Kot	mnogokje	
tudi	tukaj	evangelij	odseva	problem	skupnosti	prvih	
kristjanov,	kjer	so	tisti,	ki	so	prišli	iz	judovstva,	hoteli	
imeti	prednost	pred	tistimi,	ki	so	prišli	iz	poganstva.	
Tudi	danes	je	marsikdaj	enako.	Radi	se	bahamo,	češ	da	
smo	kot	kristjani	nekaj	boljšega,	ker	je	naša	tradicija	
že	dolga	in	postrani	gledamo	tisti,	ki	šele	prihajajo	v	
Cerkev.	Pa	pozabljamo,	da	ni	čas,	ki	odloča,	ampak	koli-
ko	je	vera	uresničena	v	življenju.

24. avgust
21. navadna nedelja
KRISTUS OBLJUBI PETRU KLJUČE
Mt 16,13-20

Verovati	v	Boga,	tudi	v	Kristusa,	biti	v	stiku	z	njim,	
toda	 brez	 vsakega	 posrednika	 in	 še	 posebno	 brez	
Cerkve:	to	je	parola	današnjega	“modernega”	človeka.	
V	bistvu	to	pomeni	oblikovatai	si	krščanstvo	po	svoje:	
sprejeti,	kar	ti	je	všeč,	odkloniti,	kar	ti	ni	po	volji	ali	ti	
je	napoti.	Evangelij	je	z	opisom	podelitve	“ključev”	Pe-
tru	enkrat	za	vselej	opravil	s	tovrstnim	pojmovanjem.	
Človek	 lahko	 s	Cerkvijo	 tudi	ni	 zadovoljen,	 lahko	 jo	
kritizira,	ne	more	pa	spraviti	s	sveta	dejstva,	da	Kristus	
redno	deluje	v	Cerkvi	in	po	Cerkvi.	To	ne	izključuje	
njegovih	 posegov	 tam,	 kjer	 nimajo	 možnosti,	 da	 bi	
Cerkev	spoznali,	popolnoma	pa	izključuje	nekakšno	
“neodvisno”	krščanstvo,	ki	odklanja	vsako	avtoriteto	
in	vsako	organizacijo,	saj	je	avtoriteto	in	organizacijo	
postavil	 Kristus	 sam.	 Kot	 človek,	 ki	 odklanja	 vsako	
državljanstvo,	 ne	 pripada	 nikomur	 in	 nihče	 ne	 čuti	
do	njega	kake	obveznosti,	tako	tudi	tisti,	ki	odklanja	
Cerkev,	ni	več	kristjan,	pa	naj	se	še	tako	baha	s	svojo	
“čisto”	vero.

31. avgust
22. navadna nedelja
ODPOVED VODI K JEZUSU
Mt 16,21-27

Miselno	je	ta	odlomek	nadaljevanje	evangelija	prej-
šnje	nedelje:	pot	kristjana	 je	nakazal	že	Kristus	sam.	
Petra	 je	 imenoval	 satana,	 torej	 skušnjavca,	 ko	 ga	 je	
hotel	ovirati	na	njegovi	poti	v	trpljenje.	In	ker	učenec	
ni	boljši	od	učitelja,	je	pot	trpljenja	pot	vsakega	krist-
jana.	Vzeti	svoj	križ	na	rame	pomeni	sodelovati	s	Kri-
stusovim	odrešilnim	trpljenjem	in	s	trohico	lastnega	
trpljenja	doprinašati	delež	k	odrešenju	sveta.	Res	je,	da	
je	odrešenje	zastonjski	dar,	res	je	pa	tudi,	da	ga	je	treba	
biti	vreden	in	ga	znati	izkoristiti	v	svoje	in	skupno	do-
bro.	Tu	je	odgovor	na	tisto	večno	vprašanje,	zakaj	Bog	
ob	človeškem	trpljenju	ne	“poseže	vmes”.	Saj	posega,	
le	da	ne	tako,	kot	bi	mi	hoteli.	Spomnimo	se	tistega	že	
večkrat	ponovljenega	pregovora:	ljudje	tožijo	vsak	nad	
svojim	križem	in	se	ga	otepajo.	Če	bi	pa	vsi	imeli	samo	
enega,	bi	se	stepli	zanj!
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti
nadaljevanje

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.	To	je	delalo	
misijonarjem	silne	neprilike,	ker	če	so	jim	dali,	so	jih	
imeli	 zmerom	več	okoli	 sebe;	če	ne,	 so	 jim	pa	hudo	
zamerili,	 češ:	 imajo,	pa	mi	ne	dajo.	Zavoljo	 te	preve-
like	skupnosti	posamezniki	ne	hranijo	in	ne	varčujejo,	
vedoč,	da	če	ne	bodo	snedli	sami,	bodo	pa	drugi.

Značilna	lastnost	vseh	afriških	zamorcev	je	lenoba.	
Njen	vzrok	je	vlažna	vročina,	ki	jim	hromi	telo	in	duha.	
Niso	pa	vsi	enako	leni.	Poljedelski	rodovi	so	včasih	prav	
pridni	 in	 neutrudno	 garajo.	 Bolj	 leni	 so	 živinorejci;	
tam	moški	samo	postavijo	kočo,	pripravijo	nekaj	drv	
in	pleto	vrvi,	drugače	pa	postopajo	za	čredami.

Zaradi	vročega	podnebja	moški	črnci	v	Knoblehar-
jevem	času	niso	nosili	obleke.	Ženske	so	si	vésile	na	
pas	ustrojeno	živalsko	kožo	in	šope	listov;	zadaj	jim	je	
visel	rep	kakšne	lovne	živali	skoraj	do	tal.	Nagota	jim	ni	
bila	v	spotiko,	ker	so	bili	tudi	v	tem	oziru	kakor	otroci.	
Zdaj,	ko	se	zelo	širita	krščanstvo	in	omika,	imajo	pa	že	
skoraj	vsi	obleko.

Trdnih	hiš	si	ne	stavijo,	ampak	samo	koče,	ki	so	le	za	
nekaj	let.	Koča	je	do	4	metre	visoka.	V	zemljo	zabijejo	
v	krogu	dva	do	tri	metre	visoke	kole	in	jih	med	seboj	
povežejo	 v	 vrbovimi	 mladikami,	 vmes	 pa	 natlačijo	
trstje.	 Na	 kole	 povesijo	 stožčasto	 streho	 iz	 slame.	
Kočo	obmečejo	zunaj	in	znotraj	z	ilovico,	v	katero	je	
pomešan	kravjek.	Tla	so	iz	ilovice,	ki	jo	trdo	shodijo	
in	 zbijejo	 z	 beti.	 Namesto	 vrat	 je	 okroglasta	 luknja,	
samo	toliko	velika,	da	človek	po	vseh	štirih	zleze	skozi	
njo.	Tako	komarji	ne	silijo	noter.	Oken	ni.	V	hladnih	
nočeh	dobro	zapro	vhod	in	se	kuhajo	v	soparici,	ki	je	
belokožci	ne	morejo	prenesti.	Ogenj	si	naredijo	tako,	

da	drgnejo	kos	trdega	lesa	ob	mehkega	in	iskre	ujamejo	
v	šop	suhe	trave.

Pohištva	nimajo.	Spijo	na	goveji	koži	ali	na	pletenini	
iz	slame	in	trstja,	ki	visi	čez	dan	zvita	na	dveh	palicah,	
pritrjenih	 k	 steni.	 Kot	 zglavje	 uporabljajo	 dve	 nizki	
leseni	rogovili,	ki	je	preko	njih	položen	les.	Sredi	koče	
je	nekaj	kamnov,	ki	služijo	za	ognjišče.	Lonce	si	ženske	
same	spretno	delajo	iz	gline	in	sušijo	na	soncu.	Name-
sto	steklenic	rabijo	neko	vrsto	buč,	namesto	skled	pa	
ponekod	želvine	hrbte.	Za	žlice	uporabljajo	školjke,	ali	
pa	si	jih	delajo	iz	podolgovatih	buč.	V	koči	ali	v	posebni	
kašči	visijo	od	strehe	na	vrveh,	spletenih	iz	ličja,	košare	
z	žitom	in	okrogli	vrči	z	mlekom.	V	koči	je	vse	črno	
od	saj.	–	Pred	vhodom	je	metla	iz	slame,	da	ne	naneso	
preveč	blata.	Pred	kočo	stoji	v	tleh	velik	lesen	možnar,	
ki	v	njem	drobijo	zrnje,	ker	marsikje	ni	dobiti	kamenja	
za	ročni	mlin.	Kurijo	povečini	s	kravjekom,	zato	je	koča	
in	njena	okolica	polna	smradu	po	njem.

Ženske	pri	njim	malo	veljajo	in	so	prezirane;	kupu-
jejo	in	prodajajo	jih	kakor	drugo	blago.	Cena	se	ravna	
po	njihovih	lastnosti,	pa	tudi	po	premoženju	kupca.	
Poglavarjev	sin	je	mora	na	primer	za	žensko	dati	njene-
mu	očetu	10	volov	in	10	krav,	bratom	in	sestram	pa	
razne	darove.	Ubožni	se	morejo	ženiti	le	pri	ubožnih.	
Deklice	 se	 poročajo	 takoj	 ko	 dorastejo,	 z	 12.	 ali	 13.	
letom.	Poročnih	obredov	nimajo	skoraj	nobenih.	Po-
nekod	namaže	ženin	nevesti	zgornje	telo	s	tem,	kar	je	
dobil	v	drobovju	zaklanega	živinčeta.	Ko	izroči	med	
pojedino	del	kupne	cene,	je	nevesta	postala	njegova	
last.	Odslej	mu	je	sužnja	in	mora	trdo	delati.	Hodi	tudi	
v	 gozd	 po	 drva	 in	 k	 reki	 po	 vodo,	 brez	 ozira	 na	 to,	
da	jo	lahko	zasači	lev	ali	druga	zver;	najbolj	nevarno	
je	po	sončnem	zahodu,	ko	gredo	zveri	pit	in	plenit.	
Pri	obedu	mora	žena	streči	možu.	Mož	 jé	prvi;	 ženi	
dá	le,	kar	mu	ostane.	Zaradi	težkega	dela	se	zamorke	
kmalu	postarajo	in	nehajo	biti	matere.	–	Žena	imajo	
poganski	črnci,	tudi	Niloti,	toliko,	kolikor	si	jih	upajo	
preživeti.	Vsaka	žena	ima	svojo	kočo	in	svoje	shrambe;	
vsaka	ima	tudi	svojo	zemljo,	ki	jo	obdeluje	zase	in	za	
svoje	otroke.	Čim	več	žen	in	krav	ima	kdo,	tem	večji	
je	njegov	ugled.

Otrokovo	rojstvo	je	za	družino	vselej	vesel	dogodek.	
Ako	je	deček,	bo	očetu	v	ponos,	zlasti	v	bojih.	Če	pa	je	
deklica,	bo	moral	njen	bodoči	mož	mnogo	dati	zanjo.	
Dečki	dobijo	ime	navadno	po	živalih,	deklice	po	cvetli-
cah.	Ako	ima	otrok	kakšno	telesno	posebnost,	mu	po	
njej	zdenejo	ime.

Družinske	vzgoje	skoraj	ni.	Dečki	počno,	kar	hoče-
jo;	šele	ko	dorastejo,	začno	pomagati	pri	živini.	Dekli-
ce	 morajo	 hitro	 poprijeti	 pri	 hišnih	 delih.	 –	 Zaradi	
mnogoženstva	 so	 otroci	 očetu	 bolj	 odtujeni	 in	 bolj	
navezani	na	mater.

Sotočje Belega in Modrega Nila pri Kartumu s satelita
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brali smo...
LJUBLJANA —	Konec leta 2007	je	bilo	v	Sloveniji	regi-
striranih	 več	 kot	 1.014.000	 osebnih	 avtomobilov	 (brez	
specialnih	osebnih	avtomobilov).	To pomeni 501 avto 
na 1.000 prebivalcev, ali 1 avto na dva prebivalca.
VATIKAN — V	torek,	6.	maja,	na obletnico bitke “Sacco di 
Roma” leta 1527,	ko	je	za	papeža	Klemena	VII.	dalo	svoje	
življenje	147	članov	papeške	švicarske	garde,	je	na	Dam-
azovem	dvorišču	v	Vatikanu	priseglo zvestobo papežu 
33 novih članov te elitne papeške enote.	
LINZ —	V Avstriji	 so	se	z	več	prireditvami,	 še	posebej	
pa	 z	 ekumenskim	 bogoslužjem	 v	 nedeljo,	 18.	 maja,	
spomnili osvoboditve taboriščnikov pred 63 leti iz 
nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthau-
sen.	Geslo	slovesnosti:	Evropski	odpor	proti	nacizmu.
DUNAJ — Slovenski pastoralni center na Dunaju	je	5.	
in	6.	aprila	praznoval svoj srebrni jubilej	z	odprtjem	
razstave	o	Primožu	Trubarju	in	slovesno	nedeljsko	mašo.	
Somaševanje	v	Plečnikovi	cerkvi	Srca	Jezusovega	je	vodil	
mariborski	nadškof	dr.	Franc	Kramberger.
FRANKFURT — Mednarodna družba za človekove 
pravice (IGFM)	je	od pakistanskih oblasti zahtevala 
brezpogojno odpravo zakona o bogokletju,	zaradi	
katerega	 je	 moralo	 od	 njegove	 uvedbe	 leta	 1986	 pred	
sodnika	za	prekrške	najmanj	900	ljudi.	Žrtve	tega	zakona	
so	bili	po	nedolžnem	številni	kristjani,	nad	katerimi	so	se	
na	ta	način	znesli	muslimanski	skrajneži.
DUNAJ — Avstrijski vojaški škof Christian Werner	 je	
ob	50.	mednarodnem	romanju	vojakov	v	Lurd	od	22.	do	
26.	maja	tamkajšnjemu	Marijinemu	romarskemu	svetišču	
podaril meter veliko monštranco.	Izdelal	jo	je	atelje	
Hellmer	v	avstrijskem	glavnem	mestu,	na	njej	pa	je	upo-
dobljena	božja	troedinost.
MOSKVA —	 Ruski patriarh Aleksij II.	 je	 26.	 maja	 v	
Moskvi	odlikoval slovenskega veleposlanika v Rusiji 
Andreja Benedejčiča	z	medaljo	svetih	bratov	Cirila	in	
Metoda	kot	nagrado	za	osebni	prispevek	pri	poglabljanju	
stikov	med	slovanskimi	narodi.
JOHANNESBURG	 —	 Katoliški škof v Johannesburgu 
v Južnoafriški republiki, Buti Joseph Tlhagale,	 je	
domačine, ki so napadali priseljence in begunce 
iz sosednjih držav, posvaril	pred	takšnim	ravnanjem.	
»Potem,	ko	je	v	Južni	Afriki	zavladala	demokracija,	smo	
v	nevarnosti,	da	začnemo	spet	zidati	zidove,	ki	smo	jih	
podrli.	Temu	se	moramo	vsi	upreti.	Ne	smemo	dopustiti,	
da	bi	v	naši	deželi	spet	zavladal	sistem	apartheida.«
LINZ — V	Linzu	so	21.	maja	zelo	slovesno	počastili prvi 
spominski dan	 lani	za	blaženega	razglašenega	avstrij-
skega	 oporečnika	 v	 vesti	 zoper	 služenje	 Hitlerju	 pod	
orožjem,	mučenca Franza Jägerstätterja.
ŽENEVA — Svetovna luteranska zveza (LWB)	je	ob	60-
letnici	države	Izrael	povabila k »odstranitvi vsakršnih 
sledov antisemitizma«.	 Kristjani	 in	 judi	 naj	 bi	 živeli	
drug	ob	drugem	kot	»ljudje	s	skupno	versko	dediščino«.
BRAZILIJA — Škof Dom Erwin Kräutler (Altamira)	
znova	ugovarja načrtu brazilske vlade, da bi na reki 
Rio Xingu zgradili velikansko elektrarno.	Če	se	bo	
to	zgodilo,	bo	narejena	velika	škoda,	saj	bo	voda	za	zapor-
nicami	poplavila	zelo	veliko	območje	pragozda.

FRANKFURT — Nemški abrahamitski forum	se	 je	za-
vzel	 za ekumenske odnose med judi, kristjani in 
muslimani.	“Abrahamitski	ekumenizem”,	ki	se	sklicuje	
na	to,	da	abrahamitske	religije	povezujejo	skupne	vred-
note,	se	zavzema	za	zbližanje	med	Vzhodom	in	Zahodom.	
BRUSELJ — Cerkvena komisija, ki skrbi za preseljence 
v Evropi (CCME),	je	v	pismu	novemu	italijanskemu	mini-
stru	za	notranje	zadeve,	Robertu	Maroniju,	protestirala 
proti zadnjemu napadu na Rome v Neaplju in zažigu 
e nega izmed njihovih bivališč.	 Nihče	 ne	 sme	 vzeti	
pravice	v	lastne	roke	in	biti	nasilen	do	tujcev,	pri	tem	pa	
ni	zanikala	težav	v	zvezi	s	priseljenci	v	Italiji.	Med	njimi	
so	tudi	vse	bolj	številni	Romi.
DOHA — Udeleženci šeste konference za medverski dia-
log	so	poudarili pomen skupnih vrednot enakosti, 
svobode, strpnosti in spoštovanja.	 Te	 morajo	 biti	
ljudem	nekaj	“svetega”,	treba	jih	je	spoštovati.	Zavzeli	so	
se	za	medverski	dialog	na	vseh	ravneh.	Sveti	sedež	je	na	
konferenci	zastopal	predsednik	Papeškega	sveta	za	med-
verski	dialog,	kardinal	Jean-Louis	Tauran.
NEW DELHI — Indijska katoliška škofovska konferenca	
je	obsodila	zadnje	bombne napade v mestu Jaipur,	
ki	so	zahtevali	okrog	80	življenj	in	več	kot	200	ranjenih.	
Napadi	so	bili	po	mnenju	policije	načrtni.
MARIBOR —	 Predstavniki	 Mestne	 občine	 Maribor	 in	
Slovenske	vojske	so	6. junija na Pobreškem pokopališču 
v Mariboru	slovesno	odkrili prenovljeno spominsko 
ploščo na grobnici generala Rudolfa Maistra.
CARACAS — Podpredsednik venezuelske škofovske kon-
ference, nadškof Roberto Lückert Leon,	se	je	zavzel za 
Diario Catolico, edini katoliški dnevnik v državi.	
Založbi,	ki	ga	izdaja	v	26.000	izvodih,	namreč	oblasti	že	
leta	zvišujejo	davke.
BOGOTA — Glavni tajnik kolumbijske škofovske konfer-
ence, škof Fabian Marulanda Lopez	je	pozval	levičarsko	
uporniško organizacijo FARC k premisleku o njeni 
prihodnosti.	Organizacija	šteje	10.000	oboroženih	mož,	
ustanovljena	pa	je	bila	z	namenom,	da	strmoglavi	vlado.	V	
njenih	rokah	je	800	talcev,	med	njimi	tudi	nekdanja	kandi-
datinja	za	kolumbijsko	predsednico,	Ingrid	Betancourt.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za preseljence, 
kardinal Renato Raffaele Martino,	je	v	brzojavki	predsed-
niku	južnoafriške	škofovske	konference	izrazil	svojo	za-
skrbljenost zaradi napadov na tujce v Južnoafriški 
republiki.	 Zaželel	 je,	 da	 bi	 našli	 hitro	 in	 učinkovito	
rešitev,	da	bi	tako	vsi	v	tej	državi	zaživeli	v	miru.
BUKAREŠTA — V	romunskem	glavnem	mestu	so	27.	in	
28.	maja	ob	40. obletnici izida okrožnice Humanae vitae	
(O	 človeškem	 življenju)	 pripravili	 simpozij z naslo-
vom Humanae vitae med aktualnostjo in izzivom, 
sodobni odgovor na večstoletno vprašanje.
MOSKVA — Moskovski katoliški nadškof Paolo Pezzi	je	
v	cerkvi	Marijinega	vnebovzetja	v	St.	Peterburgu	posvetil 
v mašnika 31-letnega beloruskega bogoslovca Niko-
laja Vojtehoviča.	 V	 St.	 Peterburgu	 je	 edino	 katoliško	
bogoslovno	 semenišče	 v	 vsej	 Ruski	 federaciji;	 nadškof	
Pezzi	je	tudi	njegov	rektor,	novoposvečeni	mašnik	pa	je	
študiral	v	njem.
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Sveti	Jernej	je	bil	eden	izmed	dvanajsterih	Kristuso-
vih	apostolov	in	je	pretrpel	mučeniško	smrt	v	Armeniji.	
Slekli	 so	 mu	 kožo	 pri	 živem	 telesu	 in	 mu	 nazadnje	
odsekali	glavo.	Zato	ga	radi	upodabljajo,	kako	nosi	kožo	
čez	roko	in	nož	v	drugi	roki.

V	 vseh	 škofijah,	 koder	
bivajo	 Slovenci,	 ima	 sv.	
Jernej	 precej	 cerkva,	 naj-
več	 v	 ljubljanski	 in	 novo-
meški	 škofiji,	 kjer	 so	 mu	
posvečene	 štiri	 farne	 in	
petnajst	 podružničnih	
cerkva.	 Znamenita	 je,	 žal	
ne	docela	ohranjena	freska	
sv.	 Jerneja	 iz	 leta	 1453	 v	
crngrobski	cerkvi,	grozlji-
va	 je	 freska	svetnika	brez	
kože	v	Vrbi	nad	stranskim	
oltarjem	cerkve	sv.	Marka,	
delo	 slikarja	 Jerneja	 iz	
Loke	okoli	1530.

