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Moste pri Komendi so eno izmed naselij, ki so nastala na križišču poti. Glavna cesta iz Kranja mimo letališča
Brnik preko Most in Mengša v Ljubljano so tu srečuje s cesto, ki vodi iz Vodic v Kamnik, da o manjših cestah,
ki vodijo v bližnja naselja niti ne govorimo. Posebno važna je cesta, ki vodi v Komendo, župnijo, kamor spada
podružnica sv. Boštjana, ki je na naslovni strani. Njena lega je ena izmed značilnosti za slovenske podružnice.
Kakor jih je mnogo na hribih in so značilne za slovensko pokrajino, tako jih je mnogo tudi na križiščih cest
in označujejo vernost slovenskega ljudstva v preteklih časih. Moščanska podružnica je zidana v preprostem
baročnem slogu in je bila vedno v senci mogočne župnijske cerkve v Komendi, ki je bila dolga stoletja last
malteških vitezov. Danes je lepo vzdrževana podružnica v kateri je občasno tudi bogoslužje.
Prva nedelja v septembru se po tradiciji imenuje angelska nedelja. Kakšno povezavo ima ta nedelja z angeli
zaenkrat ostaja neznano, saj je god angelov varuhov v bogoslužnem koledarju šele 2. oktobra, trije nadangeli
Mihael, Gabriel in Rafael pa praznujejo svoj god 29. septembra. Brez dvoma je do vzdevka te nedelje prišlo med
ljudstvom, saj je s to nedeljo povezano veliko ljudskih običajev. Večina jih je že zašla v pozabo in so samo še
predmet etnoloških raziskovanj, ponekod pa še žive na ta dan, tako na primer šagra na Otlici, pa praznovanje
na Planini pri Šentjurju. Vendar pa ti običajo nimajo na sebi nič več verskega. V septembru je tudi več Mariji
nih godov in spominov: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in
Marija rešiteljica jetnikov (24.). Frančiškani povsod po svetu še posebej praznujemo spomin Vtisnjenja ran sv.
Frančišku (17.), v spomin na 14. september 1224, ko je sv. Frančišek na La Verni prejel Kristusove rane. Sloven
ska frančiškanska provinca pa praznuje god province na praznik Povišanja sv. Križa (14.). Septembra godujeta
tudi dva novejša svetnika: kaupcin p. Pij iz Pietrelcine (23.) in škof Anton Martin Slomšek (24.). V splošnem
bogoslužnem koledarju je pa še nekaj drugih godov: papež in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski jezuit
in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); konstantinopelski patriarh Janez Krizostom (Zlatousti) (13.); kardinal
in cerkveni učitelj Robert Bellarmino (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.) in cerkveni učitelj ter
prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice.

UREDNIK VAM
Iz Slovenije so se pogosto pritoževali, da jih
letos kar vsak dan preganjajo nevihte, med njimi
SEPTEMBER – KIMOVEC
so bile nekatere prav hude in so povzročile veliko
materialno škodo. Pri nas smo sicer nekaj neviht
1 P Egidij (Tilen), op.; Jozue, prerok;
tudi imeli, vendar nas je Bog obvaroval česa hujšega.
2 T Antonin, muč.;
Pač še en njegov dar brez naših zaslug. Sicer pa je v
3 S Gregor Vel., pap., c. uč; Mansvet, šk.;
teh poletnih mesecih komaj o čem poročati, saj jim
4 Č Roza iz Viterba, dev.; Ida, spok.; Mojzes, prerok.;
v novinarskih krogih ne pravijo zastonj “čas kislih
5 P PRVI PETEK; Lovrenc Giustiniani, patriarh;
kumaric”. Pasji dnevi se začno 23. julija in končajo
6 S PRVA SOBOTA; Petronij, šk.; Zaharija, prerok;
23. avgusta – obakrat je v pratiki narisan pes, ki v
7 N 23. NAVADNA NEDELJA; Marko Križevčan in tov., začetku gleda desno, na koncu pa levo. Ime so pa
muč.; Regina, dev., muč.; Janez Evecij, muč.;
dobili po zvezdi Sirij, ki je takrat vidna na nebu. Po
8 P MARIJINO ROJSTVO (MALI ŠMAREN);
veri starih Rimljanov pa naj bi v tem času imeli moč
9 T Peter Klaver, red.; Doroteja in Gorgonij, muč.;
psom podobni demoni, zato so Sirij imenovali Pasja
10 S Nikolaj Tolentinski, spok.; Luka, muč.; Otokar, red.; zvezda. Sirij so imenovali Pes tudi stari Egipčani,
11 Č Prot in Hiacint, muč.; Emilijan, šk.;
vendar so se njenega vzhajanja veselili, saj se takrat
12 P Gvido iz Anderlechta, spok.; Elbij, šk.;
začenja Nilova poplava, ki prinaša z abesinskega
13 S Janez Zlatousti (Krizostom), šk., c. uč.;
gorovja rodovitno zemljo, nadomesti pa tudi dež,
ki tam nikoli ne pada.
14 N POVIŠANJE SV. KRIŽA; Krescencij, muč.;
Omembe vreden je obisk moškega pevskega
15 P Žalostna Mati božja (Dolores);
zbora
(12 članov) “Slavček”.V Kulturnem centru
16 T Kornelij, pap. in Ciprijan, šk., muč.; Edita, dev.;
nam
je
zapel v soboto 26. julija, v nedeljo pa je sode17 S Rane sv. Frančiška; Robert Bellarmino, šk., c. uč.;
loval
pri
romarski maši pri lurški votlini. Ko sem jih
18 Č Jožef Kupertinski, red.; Metod Olimpski, šk., muč.;
vprašal,
iz
katerega grmovja so (slavčki domujejo v
19 P Januarij, šk., muč.; Teodor Canterburyjski, šk.;
grmovju,
ne
na drevju), so povedali, da uradno sicer
20 S Korejski mučenci; Evstahij, šk.; Vincenc, op.;
iz Cerknice, so pa večinoma iz doline Loškega po21 N 25. NAVADNA NEDELJA; Matej, ap., evangelist;
toka. Name je še posebno lep vtis naredilo res lepo
22 P Tomaž Villanovski, šk.; Kandid, muč.;
amatersko petje brez vsakega “profesionalnega”
23 T P. Pij iz Pietrellcine, red., duh.; Lin, pap.;
spakovanja. Sicer pa je tudi redni lemontski zbor
24 S Anton Martin Slomšek, šk.; Marija Devica Rešitelji- vreden pohvale tako za zvest obisk kot za prizaca jetnikov; Štefan Prvovenčani, kralj;
devanje pri petju, še posebej po zaslugi Magajnovih
25 Č Avrelija (Zlatka, Zora), dev.; Sergij Radoneški, šk.;
deklet (no, ena je že poročena gospa).
26 P Kozma in Damijan, muč.; Terezija Couderc, red.;
Stanje p. Vendelina je v glavnem nespremenje
27 S Vincenc Pavelski, red. ust.; Adolf in Janez, muč.;
no. Večkrat se dogaja, da ga ni mogoče zbuditi, kar
je verjetno posledica kakih zdravil, ki jih najbrž
28 N 26. NAVADNA NEDELJA; Venčeslav (Vaclav),
občasno dobiva. Govoriti še vedno ne more in tudi
muč.; Lovrenc Ruiz in japonski muč.;
požira lahko samo tekoče in pasirane reči. Sicer pa
29 P Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli;
razume vse, kar mu povem in tudi da vedeti, da nima
30 T Hieronim, duh., c. uč.; Mihael Kijevski, šk.
nobenih želja ali naročil. Vsekakor ga priporočamo
v molitev.
Ako je na malo mašo lepo,
Od slovenskih frančiškanov, kar nas je v Ameriki,
potem bo dva meseca suho.
septembra ne goduje nihče. Pač pa goduje 14. septembra, na praznik Povišanja sv. križa, vsa slovenska
Kdor po mali maši kosi,
frančiškanska
provinca in z njo tudi naši samostani
ta za pečjo suši.
v Ameriki: Lemont, New York in Johnstown (PA).
Septembra se spominjamo naslednjih naših
Če se orje na Marije sedem žalosti (15/9),
rajnih:
P. Alojzij Madic (12. sept. 1979); P. Benvenut
tedaj njiva sedem let ne obrodi.
Winkler (15. sept. 1960); P. Robert Mazovec (24.
sept. 1992) in P. Fortunat Zorman (30. sept. 1998).
Če je sv. Matevž (21/9) vedren,
Naj
v miru počivajo!
prijetna bo jesen.
P. Bernardin

Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovičarska!
Mnogo bolj važno delo je vzgoja, ki se je nikoli ne sme ločiti od pouka.
Pouk in vzgoja morata složno napredovati.
bl. Anton Martin Slomšek
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MARIJA V EDINOSTI Z BOGOM
Janez Pavel II.

Iz Apostolskega pisma “Dostojanstvo žene” 1988
»Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega
P. Vladimir Kos – Tokyo
Sina, rojenega iz žene.« S temi besedami iz Pisma Gala
čanom (4,4) apostol Pavel zedinja med seboj glavne
trenutke, ki bistveno določajo izpolnitev načrta, »ki si ga
Oj, zvezde nad goro poletne noči,
je [Bog] vnaprej zastavil« (prim. Ef. 1,9). Sin, Beseda, ki je
povejte, zakaj mi med vami zveni
enega bistva z Očetom, se rodi kot človek iz žene, ko »nasto
najlepše: srcá iz besed melodija –
pi polnost časa«. Ta dogodek vodi h ključni točki zgodovine
človeka na Zemlji, ki jo je razumeti kot zgodovino odrešenja.
morda, ker sledi valovitosti sija?