Legendarno	poročilo	o	
lastni	koži,	ki	jo	sv.	Jernej	
nosi	s	seboj,	je	rabilo	umet-
nikom,	 ko	 so	 ustvarjali	
svetnikove	podobe.	Oboje	
je	 vplivalo	 na	 predstavni	
svet	 ljudstva.	 Če	 dopusti-
mo,	da	je	sv.	Jernej	privzel	
še	 neke	 predkrščanske	
poteze,	potem	laglje	razu-
memo	 nekatera	 ljudska	

verovanja,	 zvezana	 z	 godom	 sv.	 Jerneja.	 J.	 Navratil	
poroča	s	Cerkljanskega,	da	se	na	sv.	Jerneja	dan	ne	sme	
orati;	kdor	pa	le	orje,	tega	sreča	sv.	Jernej	in	pravi:	»Ti	
me	ne	spoštuješ;	jaz	sem	že	dosti	dolgo	na	meh	odrt;	
zdaj	bom	pa	tebe	odrl	in	tvojo	kožo	nosil.«	In	odere	ga…	
Na	Raki	na	Dolenjskem	pa	so	včasih	na	god	sv.	Jerneja	še	
pred	sončnim	vzhodom	razobesili	vso	zimsko	obleko,	
perilo,	rjuhe,	sploh	vso	robo,	ki	je	bila	shranjena	po	
omarah,	in	sicer	v	spomin,	so	dejali,	da	so	sv.	Jerneju	
živemu	kožo	odrli.	Pravili	so	tudi	tam:	»Kar	se	na	sv.	
Jerneja	jutro	posuši,	je	potem	varno	pred	molji.«

Jernejevo	je	velik	kmečki	praznik	posebno	na	Ko-
roškem.	Ta	dan	umetejo	maslo,	ki	ga	hranijo	potem	
vse	leto	kot	zdravilo;	mažejo	si	z	njim	rane,	vtirajo	si	
ga	pri	bolečinah	v	križu	in	kolkih.	Po	vsem	Slovenskem	
Koroškem	 dobi	 ta	 dan	 vsak	 v	 družini	 svoj	 hlebček	
masla;	v	cerkev	poneso	za	dar	lep	hlebček	ali	štručko,	
ki	ju	okrasijo	s	cvetlicami.	O	podobni	šegi	v	Motniku	je	
poročal	konec	19.	stoletja	J.	Navratil;	tam	so	pravili,	da	
je	maslo,	ki	ga	na	Jernejevo	jutro	“omedeš”	pred	son-

cem,	“za	vsako	zdravilo”.	Tudi	na	Dolenjskem	(Raka)	so	
gospodinje	na	dan	sv.	Jerneja	kuhale	tako	imenovano	
“Jernejevo	maslo”,	ki	so	mu	pridejale	različne	rože	in	
zeli.	Takšno	maslo	je	bilo	baje	zelo	zdravilno.

Vera	v	moč	takega	masla	sloni	na	stari	legendi.	Svet-
nik	je	prišel	namreč	na	svoj	godovni	dan	s	kožo	čez	
roko	mimo	kmečkega	vrtička.	V	njem	 je	gospodinja	
plela.	 Ko	 je	 zagledala	 krvavegha	 moža,	 je	 vzkliknila:	
»O,	ti	ubogi	mož!«.	Apostol	pa	ji	je	odgovoril:	»Še	bolj	
si	uboga	ti,	ki	na	moj	praznik	delaš!«	Žena	je	nato	brž	
stekla	v	hišo	in	mu	prinesla	štručko	masla,	da	bi	si	z	
njim	mazal	rane…

Legenda	sama	spominja,	da	so	bili	nekoč	vsi	godovi	
apostolov	zapovedani	prazniki.

Najimenitnejši	 dan	 za	 nabiranje	 zdravilnih	 zelišč	
v	medmašnem	času	je	na	Slovenskem	Koroškem	god	
sv.	Jerneja.	“Patrnuša”,	kakor	mu	pravijo.	Ta	dan	imajo	
zdravilne	rože	baje	posebno	moč.

Trume	nabiralcev	lezejo	zato	že	dan	prej	zlasti	na	
Svinško	planino.	Od	nemške	strani	prihajajo,	posebno	
iz	Labotske	doline,	pa	od	slovenske,	zlasti	skozi	Djekše.	
Zvečer	 je	 po	 pastirskih	 stanovih	 vse	 živo.	 Oglaša	 se	
harmonika,	 fantje	 in	 dečle	 se	 zavrtijo,	 po	 mizah	 se	
kopiči	mastni	prigrizek	in	steklenica	žganja	kroži	od	
enega	do	drugega.	Zjutraj	leze	vsa	množica	proti	gole-
mu	hrbtu	planine.	Začne	se	iskanje	in	kopanje	špajke	
(baldrijana,	Valeriana	officinalis	L.),	ki	jo	od	pamtiveka	
uporabljajo	pri	vročici	in	koliki,	z	njo	preganjajo	trot	
in	ukane	hudobca.	Stikajo	za	grumpi	ali	islandskim	ma-
hom	(Cetraria	islandica	L.),	ki	velja	za	izvrstno	zdravilo	
pri	bolečinah	v	prsih	in	kašlju,	je	pa	tudi	dobra	krma	
za	svinje	in	govedo.	Zeliščarji	iščejo	nadalje	planinski	
kolmež	(Acorus	calamus	L.)	pa	encijan	(Gentiana	punc-
tata),	čigar	korenine	razrežejo	in	namočijo	v	žganju.	
Zdravilne	arnike	(Arnica	montana)	nabero	velikanske	
šopke.	Tako	mine	dan.	Medtem	navozijo	iz	Labotske	
doline	 polne	 vozove	 vina	 in	 piva,	 mrzlega	 mesa	 in	
pšeničnega	kruha.	Ko	se	dan	nagne,	se	začne	veselo	
praznovanje;	slovensko	in	nemško	petje	se	oglaša	in	
marsikdaj	 se	 je	 iz	 razigrane	zabave	 izcimil	prepir	 in	
pretep.	Proti	večeru	se	začno	fantje	in	dečle,	otovorjeni	
z	dragocenim	bremenom,	vračati	na	domove.	Moški	so	
si	za	klobuk	zataknili	vejice	ravšlja	(rododendrona).	
Vriski	prihajajo	čedalje	bolj	iz	doline	in	odmevajo	po	
višavah.	Počasi	se	planinski	svet	spet	umiri.

Ker	 si	 je	 sv.	 Jernej	 pridobil	 čast	 “kmečkega	 svet-
nika”,	je	navezal	naš	kmet	nanj	številna	pravila.	Tako	
so	pravili	na	Notranjskem	(Št.	 Jošt	nad	Vrhniko),	da	
je	treba	“ozimec”	(ozimino)	vsejati	do	sv.	Jerneja.	Na	
Koroškem	(Libeliče)	so	darovali	kmetje	na	Jernejevo	
žito	za	cerkev,	da	so	se	s	tem	zahvalili	za	pridelek.

Lešniki	so	zreli	o	sv.	Jerneju	»kedar	je	oves	zrel«.	Do	

Niko	Kuret

sveti Jernej
24. avgusta

sv. Jernej
(Michelangelo –

Sikstinska kapela)
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svojega	godu	hodi	sv.	Jernej	baje	po	senožetih	in	varuje	
leske.	Gorje	 tistemu,	ki	bi	ga	zalotil,	da	 trga	nezrele	
lešnike!	Nikoli	več	bi	se	ne	vrnil	domov.

Šentjernejski	 teden	 je	 dobro	 smreke	 in	 drug	 les	
sekati.	 V	 vinorodnih	 Slovenskih	 goricah	 postavijo	 o	
sv.	Jerneju	klopotce	po	vinogradih	in	na	najvišje	drevo	
okoli	hiše.	Čeprav	naj	bi	v	resnici	odganjali	ptice	od	
zrelih	grozdnih	jagod,	pa	pravijo,	da	klopotcin	»grozdje	
zorijo«.	Klopotci	so	včasih	zelo	veliki.	Velik	in	lep	klo-
potec	je	ponos	kmečkega	fanta.	Z	njim	se	postavi,	kakor	
se	postavi	na	cvetno	nedeljo	s	“présnecom”	(butaro).	
Pri	velikih	in	največjih	klopotcih	merijo	vetrnice	v	pre-
meru	tudi	4	metre	in	čez.	V	ogrodju	(“jarmu”)	počiva	
gredelj,	na	katerega	enem	koncu	so	pritrjene	vetrnice.	
Na	sredi	gredlja	so	štiri	kolesca	(“potáčki”),	med	vsako	
dvojico	se	gibljejo	“mácleki”	(kladivca).	Ti	udarjajo	po	
spodaj	 pritrjeni	 deski	 (“blánji”).	 Nasproti	 vetrnicam	
je	pritrjena	sirkova	metla,	ki	suče	gredelj	in	vetrnice	v	
smeri	vetra.	Napravljeni	klopotec	je	treba	nasaditi	na	
visok	drog	(“drevo”	ali	“ranto”).	Treba	je	nemajhnega	
truda,	da	se	velik	klopotec	sestavi	in	nasadi.	Zato	pa	je	
potem	veselje	tem	večje,	ko	se	njegov	glas	meša	med	
čričkovo	petje	in	oznanja	bližajočo	se	trgatev.

Jernejevo	že	zelo	resno	oznanja	jesen.	Na	Koroškem	
pravijo,	da	je	»Sveti	Patrnuš	prvi	jesenski	mož,	ki	pride	
v	kožuhu«.	Na	splošno	velja	na	Slovenskem,	da	»sveti	
Jernej	v	kožuhu	mašuje«.	Na	Notranjskem	»malico	po	
sv.	Jerneju	žrjavi	neso«	(Št.	Jošt	nad	Vrhniko).

Bliža	se	trgatev,	zakaj	grozdje,	ki	je	šlo	o	Jakobovem	
na	božjo	pot,	o	sv.	Jerneju	nazaj	pride.	Vina	namreč	že	
zmanjkuje:	sv.	Jakob	ima	bučo,	sv.	Jernej	jo	pa	izprazni.	
Sv.	Jakob	ima	bučo,	sv.	Jernej	pa	nož	–	ne	samo	zato,	ker	
so	mu	koži	slekli,	ampak	tudi	zato,	ker	je	pripravljen	
za	trgatev.

O	Jernejevem	si	je	kmet	zmerom	želel	lepega	vre-
mena.	Sv. Jerneja meglice popijejo strd za potice. Če 
je na sv. Jerneja dan jasno, potlej turšek	 (turščina,	
koruza)	 ne pozebe,	 so	 pravili	 v	 Čemšeniku.	 In	 če je 
na sv. Jerneja dan lepo, bo lepa jesen,	 trdijo	na	No-
tranjskem	(Jelšane).	Po vremenu sv. Jerneja rada se 
vsa jesen nareja	in:	Kakor sv. Jernej vremeni, se vsa 
jesen drži.	Toda:	Sv. Jerneja če je slana, bo gotovo še 
zijala vrana.

sveta zgodovina
Henri	Daniel-Rops

LJUDSTVO SVETEGA PISMA
Četrti del

JUDOVSTVO IN MESIJANSTVO
Tretje poglavje

NOTRANJE ŽIVLJENJE SKUPNOSTI

Mesijanizem

Pod	mesijanizmom	razumemo	zelo	star	način	poj-
movanja	 v	 Izraelu,	 ki	 je	 počasi	 dobival	 upoštevanja	
vredno	 moč	 in	 globino,	 dokler	 ni	 postal	 eden	 od	
značilnih	vidikov	judovske	duhovnosti,	ki	 je	dosegla	
svoj	 vrh	 v	 razodevanju	 podobe	 včasih	 človeškega,	
včasih	pa	nadnaravnega	bitja,	katerega	pojav	na	zemlji	
bo	pomenil	začetek	razdobja	odrešenja.

Problem	mesijanizma	je	temeljne	važnosti	za	študij	
judovske	 skupnosti	 in	 prav	 tako	 Jezusa	 samega,	 je	

pa	najbolj	kočljiv	od	vseh,	ki	 jih	najdemo	v	izraelski	
miselnosti.	Ko	govorimo	o	njem,	je	treba	paziti,	da	ne	
osvetljujemo	njegove	lastnosti	preveč	v	luči	evangelija,	
da	ne	poslušamo	s	svojimi	krščanskimi	ušesi	besed,	ki	
so	imele	za	Jude	čisto	drugačen	zven.	Važno	je	ohra-
niti	pogled	v	bodočnost,	zakoličiti	z	datumi	duhovno	
strujo,	toda	to	je	skoraj	nemogoče,	saj	svetopisemski	
pisci	in	urejevalci	niso	za	to	imeli	nobene	skrbi.	Tudi	
kadar	 so	 v	 rabi	 formule	 kot	 “mesijansko	 upanje”	 za	
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nek	zelo	odmaknjen	čas,	na	primer	čas	kraljev,	je	treba	
upoštevati,	da	gre	za	način	govorjenja	v	tistem	času	in	
da	Izrael	takrat	niti	od	daleč	ni	uporabljal	teh	izrazov	
v	smislu,	ki	mu	ga	mi	dajemo.

Preveč	 je	pobožnih	priročnikov	svete	zgodovine,	
ki	 z	 najboljšimi	 nameni	 navajajo	 svoje	 bralce	 k	 pre-
pričanju,	 da	 je	 med	 “mesijanskimi”	 napovedmi	 in	

uresničevanjem	 v	 evangeliju	
popolnoma	jasna	vez	in	razum-
ska	logika.	Mnogi	pošteni	krist-
jani,	ki	so	bili	od	mladosti	pol-
ni	 te	 naivne	 zaupljivosti,	 so	
razočarani,	 ko	 odkrijejo,	 da	
beseda	Mesija	ni	v	Stari	zavezi	
skoraj	 nikoli	 –	 morda	 z	 eno	
izjemo	–	uporabljena	v	smislu,	
ki	ji	ga	mi	danes	dajemo;	da	je	
podoba	Božjega	poslanca,	ki	tr-
pi	za	vse	ljudi,	manj	razširjena	
kot	podoba	mogočnega	kralja,	
ki	 je	 včasih	 nasilen	 in	 trd	 do	
svojih	sovražnikov;	da	končno	
na	idejo	Odrešenika	bolj	nami-
gujejo	 kot	 pa	 jo	 izražajo.	 Za	
zdravo	 presojo	 mesijanizma	
je	potrebna	trojna	previdnost:	
postaviti	 to	 duhovno	 strujo	 v	

zgodovinske	okoliščine,	v	katerih	je	bila	rojena;	skrbno	
razlikovati	bistvo	tega	sporočila	od	literarnih	oblik,	v	
katere	je	oblečeno	in	katerih	orientalsko	pretiravanje	
lahko	bega;	in	končno	ne	videti	v	tem	nek	skladen	mi-
selni	sistem,	ki	je	v	enem	kosu	izšel	iz	pameti	kakega	
filozofa,	ampak	neizmerno	slutnjo,	ki	je	skozi	stoletja	
napolnjevala	izraelsko	dušo	in	se	po	koščkih	izražala	
z	 glasom	 kakega	 navdihnjenca,	 nikoli	 pa	 ni	 postala	
jasna	in	razumljiva,	dokler	se	ni	izpolnila	v	utelešenju	
Jezusa	Kristusa.

Osvobojena	teh	pobožnih	okraskov	se	mesijanska	
misel	pokaže	le	še	bolj	občudovanja	vredna	in	je	v	svoji	
neprimerljivi	 veličini	 eden	 najbolj	 svojskih	 znakov	
Izraelovega	 poslanstva.	 Tako	 kot	 enoboštvo	 je	 tudi	
mesijanstvo	nekaj	edinstvenega	v	zgodovini	verstev.	
Neločljiva	 sta	 in	 ideja	 Mesija	 se	 je	 razodela	 samo	 v	
najčistejšem	 jahvizmu.	Poskusi	primerjave	z	 iransko	
zgodbo	o	Zaratustrovem	nasledniku	Saošyantu,	ki	naj	
bi	očistil	svet	z	ognjem,	ali	z	oživljenim	Ozirisom,	od	
katerega	so	Egipčani	pričakovali	tolažilno	kraljestvo,	
ne	gredo	preko	zgolj	zunanje	primerjave,	ki	jo	je	v	ver-
skih	zadevah	tako	lahko	narediti,	nič	pa	ne	upoštevajo	
odkod	je	ta	mesijanska	misel,	za	katero	je	popolnoma	
jasno,	da	je	njen	vir	v	skrajni	globini	hebrejske	duše.

Mesijanizem	je	bil	v	začetku	vezan	na	gotovost,	ki	
jo	 je	 Izrael	vedno	 imel	o	 svojem	poslanstvu.	Bog	ga	
je	izbral	kot	izvoljenca,	kot	svoje	pričevalno	ljudstvo.	
Slovesne	obljube,	“zaveze”,	so	utrdile	to	obveznost,	ki	jo	
izražajo	mnoga	besedila.	Ali	je	lahko	Jahve	nezvest?	Ne!	
Prerok	Mihej	pravi:	»Izkazal	boš	Jakobu	svojo	zvestobo,	
Abrahamu	 svojo	 dobroto,	 kakor	 si	 prisegel	 našim	
očetom	od	nekdanjih	dni«	(7,20).	Torej	bo	usmiljeni	in	

pravični	Bog	posegel	vmes,	ko	bo	prišla	ura.	Zagotovil	
bo	čast	svojemu	ljudstvu	in	svoje	lastno	zmagoslavje.	
Izrael,	varuh	Obljube,	bo	vladal	 svetu,	kjer	bodo	vsi	
priznavali	Postavo.

Ta	misel,	ki	je	doprinesla	k	sijaju	salomonske	mo-
narhije,	 v	 kateri	 se	 je	 dalo	 videti	 predpodobo	 tega	
slavnega	kraljestva,	je	dobila	čisto	drugo	razsežnost,	ko	
se	je	na	Kanaan	zgrnila	nesreča.	Propad	naroda,	nasilna	
preselitev	v	Babilon	ne	samo	da	je	nista	uničila,	ampak	
sta	jo	še	bolj	utrdila.	To	je	prav	isto	upanje,	ki	je	po	ustih	
prerokov	 dajalo	 pogum	 obupanemu	 ljudstvu	 in	 ga	
sililo,	naj	ne	gleda	boleče	preteklosti,	ampak	luči	polno	
prihodnost.	Povratek	domov,	obnova	templja,	trmasti	
odpor	proti	vplivom	helenizacije	in	vse	nesreče	zgo-
dovine	so,	razložene	v	tej	luči,	utrjevale	vero	v	Besedo.	
Nesrečnemu,	ponižanemu,	skoraj	uničenemu	izvolje-
nemu	narodu	je	bilo	kljub	vsemu	obljubljeno	vesoljno	
vladarstvo.	Izrael	je	kot	priča	enoboštva	poznal	ceno	
tega	sporočila	in	je	manj	kot	kadarkoli	dvomil	v	zma-
goslavje	Boga	in	v	svojo	osebno	obnovo.

Tej	prvi,	temeljni	misli,	se	je	pridružila	druga	v	taki	
meri,	v	kakršni	se	je	nauk	o	povračilu,	o	sodbi	po	smrti,	
širil	v	judovski	duši.	Sedanji	svet	razkazuje	svojo	greš-
nost,	celo	v	 izvoljenem	ljudstvu	je	preveč	nezvestih.	
Boleč	 položaj,	 v	 katerem	 je	 Izrael,	 je	 znamenje	 tega	
splošnega	 nereda,	 toda	 ta	 položaj	 so	 zaslužili	 zaradi	
vseh	grehov,	storjenih	s	kršenjem	Zaveze.	Potrpljenje!	
Bog	 zna	 popraviti	 vse.	 Prišel	
bo	 dan,	 ki	 bo	 Jahvejev	 dan,	
»tema	bo	in	ne	luč,«	pravi	Amos	
(5,18),	»poln	je	krutosti,	togote	
in	srdite	jeze,«	po	Izaiju	(13,9),	
ko	 bodo	 grešniki	 kaznovani.	
Kajpak,	to	strašno	in	veličastno	
razkazovanje	pravičnosti	odlaša	
svoj	prihod,	toda	prišlo	bo	neiz-
ogibno.

V	tem	skrivnostnem	pojmo-
vanju,	 ki	 se	 je	 utrdilo	 v	 Izrae-
lovem	 mišljenju,	 se	 zadnji	 cilji	
človeštva	in	gotovost	o	obnovi	
Izraela	 več	 ali	 manj	 mešata.	
Sodba	duš,	povračilo	pravičnih,	
vrnitev	moči	izvoljenemu	ljud-
stvu	so	prvine,	ki	 jih	najdemo	
v	 enkratnih	 sestavkih,	 katerih	
lep	 primer	 sta	 Ezekielova	 in	
Danielova	 knjiga	 in	 ki	 jih	 bo	 judovska	 apokrifna	
književnost	namnožila	do	pretiravanja,	neskladnosti	
in	nesmisla.	Samo	po	sebi	 je	razumljivo,	da	se	glede	
na	dušno	stanje	tistih,	ki	so	se	prepuščali	razmišljanju	
o	teh	stvareh,	nekateri	ustavljajo	predvsem	na	duhov-
nem	 veselju	 poveličanja	 pravičnih,	 drugi	 pa	 na	 bolj	
časnih	 čarih	 nekega	 zmagoslavja,	 ko	 bo	 Izrael	 spet	
našel	svojo	veličino.

Dve	miselni	struji	sta	se	tako	združili	v	tem,	kar	se	v	
Lukovem	evangeliju	imenuje	»odkupitev	Jeruzalema«	
(2,38).	Kako	se	bo	to	zgodilo?	Včasih	so	mislili,	da	bo	
to	opravil	Jahve	osebno,	včasih,	da	bo	uporabil	kako	

Judovo žezlo

Zvezda iz Jakoba



2008 – AM – AVGUST 177



privilegirano	bitje.	Ta	druga	misel	je	postajala	vedno	
bolj	pomembna	v	isti	meri,	kakor	je	judovska	teologija,	
ki	je	svoje	pojmovanje	Boga	vedno	bolj	poduhovljala	in	
se	vedno	bolj	odmikala	od	njegovega	človeškega	lika,	
bila	prepričana,	da	se	tako	čist	duh	ne	more	spustiti	
na	 tako	 nizek	 svet.	 Logično	 je	 torej	 sledila	 misel	 na	
nekega	posrednika.