Pomembno je, da apostol Kristusove Matere ne imenuje
Ogreta je noč od vseh mnogih željá;
z njenim lastnim imenom »Marija«, ampak jo označi kot
»ženo«: s tem se povezuje z besedami protoevangelija v Prvi
med nami ni daleč do Reke nebá:
Mojzesovi knjigi (prim. 3,15). Prav ta »žena« je navzoča v
le prošnje zaupne jo znajo prebresti,
osrednjem odrešilnem dogodku, ki določa »polnost časa«:
ker dvom jim ne more ljubezni spodnesti.
ta dogodek se uresničuje v njej in po njej.
Tako se začenja osrednji dogodek, ključni dogodek v
Oj, zvezde jeseni s svetlobo besed –
zgodovini odrešenja, Gospodova velika noč.
spreménil za vas jih bom v verzov razplet:
Vseeno pa je verjetno vredno premisliti ta dogodek
umetnika moč in ljubezen žaríte,
izhajajoč iz širše duhovne zgodovine človeka, kakor se
odsev, ki so v njem dragocenosti skrite.
izraža v različnih verstvih sveta. Sklicujemo se ne besede II.
vatikanskega koncila: »Ljudje pričakujejo od različnih religij
odgovor na skrite uganke človeškega bivanja, ki danes kakor že od nekdaj do globin vzburjajo človeška srca: Kaj je človek? Kaj je
smisel in cilj našega življenja? Kaj je dobro in kaj je greh? Odkod izvira trpljenje in kakšen smisel ima? Katera pot pelje do resnične
sreče? Kaj je smrt, sodba in povračilo po smrti? Kaj je končno tista poslednja in neizrekljiva skrivnost, ki obdaja našo eksistenco,
skrivnost, iz katere prihajamo in kamor gremo? Že do najstarejši časov pa
prav do današnjih dni najdemo pri različnih narodih neko zaznavanje tiste
skrivnostne moči, ki je prisotna v potekanju stvari in v dogodkih človeškega
življenja; še več, včasih najdemo priznavanje najvišjega božanstva ali celo
Očeta« (Izjava o razmerju Cerkve do nekrščanskih verstev, 1-2).
Na ozadju tega širokega razgleda, ki predstavlja želje človekovega duha
v iskanju Boga, ki gre včasih skoraj tipaje (prim. Apd 17,27), »polnost časa«,
o katerem govori Pavel v svojem Pismu poudarja odgovor Boga samega,
njega, »v katerem živimo, se gibljemo in smo« (prim. Apd 17,28). To je
Bog, ki je »velikokrat in na veliko načinov govoril očetom po prerokih, v teh
dneh pa nam je spregovoril po Sinu« (prim. Heb 1,1). Poslanje tega Sina,
ki je istega bistva z Očetom, kot človeka »rojenega iz žene« je najvišja in
dokončna točka Božjega samorazodetja človeštvu. To samorazodetje ima
odrešilen značaj, kot to uči II. vatikanski koncil: »Bog je v svoji dobroti in
modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje (prim.
Ef 1,9), da bi ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu
dostop k Očetu in bi postali deležni božje narave (prim. Ef 2,18; 2 Pt 1,4)«
(Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, 2)
Žena je v srcu tega odrešilnega dogodka. Samorazodetje Boga, ki je
nedoumljiva Trojica, se nahaja v svojih temeljnih potezah v nazareškem
oznanjenju. »Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik
in se bo imenoval Sin Najvišjega.« – »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam
moža?« – »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato
se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin... Bogu ni namreč nič
nemogoče« (prim. Lk 1.31-37).
Marijino rojstvo (Valentin Metzinger 1744)

OJ, ZVEZDE JESENI, ZAKAJ?
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NEDELJSKE MISLI
7. september
23. navadna (angelska) nedelja
VABITI K SPREOBRNITVI
Mt 18,15-20
To poglavje bi lahko naslovili: Pravila za življenje
skupnosti. Prvi del, ki ga med letošnjimi evangeliji ni,
govori od nalogah pastirjev. Naš odlomek pa govori
o napotkih za vse člane skupnosti. Tu je skrb, da se
iznebe trdovratnih grešnikov. Najprej opomini, konč
no pa izključitev. Je že res, da Bog kliče tudi grešnike,
ampak ti zato nimajo nobene pravice, da bi v grešnosti
vztrajali. Evangeljska svoboda ne sme postati plašč,
pod katerim nekateri krijejo svoje več kot dvomljive
postopke. Seveda pa evangelij navaja smo splošno
načelo, ki ga je v vsakem posebnem primeru treba
uporabiti v skladu z zdravo pametjo. Logično seveda
iz tega sledi, da grešnikom, ki se poboljšajo, ne gre
odrekati odpuščanja in rehabilitacije, zato navaja tiste
besede, ki so bile izrečene apostolom ob prvem prikazanju po vstajenju in dajejo pravico odpuščati grehe. In
končno je tu spodbuda skupnosti, ki se zbira že v času,
ko je bil evangelij napisan, k skupnemu praznovanju:
to ni samo obred, kot so bili tempeljski obredi, sicer
po svoje zaslužni, saj so častili Boga. Pri kristjanih je
več: v skupnosti, ki se zbira v Jezusovem imenu, je on
sam navzoč med njimi: tako pod evharistično podobo
kot tudi v navdihih Tolažnika Svetega Duha.
14. september
Povišanje sv. Križa
JEZUS PRIHAJA ODREŠIT
Jn 3,13-17
Odlomek iz Janezovega evangelija o Jezusovem
pogovoru z Nikodemom, ki je prišel k njemu skrivaj
iz strahu pred Judi, saj je bil ugleden mož, je poln izrazov, ki imajo pri Janezu čisto poseben pomen: biti
povzdignjen, Sin človekov, verovati, svet, edinorojeni,
umreti, poslati, biti obsojen, tema, luč, se razodevati.
Za razumevanje vsega tega je treba upoštevati, da so
evangeliji sicer poročila o Kristusovem življenju in nauku, da pa so nastali desetletja po njegovem vstajenju in
vnebohodu. Sicer so bili pri tem nedvomno pomembni
govorjeni in pisani viri, ki pa se nam niso ohranili,
vendar je jasno, da evangeliji odsevajo čas in prilike, v
katerih so nastali. V bistvu je naš odlomek nekakšen
povzetek preprostega verovanja prvih krščanskih
skupnosti, o katerem evangelist razmišlja. Predvsem ga
pa zanimata dve stvari: ljubezen, ki je pogoj, da človek
pred Bogom ne bo obsojen, in skrivnost nevere. To
zadnje je vprašanje, ki se zastavlja tudi nam: odkod
nevera v današnjem času. O tem precej na široko razpravlja papež Benedikt XVI. v svoji okrožnici o upanju,
verjetno pa bi se moderno nevero dalo na kratko ozna
čiti takole: vera ni samo teoretično priznavanje nekih
resnic, ampak dosledno življenje, ki ga te resnice za
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htevajo. To pa v današnji potrošniški družbi ni lahko,
vendar je nujno potrebno, saj brez tega ni zveličanja;
je le obsodba.
21. september
25. navadna nedelja
BOG JE DOBER
Mt 20,1-16a
Prilika o delavcih v vinogradu, ki so vsi prejeli enako
plačo ne glede na to, kako dolgo so delali, razodeva
marsikaj. Najprej je to sporočilo o Bogu, ki je dober
in prijatelj vseh ljudi, ki ni tečnež ali zahrbtnež ali sa
mozadovoljen egoist. Razume vse: tiste, ki so se bolj
trudili in tiste, ki so se manj. Njegova ljubezen najde
nove in nenavadne poti. Na tržišču sveta človek ne velja
nič, ampak samo njegovo delo; Bog pa nikoli ne izgubi
izpred oči posebnosti in težave vsakega posameznika.
Pri vsem tem pa ne gre zlorabljati Božje ljubezni. Kdor
ga ne jemlje resno, ker misli, da ga pač ne potrebuje,
ampak da je on Bogu potreben, ta ne daje Bogu tistega,
kar mu je dolžan. Isto počno tisti, ki si ga skušajo prila
stiti v svoji navidezni pobožnosti, saj hočejo ravnati z
Bogom kakor z nekakšnim poslovnim partnerjem: daj
– dam! Je že res, da Bog izpolni vse, kar je obljubil, toda
k temu ga ni mogoče prisiliti. Kadar Božja ljubezen ne
uspe pripraviti človeka, da bi ljubil bližnjega in bil v
skrbeh zanj, takrat se ta ljubezen spremeni v obsodbo.
Vsak očitek, češ da Bog nekaterim daje več kot drugim,
je popolnoma zgrešen. Bog daje vsakomur toliko, kolikor potrebuje. Če ti ni všeč, dobiš pač samo, kolikor
zaslužiš – to pa je veliko manj, kot bi dobil sicer.