V	 vsej	 Stari	 zavezi	 so	 tisti,	 ki	 so	 prejeli	 neko	 sve-
to	 maziljenje,	 na	 primer	 kralji	 kot	 David,	 ali	 veliki	
duhovniki,	imeli	naslov	Gospodov	maziljenec,	aramej-
sko	mašíah,	grško	hristós.	Zato	je	bilo	čisto	naravno,	da	
so	s	tem	imenom	označevali	skrivnostnega	posrednika,	
ki	bo	prišel	v	Božjem	imenu	zagotovit	»rešitev	Izraela«	
in	sodbo.	Posledično	tega	imena	Mesija	niso	dajali	samo	
tistemu,	ki	ga	danes	imenujemo	tako.	Kakih	trideset-
krat	v	Stari	zavezi	služi	za	označevanje	kakega	kralja,	
kateremu	 je	 včasih	 celo	 takó	 ime;	 včasih	 označuje	
kakega	 duhovnike,	 kakega	 očaka.	 Izaija	 ga	 daje	 celo	

perzijskemu	 kralju	 Kiru	 (45,1),	 Habakuk	 pa	 celemu	
izraelskemu	 narodu	 (3,13).	 V	 vsem	 Svetem	 pismu	
je	 samo	 en	 odlomek	 v	 Danielovi	 knjigi,	 kjer	 je	 ime	
maziljenec	 mogoče	 razumeti	 kot	 resnično	 napoved	
našega	Mesija:	 to	 je	odlomek,	ki	naznanja,	da	bo	od	
dekreta,	ki	je	dovolil	obnovo	Jeruzalema,	do	mesijanske	
dobe	preteklo	devetinšestdeset	letnih	tednov	(9,25).

Takšno	je	torej	bistvo	te	misli.	Jasno	je,	da	se	je	v	
teku	 stoletij	 razvijala.	 V	 začetku	 je	 bila	 komaj	 neka	
daljna	slutnja.	V	Prvi	Mojzesovi	knjigi,	ko	Jakob	pred	
smrtjo	 blagoslavlja	 svoje	 sinove,	 zakliče:	 »Ne	 bo	 se	
umaknilo	 žezlo	 od	 Juda,	 ne	 vladarska	 palica	 izmed	
njegovih	nog,	dokler	ne	pride	tisti,	ki	mu	pripada,	in	
njemu	bodo	ljudstva	pokorna.«	(49,10).	In	Bileám,	ki	
ga	je	Bog	prisilil,	da	ni	preklel	izvoljenega	ljudstva,	je	
zaklical:	»Vidim	ga,	pa	ne	sedaj,	gledam	ga,	pa	ne	blizu.	
Zvezda	vzhaja	iz	Jakoba	in	žezlo	se	vzdiguje	iz	Izraela!«	
(4	Mz	24,27).

Najprej	je	treba	spregovoriti	nekaj	o	izrazu	“cerkve-
no	leto”.	Nekateri	narodi	uporabljajo	raje	bogoslužno	
ali	 liturgično	 leto.	 Z	 izrazom	 “cerkveno”	 pokažemo	
bolj	 na	 nosilca	 ali	 subjekt	 leta,	 to	 je	 Cerkev.	 Cerkev	
namreč	skupaj	s	Kristusom	obhaja	bogoslužje	v	Sve-
tem	Duhu	in	v	Očetovo	slavo.	Izraz	“bogoslužno”	ali	
“liturgično”	 leto	 pa	 nam	 prikliče	 v	 spomin	 vsebino:	
torej	bogoslužna	opravila,	ki	se	zvrstijo	v	enem	letu.	
Prav	podobno	je	pri	izrazu	“prošnje	za	vse	potrebe”	
(vsebina)	in	“prošnje	vernikov”	(subjekt).

Jedro	 ali	 temelj	 cerkvenega	 leta	 je	 nedelja,	 ko	 se	
Cerkev	spominja	Gospodovega	vstajenja;	enkrat	v	letu	
pa	se	ga	ob	največjem	prazniku	velike	noči	spominja	
hkrati	z	njegovim	blaženim	trpljenjem.	Zato	je	nedelja	
prvi	in	glavni	praznični	dan	za	kristjana.	Druge	sloves-
nosti	naj	je	ne	preglasijo...

Celotno	Kristusovo	skrivnost	pa	Cerkev	obhaja	v	te-
ku	enega	leta:	od	učlovečenja	in	rojstva	do	vnebohoda,	
do	binkošnega	praznika	in	do	pričakovanja	blaženega	
upanja	in	Gospodovega	prihoda.

Ko	govorimo	o	obhajanju	 in	spominjanju	dogod-
kov	 iz	 zgodovine	 odrešenja,	 ne	 mislimo	 na	 spomin	
v	vsakdanjem	pomenu	besede,	ampak	v	liturgičnem	
pomenu.	»To	delajte	v	moj	spomin,«	je	rekel	Jezus	pri	
zadnji	večerji.	Skrivnosti	njegovega	življenja	postanejo	
v	bogoslužju	navzoče	tako,	da	verniki	pridejo	v	stik	z	
njim	 in	 se	napolnjujejo	z	zveličavno	milostjo	 (prim.	
Konstitucija o bogoslužju,	102	in	106).

Z	Jezusom	in	z	njegovim	odrešilnim	delom	je	tes-
no	povezana	njegova	sveta	Mati.	Koncil	jo	v	skladu	s	
tradicijo	Cerkve	imenuje	Bogorodica.	Zato	je	nadvse	
primerno,	da	ima	ob	Jezusu	prvo	mesto	tudi	v	cerkve-
nem	letu.	Koncil	želi,	da	bi	verniki	v	Mariji	občudovali	

in	 poveličevali	 najlepši	 sad	 odrešenja	 in	 veselo	 zrli	
kakor	v	najčistejši	podobi	 to,	kar	želijo	 sami	postati	
(prim.	B	103).	Marijine	vloge	v	odrešenju	in	prav	tako	
v	obhajanju	Kristusove	skrivnosti	ne	gleda	ločeno,	zase,	
ampak	jo	vidi	vedno	v	službi	ponižne	gospodove	dekle,	
kar	je	pri	oznanjenju	tudi	sama	rekla.	Zato	je	pravi	čas	
marijanske	pobožnosti	v	teku	cerkvenega	leta	adventni	
in	božični	čas.

Poleg	praznovanja	Device	Marije	se	v	cerkvenem	
letu	spominjamo	še	veliko	svetih	ljudi,	ki	so	se	odzvali	
Kristusu	in	mu	sledili,	nesoč	vsak	dan	svoj	križ	za	njim.	

iz bogoslužja
Ivan	Likar

cerkveno leto	(1)

Krog cerkvenega leta
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Na	prvem	mestu	so	tisti	svetniki,	ki	so	svoja	oblačila	
oprali	v	»Jagnjetovi	krvi«,	to	so	mučenci.	V	vseh	dobah	
Cerkve	jih	je	bilo	veliko,	največ	v	prvih	stoletjih.	Njim	
so	se	v	teku	časov	pridruževali	drugi	sveti	ljudje,	ki	so	v	
življenju	junaško	pričevali	za	svojega	Gospoda.	Cerkev	
se	spominja	njihovega	rojstnega	dne	za	nebesa	(dies	
natalis),	to	se	pravi	dneva	smrti,	ko	obhajamo	njihov	
god.	Po	mnogovrstni	božji	milosti	so	dosegli	popolnost	
in	že	uživajo	večno	blaženost	ter	pojo	Bogu	v	nebesih	
popolno	hvalo	in	za	nas	prosijo	(prim.	Konstitucija o 
bogoslužju, 104).	Pridruženi	v	življenju	Kristusu,	poko-
pani	z	njim	v	smrt	(sveti	krst)	po	svetniškem	življenju	

na	zemlji	sedaj	z	njim	na	veke	kraljujejo.
Svetniki	niso	le	tisti,	ki	jih	Cerkev	za	take	razglasi	in	

javno	časti.	Ob	njih	je	še	neizmerna	množica	drugih	
neznanih	svetih	ljudi.	Prav	je,	da	se	jim	priporočamo,	
toliko	bolj,	če	smo	jih	v	življenju	poznali.

V	nebeški	družbi	in	v	božji	službi	so	tudi	množice	
angelov,	ki	stoje	noč	in	dan	pred	obličjem	Boga	in	spol-
njujejo	 njegovo	 sveto	 voljo.	 Nekatera	 njihova	 imena	
poznamo	–	glede	na	naloge,	ki	so	jih	izvršili.	Posebej	
se	priporočamo	angelom	varuhom,	katerih	skupni	god	
obhajamo	2.	oktobra	oziroma	že	kak	mesec	poprej	na	
angelsko	nedeljo.

Gospod	Jezus,	ko	sem	se	natančno	in	z	ljubeznijo	
poglabljal	v	resničnost	tvojega	zemeljskega	življenja,	
sem	odkril,	kako	me	presegaš	na	vseh	ravneh;	da	bo	
moje	življenje	prekratko,	da	bi	ti	mogel	postati	podo-
ben	v	tem,	kar	si	in	kar	delaš.	In	večnost	ne	bo	dovolj	
dolga,	da	bi	te	mogel	slaviti,	kot	bi	bilo	potrebno.

Jezus,	kako	močno	si	 se	nam	približal	po	svojem	
otroštvu	in	trpljenju,	preko	jaslic	in	križa!	Postal	si	nam	
brat,	majhen	in	delaven,	taki	kot	smo	mi.	Mnogo	let	

si	preživel	v	delavnici	v	Nazaretu	in	komaj	dve	leti	si	
oznanjal.	Pa	vendar	presegaš	ta	svet.	Že	prej	si	obstajal.	
Si	njegov	stvarnik	in	tvoj	večni	Jaz	neskončno	presega	
ta	svet,	ki	si	ga	ustvaril.

Jezus,	takoj	za	tvojo	ponižno	solidarnostjo	obožu-
jem	predvsem	tvojo	neskončno	presežnost.	Ti	si	Sin	
Očeta.	Po	svoji	podobi	nas	je	ustvaril,	a	le	ti	si	njegova	
popolna,	ustrezna	in	vzajemna	podoba,	saj	mu	ti	popol-

noma	in	hvaležno	vračaš	božji	obstoj,	ki	ti	ga	je	za	večno	
podaril.	Popolna	vzajemnost	vajine	Ljubezni	je	tretja	
oseba	Svete	Trojice,	Sveti	Duh.

Bliže si nam, kakor smo sami sebi
Častim	 te	 kot	 Stvarnika	 sveta,	 v	 katerega	 si	 nas	

postavil:	 ogromen,	 neizmerljiv	 svet,	 saj	 se	 njegovo	
raztezanje	že	trinajst	milijard	let	meri	na	deset	milijard	
kilometrov	na	leto.	To	nepredstavljivo	številko	sestavlja	
osemnajst	ničel!

Poznam	le	ta	mali	planet	Zemlja,	edinstveno	moj-
strovino	med	vsemi	drugimi	planeti,	ki	jih	poznamo	
in	 so	 prevroči	 ali	 prehladni,	 da	 bi	 se	 na	 njih	 moglo	
razviti	življenje.	To	je	zemeljski	raj,	katerega	čudovitega	
raznovrstnega	bogastva	nam	še	ni	uspelo	dokončno	

René	Laurentin

vsako tvoje dejanje
me ozdravlja in odrešuje

Molitev k Jezusu, da bi nam pomagal odkrivati in živeti vsak del njegovega življenja, 
od spočetja do smrti in vstajenja doumeti njegovo omejeno in neskončno,

človeško in božjo ljubezen.

Stvarjenje vesolja – Michelangelo v Sikstinski kapeli
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spoznati:	 rudnine,	živali,	 rastlinje,	 stotisočero	prese-
netljivih	vrst.	Ustvaril	si	ga,	bolje	rečeno,	pustil	si,	da	
se	ustvarja	v	daljši	razgibani	evoluciji.	Kakovostna	in	
količinska	rast	je	sad	tvojega	izjemnega	uma	in	ljubezni,	
kajti	po	tebi	je	bilo	vse	ustvarjeno;	ti	si	postavil	človeka,	
da	kraljuje	v	tem	raju	(1	Mz	1,26.28)	in	gospoduje	v	
tvojem	imenu	ter	hvaležno	uživa	v	njem.	Vse	si	ustvaril	
s	Svetim	Duhom,	kajti	vidva	sta,	kot	pravi	sveti	Irenej,	
»dve	Očetovi	roki«.

Sveta	nisi	“vrgel	v	obstoj”	in	ga	zapustil,	kot	trdijo	
nekateri	eksistencialni	filozofi.	Nasprotno,	vemo,	da	si	
blizu,	mnogo	bolj	si	v	nas,	kot	pa	vsepresežen:	ustvaril	
si	notranjost	vsakega	 izmed	nas,	bliže	si	nam,	kakor	
smo	lahko	mi	sami	sebi.

Le	tvoj	večni	obstoj	je	potreben,	vse	drugo	obstaja	
le	po	tvoji	moči	 in	tvoji	 ljubezni.	Kot	električna	luč,	
ki	sveti	 le	zaradi	 toka,	 in	ugasne,	če	 tok	prekinemo.	
Svet	obstaja	–	 jaz	obstajam	–	 le	po	 tvoji	 stvariteljski	
Ljubezni.	Tvoja	stvariteljska	moč	nima	nič	opraviti	z	
vsem	 zunanjim	 učinkom	 naše	 industrije,	 ki	 izdeluje	
popolnoma	enake	in	ponavljajoče	se	vzorce.	Ti	nas	nisi	
ustvaril	iz	zunanjega.	Ti	nam	ne	vladaš,	ti	nas	ljubiš.	Ti		
nam	ne	nasprotuješ,	ti	nas	osvobajaš.	Poživljaš	nas	v	
naši	samostojnosti,	samostojnosti	obstoja	človeka.

Zahvaljujem	se	ti	za	tvojo	trajno	ljubezen,	ki	vodi	
moje	življenje	onstran	tega,	kar	si	sploh	lahko	predstav-
ljam.	Vsak	trenutek	znova	me	poživlja	za	prihodnost,	
ki	me	vodi	k	tebi	in	tvojemu	Očetu.

Nase si vzel greh,
da bi nam podaril svetost
Gospod,	 pomagaj	 mi,	 da	 bi	 se	 tega	 bolje	 zavedal.	

Tvoja	 stvariteljska	 navzočnost	 v	 vsakem	 trenutku	 je	
povabilo	k	neprestani	molitvi.	Je	luč,	da	te	prepoznamo,	
stran	za	stranjo	tvojega	življenja.	Vsa	tvoja	dejanja	in	be-
sede	so	aktualne	za	vso	večnost,	ki	zbira	vse.	Pomembne	
zate.	Pomemben	za	nas.	Ti	 si	 za	nas	edina	stvarnost.	
Tvoje	besede,	tvoja	dejanja	izpred	dva	tisoč	let,	zapisana	
v	evangeliju,	so	tukaj	v	evharistiji,	kjer	se	popolnoma	
podarjaš.	Obračajo	se	na	vsakega	izmed	nas,	v	vsakem	
trenutku	in	na	vsakem	kraju.	Vsaka	tvoja	beseda	je	na-
menjena	meni,	danes.	Vsako	tvoje	dejanje	me	ozdravlja	
in	odrešuje,	če	ti	le	malo	odprem	svoje	srce.

Tvoja	neskončnost	me	presega.	Na	trenutke	me	celo	
prestraši,	a	ti	me	pomiriš,	saj	nam	je	tvoja	brezmejna	
ljubezen	postala	dostopna.	Da	bi	odrešil	grešnega	člo-
veka,	si	postal	eden	izmed	nas.	Privzel	si	naše	človeško	
življenje,	z	vsem	našim	suženjstvom,	da	bi	nam	v	zame-
no	podaril	svoje	božje	življenje.	Nase	si	vzel	greh	sveta,	
da	bi	nam	podaril	svojo	svetost.	Nase	si	prevzel	gorje	
sveta,	da	bi	nam	podaril	svojo	srečo,	če	le	hodimo	po	
tvoji	poti.

Popolnoma	si	spoznal	in	živel	človeško	življenje,	ki	
se	ti	je	prezgodaj	izteklo,	pri	triintridesetih	letih.	Živel	
si	kot	pravi	človek	in	bil	hkrati	pravi	Bog.	Si	in	solidarno	
ostajaš	na	naši	ravni.

Pomagaj	mi	premišljevati	in	posnemati	tvoje	življe-
nje.	Pomagaj	mi	odkriti	 in	živeti	vsak	del	svojega	ži-
vljenja,	od	Marijine	nosečnosti	in	svojega	otroštva	do	

smrti	 in	 vstajenja.	 Daj	
mi	doumeti	človeško	in	
hkrati	 božjo	 ljubezen,	
ki	 je	 blizu	 in	 onkraj,	
omejena,	a	neskončna,	
ki	 si	 jo	 vtkal	 v	 vsako	
svoje	 še	 tako	 običajno	
dejanje	 v	 življenju,	 od	
najsrečnejšega	 do	 naj-
bolj	trpečega.

Kot	pravi	romanopi-
sec	Bernanos,	si	vsake-
ga	 izmed	 nas	 izbral	 v	
določenem	 trenutku	
svojega	obstoja.	Zanj,	ki	
je	bil	strašno	nemiren,	
je	bil	trenutek,	kot	je	bil	
sam	prepričan,	neznos-
nega,	 vendar	 sprejetega	 smrtnega	 boja,	 drugim	 vir	
rodovitnosti,	kajti	včasih	agonija	v	nas	poglobi	božjo	
razsežnost,	ki	človeku-živali	uhaja.	V	katerem	trenutku	
si	me	izbral:	veselem	in/ali	polnem	trpljenja,	v	trenutku	
zahvaljevanja	 ali	 preizkušnje,	 ranjenosti	 ali	 ozdrav-
ljenja?	Ko	si	na	svatbi	v	Kani	podaril	vino	in	veselje	
ali	ko	si	 rekel	Mateju:	 »Prodaj	vse	 in	hodi	za	menoj«	
(prim.	Lk	5,27);	ko	si	pritegnil	Marijo,	Lazarjevo	sestro,	
da	te	je	pri	tvojih	nogah	poslušala	in	premišljevala,	ali	
takrat,	ko	si	njeni	sestri	Marti	rekel:	»Veruješ?«	(prim.	
Jn	26)	ali	ko	Petru	ponavljaš	»Ali	me	ljubiš?«	(prim.	Jn	
21,15–17)?

Besede, ki vodijo onkraj sebičnosti
Občudujem	tvoje	popolnoma	človeške	besede,	ki	

prihajajo	od	pravega	Boga.	Vodijo	me	onkraj	egoizma	
in	 še	 dlje:	 »Ljubite	 svoje	 sovražnike«,	 »Odpusti	 do	
sedemdesetkrat	 sedemkrat«	 (Mt	 18,22).	 Te	 besede	
resnično	visoko	dvignejo	prag	ljubezni,	a	tvoja	mogoč-
na	milost	me	dviguje	nad	moje	slabosti.	Izkoreninja	iz	
mene	greh.	Občudujem,	kako	si	živel	 in	popolnoma	
uresničeval	svoje	besede,	kot	nas	sam	vabiš:	»Izpolnjuj-
te	voljo	mojega	Očeta.	Živite	po	moji	besedi	in	v	resni-
ci«	(prim.	Jn	3,20).

Občudujem	 in	 sprejemam	 ozdravljenje,	 ki	 si	 ga	
podaril	šepavim,	slepim,	a	v	prvi	vrsti	grešnikom.	Pri-
trdi	me	na	moč	svoje	ljubezni.	Nikdar	te	ni	zapustila,	
temveč	 je	preko	 tvoje	 smrti	 in	vstajenja	 le	 še	zrasla.	
Podari	mi	ponižnost	in	upanje,	da	te	bom	sprejel,	tvoje	
in	svoje	življenje.

»Gospod,	 verujem!	 Pomagaj	 moji	 majhni	 veri«	
(prim.	Mk	9,24).

Gospod,	tvoj	smrtni	boj	me	presega,	saj	je	trpljenje	
nesprejemljivo.	 Ves	 greh	 sveta	 je	 padel	 nate,	 kot	 na	
najhujšega	 tujca.	 Pretresalo	 te	 je	 neprimerljivo	 tr-
pljenje,	 vse	 do	 krvavega	 potu;	 nase	 si	 brez	 goljufije	
privzel	človeško	slabotnost.	Človeško	občutljivost	 in	
zavrženost	si	nagonsko	 izrazil	z	besedami:	 »Oče,	naj	
gre	ta	kelih	mimo	mene«	(prim.	Mk	14,36).	Na	našo	
srečo	pa	si	hitro	še	dodal	»Tvoja	in	ne	moja	volja	naj	se	
zgodi«	(prim.	Mk	14,36)
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Šel si do konca
Kako	 si	 mogel	 sprejeti	 vse	 najslabše,	 ne	 da	 bi	 iz-

koristil	svojo	čudežno	moč,	legijo	angelov	proti	nasilju	
tega	nesrečnega	sveta,	pred	svojimi	tremi	sodniki,	med	
bičanjem	in	kronanjem	s	trnjevo	krono,	križevim	po-
tom	in	nepredstavljivim	križanjem:	dva	žeblja	v	živec	
na	obeh	rokah,	ki	sta	povzročila	ognjeno	bolečino.

Oče	te	je	»izpopolnil	s	trpljenjem«,	pravi	pismo	He-
brejcem	(2,10),	saj	se	mora	tvoja	in	naša	človeškost	iz-
popolnjevati	v	preizkušnjah.	V	ljubezni	si	šel	do	konca,	
osvobodil	si	se	vsakršnega	zadovoljstva	in	nagrade.	V	
uri	 najhujšega	 telesnega	 trpljenja	 in	 zapuščenosti	 si	
ni	bilo	več	česa	želeti.	Tvoja	ljubezen	je	bilo	eno	samo	
darovanje.	»Ni	večje	ljubezni,	kot	dati	življenje	za	svoje	
prijatelje«	in	morda	je	še	teže	darovati	svoje	trpljenje.

V	najhujši	možni	preizkušnji	nas	poučiš	o	skrivno-
sti	prepustitve.	Ko	se	je	tvoje	človeštvo	počutilo	zapu-
ščeno,	si	se	ti	sam	prepustil	Očetu,	potem	ko	si	izrekel	
tiste	strašne	besede	zapuščenosti:	»Moj	Bog,	moj	Bog,	
zakaj	si	me	zapustil?«	(prim.	Mk	15,34).	Dodal	si	nasled-
nje	besede,	polne	zaupanja:	»Oče,	v	tvoje	roke	izročam	
svojega	duha«	(prim.	Lk	23,46).

Ob	tvojem	neopaznem	vstajenju	sem	tako	začuden	
kot	stražniki	tvojega	groba.	Razodela	se	je	tvoja	bož	ja	
moč.	A	ne	zaradi	 tebe,	ker	ne	potrebuješ	 tega	poni-
ževalnega	in	tragično	ranljivega	telesa,	temveč	zaradi	
nas.	 Svojih	 nasprotnikov	 nisi	 osramotil,	 saj	 zmaga	
nikogar	 ne	 odreši.	 Samo	 ljubezen	 nas	 lahko	 odreši	
greha.	Večno	odrešenje,	ki	nam	ga	podarjaš,	ne	zahteva	
drugega	kot	le	ljubezen.	Kajti	vse	drugo	je	slepilo	in	
bo	prešlo.

Vodi me k ljubezni
Gospod,	tukaj	sem,	pred	teboj,	obdan	s	svojo	bedo.	

Zaupam	v	tvojo	ljubezen.	Izročam	se	ti	po	rokah	Marije,	
naše	svete	Matere.	Njej	si	nas	zaupal	po	čudoviti	zame-
njavi:	ob	uri,	ko	te	je	izgubila,	je	tvoja	mati	postala	naša	
mati:	»Glej,	tvoj	sin«	(Jn	19,26).	Ti	sam	si	se	ji	zaupal,	
da	si	postal	človek.	Tako	tudi	nas	zaupaš	njej,	da	bi	v	
nas	 negovala	 božanstvenost.	 Nauči	 nas,	 da	 te	 bomo	
gledali,	kot	te	je	gledala	Marija,	tvoja	Mati,	in	te	mogli	
ljubiti	z	njenim	srcem.

Tvoj	Sveti	Duh	je	zelo	blizu	tvoji	Materi,	najzvestejši	
podobi,	ikoni	in	prosojnosti.	Pošlji	mi	svojega	Duha,	
najvišji	Dar,	ki	 si	ga	poslal	 tudi	apostolom,	da	bi	 jih	
iztrgal	iz	povprečnosti,	da	bi	mogli	živeti	tvoje	življenje	
in	širiti	tvoj	evangelij.	Dal	si	nam	ga,	da	bi	se	mogli	po-
istovetiti	s	teboj,	da	bi	se	znova	rodili	v	tvoje	življenje	
in	mogli	z	apostolom	Pavlom	izreči:	 »Nisem	več	 jaz,	
ampak	Kristus	je,	ki	živi	v	meni.«

Sveti	Duh	je	božji	ogenj,	ki	želi	prodreti	v	moje	»kam-
nito	srce«	in	iz	njega	napraviti	»meseno	srce«	(Ezk	36),	
polno	božje	ljubezni.

Poslal	 si	 svojega	 Duha,	 da	 bi	 s	 svojo	 božjo	 lučjo	
osvetlil	evangelij,	ki	včasih	v	mojih	zaslepljenih	očeh	
ostaja	v	temi.

Poslal	si	ga,	da	bi	se	jaz	mogel	poistovetiti	s	teboj	in	
da	bi	mi	vsi	mogli	živeti	s	teboj,	združeni	v	skrivnostno	
telo.	Daj,	da	bi	mogel	to	skrivnost	doumeti	in	se	ji	ne	
upreti.

Občudujem	 te,	 Gospod,	 ob	 zadnji	 večerji,	 kjer	 si	
sam	 sebe	 dal	 v	 hrano	 v	 znamenju	 kruha	 in	 vina,	 ki	
izgubita	lastno	snovnost	in	postaneta	zgolj	znamenje	
tvoje	popolne	navzočnosti:	telesa,	duše,	božanstva.	Vse	
tvoje	človeško	življenje	je	tu	navzoče,	saj	ostane	trajno	
pomembno	za	večnost,	ki	zbira	vse.	Po	svojem	življenju	
vodi	moje	življenje,	da	bom	bogato	zbiral	ljubezen,	naj	
me	za	to	poživlja	in	vodi	Sveti	Duh,	ki	je	sama	Očetova	
in	Sinova	ljubezen.	Amen.

Gospod,	ti	veš,	da	ne	znam	moliti,	in	kako	naj	potem	
drugim	govorim	o	molitvi?

Kako	naj	druge	učim,	kaj	je	molitev?
Samo	ti,	Gospod,	znaš	moliti.
Ti	si	molil	ponoči	na	gori,	po	palestinskih	ravnicah,		

v	vrtu	smrtnega	boja,	molil	si	na	križu.
Samo	ti,	Gospod,	si	Učitelj	molitve.
In	ti	si	dal	vsakemu	izmed	nas	za	osebnega	učitelja	

Svetega	Duha.
Samo	 z	 zaupanjem	 vate,	 Gospod,	 Učitelj	 molitve,	

častilec	 Očeta	 v	 duhu	 in	 resnici,	 samo	 z	 zaupanjem	

v	Duha,	ki	živi	v	nas,	lahko	skušamo	kaj	reči,	se	lahko	
medsebojno	 spodbudimo,	 da	 si	 izmenjamo	 kakšen	
tvoja	dar	spričo	te	čudovite	resničnosti.

Molitev	je	za	nas	možnost,	da	se	pogovorimo	s	teboj,	
Gospod	Jezus,	naš	Odrešenik,	da	se	pogovorimo	s	tvo-
jim	Očetom	in	z	Duhom	in	da	o	tem	spregovorimo	s	
preprostostjo	in	resnico.

Naša	mati	Marija,	tako	izvedena	si	v	moltivi,	pomagaj	
nam,	razsvetli	nas,	vodi	nas	po	tej	poti,	ki	si	jo	tudi	ti	
prehodila	še	pred	nami,	ko	si	spoznala	Boga	Očeta	in	
njegovo	voljo.

Carlo	Maria	Martini

Gospod, nauči nas moliti!
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Dolgoletni službeni varuh
naših spomenikov
Zibelka	mu	je	tekla	v	preprosti	kmečki	hiši	v	Tunji-

cah	pri	Kamniku,	kjer	je	lepoto	svojega	domačega	sveta	
zagledal	21.	februarja	1886.	»Dedovo	pripovedovanje	
pravljic	mu	je	poživljalo	domišljijo,	kamniška	ljudska	
šola	in	gimnazija	v	Kranju	sta	mu	bistrili	um,	univerza	
na	Dunaju	z	umetnostnozgodovinsko	stolico	odličnega	
profesorja	Maxa	Dvoržaka	ga	je	usmeril	v	strokovno	
znanstveno	delo«	(Jože	Dolenc).	Bil	je	eden	najljubših	
učencev	tega	profesorja,	ki	ga	je	usmeril	v	raziskovanje	
srednjeveškega	stenskega	slikarstva	na	Kranjskem.	Iz	
tega	predmeta	je	leta	1912	doktoriral.	Kot	prvi	sloven-
ski	strokovni	konservator	–	varuh	umetnostnih	spo-
menikov	je	nastopil	službo	v	Ljubljani.

Med	 prvo	 svetovno	 vojsko	 je	 z	 bojišča	 v	 Galiciji	
prišel	v	rusko	ujetništvo	v	Sibirijo,	kjer	se	je	obogatil	z	
znanjem	novih	jezikov.	Ko	se	je	leta	1919	vrnil	v	Ljublja-
no,	je	prevzel	vodstvo	Spomeniškega	urada	za	Slovenijo	
v	kraljevini	Jugoslaviji.	Nalogo	je	–	kot	vselej	–	sprejel	
z	zavestjo	odgovornosti.	Z	beležnico	v	roki	in	težkim	
fotografskim	aparatom	v	nahrbtniku	je	prekrižaril	vso	
slovensko	zemljo,	jo	spoznaval	v	njenih	ljudeh,	pokra-
jinskih	značilnosti,	zgodovini	in	umetnosti.	Slovensko	
spomeniško	varstvo	je	uredil	po	načelu:	»Konservirati,	
ne	restavrirati.«	Spomenike	je	pojmoval	kot	zgodovin-
ske	 in	 kulturne	 priče	 preteklosti,	 ki	 jih	 je	 treba,	 če	
se	le	da,	ohraniti	v	prvotni	obliki.	»Prvo	načelo	je,	da	
spomenik	ohranjujemo,	dokler	le	mogoče,	tak,	kakršen	
je	doživel	naš	čas,	in	skrbno	pazimo,	da	nepremišljeno	
ravnanje	z	njim	ne	uniči	njegove	značilnosti.«

Umetnostna zgodovina
je zgodovina duha
»Petindvajset	let	sem	bil	službeni	varuh	naših	spo-

menikov;	od	tedaj	sem	že	petnajst	let	poklicni	razlaga-
lec	njenih	zgodovinskih	spomenikov	na	univerzi,«	je	
zapisal	France	Stele	v	Mohorjevem	koledarju	leta	1952.	
Profesor	 umetnostne	 zgodovine	 je	 dejansko	 postal	

že	 leta	 1921	 kot	 honorarni	
predavatelj	 na	 arhitekturnem	
oddelku	 Tehniške	 fakultete	
novoustanovljene	 ljubljanske	
univerze.	Leta	1937	je	bil	 ime-
novan	za	 izrednega	profesorja	
umetnostne	zgodovine	na	Filo-
zofski	 fakulteti,	 leta	 1952	 je	
postal	redni	profesor,	leta	1960	
se	je	upokojil,	toda	kot	zaslužni	
profesor	je	predaval	še	naprej.	
Vzgojil	je	ves	srednji	rod	naših	
umetnostnih	 zgodovinarjev.	
Kot	 profesor	 se	 je	 ravnal	 po	
načelu	svojega	dunajskega	pro-
fesorja	Maxa	Dvoržaka:	»Umet-
nostna	zgodovina	je	še	vedno	zgodovina,«	dopolnil	pa	
ga	 je	s	 svojim	vodilom,	da	 je	umetnostna	zgodovina	
dejansko	 zgodovina	 duha.	 Stele	 je	 slovensko	 umet-
nostno	 zgodovino	 usmerl	 v	 raziskovanje	 domačega	
gradiva	in	ji	prav	s	tem	omogoči	evropsko	priznanje.	
Osebno	je	slovensko	umetnostno	zgodovino	zastopal	
na	 ševilnih	 mednarodnih	 kongresih,	 zlasti	 s	 tiskano	
besedo.	Plod	njegovih	strokovnih	raziskovanj	je	knjiga	
Oris	zgodovine	umetnosti	pri	Slovencih	(1924),	ki	bi	jo	
lahko	imenovali	rojstni	list	slovenske	umetnostne	zgo-
dovine.	Ob	ustanovitvi	Slovenske	akademije	znanosti	
in	umetnosti	je	bil	dr.	Stele	med	prvimi	izbran	za	njene-
ga	rednega	člana.	Prejel	je	tudi	številna	mednarodna	
priznanja:	leta	1962	zlati	doktorat	dunajske	univerze,	
1969	 Prešernovo	 nagrado	 in	 istega	 leta	 Herderjevo	
nagrado,	 namenjeno	 osebnostim,	 ki	 si	 prizadevajo	
za	ohranjevanje	evropske	kulturne	dediščine	v	duhu	
mirnega	sporazumevanja	med	narodi.

Odbornik in sodelavec
Mohorjeve družbe
»Kar	 nekam	 neverjetno	 je,	 da	 se	 je	 učeni	 univer-

zitetni	 profesor,	 član	 Akademije,	 večkratni	 častni	

naša kultura
Silvester	Čuk

FRANCE STELE
21. februarja 1886 – 10. avgusta 1972

»Kar težko bi si bilo zamisliti bolj kulturno razgledanega moža in učenjaka, ki bi znal številne 
življenjske izkušnje in modrosti skladneje povezati s prisrčno preprostostjo in domačnostjo,« je ob 
osemdesetletnici dr. Franceta Steleta, očeta slovenske umetnostne zgodovine, zapisalo uredništvo 
Mohorjeve družbe, najstarejše slovenske knjižne založbe, kateri je bil jubilant predan z dušo in 
srcem. »S svojim obsežnim znanstvenim in publicističnim delom nam je ‘srca vnel za čast dežele’, 
saj je dvignil nekoč komaj znano ali celo prezirano umetnostno preteklost slovenske zemlje ne 
samo v našo, ampak tudi v evropsko zavest. Toda dr. Stele ni bil samo umetnostni zgodovinar, 
ampak tudi literat, kritik, kulturni zgodovinar in že od študentovskih let pobudnik za zbližanje 

med narodi in prav posebej med slovanskimi narodi.«
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doktor,	odlični	predavatelj	in	pisatelj	s	takšno	vnemo	
udeleževal	 sej	 odbora	 Mohorjeve	 družbe	 in	 bil	 do	
konca	 njen	 odbornik,«	 je	 ob	 Steletovi	 smrti	 zapisal	
Stanko	Cajnkar,	tedaj	“prvi	mož”	Slomškove	založbe.	
Razloge	za	to	je	Stele	navedel	kar	sam.	Povedal	je,	da	
njegovi	spomini	na	Mohorjevo	družbo	segajo	v	čase	
njegove	prve	mladosti.	»Mati	me	je	z	mohorsko	knjigo	
v	rokah	pestovala.	Oče	pa	je	družini	ob	nedeljah	bral	
iz	mohorskih	knjig.	Pa	tudi	sam	sem	rasel	ob	knjigah	
Mohorjeve.«	 Odbornik	 Mohorjeve	 družbe	 je	 postal	
za	 časa,	 ko	 je	 bil	 njen	 urednik	 pisatelj	 Franc	 Saleški	
Finžgar,	 s	 katerim	 ga	 je	 vezalo	 iskreno	 prijateljstvo.	
»Mi,	 ki	 smo	 bili	 z	 njim	 na	 neštetih	 sejah	 in	 sloves-
nostih,	ne	bomo	pozabili	na	njegovo	modro	besedo,	

na	njegovo	 ljubezen	 do	vsega,	 kar	 je	 lepo	 in	dobro,	
na	 njegovo	 več	 kot	 polstoletno	 zvestobo	 Mohorjevi	
družbi«	(Stanko	Cajnkar).	Za	Mohorjevo	družbo	je	tudi	
veliko	pisal.	Nekateri	njegovi	zapisi	so	izšli	v	knjižni	
obliki	(Cerkveno	slikarstvo	med	Slovenci).	Steletovo	
pero	je	pogosto	obogatilo	tudi	Mohorjeve	koledarje.	
Zadnja	leta	je	v	pogovorih	večkrat	sprožil	misel,	da	bi	
Mohorjeva	začela	izdajati	posebno	zbirko,	v	kateri	bi	
razni	 sodelavci	 obdelali	 slovensko	 ikonografijo.	 Sad	
sodelovanja	z	mojstrom	Plečnikom	sta	knjigi	Architec-
tura	perennis	(1941)	in	Napori	(1955).	Ko	je	bil	še	poln	
načrtov	in	delovne	vneme,	je	lučka	njegovega	izredno	
rodovitnega	življenja,	trajajočega	šestinosemdeset	let	
in	pol,	10.	avgusta	1972	ugasnila.

Skandinavcev	res	nisem	poznala.	Pred	nekaj	meseci	
pa	sem	se	dokončno	prepričala,	da	so	pravi	posebneži.	
Mogoče	 je	 za	 to,	 metaforično,	 kriva	 tudi	 angleščina.	
Skandinavci	 skoraj	 vsi	 po	 vrsti	 briljantno	 obvladajo	
angleščino.	Posebnost	angleškega	 jezika,	ki	 je	znana	
po	vsem	svetu,	pa	je	tisto	enačenje	tikanja	in	vikanja.	
Sošolca,	brata,	sosedo,	profesorja	ali	kraljico,	vse	ogo-
varjaš	z	navadnim	“you”,	ti.	Severni	ljudje	pa	so	to	for-
mo mentis	tako	dobro	ponotranjili,	da	so	sploh	vedno	
povsem	neformalno	razpoloženi.	Tipična	skandinav-
ska	 marljivost	 (večni	 mraz	 in	 tema	 imata	 pri	 tem	
dober	delež)	in	sproščena	neformalnost	v	delovnih	
odnosih...	Delo	z	njimi	je	pravi	užitek.

Švedska	manjšina	na	Finskem	predstavlja	nekako	
idealno	mešanico	značilnosti	dveh	skandinavskih	naro-
dov:	švedske	pragmatičnosti	in	težnje	po	“vladanju”	ter	
finske	 tolerance	(kot	zanimiv	primer	 te	 “tolerance”,	
ali	 bolje,	 želje	 po	 integraciji,	 je	 sama	 finska	 ustava,	
ki	govori	o	dveh	uradnih	jezikih	v	državi:	finščini	in	
švedščini).	 Švedi	 na	 Finskem	 torej	 uživajo	 poseben	

ustavni	status	in	kulturno	avtonomijo.	Ob	tem	podatku	
seveda	besede,	ki	so	mi	jih	rekli	švedski	znanci	iz	Fin-
ske,	zadobijo	nov	pomen:	»Mi	smo	švedski	Finci.	Iden-
tificiramo	se	s	finsko	državo,	s	Švedsko	pa	imamo	malo	
stikov.«	Včasih	so	“nadomestne	matere”	veliko	boljše	
od	pravih;	Finska	je	za	svoje	državljane	švedskega	rodu	
kar	se	da	zgledna	mati.	Ne	samo,	da	se	lahko	šolarček	
švedskega	materinega	jezika	šola	pretežno	v	švedščini	
od	vrtca	pa	vse	do	univerze	(univerza	v	prestolnici	Hel-
sinki	–	Helsingfors	v	švedščini	–	je	dvojezična),	v	vseh	
šolah	na	Finskem	je	pouk	švedskega	jezika	kot	tujega	
jezika	obvezen.	In	ker	je	država	tudi	uradno	dvojezična,	
mora	vsak	kandidat	za	državno	službo	obvladati	tako	
finščino	kot	švedščino.

Švedska	manjšina	na	Finskem	je	kulturno	izredno	
živa.	Po	starem	švedskem	pregovoru	je	»dan	brez	časo-
pisa	oblačen	dan«,	 zato	si	 je	 tukajšnja	manjšina	že	v	
preteklem	stoletju	zavihala	rokave	in	postavila	na	noge	
kar	pet	(!)	švedskih	dnevnikov	na	Finskem,	nekatere	
bolj	krajevnega	značaja,	druge	pa	“občenarodne”.	Kot	
pravi	pragmatiki	si	nekateri	dnevniki	delijo	tiskarske	
naprave,	 organizirajo	 številne	 skupne	 akcije	 in	 pro-
pagande	ter	sploh	v	marsičem	sodelujejo.	Pa	ne	samo	
to.	Švedi	so	si	na	Finskem	ustvarili	dobro	ekonomsko	
bazo	(predvsem	v	industriji	in	ladjedelništvu),	imajo	
svojo	švedsko	enoto	v	finski	vojski,	vzdržujejo	skoraj	
sto	 muzejev	 na	 območju,	 na	 katerem	 so	 naseljeni	
(pretežno	obalni	pas),	šest	stalnih	švedskih	gledališč.	
Dramska	umetnost	se	je	nasploh	globoko	zarisala	v	srca	
švedske	populacije	na	Finskem:	v	mestih	in	vasicah	je	
nešteto	amaterskih	gledaliških	skupin,	poletni	meseci	
pa	zacvetijo	s	poletnimi	dramskimi	festivali.

Finska	država	se	ni	mogla	 in	se	 tudi	 še	danes	ne	
more	kosati	z	bogatejšo	sosedo.	Zaradi	svoje	ekonom-
ske	 zaostalosti	 se	 je	 švedska	 manjšina	 na	 Finskem	 v	

evropa narodov
Vida	Valenčič

Švedi na Finskem
skandinavski “mir med narodi”

Helsinki – univerza
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povojnem	času	vse	do	80.	let	krepko	zdesetkala.	Kakih	
2.000	 mladih	 se	 je	 letno	 izseljevalo	 v	 atraktivnejšo	
Švedsko,	ki	je	sploh	simbolizirala	bogastvo	Zahoda	za	

Finsko,	ki	je	bila	pod	okriljem	Sovjetske	zveze.	Danes	
se	je	ta	odtok	umiril,	predvsem	ker	se	je	v	80.	letih	tudi	
Švedska	znašla	v	perečih	gospodarskih	težavah.

Komisija	je	nastala	5.	marca	2008	med	katoličani	in	
muslimani	in	je	označena	kot	“stalna	in	trajna”	in	bo	
služila	“utrjevanju	ljubezni	do	Boga	in	do	ljudi”.

Prvo	temeljno	načelo	tega	srečanja	je	bilo	doseči	
soglasje	o	skupnem	programu	in	o	ustanovitvi	trajne	
Komisije	 za	 dialog:	 ne	 kake	 slučajne	 zadeve,	 ampak	
Foruma	po	zgledu	tistega,	ki	je	že	med	Vatikanom	in	
islamsko	univerzo	al-Azhar	v	Kairu.	Ta	nova	jordanska	
ustanova,	 ki	 ji	 predseduje	 kralj	 (ki	 je	 podprl	 pismo	
islamskih	razumnikov	krščanskim	voditeljem),	bi	rada	
pritegnila	v	svoj	krog	čim	večje	število	islamskih	reli-
gioznih	mislecev	in	voditeljev.

Zdi	se	mi,	da	je	ustanovitev	stalne	Komisije	–	ki	se	
sestaja	vsako	leto,	najprej	v	Vatikanu,	potem	v	Amanu	
–	 bistvene	 važnosti,	 ker	 se	 izogiba	 zunanjim	 priti-
skom,	 kot	 na	 primer	 grožnji	 o	 prelomitvi	 odnosov	
med	katoličani	in	muslimani.	Poleg	tega	je	važna	od-
ločitev,	da	se	Komisija	lahko	sestane	vsakokrat,	ko	je	
to	potrebno.

Drugo	načelo	je	bilo	to,	da	so	določili	vsebino	teh	
srečanj.	Udeleženci	so	odločili,	da	bo	vsaj	kot	rdeča	
nit	ljubezen	do	Boga	in	do	bližnjega	glavna	téma:	na	
ta	način	je	sprejeta	pobuda	Pisma	stoosemintridesetih	
–	“Nam	in	vam	skupna	beseda”	–	ki	postavlja	ta	pojem	
v	središče	odnosov	med	dvema	religijama.