28. september
26. navadna nedelja
GREŠNIKI NISO IZKLJUČENI
Mt 21,28-32
Kdo je boljši (ali slabši)? Tisti, ki se ukazu najprej
upre, potem ga pa vendarle izpolni, ali tisti, ki ga
hinavsko potrdi, potem se pa potuhne. O odgovoru
ni dvoma, čeprav nobeden ni kaj prida. Je tako kot
v življenju: so taki, ki glede vere jezikajo, sitnarijo in
kritizirajo vsevprek, vendar pa po njej živijo (čeprav
morda nejevoljno); in so taki, ki vse vsaj na videz
ponižno sprejemajo, počno pa čisto nekaj drugega
po svoji glavi. Ne eni ne drugi niso kaj prida, vendar
so prvi še vedno boljši od drugih. Mislim, da ima tudi
Bog raje tečneža, ki je vsaj pošten, kot pa priliznjenega
kimavca, ki za hrbtom kaže fige, če ne še kaj hujšega.
Ko smo že pri tem: je še tretja kategorija, ki v priliki ni
omenjena, v Svetem pismu pa dostikrat: ošabneži, ki
vse vedo in znajo; ki si lastijo pravico, da povsod ukazujejo in mora iti vse po njihovem; ki stalno gospodujejo, sami pa ugovora ne trpe; ki drugim ne morejo
odpustiti svojih lastnih grehov in napak, saj jih nikoli
ne priznajo in za svoje neuspehe krivijo druge. Tisti,
ki stalno ugovarjajo, so pač človeški revčki, včasih tudi
malo hinavci. Ošabneži pa so utelesili v sebi hudiča, ker
hočejo biti svoji lastni bogovi in še od drugih zahtevajo,
da jih priznajo za take. Tudi v vsakdanjem življenju jih
ne manjka. Zato pa je njihov padec toliko hujši.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona
nadaljevanje

Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti

nadaljevanje

Imetje razdeli oče med sinove, ko je še živ, da
potem ni sporov. Njegove žene in njihove hčere osta
nejo pri prvorojencu, ki jih proda, ali jih pa mora sam
vzdrževati. Ako je kdo zapustil samo nedorasle otroke,
mora najbližji sorodnik vzeti vso družino k sebi in
jo preživljati, dokler sinovi ne odrastejo. – Mnoge
stare žene so v časteh, ker opravljajo zdravniška in
čarovniška dela. Za stare moške se pa zamorci malo
menijo in z njimi grdo ravnajo.
Njihovo govedo je različne barve. Večinoma je
manjše ko naše; ima velike rogove in maščobno grbo.
Zaradi pomanjkanja
dobre paše je gove
do večinoma zelo
mršavo. Zato imajo
krave tudi manj mle
ka kakor pri nas; za
teleta so pa dobre.
Ob lakoti jim črnci
narežejo žile in pije
jo kri. Govedo oskr
Sudansko govedo
bujejo moški. – Ov
ce in koze pa so črne in majhne. Ovce nimajo tako
dolge volne kakor pri nas, ker je vroče in je ne potrebujejo. – Goveje živine, ovac in koz ti zamorci ne koljejo;
pojedo jih šele, ko od starosti ali bolezni poginejo.
Meso jim gre v slast; v svoji nestrpnosti pa ne počakajo,
da bi se dodobra skuhalo, ampak snedo na pol surovo.
Če že malo smrdi, se jim zdi še bolj okusno.
Hlevov za živino nimajo, ampak samo nepokrite sta
je zraven hiš. Zvečer privežejo živino k nizkim kolom,
sredi pa kurijo s kravjekom, da dim odganja komarje.
Konj in kamela zaradi vlažne vročine tam ne vzdržita;
tudi prašič ne, pač pa osel. Kuretine imajo malo in
še tista je slaba. Psov je precej, tudi na pol divjih; kot
varuhi pa niso dosti prida. Barve so rumenkaste ali
črnkaste. Domačih mačk imajo malo, ker jim kmalu
podivjajo; zato je pri njih mnogo miši in podgan.
Uspeh njihovega poljedelstva je odvisen od tega,
ali pade dovolj dežja ali ne. V deževni dobi vse hiti
rasti. Sadijo največ duro; misijonar Trabant piše, da
je podobna koruzi, le da ima sivo zrnje. Sadijo jo v
gostih vrstah. Obdelovati je potem ni treba; zraste pa
preko človekove velikosti in rodi tudi petstoterno.
Jedo jo praženo. Iz zmlete dure pečejo kruh. Ker je ne
morejo na drobno zmleti in otrobe ločiti od moke, je
njihov kruh grob in črn, a tečen in redilen. Iz zmlete
in nekoliko opražene dure, ki ji prilijejo vode in jo nad
ognjem segrejejo, varijo domače pivo, ki je gosto kakor
prežganka in se ga človek obenem tudi najé. – Sejejo
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tudi proso in sadijo bob, grah, buče in sezam, čigar
seme je užitno in iz njega delajo olje. Izvrstno uspevajo
zemeljski lešniki (peanuts), ki naredijo v zemlji gruče
strokov; njih steblo je podobno detelji, cvet pa rumeni
vijolici. – Tobaka sadijo mnogo in ga kadijo iz velikih
lončenih pip; na tobakove liste denejo žerjavico in
potem vse skupaj zadelajo s prstjo.