Človekove pravice
in vzajemno spoštovanje
Cerkev	je	s	svoje	strani	to	točko	sprejela	kot	temelj-

no,	dodala	pa	je	še	dva	problema:	človekove	pravice	
in	vzajemno	spoštovanje.	To	pa	zato,	ker	ima	vera	dve	
razsežnosti:	teološko	in	duhovno	(razumeti,	na	katerih	
točkah	temeljimo	svoji	veri)	in	bolj	otipljivo	razsežnost,	
to	je	človekovo	dostojanstvo	–	to	je	temeljno,	ker	vsebu-
je	vse	človekove	pravice	–	in	vzajemno	spoštovanje.

Z	nekega	določenega	vidika	ima	ta	poudarek	teo-

loško	 razsežnost.	 S	 krščanskega	 vidika	 ima	 namreč	
človek	–	Božja	podoba	–	absolutno	dostojanstvo,	tudi	
če	je	brezverec	ali	grešnik.	To	je	stvar,	ki	pripada	člo-
vekovi	 naravi:	 je	 najplemenitejše	 bitje	 stvarstva.	 Ta	
pojem	vsebuje	cel	program	za	pogovore.

Vzajemno	spoštovanje	mora	biti	 temelj	dogovora	
glede	odnosov	med	religijami.	Problem	je	naslednji:	
zavedamo	se,	da	imamo	različne	verske	resnice,	ki	si	v	
določenih	točkah	celo	nasprotujejo.	Kaj	torej	početi?	
Naj	to	pomeni,	da	ne	moremo	imeti	dialoga?	Ne,	lahko	
ga	imamo	če	spoštujemo	obojne	verske	resnice.

Dajmo	zgled.	Ti,	musliman,	praviš,	da	je	Mohamed	
božji	poslanec,	da	je	celo	“pečat	poslancev”.	Vso	pravico	
imaš,	da	to	trdiš,	toda	meni,	kristjanu,	moraš	priznati	
pravico	 reči,	da	Mohamed	ni	božji	poslanec.	Enako:	
kristjan	pravi,	da	je	Kristus	Božji	Sin.	To	je	njegova	neod-
tujljiva	pravica,	toda	istočasno	nihče	ne	more	zahtevati	
od	muslimana,	naj	trdi,	da	je	Kristus	Božji	Sin.

Vzajemno	spoštovanje	pomeni:	ti	imaš	svoja	načela	
in	imaš	pravico	predstaviti	jih,	ne	moreš	pa	zahtevati,	
da	jih	priznam	kot	veljavna	zame.	Da	ponovimo	izrek	
Korana:	»Vam	vaša	vera,	meni	moja«	(Koran	109,6).

Človekove	pravice	zato	postanejo	 temelj,	na	kate-
rem	zidamo	zgradbo,	zakaj	resnična	stvar,	ki	je	skup-
na	 kristjanom	 in	 muslimanom,	 da,	 vsem	 ljudem,	 je	
naša	 človeška	 narava.	 Ko	 ta	 pojem	 priznajo	 vsi,	 so	
verske	resnice	in	verovanja	lahko	priznana	ali	pa	ne-
priznana.

Skupaj graditi družbo,
ki bo vsem skupna
Ta	program	bo	polagoma	služil	oblikovanju	načrta	

družbe,	kjer	bo	mogoče	ugotoviti	skupne	točke.	Kot	
zgled:	to	velja	tudi	za	živo	debato	o	tem,	do	katere	točke	
lahko	rečemo,	da	je	človeški	zarodek	človeško	bitje	v	
polnem	pomenu	besede?	O	tem	se	razpravlja	v	okviru	

P. Samir Khalil Samir, egpičanski jezuit in profesor na univerzi v Bejrutu komentira ustanovitev nove 
Komisije za dialog in razlaga: pred nami je dolga pot, ki pa jo je treba prehoditi. Poleg tega je treba ustvariti 
možnost dialoga tudi s šiiti, ki so važna veja islama. Ne gre pa pozabiti: vse se je začelo z govorom Benedikta 
XVI. v Regensburgu septembra 2006.

Vatikan je obiskala delegacija muslimanskih voditeljev, ki so podpisali odprto pismo krščanskim voditeljem 
“Nam in vam skupna beseda”. Srečali so se 4. in 5. marca s Papeškim svetom za medverski dialog. Ob koncu 
srečanja so naznanili ustanovitev Katoliško-islamskega foruma. Forum bo imel prvo srečanje od 6. do 8. 
novembra 2008. Udeležilo se ga bo 24 verskih voditeljev z obeh strani. Téma razprave bo “Ljubezen do Boga, 
ljubezen do bližnjega”. Dva dneva srečanja bosta posvečena pogovorom o “Teoloških in duhovnih temeljih” 
ter o “Dostojanstvu človeka in vzajemnem spoštovanju”. Na koncu bo udeležence sprejel Benedikt XVI.

islam
P.	Samir	Khalil	Samir

človekove pravice
prava opora Foruma za dialog med katoličani in muslimani
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debate	o	dostojanstvu	človeka	in	njegovem	začetku.	Na	
ta	način	se	približujejo	mnenja,	dokler	ni	mogoče	reči:	
živimo	skupaj	kot	bratje,	vemo	pa,	da	smo	različni.

To	“načelo	Boga”	ima	za	svoj	temelj	prav	ljubezen	
do	Boga	in	do	bližnjega.	Pri	tem	zadnjem	pa	je	treba	
razčistiti	nek	pojem:	kdo	je	moj	bližnji?	V	evangeliju	
na	to	vprašanje,	ki	ga	je	zastavil	pismouk	(»In	kdo	je	
moj	 bližnji?«	 Lk	 15,29),	 Jezus	 razloži,	 da	 to	 ni	 pravo	
vprašanje.	Pravo	vprašanje	je:	»Kako	lahko	postanem	
bližnji	vsem	ljudem,	tudi	svojemu	sovražniku?«

Novustanovljena	Komisija	je	s	pomočjo	teh	pojmov	
položila	temelje	temu,	kar	bi	lahko	postalo	družbeni	
načrt,	širši,	kot	pa	so	meje,	v	katerih	se	je	rodil.

Ali je možen dialog z vsemi muslimani?
Vse	to	je	treba	razumeti	v	okviru	islamske	realnosti.	

S	sunitskim	islamom	ne	bo	nikdar	mogoče	imeti	dialo-
ga	kot	z	ustanovo,	ki	predstavlja	vse	vernike:	v	islamu	ni	
učiteljstva	in	hierarhije.	Ta	podrobnost	dela	islamsko-
krščanski	dialog	podoben	dialogu	s	protestanti:	s	kom	
se	pogovarjati?	Imeti	moramo	dialog	z	vsako	skupino	
od	največjih	dalje,	pa	tudi	tu	so	problemi.	Ko	smo	prišli	
do	dogovora	z	luterani,	ga	niso	sprejeli	vsi	verniki.	Pri	
njih	ni	načela	ene	avtoritete,	ki	bi	ji	vsi	sedili.

V	določenem	pomenu	besede	 je	 isto	s	sunitskim	
islamom.	 Kdor	 podpiše	 neko	 izjavo,	 lahko	 reče,	 da	
preprosto	predstavlja	samega	sebe.	V	nekem	smislu	pa	
ima	ta	skupina	moralno	avtoriteto,	čeprav	ne	pravne,	
ki	 bi	 lahko	 služila	 drugim,	 da	 bi	 razjasnili	 ideje	 in	
pojme.	 Če	 upoštevamo	 prizadevanje	 Fundacije	 Aal	
al-Bayt	in	precej	veliko	število	podpisnikov,	bi	ta	sku-
pina	lahko	prevzela	bolj	pomembno	vlogo	od	svojih	
predhodnikov.

Prej	ali	slej	se	bo	treba	pogovarjati	tudi	s	šiiti,	saj	so	
važna	veja	islama	(jih	je	okrog	15%	vseh	muslimanov),	
ki	imajo	glede	razlaganja	precej	drugačna	načela	kot	
suniti.	Imajo	predvsem	hierarhični	sistem,	ki	ga	suniti	
ne	 poznajo	 in	 drugačno	 teološko	 in	 eksegetsko	 (=	

razlaganje	 korana)	 tradicijo.	 Poleg	 tega	 politični	 in	
verski	razvoj	šiitov	vabi	vse,	naj	z	njimi	vzpostavijo	iz-
oblikovane	odnose.	Torej	bo	treba	prej	ali	slej	ustvariti	
dialog	tudi	z	njimi.

Skratka:	medverski	dialog	je	stvar,	ki	gre	korak	za	
korakom	in	zahteva	desetletja.	To	je	normalno,	saj	ima-
mo	z	muslimani	 stoletja	vzporedne	zgodovine,	ki	 je	
občasno	posejana	tudi	s	hudo	nasprotnimi	zgodbami.	
Če	je	torej	volja	za	pravi	dialog,	je	treba	najprej	ustvariti	
zaupanje.	Če	ni	zaupanja,	besede	postanejo	prazne.	To	
zahteva	pot,	ki	bo	trajala	dolga	leta:	dosti	je	pogledati	
pot	znotraj	krščanske	družine,	da	se	zavemo,	kako	je	
težka.	Prav	zato,	ker	je	težka,	pa	je	treba	začeti	takoj	in	
postaviti	trdne	temelje.

Sklep
Rad	bi	zaključil	z	dvojo	ugotovitvijo.	Prva	je,	da	se	je	

ves	ta	proces	(Pismo	38	učenjakov,	odgovor	Vatikana,	
Pismo	stoosemintridesetih	in	papežev	odgovor	po	kar-
dinalu	Bertoneju,	odgovor	princa	Ghazija	in	srečanje	
6.	marca	2008)	rodilo	iz	govora	profesorja	Ratzingerja	
(papeža	 Benedikta	 XVI.)	 na	 njegovi	 stari	 univerzi	 v	
Regensburgu	12.	septembra	2006.	Vse	izhaja	iz	stavka	
Manuela	II.	Paleologa	v	njegovi	izmenjavi	mnenj	s	per-
zijskim	modrijanom	al-Mudarrisom.	Nad	tem	stavkom	
so	bili	preliti	potoki	črnila.

Bili	so	taki,	ki	so	imeli	ta	stavek	za	usodno	pomoto,	
in	taki,	ki	so	ga	imeli	za	“srečni	greh”,	je	pa	tudi	kdo,	ki	
ga	je	imel	za	“besedo	resnice”.	Odločila	bo	zgodovina.	
Gotovo	pa	je,	da	je	tisti	govor	s	svojo	globino	prisilil	vse	
k	razmišljanju.	Bogu	hvala!	Wa-l-hamdu li-llâh!

Druga	pa	je,	da	iz	začetnega	trčenja	prihaja	po	za-
slugi	odprtega	duha	in	srca	toliko	ljudi	in	predvsem	
ustanove	 Aal	 al-Bayt	 do	 srečanja.	 Bogu	 hvala	 za	 ve-
komaj!	Wa-l-hamdu li-llâhi dâ iman!	Zdaj	je	pred	nami	
čudovita	pot,	ki	nas	bo	pripeljala	do	tega,	da	bomo	
eden	 drugemu	 priznali,	 da	 smo	 bratje	 kljub	 verski,	
kulturni	in	duhovni	različnosti.

Lepo	prosim,	ne	seštejte	teh	dveh	številk.	Jaz	jih	tu-
di	nisem.	Tudi	če	bi	hotel	to	storiti.	Neko	noč	sta	me	
zbudili.	Pred	očmi	sta	viseli	kot	dva	obešenca.	In	nista	
hoteli	proč.	Skušal	sem	se	spominjati,	da	bi	se	ju	rešil	
vsaj	za	ostali	del	noči.	Enostavno	sta	obviseli	v	zavesti.	
Zarezali	sta	se,	ko	sem	ju	skušal	sešteti.	V	trenutku,	ko	
sem	imel	pred	seboj	številko	40,	sem	čutil,	da	sem	ga	
polomil.	11	in	29	sta	se	prikradli	z	roba	zavesti	in	izpo-
drinili	številko	40.	Začel	sem	ponavljati	11	in	29	in	to	
ponavljanje	mi	je	dalo	zadremati.	Nekaj	dolgih	minut	
noči	sem	tako	lahko	rešil	pred	brodolomom.

Jutranji	posli	so	zahtevali	toliko	duševnih	moči,	da	

sem	se	čutil	osvobojenega.	Ob	9	moram	na	vlak.	Pred	
blagajno	 vidim	 uradnika	 in	 za	 njim	 čisto	 jasno	 dve	
številki	11	in	29.	Ali	še	zmeraj	sanjam?	Sem	zares	na	
postaji	v	Tokiu?	In	bleknem:

»Tokio.«
Uradnik	mi	smehljaje	reče:
»Tokio	je	veliko	mesto.	Kam	hočete	potovati?«
Pozabim	pravi	cilj	potovanja,	spomnim	se	v	naglici	

predmestne	postaje	z	ljubkim,	tihim	parkom	v	bližini.	
In	zdaj	sedim	na	klopci	ob	majhnem	ribniku.	Gledam	
krape	v	njem:	bele,	črne,	srebrne	in	oranžne	barve.	Pra-
vijo,	da	so	tisti	belo-srebrne	barve	najbolj	užitni.	Med	

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokyo

iz mojega razdrapanega misijonskega cekarja

11 in 29
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krapi	plavata	številki	11	in	29.	Nekaj	morata	pomeniti,	
sicer	me	ne	bi	zasledovali.	Nekaj	starih	in	nekaj	bolj	
starih	ljudi	sedi	na	klopeh.	Nekateri	govorijo	več	čas,	
nekateri	komaj	kaj	rečejo	sosedu	ali	sosedi.	Visoka	dre-
vesa	nudijo	prijetno	senco.	In	učinkujejo	kot	neke	vrste	
stena	proti	nepretrganemu	hrupu	predmestja.	Gledam	
krape	in	gledam	številki	11	in	29.	Kaj	jima	dolgujem?	
Zakaj	me	zasledujeta?

Starejši	gospod	se	mi	prikloni.	Ali	bi	smel	prisesti?	
Da	je	upokojeni	knjižničar	in	da	bi	ga	silno	veselilo,	
če	bi	smel	z	menoj	govoriti	–	angleško.	Z	nasmeškom	
mu	vse	to	dovolim.	Počasi	otipava	vreme,	park,	krape,	
zadnje	državne	volitve	–	kjer	sem	strogo	nevtralen	–	in	
končno	se	dotakneva	njegovega	življenja.	Že	enajst	let	
je	v	pokoju.	Ko	čujem	številko	enajst,	se	mi	zdi,	da	bom	
v	naslednjem	trenutku	odkril	številko	29.	Pa	sem	se	mo-
til.	Vse,	kar	je	bilo	potem	še	matematično	dosegljivo,	
je	bilo	ali	pod	29	ali	nad	29.	Okrog	enajstih	potegne	
iz	žepa	malce	starinsko	uro:

»Bi	me	pospremili	do	doma?	In	–	ali	vas	smem	pova-
biti	na	preprosto	kosilo?«

»Z	veseljem,«	odgovorim	in	mislim	na	številko	29	–	
morda	jo	bom	končno	našel?	Blizu	parka	–	gospodu	je	
ime	Uemúra	–	telefonira	ženi,	da	prideva	dva	na	kosilo.	
Takrat	Japonci	še	niso	imeli	dostopa	do	žepnega	tele-
fona.	Med	telefoniranjem	je	ležala	njegova	beležnica	s	
telefonskimi	številkami	pred	menoj	na	podstavku,	ki	ga	
imajo	javne	telefonske	govorilnice.	On	je	ves	zatopljen	
v	pogovor	z	ženo,	jaz	pa	v	številke	v	beležnici.	Tiste	29	
v	beležnici	ni.

Med	 kosilom	 se	 še	 bolj	 spoznamo:	 zdaj	 vesta,	 da	
sem	neporočen	katoliški	misijonar,	onadva	pa	luteran-
ske	vere.	Tudi	to	vesta,	da	sem	iz	Slovenije,	ki	jo	takoj	
istovetita	s	Slovakijo.	Odlična	kava	po	kosilu	razveže	
jezik	tudi	gospe	Uemúra.

»Najina	hči	je	poročena	s	katoliškim	zdravnikom.	
Po	poroki	je	postala	tudi	ona	katoličanka.	Odsvetovala	
sem	ji,	češ	luterani	se	lahko	ločijo,	če	pride	do	poloma,	
katoličani	pa	ne.	Še	zmeraj	mislim,	da	imam	prav.	Kaj	
bi	vi	rekli,	gospod	misijonar?«

Odkar	sem	vstopil	v	njuno	hišico	govorimo	japon-
sko	–	gospa	ne	zna	dovolj	angleščine,	ali	pa	se	–	kot	
večina	Japoncev	–	sramuje	govoriti,	ker	se	boji,	da	bi	
jo	napake	jezikovno	razgalile.

»Zdi	se	mi,	da	je	vaša	hči	našla	v	svojem	katoliškem	part-
nerju	moža,	od	katerega	bi	se	ne	hotela	nikdar	ločiti.	In	to	
mu	je	povedala	s	svojim	prestopom	v	katoliško	vero.«

Srknem	kavo	in	gospa	meni	in	možu	znova	nalije.	
(Odlična	kava,	moram	reči!)

»So	stvari,	gospa	Uemúra,	ki	jih	je	Martin	Luter	na-
pravil	zlahka	sprejemljive.	Vprašanje	pa	je:	ali	je	to	v	
skladu	 s	 Kristusovim	 veselim	 oznanilom?	 Kristus	 je	
branil	čast	žene	pred	vsakim	narodom.	Vrnil	je	človeku	
njegovo	dostojanstvo	s	svojo	smrtjo	na	križu	in	s	svojim	
vstajenjem.	Njegove	besede	so	besede	Božjega	Sina,	
ki	 ljubi	 človeka	 in	 mu	 nudi	 Božjega	 otroka	 vredno	
življenje.«

Sežem	po	japonski	slaščici	na	porcelanskem	krož-
niku..	Gospod	Uemúra	mi	sledi,	gospa	pa	reče:

»Rada	bi	kaj	več	zvedela	o	razliki	med	katoličani	in	
luterani.«

»Čez	nekaj	dni	vam	rad	pošljem	knjigo	o	tem.	Vaša	
je,	ni	vam	je	treba	vračati.«

Gospod	in	gospa	skoraj	istočasno	protestirata:
»Vnaprej	plačava…«
»Iskrena	hvala!	Toda	v	tem	primeru	bi	tudi	jaz	pla-

čal	enako	vsoto	vama	za	 tako	odlično	kosilo	 in	 tako	
izvrstne	slaščice.«

V	zadregi	se	nasmehneta,	gospa	pa	svetlih	oči	pri-
pomni:

»Veseli	me,	da	jih	cenite.	Prav	včeraj	sem	jih	pri-
pravila.«

Ko	 se	 na	 koncu	 kosila	 ob	 slovesu	 drug	 drugemu	
priklonimo,	 jima	 moram	 obljubiti,	 da	 ju	 bom	 spet	
kdaj	obiskal.

Na	 postaji	 zagledam	 med	 številkami	 prihodov	 in	
odhodov	vlaka	–	11	in	29.	Z	menoj,	se	pravi,	z	mojo	
zavestjo	sedeta	v	vlak.	Spomnim	se,	da	sem	ju	že	enkrat	
seštel:	11+29=40.	Začenjam	rekonstruitati	en	pretekli	
teden,	dva	pretekla	tedna.	Skozi	okno	se	ozrem	po	po-
staji.	Še	nikdar	je	nisem	videl.	Moral	bi	bil	izstopiti	že	
prej	–	saj	proga	nima	nobenih	odcepov.	Na	naslednji	
postaji	izstopim	in	se	peljem	nazaj.	Skrbno	prebiram	
imena	postaj.	Imajo	to	prednost,	da	je	na	eni	strani	ime	
prejšnje,v	sredini	dejanske,	po	njej	pa	prihodnje	posta-
je.	Z	menoj	zdaj	na	pravi	postaji	izstopijo	tri	številke:	
11,	29	in	40.

»Potrpežljivost,«	mi	je	bil	zaupal	dolgoletni	misijo-
nar	na	Japonskem,	»je	surovo	maslo	za	na	misijonski	
kruh.«

Med	 potjo	 zagledam	 ogromen	 plakat	 za	 prodajo	
ameriških	izdelkov.	Enega	teh	izdelkov	se	da	kupiti	za	
izredno	znižano	ceno	29	US	dolarjev,	se	pravi	v	tistem	
času	okrog	1.500	jenov.	Ne,	si	rečem,	tega	aparata	ne	
potrebujem;	razen	tega	–	manjka	številka	11.

Pri	nas	na	Japonskem	trajajo	cestni	signali	precej	
dolgo;	menda	smo	na	vrhu	svetovne	lestvice	za	ljudi,	
ki	so	starejši	od	65	let;	tisti,	ki	se	bližajo	osemdesetim	
letom,	prečkajo	cesto	počasi.	Na	drugi	strani	ceste	je	
zdaj	zelena	luč.	Nekako	sredi	ceste	me	zadene	misel:	
zakaj	ne	združim	11	in	29	v	1129?	Od	presenečenja	se	
ustavim.	Zelena	luč	se	spremeni	v	rumeno.	Nekje	za	
mano	me	vzpodbuja	policistov	žvižg.	Srečno	pristanem	
na	drugi	strani	ceste,	tokrat	s	številko	1129.	Cel	dan	
me	spremlja.	Tudi	naslednji	dan.	Polagoma	se	številka	
sesede	nekam	v	dno	zavesti.	Opravki	zahtevajo	zdravo	
pozornost.	Zdi	se	mi,	da	bom	številko	1129	prebolel.

»Halo!«	se	neko	dopoldne	oglasi	telefon,	»ali	lahko	
govorim	z	gospodom	Kosom?	Tukaj	pogrebni	zavod	
Yamaúra	(po	naše:	Jamaúra).	Ste	vi,	gospod	Kos?	Po-
zdravljeni!«

Roka	s	telefonsko	slušalko	se	komaj	opazno	strese.	
Spet	nov	pogreb?	Ko	takorekoč	nevtralno	odzdravim,	
Zavod	nadaljuje:

»Pred	tremi	meseci	ste	po	pogrebu	v	našem	krema-
toriju	plačali	popogrebno	kosilo	družini	petih	otrok,	
ki	je	izgubila	očeta.	Restavracija	je	del	našega	zavoda.	
Zmanjkalo	vam	je	denarja	in	izstavili	smo	vam	račun	
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za	manjkajočo	vsoto	1.129	jenov.	Ne	mudi	se,	pol	leta	
imate	časa,	a	hoteli	smo	vas	na	to	spomniti,	ker	vemo,	
kako	 zelo	 ste	 zaposleni.	 Mimogrede:	 naš	 krematorij	

je	cenejši	od	drugih	in	odlično	deluje.	Priporočamo	
se.	 Naš	 krematorij	 ne	 bo	 razočaral	 ne	 vas,	 ne	 vaših	
prijateljev	in	znancev.	Na	svidenje!«

KITAJSKA
skrito ozadje kitajskih olimpijskih iger

Beijing priznava smrt delavcev med gradnjo olimpijske vasi

Beijing zapira tiste, ki si drznejo zahtevati od vlade pravico

Na	Kitajskem	je	številka	8	srečna	številka,	zato	se	bo	
olimpijada	začela	8.	dne	8.	meseca	(avgusta)	2008	ob	8.	
uri	zvečer,	kar	bo	prikrilo	množico	nasilja	in	zatiranja	
med	njeno	pripravo.	Za	Kitajsko	bo	olimpijada	neke	
vrste	propagandna	izložba,	ki	naj	zaslepi	mednarodno	
skupnost	 in	 pokaže,	 da	 je	 Osrednje	 cesarstvo	 zdaj	
moderna	 dežela,	 gospodarska	 in	 športna	 supersila.	
Toda	vsaka	izložba	ima	tudi	v	svoji	štacuni	tudi	skrito	
zadnjo	čumnato	in	tako	ima	tudi	kitajska	olimpijada	
svoje	temne	strani.	Prebivalci	Beijinga	olimpijade	ne	
imenujejo	zastonj	»prava	narodna	katastrofa«.	

Direktor	vatikanske	agencije	Asia	News	pater	Ber-
nardo	Cervellera	v	svoji	knjigi	z	naslovom	“Druga	stran	
medalje:	Kitajska	in	olimpijske	igre”	predstavlja	realno	
ceno,	ki	jo	je	Kitajska	plačala	v	pripravi	na	gostovanje	
olimpijskih	 iger.	 Avtor	 razlaga,	 kako	 je	 bilo	 veliko	
prebivalcev	mesta	priča	uničevanju	svojih	domov,	na	
njihovih	mestih	pa	so	bila	zgrajena	športna	prizorišča,	
hoteli,	 zgradbe	 in	 prometne	 žile.	 Odškodnina,	ki	 so	
jo	prejeli,	je	tako	neznatna,	da	si	z	njo	ne	morejo	ku-
piti	novega	stanovanja	niti	10	km	izven	centra.	Revna	
soseščina	je	bila	uničena,	ob	tem	pa	zgrajen	visok	in	
dolg	 zid,	 ki	 zakriva	 to	 revščino	 in	 zapuščenost.	 Ko-
munistična	 partija	 bo	 olimpijske	 igre	 izkoristila	 za	
edinstveno	 priložnost,	 s	 katero	 lahko	 svetu	 prikaže	
uspeh	nove	Kitajske,	ki	bo	po	njenem	mnenju	kmalu	
postala	četrta	ekonomska	sila	sveta.	Pater	Cervellera	
medtem	meni,	da	bodo	pravi	junaki	olimpijskih	iger	
milijoni	revnih	kmetov,	ki	se	zaradi	degradacije,	lakote	
in	revščine	selijo	v	velika	mesta	na	obali,	v	želji	poiskati	
svojo	srečo.	V	gradbenih	projektih,	ki	trajajo	24	ur	na	

dan,	z	nenavadno	hitrostjo	gradijo	nebotičnike,	šport-
ne	centre	in	avtoceste.	Pri	vsem	tem	pa	za	svoje	delo	
prejemajo	zelo	majhna	plačila	ali	pa	ga	niti	ne	prejmejo.	
Niso	deležni	zdravstvene	oskrbe	in	največkrat	živijo	v	
za	človeka	nevrednih	razmerah.	Knjiga	prikazuje	izko-
riščanje	otrok	pri	pripravi	olimpijskih	maskot,	plenje-
nje	in	uničevanje	hiš	za	gradnjo	čudovitih	stadionov,	
mašenje	 ust	 novinarjem,	 demokratskim	 aktivistom	
in	 verskim	 osebnostim,	 samo	 da	 bi	 veliki	 dogodek	
leta	2008	“uspel”.	Avtor	z	obžalovanjem	opominja	na	
čedalje	večjo	socialno	neenakost	med	ljudmi:	medtem	
ko	 približno	 200	 milijonov	 bogatih	 posameznikov	
postaja	 iz	 dneva	 v	 dan	 še	 bogatejših,	 pa	 ostalih	 vsaj	
pol	milijarde	revnih	ljudi	iz	dneva	v	dan	živi	v	še	večji	
revščini.	 Pater	 Cervellera	 v	 svoji	 knjigi	 poudarja,	 da	
kitajska	kultura,	ki	izhaja	iz	konfucianizma	in	pozneje	
iz	 marksizma	 ter	 sedanjega	 kapitalizma,	 v	 družbi	
pušča	duhovno	praznino,	v	kateri	posameznik	nima	
vrednosti.	V	zvezi	s	človekovimi	pravicami	in	zaščito	
revnih	ljudi	ter	izkoriščanjem	delavcev,	pa	opozarja,	
da	Kitajska	teh	vrednot	ne	spoštuje.	Kdor	želi	zaščititi	
revnega	kmeta,	reveža	ali	kdor	javno	nasprotuje	in	opo-
zarja	na	izkoriščanje	delavcev,	je	aretiran	in	kaznovan	
z	večletno	zaporno	kaznijo.

Vse	 to	pa	 se	dogaja	medtem	ko	pozabljivi	Zapad	
ploska	tej	predstavi	in	tako	pomaga	čez	vse	potegniti	
zaveso	molka.

Te	strani	so	vodnik	pogledu	v	resnični	obraz	Kitaj-
ske	in	v	pomoč	kitajskemu	ljudstvu,	ki	bi	si	zaslužilo	
vse	 kaj	 drugega	 kot	 vlado	 samopašnih	 komunistov.	
Agencija Asia News.

Kitajska	vlada	je	januarja	2008	prvič	priznala,	da	je	
šest	delavcev	umrlo	pri	gradnji,	povezani	z	olimpijado.	
Do	zdaj	 so	 trdili,	da	ni	nihče	umrl	 pri	delu,	 ki	 se	 je	
začelo	pred	petimi	leti.

Nekateri	vladni	voditelji	so	potrdili,	da	bodo	druži-
ne	žrtev	dobile	odškodnino:	dva	sta	umrla	pri	novem	
narodnem	 stadionu.	 Toda	 po	 poročilu	 angleškega	
Sunday	 Times	 je	 bilo	 smrti	 pri	 delu	 na	 “lastovičjem	
gnezdu”	veliko	več.

Odločitev	za	prikrivanje	žrtev	pri	delu	je	sprejela	
vlada.:	osrednji	odsek	za	obveščanje	javnosti	je	kitaj-
skim	medijem	posredoval	ukaz,	naj	ne	objavljajo	»ne-
prijetnih	novic”	glede	olimpijskih	iger.

Ukaz,	ki	so	ga	dobili	vsi	uredniki,	zahteva,	da	se	ki-
tajski	novinarji	ne	ukvarjajo	z	zgodbami,	ki	bi	v	tujih	
medijih	vrgle	slabo	luč	na	Kitajsko.	Med	stvarmi,	ki	se	
jih	ne	smejo	dotikati	je	kakovost	zraka	in	onesnaženje,	
varnost	hrane	in	dela	po	zadnjih	primerih	zastrupljenja	
ter	paraolimpijade	z	nasiljem,	ki	so	ga	doživele	nekate-
re	skupine	invalidov.

Sam	kitajski	predsednik	Hu	Jintao	je	v	govoru	ko-
munističnim	 voditeljem	 rekel:	 »Dobra	 propagandna	
dejavnost	 je	 temeljna	za	ohranitev	 socialne	 trdnosti	
kljub	neenakosti	med	bogatimi	in	revnimi,	narodnost-
nim	nasprotstvom	in	ugovarjanju	vlogi	komunistične	
partije.«	Agencija Asia News.

Pred	začetkom	Narodnega	kongresa	so	zaprli	preko	
tisoč	tistih,	ki	so	poslali	vladi	zahteve	po	pravici.	To	je	
zgodba	nekoga,	ki	 je	vložil	15	zahtevkov	po	pravici,	
dosegel	pa	je	samo	eno	leto	zapora.	Istočasno	pa	Bei-

jing	organizira	“versko	asistenco”	za	olimpijske	atlete	
in	tuje	turiste.

Več	kot	tisoč	Kitajcev	so	zaprli,	ker	so	skušali	vladi	
predstaviti	zlorabe,	ki	so	jih	doživeli.	Pred	Narodnim	
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novinarji brez meja: represija na Kitajskem vse hujša

tudi v preganjanju častimo Marijo iz Šešana

kongresom,	ki	se	je	začel	5.	marca,	so	ljudje	prihajali	iz	
vse	države,	da	bi	vložili	pritožbe	in	zahtevali	pravico,	
toda	 policija	 jih	 zapre,	 čim	 pridejo	 v	 Beijing	 in	 jih	
zadržuje,	dokler	jih	ne	nažene	domov.

Med	njimi	je	Huang	Čaipiao	id	Fuijana.	Goji	rake	in	
zahteva	odškodnino,	ker	so	mu	nasilno	odvzeli	njegovo	
obrt.	Policija	ga	je	zaustavila	3.	marca	in	ga	spravilna	v	
“neuradni	zapor”	v	Majialou	na	jugu	glavnega	mesta.	
»Rekli	so	mi,«	pripoveduje	za	Radio Free Asia,	»da	je	
bilo	več	kot	1.000	prosilcev	iz	vse	dežele.«	V	zaporu	
se	 je	 pogovarjal	 tudi	 z	 novinarjem	 Han	 Qingom,	 ki	
so	ga	tudi	zaprli	dokler	ga	niso	poslali	nazaj	v	njegov	
kraj	Lianjiang.	Huan	pravi,	da	»je	izgubil	vse	upanje,«	
saj	je	prišel	petnajstkrat	v	Beijing	zahtevat	pravico,	pa	
je	dobil	samo	leto	dni	zapora.

Neka	ženska,	Lin	Xiuli,	pripoveduje,	da	so	 jo	 leta	
2003	 vrgli	 s	 6.	 nadstropja,	 toda	 napadalci	 so	 bili	
oproščeni.	Tako	je	prišla	vložit	pritožbo	na	Vrhovno	
sodišče	v	Beijingu,	toda	policija	jo	je	zaprla	in	poslala	
nazaj	v	Qindao,	kjer	je	še	zdaj	zaprta	v	neki	“skupini	
za	študij	za	podpisnike	pritožb”.

Kitajci	pogosto	zahtevajo	pri	osrednji	vladi	pravico	
proti	skorumpiranim	krajevnim	oblastnikom	–	razlaga	
aktivist	za	človekove	pravice	Huang	Qi	–	toda	policija	
jih	prestreže	čim	pridejo	in	jih	nažene	nazaj.	Državna	

agencija	Xinhua	pravi,	da	so	samo	5.	marca	na	svojo	
spletno	stran	sprejeli	milijon	in	pol	zahtev,	vprašanj	
in	komentarjev.

Medtem	 pa	 Beijing	 pripravlja	 znotraj	 olimpijske	
vasi	začasne	prostore	za	molitev	in	versko	asistenco	
za	olimpijska	moštva.	Uradni	viri	poročajo,	da	bo	na	
razpolago	10	imamov,	ki	govore	arabsko	ali	angleško,	
kot	tudi	krščanski	duhovniki	in	nune,	ki	znajo	angleško	
in	francosko.	Liu	Bainian,	(podpredsednik	Patriotskega	
združenja	 =	 uradne	 Cerkve,	 ki	 jo	 nadzoruje	 vlada)	
na	dolgo	in	široko	razklada,	kako	bodo	vse	katoliške	
cerkve	 odprte	 za	 katoliške	 turiste	 in	 kako	 “iščejo	
možnosti”	da	bi	v	vse	hotele	dali	Sveta	pisma	v	uporabo	
tujim	obiskovalcem.

Izvedenci	komentirajo,	da	 je	značilno,	da	morajo	
posredovati	uradni	forumi,	da	bi	zagotovili	katoliškim	
turistom	pravico	iti	v	cerkev	in	moliti.

Ni	 jih	pa	malo,	ki	vse	to	ocenjujejo	kot	veliko	hi-
navščino	kitajske	komunistične	partije,	saj	je	znana	izja-
va	nekega	visokega	funkcionarja:	»Ko	bodo	olimpijske	
igre	mimo,	bo	spet	šlo	vse	lepo	po	starem.«	Istočasno	
pa	sodijo,	da	je	kitajska	vlada	hudo	naivna,	če	misli,	da	
zunanji	svet	ne	spregleda	njene	dvoličnosti.	

Pogoltni	 Zapad,	 ki	 ga	 zanima	 samo	 kupčija	 in	
dobiček,	pa	k	temu	molči.	Agencija Asia News.

Mednarodna	 organizacija	 Novinarji	 brez	 meja	
(RSF)	komunističnemu	režimu	na	Kitajskem	očita,	da	
je	v	letu	2007	dodatno	okrepil	napade	na	svobodno	
izražanje	mnenja	na	svetovnem	spletu,	poroča	avstri-
jska	tiskovna	agencija	APA.	“Internet	se	na	Kitajskem	
razvija	z	vratolomno	hitrostjo,	toda	brez	kakršnegakoli	
zmanjševanja	obstoječe	cenzure,”	so	v	današnji	izjavi	
zapisali	 v	 RSF.	 Med	 drugim	 naj	 bi	 oblasti	 v	 kitajski	
provinci	 Sečuan	 v	 prvi	 polovici	 letošnjega	 januarja	
preprečile	 objavo	 del	 tibetanske	 pesnice	 Wei	 Se	 na	
spletu,	soproga	zaprtega	kitajskega	“spletnega	disiden-
ta”	Guo	Feixionga	pa	je	poročala	o	rednih	mučenjih	
svojega	moža.	Na	dramatičen	porast	aretacij	t.i.	spletnih	
disidentov	 na	 Kitajskem	 opozarja	 tudi	 mednarodna	
organizacija	 Amnesty	 International	 (AI).	 Kot	 pojas-
njuje,	 aretacije	 ponavadi	 temeljijo	 na	 obtožbah	 o	
“prevratništvu”	 ali	 “ogrožanju	 državne	 varnosti”.	 Pe-
king	rabo	interneta	podpira	predvsem	v	gospodarstvu	
in	 izobraževanju,	 medtem	 ko	 skuša	 poročila,	 ki	 so	
kritična	do	vladajočega	režima,	ali	novice	skupin	za	

zaščito	 človekovih	 pravic	 obdržati	 čim	 dlje	 od	 pre-
bivalstva.	Vsi	internetni	lokali	so	dolžni	policiji	posre-
dovati	informacije	o	svojih	strankah,	vsak	uporabnik	
interneta	 pa	 je	 izpostavljen	 potencialni	 nevarnosti	
prisilnega	dela	ali	zapora,	svari	AI.	RSF	je	lani	o	“črnem	
dnevu	za	svobodo	izražanja	mnenja”	govoril	predvsem	
takrat,	ko	je	ameriški	spletni	gigant	Google	pristal	na	
samocenzuro	svojega	iskalnika	na	Kitajskem.	Več	kot	
sto	milijonov	internetnih	uporabnikov	na	Kitajskem	
lahko	tako	na	Googlovem	iskalniku	najde	le	vsebine,	
ki	 jih	 odobri	 vlada	 v	 Pekingu	 in	 nimajo	 predvsem	
nič	 opraviti	 z	 demokracijo,	 človekovimi	 pravicami,	
Tajvanom	ali	Tibetom.	RSF	je	pred	tem	že	spletnemu	
velikanu	Yahoo	očital,	da	je	kitajski	vladi	posredoval	
informacije,	ki	so	pripomogle	k	aretacijam	nekaterih	
novinarjev.	Po	navedbah	RSF	Peking	redno	blokira	več	
deset	tisoč	spletnih	strani,	med	katerimi	sta	tudi	strani	
britanskega	BBC	in	AI.	Aprila	2005	so	komunistične	
oblasti	na	primer	blokirale	vsa	spletna	poročila	o	smrti	
papeža	Janeza	Pavla	II.	Agencija Misna.

Kitajski	 katoličan	 podzemeljske	 (papežu	 zveste)	
Cerkve	Wang	Zhicheng	 je	poslal	agenciji	Asia	News	
svoje	sporočilo	o	priliki	Svetovnega	molitvenega	dne	
za	Cerkev	na	Kitajskem.	V	sporočilu	poudarja	molitev	
vernikov	ki	so	združeni	s	papežem	kljub	naporom	in	
preganjanju	in	si	želi,	da	bi	mogel	pričevati	za	resnično	
edinost	Cerkve	s	papežem.

»Danes,	24.	maja,	je	Svetovni	molitveni	dan	za	kato-
liško	Cerkev	na	Kitajskem.	Za	ta	dan	je	papež	Benedikt	
XVI.	osebno	napisal	molitev	k	Mariji	v	Šešanu.	Zahvalju-

jemo	se	Bogu	in	Devici	Mariji.	Radi	bi	se	zahvalili	tudi	
papežu	in	molimo	za	veliko	Kitajsko.

Že	lep	čas	molimo	z	besedami,	ki	jih	je	papež	zapisal	
k	Mariji	v	Šešanu	in	se	z	usti	in	srcem	združujemo,	da	bi	
postali	ena	sama	oseba	v	Gospodu,	ko	izročamo	svoje	
sonarodnjake	Kitajce	nebeški	Materi.	Ta	dar	dajemo	
vsem	prijateljem	vere.	Naj	v	nas	živi	in	pride	v	nebesa	
prošnja,	da	bi	Gospod	podelil	veliki	dar	spreobnjenja	
kitajskemu	ljudstvu.	Molimo,	da	bi	se	Kitajska	mogla	
čimprej	veseliti	polne	verske	svobode,	da	bi	nekega	
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V	 državi	 Tamil	 Nandu,	 2.400	 km	 južno	 od	 New	
Delhija,	 je	 Marijino	 svetišče	 Vailankanni.	 Vsako	 leto	
prihaja	tja	20	milijonov	romarjev,	od	katerih	polovica	

ni	kristjanov,	ampak	so	v	glavnem	hindujci.	To	svetišče	
je	tako	na	glasu,	da	ga	v	Indiji	in	vsej	Aziji	imenujejo	
“Lurd	Vzhoda”.	Vailankanni	je	mestece	s	komaj	5.000	
prebivalci,	toda	reka	vernikov	je	nepretrgana	vse	dni	
v	letu.	Nič	posebnega	ni	naleteti	na	procesijo	hinduj-
skih	 romarjev,	 ki	 gredo	 v	 svetišče	 in	 nosijo	 v	 roki	 s	
cvetjem	okrašen	bambusov	krožnik,	na	katerem	zažgo	
kadilne	paličice.	Ko	pridejo	prej	zlati	Marijin	kip,	se	
vržejo	na	obraz	in	molijo	skupaj	s	krščanskimi	verniki.	
“Naša	Gospa	dobrega	zdravja”	ima	indijske	poteze	in	
je	oblečena	v	značilni	sari	s	krono	na	glavi.

Zgodovina	 svetišča	 pomeni	 trenutek	 srečanja	
krščanstva	 z	 indijsko	 kulturo,	 ki	 je	 bilo	 izraženo	 z	
Marijinimi	 prikazovanji	 ob	 dveh	 različnih	 prilikah	
od	 16.	 stoletja	 dalje.	 Prvič	 se	 je	 prikazala	 nekemu	
dečku	 iz	 Vailankanni,	 ki	 je	 nesel	 mleko	 v	 svojo	 vas	
Nagapattinam.	Ko	je	počival	ob	nekem	jezercu,	se	mu	
je	prikazala	Marija	 in	ga	prosila	za	mleko	za	svojega	
Otroka.	Deček	ji	 je	rad	dal	 in	ona	se	mu	je	zahvalila	

INDIJA
Vailankanni – indijski Lurd

dne	mogli	pokazati	polno	in	vidno	edinost	s	Svetim	
Očetom	in	pričevati	o	ljubezni	za	ves	svet.

Konec	aprila	in	v	začetku	maja	tega	leta	so	se	katoli-
čani	vse	dežele	pripravljali	odgovoriti	na	papežev	klic	
k	 romanju	 v	 Šešan.	 Vlada,	 Urad	 za	 verske	 zadeve	 in	
Domoljubno	združenje	pa	 so	 stopili	 skupaj,	da	 so	ga	
onemogočili.	Naša	želja,	da	bi	bilo	to	romanje	v	mesecu	
maju,	ki	je	posvečen	Mariji,	se	ni	mogla	uresničiti.	Ne	
razumemo,	kako	more	mirno	romanja	povzročiti	tolik-
šen	strah	v	vladnih	funkcionarjih,	da	ga	obravnavajo	
kot	velikega	sovražnika.	Tudi	papeževo	pismo	katoliški	
Cerkvi	na	Kitajskem	–	tako	umirjeno	–	je	še	vedno	tabu	
za	vlado,	ki	ga	brani	širiti	in	o	njem	govoriti.

Prav	zaradi	tega	je	vlada	6.	maja	blokirala	katoliško	
spletno	stran	“Klub	katoliške	vere”,	ki	ima	za	sabo	6-
letno	zgodovino	in	9.000	članov.	Šanghajskega	škofa	
mons.	 Fan	 Zhonglianga	 in	 njegove	 podzemeljske	
(papežu	zveste)	duhovnike	je	policija	prisilila	v	hišni	
zapor	in	ne	smejo	opravljati	svoje	službe.	Duhovnikom,	
ki	so	zvesti	papežu,	je	prepovedano	maševati.«

Župljani	v	Qicunu	v	okrožju	Fuping	(škofija	Sanyu-

an)	pripovedujejo:	»Policaji	so	23.	maja	zasedli	cerkev.	
Zdaj	sledijo	našemu	župniku	celo,	če	gre	na	stranišče.«	
Danes	so	samo	verniki	iz	Šangaja	mogli	 iti	v	Šešan	s	
posebnim	dovoljenjem,	večina	pa	jih	tega	dovoljenja	
sploh	ni	dobila.	Brez	težav	so	ga	dobili	samo	verniki,	
ki	pripadajo	domoljubni	Cerkvi.	Papež	se	zelo	zanima	
za	 to	 svetišče,	 to	 pa	 povzroča	 zaskrbljenost	 vlade.	
To	 svetišče	 je	 merilo	 svobode	 katoliške	 Cerkve	 na	
Kitajskem.	Številnih	romanj,	kot	so	bila	v	preteklosti,	ni	
več.	Zdaj	so	samo	še	kontrole	in	vmešavanje	oblasti.