Nilóti se preživljajo tudi z lovom in ribištvom, zlasti
ob lakoti. Za oboje imajo pa zelo preproste priprave.
Lovne živali so jim zlasti sloni, povodni konjji, žirafe in
našim srnam podobne gazele in antilope.
Sudanski slon je vse lepši in močnejši kakor indij
ski. Živi v čredah.
– Žalosten je pogled na gozd, kjer
so sloni nekaj časa
gospodarili. Drevesa so izruvana ali
polomljena; vse le
ži navzkriž. Ako se
spravijo na žitno
polje, drugi dan ni
klasa videti. Bati se
Afriški slon
slona ni treba, razen če je ranjen ali če brani svoj zarod; takrat pa človeka
vrže na tla, pohodi in zmečka. Ker jih lovci strastno
zasledujejo, je slonov vedno manj. Njih meso je dobro,
a se mora dolgo kuhati. Veliko vrednost imajo slonovi
okli ali “slonova kost”. Zaradi njih so beli ljudje začeli
vdirati v Sudan. Zamorci so jih pa uporabljali kvečjemu
za kole, h katerim so privezovali govedo.
V sudanskih rekah živi povodni konj, navadno
v večji družbi. Život ima zalit kakor pitan prašič,
glavo oglato. Barve
je mesnatordeče z
rjavimi lisami. Dlak
nima. Tehta do 2.500
kg in ima mesa kakor
troje govedi. Dolg je
čez 4 metre, visok
pa poldrugi meter.
Kljub svoji veliki teži
je pa gibčen tudi na
suhem. Rad hodi v
Povodni konj
družbi ležat na pe
ščen prod. Ko se bliža ladja, gredo počasi v vodo in
debelo krulijo. Zvečer se hodijo past. Gorje polju, kamor pridejo! Kar ne popasejo, pomendrajo. Povodnega
konja je težko ubiti, ker ima do 2 centimetra debelo
kožo. V vodi se razjarjen postavi v bran; dolgi sekalci,
zlasti podočnjaki, so mu strašno orožje. Lovijo ga zaradi
užitnega mesa in masti.
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brali smo...
CELOVEC — V nedeljo, 22. junija, je v celovški stolnici
krški škof dr. Alois Schwarz v duhovnike posvetil tri
diakone, mag. Macieja Kedziora iz Babic na Poljskem,
mag. Josefa Michaela Scheriauja iz Celovca, in p. mag.
Markusa Schlichthärleja OFM.
VALENCIA — “Mare nostrum” (Sredozemsko morje)
je v nevarnosti, da bo v nekaj letih postalo čobodra
meduz in mikrobov. Krivdo za to pripisujejo dvigu
temperature in onesnaževanju vseh vrst. Biolog Sala je
posmehljivo pripomnil, da bodo meduze lahko postale
del jedilnikov, kot so že v azijskih deželah.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je na god apostolov Petra in Pavla, 29. junija, med mašo v baziliki sv. Petra v Rimu
podelil palij 40 novim nadškofom metropolitom,
med njimi tudi nadškofu nadškofije in metropolije Corrientes v Argentini, Slovencu mons. Andreju Stanovniku.
LIZBONA — »Sveto pismo je temeljnega pomena za
vero, pa tudi za našo civilizacijo,« je poudaril predsednik Papeškega sveta za kulturo, mons. Gainfranco Ravasi.
»V zahodni kulturi je Biblija sestavni del umetnosti, etike
in sociale«.
VATIKAN — Več kot tisoč gluhih ljudi iz tridesetih držav
se je v sredo, 25. junija, udeležilo splošne papeževe
avdience na Trgu sv. Petra v Vatikanu. To je bilo prvo
mednarodno romanje gluhih, ki ga je organiziralo Mednarodno katoliško združenje gluhih (ICF). Téma romanja
je bila: »Številni jeziki, ena vera«.
DURBAN — Severnoafriška škofovska konferenca je
izjavila, da so predsedniške volitve v Zimbabveju
farsa. Kardinal Wilfrid Napier se je zavzel za model
vladavine, pri kateri bi sodelovali vsi državljani, ter za
to, da se Robertu Mugabeju in njegovi stranki odreče
legitimnost vladanja.
WASHINGTON — Ameriški škofje na osnovi izidov
raziskave o veri v javnem življenju ugotavljajo, da je za
Američane vera del njihove identitete. Velika večina,
blizu 92 % je odgovorila, da veruje v Boga ali kozmično
bitje. 74 % jih veruje v nebesa in samo 59 % v pekel.
TIJUANA — Škofje, ki so v neposrednem stiku s priseljenci, zahtevajo spoštovanje njihovega dostojanstva.