Sveta	Marija,	naša	Mati,	varuj	sveto	Cerkev	na	Ki-
tajskem	in	prosi	za	nas,	da	bi	kitajska	Cerkev	mogla	
doseči	polno	edinost	v	sebi	in	z	vesoljno	Cerkvijo	po	
navdihu	Svetega	Duha	in	pod	vodstvom	svetega	očeta	
brez	strahu,	da	bi	mogla	pogumno	pričevati	za	Gos-
poda.	Stori,	da	bo	čimveč	ljudi	spoznalo	Gospoda	in	se	
spreobrnilo	k	njemu,	da	bodo	vsi	kristjani	pripravljeni	
delati	skupaj	za	evangelizacijo	v	pričakovanju	slavnega	
prihoda	Gospoda,	ki	je	edina	pot	odrešenja.

Naša	 Gospa	 iz	 Šešana,	 Marija,	 Pomoč	 kristjanov,	
prosi	za	nas!«	Agencija Asia News.

s	 prijaznim	 nasmehom.	 Ko	 je	 deček	 prišel	 do	 svoje	
stranke,	je	pripovedoval	o	prikazanju	in	posoda	je	bila	
spet	polna	mleka,	ki	je	celo	priteklo	čez.	Možakar	je	bil	
presenečen	in	je	hotel	sam	iti	do	tistega	kraja,	kjer	je	
tudi	on	imel	prikazanje.	Prebivalci	so	imenovali	tisti	
kraj	Matha	Kalum,	Jezerce	naše	Gospe.

Proti	 koncu	 16.	 stoletja	 je	 bilo	 drugo	 prikazanje.	
Marija	se	je	prikazala	od	rojstva	šepavemu	dečku,	ki	
je	prodajal	maslo	pod	drevesom	v	kraju	imenovanem	
Nadu	Thittu	(Osrednja	Gora).	Marija	je	prosila	za	maslo	
za	 svojega	 Otroka,	 malemu	 hindujcu	 pa	 je	 poverila	
nalogo,	naj	gre	k	nekemu	bogatemu	kristjanu	v	Naga-
pattinam,	ki	naj	na	tem	kraju	postavi	kapelo.	Šele	ko	je	
deček	prišel	v	Nagapattinam	je	opazil,	da	je	ozdravljen,	
kristjanu,	h	kateremu	je	bil	poslan,	pa	se	je	medtem	
tudi	prikazala	Marija.	V	Nadu	Thittu	so	zgradili	kapelo,	
majhno	kočo,	ki	je	od	takrat	postala	cilj	romanj.

V	17.	 stoletju	 je	neka	portugalska	 ladja	na	poti	 iz	
Macaa	 na	 Ceylon	 naletela	 na	 nevihto.	 Trgovci	 so	 se	
zaobljubili	Mariji,	da	bodo	postavili	cerkev	na	kraju,	
kjer	 bodo	 pristali.	 Na	 mali	 šmaren,	 8.	 septembra	 so	
prišli	rešeni	in	zdravi	prav	v	Vailankanni.	Kočo	je	za-
menjala	kamnita	zgradba,	ki	so	jo	pozneje	obogatili	z	
darovi	trgovcev.

V	letih	1920	do	1933	je	bilo	svetišče	še	povečano.	
Papež	Janez	XXIII.	mu	je	dovolil	naslov	bazilike.	Danes	
je	v	“Lurdu	Vzhoda”	vsak	dan	14	maš	v	šestih	različnih	
jezikih.	 Blizu	 svetišča	 je	 zgradba	 za	 invalide,	 Nirmal	
Hriday	Home,	ki	ga	vodijo	sestre	Matere	Terezije.	Tam	
delujejo	tudi	razni	vzgojni	in	šolski	centri.

Veliko	škodo	je	kraju	napravil	tsunami	leta	2004,	ki	
je	povzročil	najmanj	500	žrtev.	Toda	navezanost	Indije	
je	ostala	in	Vailankanni	ostaja	kraj,	kamor	prihaja	na	
milijone	romarjev	rayličnih	ver,	kraj	miru	in	molitve.	
Agencija Fides.**=
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SEVERNA KOREJA
800.000 mrtvih zaradi pomanjkanja

MEDNARODNI VRH FAO
popoln polom

V	 deželi	 socialističnega	 režima	 Kim	 Jong-ila,	 eni	
najbolj	zaprtih	dežel	na	svetu,	ljudje	umirajo	od	lakote	
zaradi	 lanskih	 poplav	 in	 zaradi	 vladnega	 ropanja,	 ki	
ljudem	krade	hrano	z	vsakršnim	možnim	izgovorom.	
Delavci	 v	 vojaških	 tovarnah	 so	 prisiljeni	 delati	 brez	
hrane	 in	 jim	 je	 prepovedano	 zapustiti	 tovarne,	 zato	
so	obsojeni	na	smrt.

Iz	Dandonga	poročajo,	da	so	ljudje,	ki	umirajo	na	
delovnem	mestu	v	tovarni,	izčrpani	od	lakote;	policaji,	
ki	ropajo	hrano	ljudem.	Medtem	ko	svetovni	voditelji	
v	 FAO	 razpravljajo	 o	 prehrambenih	 problemih,	 je	
prebivalstvo	Severne	Koreje	v	nevarnosti,	da	bo	zde-
setkano	 kot	 nikoli	 do	 zdaj.	 Celo	 leto	 dolgo	 pomanj-
kanje	je	skupaj	s	strahotnimi	poplavami	lanskega	leta	
povzročilo,	da	v	režimu,	ki	ga	vodi	Kim	Jong-il	ni	najti	
nobene	hrane.	Po	oceni	južnokorejskih	nevladnih	or-
ganizacij	–	te	so	edine,	ki	še	pošiljajo	osnovne	dobrine	
na	področje	Severne	Koreje	–	je	žrtev	lakote	že	preko	
800.000.

Posebno	težak	je	položaj	delavcev	v	vojni	industriji,	
ki	jih	veže	vojaška	tajnost,	da	ne	smejo	zapustiti	svo-
jega	delovnega	mesta.	Vlada	je	dodelila	vsaki	tovarni	
tako	nezadostno	količino	hrane,	da	od	aprila	do	junija	
2008	v	vsaki	tovarni	v	povprečju	umrejo	vsak	dan	trije	
delavci.	Vir,	ki	zaradi	varnosti	ne	sme	biti	imenovan,	
pripoveduje:	 Na	 področju	 Kandong-gun,	 ki	 je	 pred-
mestje	Pyonyanga,	ni	nikogar	več:	ljudje	so	umrli	po	
sedmih	dneh	popolnega	posta.«

Nadalje	razlaga:	»V	vojnih	tovarnah	je	položaj	drama-
tičen.	Navadni	državljani,	ki	jih	je	pomanjkanje	hrane	
hudo	prizadelo,	lahko	vsaj	iščejo	in	najdejo	kaj	jesti	na	
jangmadangih	(skrivne	majhne	tržnice,	ki	 jih	vodijo	
kmetje,	ki	s	pribarantanim	skušajo	preživeti).	Za	vojne	
uslužbence,	ki	delajo	v	vojašnicah	ali	v	vojni	industriji,	
pa	je	bila	podpisana	smrtna	obsodba.	Prisiljeni	so	de-

lati,	ne	morejo	ven	iz	tovarn,	hrane	pa	nimajo.«
Na	 območju	 glavnega	 mesta	 je	 več	 desetin	 takih	

tovarn,	v	katerih	dela	okrog	10.000	 ljudi.	Naš	vir	pa	
pripoveduje:	»In	vendar	ni	več	videti	tovarniškega	dima	
ali	nakladanja	ali	razkladanja	tovorov.	Ko	nam	je	uspelo	
vstopiti	v	eno	od	barakarskih	naselij,	kjer	žive	delavci,	
smo	jih	našli	najmanj	200,	ki	so	bili	od	lakote	napol	pri	
zavesti:	niso	se	odzivali	niti	na	svoje	ime.«

Nek	drug	vir,	eden	od	vojnih	delavcev	v	provinci	
Yangkang	dodaja:	»Tukaj	smo	na	meji	in	nam	je	morda	
laže	 preživeti	 zaradi	 velikodušnosti	 tujcev.	 Vem	 pa	
zagotovo,	 da	 mnogi	 moji	 sonarodnjaki	 v	 notranjosti	
države	umirajo:	mnoge	družine	ne	morejo	več	priti	v	
stik	s	sinovi,	ki	so	odšli	v	glavno	mesto,	komunistični	
voditelji	pa	ne	odgovarjajo	na	njihove	zahteve.«

Je	pa	zelo	nevarno	zahtevati	kaj	od	vlade:	pomanj-
kanje	je	udarilo	z	vso	močjo	in	krajevni	komunistični	
banditi	si	ne	delajo	težke	vesti,	ko	plenijo	in	nalagajo	
kazni	za	vsako	reč:	»Ko	je	osrednja	vlada	prenehala	do-
deljevati	hrano,«	pripoveduje	severnokorejski	ubežnik,	
ki	mu	je	uspelo	pobegniti	na	Kitajsko	in	se	skriva	okoli	
Dandonga,	 »so	 mnogi	 uradniki	 srednjega	 in	 nižjega	
položaja	postali	roparji.«

»Tehnika	je	zelo	preprosta,«	pravi.	»Skupaj	z	nekate-
rimi	policaji	uprizarjajo	nenapovedano	kontrole	kjer-
koli	 jim	pride	na	misel.	Prebivalcem	skušajo	obesiti	
kakršnokoli	krivdo,	da	jim	potem	zaplenijo	hrano	in	
cigarete.	Na	ta	način	obsojajo	ljudi	na	smrt,	in	tega	se	
zavedajo.	Zato	pa	ne	organizirajo	več	javnih	sestankov	
za	politično	indoktrinacijo:	bojijo	se,	da	bi	zbrani	besni	
prebivalci	postali	nasilni	in	se	maščevali.«

Pripomba urednika: Nekje sem bral, da “ljubljeni 
vodja” Kim Jong-il, ki je pripeljal državo v tak položaj, 
zapravi letno $800.000 za uvoženi konjak najboljših 
znamk, s katerim se naliva.

»Popoln	polom.«	To	je	oznaka,	ki	jo	je	8.	junija	2008	
dal	mednarodnemu	vrhu	FAO	(Organizacija	za	preh-
rano	in	poljedelstvo	pri	Združenih	narodih	s	sedežem	
v	Rimu)	Jean	Ziegler,	bivši	poročevalec	Združenih	nar-
odov	za	pravico	do	hrane	in	zdaj	član	Posvetovalnega	
odbora	za	človekove	pravice.	Tridnevni	mednarodni	
vrh	FAO,	ki	se	je	zaključil	7.	junija	2008,	je	razpravljal	
o	 prehrambeni	 krizi	 in	 podnebnih	 spremembah.	
»Konferenca,	na	kateri	je	sodelovalo	50	državnih	po-
glavarjev,	ki	 je	bila	prva	v	zgodovini	organizacije,	 je	
prinesla	posmeha	vredne	rezultate,	ki	vzbujajo	skrb	
za	bodočnost	Združenih	narodov	sploh,«	 je	povedal	
Ziegler	 v	 pogovoru	 za	 francoski	 časnik	 “Le	 Monde”	
in	dodal,	»da	je	glavni	škandal	v	tem,	da	se	je	zasebni	
interes	uveljavil	pred	interesom	narodov	tako	daleč,	
da	tvegamo	poslabšanje	prehrambene	krize,	namesto	
da	 bi	 našli	 rešitev«.	 Bivši	 poročevalec	 je	 od	 tega	
mednarodnega	 vrha	 pričakoval	 »popolno	 prepoved	

sežiganja	hrane	za	izdelavo	biogoriv,	ustvaritev	siste-
ma,	v	katerem	bi	dežele	pridelovalke	 lahko	 trgovale	
neposredno	z	uvozniki	in	se	tako	izognile	špekulacijam	
in	vmešavanju	ustanov	Bretton	Woods,	Mednarodne	
banke	 in	 Mednarodnega	 denarnega	 fonda,	 ter	 dale	
prednost	vlaganju	v	poljedelstvo	za	preživljanje	revnih	
dežel«.	Tako	pa	je	v	končnem	dokumentu	prizadevanje	
»najti	način,	da	se	število	ljudi,	ki	trpijo	zaradi	lakote	
zmanjša	za	polovico	do	leta	2015	popolnoma	blodno	in	
neuresničljivo«.	Med	glavnimi	krivci	tega	“popolnega	
poloma”	so	po	mnenju	tega	izvedenca	Združene	drža-
ve	in	njihovi	zavezniki,	ki	so	sabotirali	ta	vrh	od	samega	
začetka;	velike	multinacionalke,	»ki	kontrolirajo	80%	
svetovnega	trga	in	nimajo	nobenega	interesa,	da	bi	na-
redile	kaj	za	skupnost,«	ter	»generalni	tajnik	Združenih	
narodov,	 ki	 moral	 predstaviti	 konkretne	 predloge,	
pa	je	svojo	nalogo	opravil	popolnoma	neprimerno«.	
Agencija Misna.
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Medškofijski odbor za kulturo (MKO) je 4. in 5. aprila 2008 v 
Lovranu priredil 4. forum za dialog med vero in kulturo pod geslom 
»Resnica vas bo osvobodila (Jn 8,32) – škof dr. Gregorij Rožman 
in njegov čas«. Zgodovinar dr. France M. Dolinar je med svojim 
predavanjem z naslovom “Med pastoralo in politiko” prebral 
del pisma, ki naj bi ga konec leta 1945 duhovnikom ljubljanske 
škofije napisal tedanji generalni vikar Anton Vovk, kasnejši lju
bljanski škof. Udeleženci foruma so na koncu sprejeli izjavo, s 
katero so objavili tudi prebrano “Vovkovo pastirsko pismo”.

Bistvo tega pisma je priznanje hudih zločinov, ki naj bi jih 
po komunističnem pojmovanju med vojsko proti slovenskemu 
narodu, poosebljenem v tako imenovani Osvobodilni fronti, 
storili verniki, duhovniki in zlasti vodstvo ljubljanske škofije, torej 
škof dr. Gregorij Rožman. O tem pismu je bilo v zadnjih dneh že 
mnogo napisanega in izrečenega. Za tukaj obravnavan pogled 
so pomembni zlasti zapisi, ki nedvomno kažejo, da objavljeno 
besedilo v resnici ni Vovkovo pismo, da gre samo za osnutek 
ali predlog bolj ali manj znanih avtorjev, ki pa ga škof Vovk ni 
sprejel, ni podpisal in ne odposlal. Sam sem o tem prepričan 
tudi brez teh zapisov, ker sem škofa Vovka osebno poznal, ga 
videl in poslušal skoraj vsak dan že od leta 1942 dalje. Zato 
vem, da je bil odločen, pošten in trden mož, ki takšnih laži in 
obtožb, kot so zapisane v objavljenem pismu, ne bi nikoli izrekel 
ali zapisal.

Ne vem, zakaj je znani zgodovinar prebral to pismo in ne 
morem soditi, čemu, s kakšnim namenom je to storil, če je 
kakšen poseben namen sploh imel. Glede na znana dejstva, 
zlasti pa “nedejstva”, pa je mogoče objavo tega “nepisma” 
razumeti tudi kot dober test modrosti, kot učinkovit preizkus, 
kako naši javni ljudje, kot so politiki, časnikarji, profesorji in 
drugi izobraženci, razmišljajo, ali so sposobni samostojnega 
preudarka in modre presoje, zlasti če gre za ideološko ali 
politično postavljene zadeve. Poglejmo, koliko modrosti pri 
Slovencih je ta test pokazal.

Z iskanjem modrosti bi morali začeti že pri prirediteljih 
foruma in vprašati, zakaj so po treh kulturnih temah za zad
nji forum izbrali izrazito zgodovinsko temo s skrajno občutljivo 
politično in ideološko vsebino, ki se – razen tega, da je bil to čas 
izstopa iz civilizacije – bolj ali manj dotika razmerja med religijo 
in kulturo. Dodatno težo to vprašanje dobi spričo dejstva, da je 
bila v istem času objavljena že prej napovedana knjiga “Škof 
Rožman v zgodovini”, v kateri so mojstri ideološke manipulacije 
škofa Rožmana ponovno zlorabili za prikrivanje boljševiškega 
napada na slovenski narod in za pranje tako imenovane NOB 
(Narodnoosvobodilnega boja). Vsaj ena avtorica knjige – dr. 
Spomenka Hribar – je bila obenem tudi udeleženka foruma in 
forum so končali s podobno izjavo o “instrumentalizaciji” škofa 
Rožmana, kot je uvodni očitek knjige o “popredmetenju” škofa 
Rožmana. Oboje pa se je dogajalo v času, ko zadeva škofa 
Rožmana čaka na sodno odločitev o nadaljevanju postopka. 
Težko je ne postaviti vprašanj.

Prireditelji so v internetni najavi foruma v Lovranu zapisali: 
»Pri tem izhajamo iz prepričanja, da noben človeški forum – ne 
znanstveni ne etični ne kulturni ne filozofski ne cerkveni – ne 
more podati dokončne sodbe in ocene o ljudeh in dogodkih 
o katerih bomo spregovorili. Vsi smo samo na poti k resnici, 
ki je visoko in daleč pred nami vsemi.« Noben znanstvenik ne 
filozof ne teolog torej po prepričanju prirediteljev ne more oceniti 
resnice o času škofa Rožmana. Toliko manj lahko resnico spozna 
in presodi navaden zemljan, kar pomeni, da je za ljudi resnica 
nedosegljiva in nerazpoznavna, visoko in daleč pred nami vse
mi, da torej resnice na svetu ni.

Zopet se vsiljuje vprašanje, čemu potem svetopisemsko 
geslo foruma “Resnica vas bo osvobodila”? Kako naj nas resni
ca osvobodi, če je nikakor ne moremo doseči, niti oceniti? 
In kako vemo, kje je prava pot k resnici, če je ne moremo niti 
videti, ker je visoko in daleč pred nami vsemi? Kako vemo, 
da se resnici približujemo, da nismo na napačni poti in da 

Tako je Anton Drobnič naslovil svoj članek, ki ga je objavil v Zavezi št. 69, na straneh 65-66. Gre namreč za burne razprave, ki 
so se dvignile ob odkritju nepodpisanega dokumenta v zapuščini nadškofa Vovka. Dokument datira iz leta 1945 (Vovk takrat še ni 
bil škof in je vodil škofijo kot generalni vikar). O celotni zadevi, njenem poteku in  poskusu bolj ali manj prikritih ostankov boljševikov 
v Sloveniji, da bi ga uporabili v svojo korist, predvsem pa za mazanje imena škofa Rožmana, naj spregovori kar Drobnič sam.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

PARADA NOROSTI

NAMIBIJA
meso tune bodo predelovali sami

Windhoek,	 13.	 junij	 2008	 –	 Do	 konca	 leta	 bodo	
uvedli	nov	zakon,	ki	bo	preprečil,	da	bi	tunovo	meso	
izvažali	ne	da	bi	ga	prej	obdelali.	Tako	hočejo	predelavo	
tunovega	mesa	opraviti	v	deželi	sami.	»V	Namibiji	nii	
težko	ustvariti	industrije	za	konzerviranje	tunine,«	je	
rekel	minister	za	ribolov	Abraham	Iyambo	in	dodal,	da	

bi	obrat	za	konzerviranje	tunovega	mesa	ustvaril	800	
novih	delovnih	mest	in	razvijal	ta	industrijski	odsek.	
Za	zdaj	tune,	ki	jih	ulovijo	v	Namibiji,	zamrznejo	in	iz-
vozijo	neposredno	na	azijska	tržišča.	Namibija	je	glavni	
pridelovalec	tunine	na	afriškem	kontinentu,	saj	vsako	
leto	ulove	4.000	ton	te	ribe.	Agencija Misna.
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Kaj torej reči k vsemu temu? Predvsem se čudim, da je Martin Dolinar, ki velja za zanesljivega in solidnega zgodovinarja, dal v 
javnost (čeprav ožjo) dokument, ki je že na prvi pogled sumljiv. Končno dovolj dolgo živi v Sloveniji, da bi lahko vedel, kako pogoste 
so s strani starih boljševikov zlorabe in sprevračanja dejstev, ki so očitna, da ne govorimo o zlorabah dokumentov, ki so negotovi 
tako glede avtorja kot glede njihove objave v času, ko so bili napisani. Objektivna resnica in poštenost sta za njih navaden lari-fari 
in za dosego njihovih ciljev jim nobena poniglavost ni prenizka. Da so stari boljševiki to pograbili in skušali izkoristiti ni niti čudno: 
vrhovno sodišče je razveljavilo postopek proti škofu Rožmanu in do zdaj še ni odločeno ali bo postopek obnovljen. Za njih bi bilo 
seveda pravo zmagoslavje, če bi se našli do zdaj neznani dokumenti, ki bi ga obremenjevali. No, pa so s to svojo “zmagoslavno” 
akcijo, ki jo je vodila njihova “narobe devica Orleanska” dr. Spomenka Hribar, niso naredili samo luknje v vodo, ampak so se pošteno 
razgalili in tudi osmešili. Nenazadnje je pa tudi neodgovorno in napačno navajanje, ki si ga je dovolil predsednik republike, dokaz, 
da od njega pač ne moremo pričakovati kaj drugega kot tisto, kar gre staremu komunistu boljševistične tradicije. Škof Rožman in 
njegov naslednik nadškof Vovk pa sta iz tega poskusa oblatenja vstala še bolj neomadeževana in neupogljiva, kot sta bila prej.

ne gremo proč od resnice? In čemu sploh forum, če resnice 
ne moremo ne spoznati in ne oceniti, če niti ne vemo, ali se ji 
približujemo? Ali ne bi bilo sedaj potrebno reči kaj o modrosti 
ali vsaj o razumu?

Morda pa je rešitev v znamenitih “več resnicah”! Vendar, 
kako naj spoznamo kar več resnic (koliko?), če prireditelji fo
ruma pravijo, da ne moremo spoznati niti ene same? Na, tako 
ne bo šlo, razen če več resnic niso različne resnice, ampak samo 
različne besede za isto resnico, od katerih je ena beseda prava, 
drugo pa so laži. Ko pa ne moremo oceniti, katera je prava in 
katere so laži, bi bilo modro, če foruma sploh ne bi bilo. No, tudi 
pri tem smo v zagati, saj menda ne moremo spoznati resnice, 
kaj je modro in kaj ne! Op, prireditelji foruma, nekaj bo treba 
domisliti in popraviti, drugače so vsi vaši forumi in vse pisanje 
navadno žabje regljanje.!

Tudi javni odzivi na sklepno izjavo lovranskega foruma 
s “pastirskim pismom škofa Vovka” niso kaj več kot žabje 
kvakanje. Vsa postboljševiška srenja je izjava pričakala kot 
naročeno in hitro je enotno zakvakala: »Sami so priznali vse, 
kar smo jim očitali. Vse se začenja znova!« Niso se vprašali, ali 
je pastirsko pismo resnično napisal ali ga odobril škof Vovk, ali 
ga je res poslal svojim vernikom. Še manj je bilo pomislekov 
in preudarka, ali so očitki in obtožbe katoličanov in njihovih 
voditeljev v pismu resnične in v skladu s splošno znanimi de
jstvi. Ne, kot jata vrabcev so se brezglavo zapodili in obviseli 
na limanicah »pisma iz zgodovine« (Dnevnik), ki »bo dogajanje 
obrnilo na glavo« (Mladina), na »trdnih temeljih ‘rdečega škofa’« 
(Nedeljski) in tako dalje. V en glas so zaregljali žabci, kot vodja 
borcev Janez Stanovnik, po katerem na bi »pismo dokazovali, 
da je cerkev med vojno podprla napačno stran«, ali zgodovinar 
Janko Pleterski, po katerem naj bi škof Vovk v pismu povedal, 
»da je naša cerkvena skupina, ki je vodila kolaborativno akcijo, 
popolnoma napačno razumela vatikansko politiko«.

Še posebej glasno je zapela vseslovenska ustavljavka in 
vzpodbujevalka kulturnega boja Spomenka Hribar, brez kate
re se Slovenci niti pogovarjati ne moremo, kaj še, da bi se 
kulturno ali kako drugače bojevali. Zanjo je »katarzično pismo 
škofa Vovka« enkratno sporočilo iz preteklosti, objava pisma 
pa zgodovinski dogodek in priložnost za nov začetek (Sobotna 
priloga Dela 12. aprila 2008). Čeprav sama ugotavlja, da iz 
Vovkovega pastirskega pisma »veje povsem drugačen duh« 

kot iz duhovniške izjave lojalnosti iz julija 1945, se ne drami iz 
svoje zasvojenosti in nikakor ne pomisli, kaj je vzrok ta bistvene 
drugačnosti, ali kako bi mogel škof Vovk v tako kratkem času 
podpisati dve bistveno različni pismi o boljševiški revoluiji v 
Sloveniji. Nasprotno, dejsto, da sta tako zelo različni, ji ni inte
lektualno vzpodbuda za globlji preudarek, ampak je kar dokaz 
za iskrenost in resničnost katarznega pisma. Sveta preproščina 
ali vražja pretkanost?

S petjem tristranske slave »katarzičnemu pismu«, v katerem 
po njenem mnenju škof Vovk »daje popolno moralno priznanje 
narodnoosvobodilnemu boju« in v katerem je izrekel »vse, kar 
je bilo treba izreči o lastni sokrivdi za medvojna dogajanja«, je 
Spomenka Hribar z vso ihto, ki jo premore, uvedla nov začetek 
narodnega razdora. Ona temu pravi sprava.

Nekritičnost dosedanjih gospodarjev javnega mnenja – po 
potrebi tudi delivcev državne oblasti – nas ne preseneča. So 
pač miselni dediči sistema, ki je bil zgrajen na laži in je sam bil 
laž. Zanje resnica ni skladnost besed z dejstvi, ampak sklad
nost besed z njihovimi interesi. Ker je vsebina domnevnega 
Vovkovega pisma v skladu z interesi boljševiške revolucije, je 
za postboljševike pismo resnično in o tem ne dvomijo. S tem v 
praksi potrjujejo nauk historičnega materializma, da je merilo 
resničnosti skladnost z interesi boljševiške partije.

Bolj zastrašujoče pa je dejstvo, da je kar tri tedne po objavi 
Vovkovega “nepisma”, ko je že polno javnih zapisov in dokazov, 
da takšnega pastirskega pisma škof Vovk v resnici ni izdal, ta 
pisma – celo v množini – nekritično sprejel celo predsednik 
republike dr. Danilo Turk. Dne 24. aprila 2008 se je v svojem 
govoru na proslavi v Begunjah na Gorenjskem moral tudi on 
obesiti na »nedavno objavljena pisma škofa Antona Vovka 
iz časa takoj po drugi svetovni vojni«, ki po predsednikovem 
mnenju izkazujejo škofovo globoko etičnost. Če je predsednik 
republike tako neobveščen o dejstvih, da kar mimogrede pade 
v jamo ideološke manipulacije, se smemo upravičeno bati, ali 
niso tudi njegove državniške odločitve in poteze prav tako ideo
loške, nekritične in nepreudarne, brez podlage v dejstvih.

Naš test modrosti je pokazal na parado norosti: vidni vodite
lji ljudstva so se brez sramu vdali laži, ko jim je ta ponudila korist. 
Svoj lastni ugovor proti instrumentalizaciji škofa Rožmana so 
izkoristili za grdo manipulacijo s škofom Vovkom. Vse za pranje 
lažne Osvobodilne fronte in prikrivanje začetnega zločina!



P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Ko	 tako	 prenašam	 prazen	 želodec	 po	 mestu,	 za-

gledam	blizu	cesarske	palače	malo	pritlično	gostilno	z	
znanim	izveskom	nad	vrati.	Vidim,	da	notri	ljudje	pijejo	
pivo.	Stopim	notri	na	pivo,	pa	opazim,	da	v	stranski	
sobi	nekdo	je.	Vprašam	če	se	dobi	tudi	kaj	jesti.	»Bom	
pogledal,«	pravi	gostilničar.	»Ena	porcija	je	še,«	pravi,	
ko	se	vrne.	Prinese	mi	najprej	par	žlic	mrzlih	kuhanih	
češenj.	Ko	to	vržem	vase	s	koščicami	vred,	prinese	maj-
hen	kos	temne	pečenke.	Premišljam,	kakšno	meso	je	
to.	Nisem	ga	spoznal.	Slučajno	pride	mimo	gostilničar	
in	 ga	 vprašam,	 kakšna	 pečenka	 je	 to.	 »Ali	 ni	 dobro?	
Vprašajte	mojo	ženo,«	odgovori	in	gre	naprej.	Ko	jem	
pride	še	žena	mimo.	Tudi	ona	mi	enako	odgovori	vsa	
nervozna	 in	 zgine.	 Tistih	 par	 grižljajev	 mesa	 je	 bilo	
brez	vsake	prikuhe	za	prazen	želodec	premalo.	Kmalu	
sem	zvedel,	da	so	tiste	dni	v	Berlinu	pobili	zadnje	pse.	
Vladala	 je	 prava	 lakota.	 Opazoval	 sem	 na	 ulici	 stare	
gospe:	shujšane	so	hodile	počasi	in	preiskovale	jarek	
ob	cesti,	če	bo	kaj	uporabnega.

Značaj	Berlinčanov	se	zelo	loči	od	značaja	ljudi	v	
Dresdenu.	Če	sem	vprašal	Berlinčana	za	kako	stvar,	
se	 je	 vsak	odrezal,	da	nima	časa,	 v	Dresdenu	so	bili	
pa	ljudje	pripravljeni	iti	kar	celo	ulico	daleč,	da	so	mi	
ustregli.	Prusi	so	odrezavi.

Naslednji	dan	se	peljem	v	Hamburg.	Ko	se	priglasim	
na	poveljstvu,	me	skrbno	sprašujejo,	kje	imam	znance,	
kaj	 si	 bom	 ogledal	 in	 tako	 dalje.	 Stopim	 v	 brivnico.	
Komaj	stopim	na	prosto,	me	že	čaka	stara	ženica	ter	
me	vpraša,	kdaj	se	vrnem	v	Avstrijo.	»Kako	veste,	da	
sem	iz	Avstrije?«	jo	vprašam.	–	Nervozno	se	izgovarja,	
da	tako	sklepa.	Obleko	sem	imel	zelo	podobno	obleki	
nemških	častnikov.	»Kaj	želite?«	jo	vprašam.	–	»Ah,	ve-
ste,	jaz	imam	prav	lepo	hčerko,	ki	gre	v	Avstrijo.	Ali	bi	
jo	smela	vam	izročiti?«	–	»Dobra	mamca	ste,«	ji	pravim,	
»da	izročate	svojo	hčerko	tujemu	človeku	v	varstvo.	Po-
iščite	si	koga	drugega.«	Takoj	sem	spoznal	od	kod	piha	
veter.	Ko	sem	se	vozil	po	mestu,	da	si	ogledam	to	in	
ono,	sem	opazil	večkrat	isti	obraz,	ki	se	pelje	z	menoj.	
Enkrat	v	delavski	obleki,	drugič	kot	vojak,	enkrat	celo	

kot	ženska.	Kamorkoli	sem	šel,	je	bil	vedno	kak	“angel	
varuh”	v	bližini.

Znameniti	Hagenbeckov	živalski	vrt	je	bil	napol	pra-
zen.	Živali	niso	imele	kaj	jesti	in	tiste,	ki	so	še	ostale,	
so	čakale	menda	samo	še	na	to,	da	pridejo	na	mizo.	Bil	
je	sončen	dan,	pa	je	sonce	le	poskušalo	prodreti	gosti	
dim	 in	 prah,	 ki	 je	 plaval	 nad	 mestom.	 V	 dveh	 dneh	
sem	jedel	samo	nekaj	malega.	Videl	sem	velik	sprevod	
pristaniških	delavcev,	ki	so	vodili	s	seboj	sestradane	
žene	in	otroke	ter	nosili	napise:	»Dajte	nam	kruha«.	Že	
v	Berlinu	so	ljudje	tožili,	da	že	dva	meseca	niso	dobili	
krompirja	v	mesto.	Podobno	 je	bilo	v	Hamburgu	 in	
drugod.

Utrujen	od	hoje	po	mestu	in	lačen	poravnam	v	ho-
telu	račun,	da	se	ob	štirih	zjutraj	odpeljem	proti	jugu.	
Odjavil	se	nisem,	ker	je	bilo	premalo	časa.

Stopim	 na	 vlak,	 ki	 se	 samo	 enkrat	 ustavi	 za	 pet	
minut	na	poti	do	Berlina.	Nikjer	človeka	in	tudi	kupe	
je	bil	prazen.	Že	se	vlak	premika,	ko	stopi	v	kupe	velik,	
močan	civilist.	Takoj	sem	uganil,	da	je	preoblečen	poli-
cist.	Hotel	sem	pa	izvleči	iz	njega	to	priznanje.

Zato	ga	nagovorim.	»Vi	ste	gotovo	iz	fronte	prišli	na	
dopust?«	pravim.

»Ne,«	pravi.
»Ste	pa	ranjeni	ali	bolni,	da	se	zdravite	doma?«
»Tudi	ne,«	pravi.
»Kako	 je	vendar	mogoče,	da	tako	mlad	 in	močan	

človek	čepi	doma,	ko	drugi	umirajo	na	vojski?	Glejte,	
pri	nas	gre	vse,	kar	more,	na	fronto,	da	branijo	domo-
vino.«

»Veste,	jaz	sem	določen	za	varnostno	službo.«
Tako	sem	ga	prisilil,	da	je	sam	priznal,	kaj	je.	Nato	

se	je	razvil	med	nama	prav	živahen	pogovor.	Vprašuje	
me,	kakšen	vtis	sem	dobil	v	Hamburgu.

»Hrane	manjka,«	sem	mu	odgovoril.
»Res	 je,«	 pravi,	 »pa	 vzdržati	 moramo.	 Na	 vmesni	

postaji	do	Berlina	prodajajo	ribje	hrenovke,«	pravi.	»Ne	
kupujte	jih,	ker	se	je	že	marsikdo	z	njimi	zastrupil.»

Na	postaji	izstopi	in	se	prijazno	poslovi.	Jaz	kupim	
za	poskušnjo	ribjo	hrenovko.	Bila	je	brez	vsakega	do-
datka.	Okus	zoprn,	pojedel	sem	jo	pa	vendar.	Drugih	
posledic	ni	bilo,	kakor	da	sem	za	par	dni	izgubil	ves	
tek.	To	me	na	vožnji	ni	oviralo.

Skozi	Berlin	in	druga	mesta	se	peljem	kar	naravnost,	
da	pridem	prej	v	Novo	mesto.	Tu	sem	izrabil	še	ostali	
del	dopusta.

Maček Karo
Nastanjeni	smo	bili	v	ušivih	barakah,	ki	so	preostale	

od	požgane	tovarne	ob	postaji	Zadvórze	blizu	Lwowa.	
Vas	enakega	imena	je	bila	pol	ure	oddaljena.	V	bližini	
postaje	 je	rasel	hrastov	gozdiček	z	malim	potočkom	
ob	robu.	Na	drugi	strani	potočka	se	 je	razprostiralo	
obširno	polje	zoreče	pšenice.

Hamburg





Ob	 potočku	 kraj	 gozda	 je	 peljala	 prijetna	 stezica	
nekam	 v	 daljavo.	 To	 je	 bil	 moj	 najljubši	 sprehod	 ob	
prostem	času	in	lepem	vremenu.

Bila	 je	krasna	poletna	mesečna	noč.	Bral	sem	pri	
petrolejki	pozno	v	noč.	Svetla	noč	me	 je	zvabila,	da	
sem	odložil	knjigo	in	se	podal	sam	na	znano	stezico	
uživat	“skrivnost”	mesečne	noči.	Čudovita	noč!	Levo	
gozd	s	svojim	skrivnostnim	mrakom,	desno	pšenično	
polje,	ki	se	koplje	v	srebrni	mesečini...	Žabji	zbor	poje	
svojo	 večerno	 uspavanko,	 cvetice	 ob	 poti	 povešajo	
svoje	 zaspane	 glavice	 in	 iz	 daljave	 se	 slišijo	 zategli	
klici	uharice.	Čudovit	je	pogled	na	polje,	ki	se	razteza	
v	neznano	daljavo.

Kar	opazim,	da	se	v	žitu	nekaj	giblje.	Gledam,	kaj	
bi	to	bilo.	Neka	žival	skače	po	pšenici.	Ali	lovi,	ali	je	
preganjana?	 Skače	 v	 dolgih	 skokih,	 tako	 da	 nekako	
plava	nad	pšenico	kak	meter	visoko.	 	Kaj	bi	to	bilo?	
Žival	 je	 manjša	 kot	 lisica,	 rep	 je	 košat,	 pa	 krajši	 kot	
lisičji.	Pri	 skoku	v	zraku	drži	vse	štiri	od	sebe.	Tako	
skačejo	pa	menda	samo	mačke.	Mačka	je,	ali	divja,	ali	
domača?	Vas	je	pol	ure	oddaljena,	iz	vasi	verjetno	ni.	
Če	ni	divja	je	verjetno	maček,	ki	so	ga	v	požgani	vasi	
pobrali	sestradanega	naši	vojaki	in	mu	dali	ime	Karo!	
Sedaj	se	drži	našega	oddelka.	Zakličem:	»Karo!«	Skoki	
za	trenutek	prenehajo,	nato	se	pa	obrnejo	proti	meni.	
Pomislim:	»Kaj	če	je	žival	divja	ali	stekla;	kako	se	bom	
branil?«	Pa	ni	bilo	več	časa	premišljevati.	V	vedno	večjih	
skokih	se	bliža	neznana	stvar	meni	 in	se	nazadnje	v	
velikanskem	skoku	požene	meni	naravnost	na	ramo.	

Bil	je	naš	Karo.
Skupaj	 sva	 se	 vračala	 domov.	 Zmotil	 sem	 ga	 na	

lovu	za	prepelicami	in	mladim	zajčkom,	pa	je	bil	bolj	
vesel	srečanja	kot	dobre	večerje.	Je	bil	pač	sirota	brez	
doma...

Poljski župnik Lesnisky
Zadvórze	je	železniška	postaja	blizu	Lwowa	v	Ga-

liciji.	Poleg	postaje	smo	stanovali	v	barakah.	Vas	istega	
imena	je	bila	pol	ure	oddaljena	in	po	večini	beloruska,	
manjšina	je	bila	poljska.	Beloruse	je	oskrboval	poročeni	
beloruski	župnik,	Poljake	pa	poljski	župnik	Lesinsky.	
Star	je	bil	šestdeset	let	in	je	prebival	s	svojo	starejšo	se-
stro	v	skromnem	župnišču.	Pogosto	sem	ga	obiskoval,	
ker	 sem	 med	 tednom	 večinoma	 pri	 njem	 maševal.	
Včasih	sem	mu	tudi	kaj	pomagal.

Vselej	me	je	bil	vesel,	da	sva	se	kaj	pogovorila.	Ko	je	
zvedel,	da	sem	frančiškan	–	Poljaki	pravijo	bernardin	
–	me	je	imel	še	toliko	rajši.	Pravil	je,	da	je	bil	tudi	on	v	
tem	redu,	pa	je	izstopil,	menda	zaradi	sestre.

Večkrat	mi	je	s	skrivnostnim	nasmeškom	zatrjeval,	
da	bom	nekoč	profesor	na	univerzi.	Ker	sem	bil	pre-
pričan,	da	se	šali,	sem	se	mu	smejal	in	dokazoval,	da	je	
to	pri	nas	popolnoma	nemogoče.	Prvič,	ker	sem	nas-
tavljen	na	ljudski	šoli,	drugič	pa	zato,	ker	mi	o	univerzi	
še	sanjati	ne	smemo.	Niti	gimnazij	nimamo	slovenskih,	
ampak	le	napol,	ali	celo	čisto	nemške,	kje	šele	univerzo!	
Na	 tuje	 univerze	 pridejo	 samo	 redki	 sinovi	 bogatih	
ljudi,	siromaki	pa	ne,	pa	naj	bodo	še	

Lani	oktobra	se	je	poročila	Koresova Lidija z Eri-
kom Nortenom.	Naša	bivša	zvesta	sodelavca	Mihael	
In	Pepca	Kores	sta	ob	tej	priliki	spet	obiskala	Lemont,	
kjer	sta	prej	dosti	let	vedno	priskočila	na	pomoč	tako	
v	samostanu	kot	v	Kulturnem	centru.	Obema	novima	
zakoncema	želimo	–	čeprav	pozno	–	dosti	blagoslova,	
tudi	otroškega,	Pepci	in	Miku	pa	še	kakšen	obisk.

dve poroki – pa ne enaki
obe pa objavljeni z zamudo

Zadnjega	maja	letos	sta	pa	praznovala	zlato	poroko	
dva	 zvesta	 sodelavca	 našega	 mesečnika:	 Hana in 
Janko Burjek.	Vsaka	številka	Ave	Maria,	ki	jo	dobite,	
gre	 skozi	njune	roke,	 saj	mesec	za	mesecem	pridno	
pomagata	pri	pakiranju	mesečnika	za	pošto.	Janko	Bur-
jek	23.	junija	praznoval	tudi	svojo	80-letnico.	Želimo	
jima,	da	bi	praznovala	še	marsikatero	obletnico.
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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	krajevni	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	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

ZA SVETE MAŠE: $200:	 F.	 Rabzel;	 $100:	 M.	 Koren;	 $70:	 M.	
Vodisek;	 $60:	 L.	 Zupancic;	 $50:	 M.	 Cendol,	 I.	 Antolin,	 J.	 Klamic;	
$30:	I.	Jakomin,	M.	Kosem,	M.	Simrayh,	M.	Andrews;	$20:	V.	Ribic,	I.	
Manfreda,	M.	Simcic;	$10:	M.	Tratnjek,	S.	Jarem,	P.	Petric.

ZA CERKEV: $80:	M.	Simcic;	$20:	F.	Petrich;	$10:	M.	Vodisek.
ZA SAMOSTAN: $10:	F.	Petrich,	M.	Vodisek.
V	spomin	+	Antonije	Hoefferle:	$100	Fr.	Bernard	Horzen.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30:	Sisters	from	Mt.	Assisi;	

$10:	Sisters	from	Alvernia	Manor,	M.	Vodisek.
ZA LUČKE: $10:	J.	Klamic;	$5:	S.	Jarem,	M.	Vodisek;	$3:	I.	Man-

freda;	$1.50:	P.	Petric.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	M.	Vodisek.
DAR LISTU AM: $100:	J.	Gerzel;	$80:	F.	Opeka	$50:	I.	Jakomin;	

$30:	M.	Simrayh,	$20:	V.	Novak;	$15:	St.	Vladimir	Church-Montreal,	
S.	Jarem;	$10:	M.	Balazic,	F.	Petrich,	J.	Klamic,	M.	Martincic,	I.	Sever,		
M.	Vodisek;	$7:	I.	Manfreda;	$5:	M.	Wlahovic.

V	spomin	+	Dragice	Pust:	$100	I.	Hauptman.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

tako	 nadarjeni.	 On	 je	 pa	 le	 naprej	 trdil:	 »No,	 boš	
videl,	da	bo	res.«	Kaj	sem	hotel,	smejal	sem	se	mu.	Bil	
sem	prepričan,	da	se	samo	šali.

Ni	minilo	deset	let	od	teh	dogodkov.	On	je	že	leta	
ležal	pod	zemljo,	ko	se	je	uresničila	njegova	napoved.	

Postal	sem	asistent	na	Univerzi	v	Ljubljani.
Odkod	je	vzel	stari	župnik	to	trditev,	ko	je	bil	pre-

prosta	duša	brez	večje	razgledanosti?
Človeško	življenje	je	velika	uganka...

se nadaljuje