Do nasilja ne prihaja samo med mehiškimi priseljenci,
ampak tudi med tistimi, ki prihajajo iz osrednje Afrike in
Karibov, da bi našli boljši kos kruha v ZDA.
AMAN — V torek, 24. junija, se je končalo dvodnevno
delovno srečanje mednarodnega znanstvenega odbora,
ki je bilo v Amanu v Jordaniji in je nosilo naslov: »Verska
svoboda: dobrina za vsako družbo«. Na njem je sodelovalo več kot osemdeset oseb iz več kot dvajsetih držav
Evrope, Azije, Afrike in Amerike.
CELOVEC — Krški (celovški) škof dr. Alois Schwarz se je
2. julija pri predstavitvi denarnega obračuna krške škofije
za leto 2007 — bilanca je bila pozitivna, kar 71 odstotkov
dohodkov pa je izviralo iz cerkvenega prispevka — prebivalcem krške škofije zahvalil za darežljivost. Dejal
je: »Vesel sem, da sem škof v deželi, kjer imajo ljudje odprto
srce za potrebe Cerkve.«
HAMBURG — Pomožni škof Hans Jochen Jaschke je
ostro obsodil ravnanje nekdanjega senatorja za
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pravosodje, Rogerja Kuscha, ki je z »injekcijskim
strojem« pomagal neki ženi »na drugi svet«. Tovrstno
»pomoč« je škof obsodil kot »mračnjaško igro s smrtjo«,
senatorjevo prepričanje, da s tem le pomaga trpečim
ljudem, pa za »zmotno«.
RIM — Carigrajski patriarh Bartolomej I. je v nedeljo, 29.
junija, zvečer vodil večernice v cerkvi sv. Teodorja na
Palatinu. To svetišče iz 6. stoletja je papež Janez Pavel II.
v svetem letu 2000 odstopil kot bogoslužni prostor pravoslavnim, ti pa so ga v skladu s svojo liturgijo preuredili
in obnovili.
KATMANDU — Oboroženi neznanci so 1. julija na
vzhodu Nepala   v mestu Siriya umorili 62-letnega
indijskega salezijanca Johna Prakasha. Vdrli so v
njegovo stanovanje, kmalu zatem pa je iz njega odjeknila
eksplozija. Prakasha, ravnatelja katoliške šole, so doslej že
dvakrat izsiljevali za denar, v Nepalu pa je deloval deset let.
Oblasti ne kažejo posebne volje, da bi našle zločince.
TRENTA — Pred 150 leti (1858) se je slovenskima starše
ma v Gorici rodil Julius Kugy. Po izobrazbi je bil prav
nik, sicer pa humanist, ki si je prislužil oznako “odkrite
lja” Julijskih Alp. S pomočjo domačih gorskih vodnikov se
je namreč prvi povzpel na številne gorske vrhove Julijcev,
na mnoge pa se je povzpel po novih smereh. Med drugo
svetovno vojsko je iz koncentracijskega taborišča Dachau
rešil kar nekaj slovenskih alpinistov. Umrl je leta 1944 v
Trstu, kjer je tudi pokopan. V Trenti je bilo več slovesnosti
v njegov spomin.
TRIGLAV — Letos poteka 230 let od prvega vzpona na
Triglav in 200 let od takrat, ko je Valentin Stanič izmeril
njegovo višino. Pred 150 leti pa se je rodil tudi veliki
ljubitelj gora Henrik Tuma.
JEKATERINBURG — Več deset tisoč Rusov se je spomnilo 90. obletnice umora zadnjega ruskega carja in
njegove družine. Spominsko slovesnost so pripravili v
Jekaterinburgu, kjer so v noči na 17. julij 1918 boljševiki
ustrelili carja Nikolaja II., njegovo soprogo, njunih pet
otrok in štiri zveste služabnike.
LURD — Kolumbijska političarka Ingrid Betancourt se
je 12. julija lurški Materi Božji zahvalila za rešitev iz
rok kolumbijskega uporniškega gibanja FARC. K
temu romanju se je zaobljubila v času ujetništva. Z njo
so v Lurd romali njena mati Yolanda Pulecia Velez, sestra
Astrid in otroka Melanie in Lorenzo Delloye.
VATIKAN — Vatikanske muzeje je leta 2007 obiskalo
4,3 milijona obiskovalcev, kar je največ v njihovi več
kot 500-letni zgodovini obstoja.
CASTEL GANDOLFO — Papež Benedikt XVI. je 9. julija
zasebno sprejel bahrainskega kralja šejka Hamada
Bin Issa Al-Khalifa. Pogovarjala sta se o medkulturnem
in medverskem dialogu in sodelovanju kristjanov, muslimanov in judov pri delu za mir, pravičnost in uveljavitev
duhovnih in moralnih vrednost na Bližnjem vzhodu in
po vsem svetu.
BELLUNO — Škofija Belluno-Feltre je na svoji spletni
strani objavila, da je Kongregacija za zadeve svetnikov
potrdila veljavnost škofijskega postopka za prištet
je papeža Janeza Pavla I. med blažene.
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Niko Kuret

sv. Kozma in Damijan
26. septembra
Bila sta brata, menda dvojčka, rojena v Arabiji, odšla
v Sirijo, kjer sta delovala v mestu Egeji v Kilikiji in tam
tudi umrla pod Dioklecijanom mučeniške smrti leta
303. Oba sta bila izučena zdravnika, a nista zdravila
za denar. Bolnike sta skušala privesti h krščanski veri;
če jima je uspelo je bilo to največje plačilo zanju.
Zdravniki in lekarnarji
so si ju že davno izvolili
za zavetnika.
Krščanski vzhod ju
je zgodaj začel častiti.
V Carigradu so jim po
svetili v 5. stoletju dve
cerkvi. Ena je postala na
rodno svetišče, kamor so
se zatekale množice bolnikov, da bi med spanjem
ozdraveli (incubatio). V
Rimu sta dobila cerkev
v 6. stoletju; lep mozaik
predstavlja, kako prihajata k Zveličarju.
Češčenje sv. Kozme
in Damijana se je na zahodu Evrope razvilo potem, ko so njune relikvije
leta 955 prenesli v Bremen. Posepeševalci njunega
češčenja so bili redovi, zlasti cistercijani in kartuzijani.
Nov val češčenja pa je nastal v času baroka. Pri nas je
zdravnik in zdravsteni pisatelj Marko Gerbec (16581718) iz Šentvida pri Stični konec 17. stoletja ustanovil
v Ljubljani bratovščino sv. Kozma in Damijana. Sedež je
imela v uršulinski cerkvi. Tam so zdravniki, lekarnarji
in drugi zdravstveni delavci obhajali god svetih bratov
s slovesno mašo. Molili so tudi posebne litanije sv. Koz
ma in Damijana za zdravje in pomoč pri zdravljenju.
Stiški opat je nato v začetku 18. stoletja ustanovil enako
bratovščino na Krki. Tam se omenja cerkev sv. Kozma
in Damijana že leta 1135. Cerkev je postala znamenita
božja pot. Krški župnijski arhiv hrani latinsko rokopisno knjižico (Brevis, Vitae, Matyry, ac miraculorum
expositio SS. COSMAE & DAMIANI...) iz leta 1710. V
njej so popisane zahvale in ozdravljenja, ki so se v letih
1646-1710 dogodila na Krki. Čudežnih ozdravljenj
omenja knjižica za ta čas 69, zapisane pa so drugje tudi
za poznejši čas (zapiski se nehajo leta 1784).
Glavni romarski shodi na Krki so bili nekdaj o veliki noči in o binkoštih. Češčenje obeh “Kozmijanov”,
kakor ju je ljudstvo imenovalo, je doseglo svoj vrh v
18. stoletju. Tedaj so staro (gotsko) cerkev predelali
v mogočno baročno stavbo (posvečeno leta 1757).
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»Romarji prinašajo zaobljubljene slike in podobe in
jih obešajo v cerkvi v zahvalo,« pravi zapis iz leta 1717.
»Tako se veča pobožnost in raste stavba te cerkve in
stroški zanjo se krijejo po večini z darovi prihajajočih
množic.« Leta 1851 je naslikal oltarno sliko obeh
“Kozmijanov” Matevž Langus.
Na veliko noč popoldne so bile večernice in pridiga
za romarje v cerkvi na Krki in v podružnici sv Janeza
pod Benekom. Romarji so prihajali v trumah tudi na
velikonočni ponedeljek. V začetku 19. stoletja je dotok
romarjev začel padati, a je sredi stoletja spet oživel.
O binkoštih je prihajalo zlasti mnogo Kočevarjev.
Ustavljali so se pri enem izmed izvirov Krke, Póltrci,
kjer so jih čakali otroci in jim podajali vodo, da so jo
v steklenicah jemali s seboj domov. Romarji so se jim
zato tudi oddolžili.
Na kvatrno soboto
in nedeljo jeseni
so se na lojtrskih
vozovih pripeljali
romarji z Gorenj
skega, na sam god
svetih bratov “Koz
mijanov” pa romarji z Dolenjskega
in Notranjskega.
Priromali so celo
Vipavci in Tolmin
Krka
ci pa Istrani.
V ljubljanski nadškofiji (skupaj z novomeško
škofijo) imata sveta “Kozmijana” poleg krške romarske cerkve še sedem podružnic. V koprski škofiji
je posvečena svetima bratoma župnijska cerkev v
Koštaboni pri Kopru (iz leta 1446?). Opravilo tu ni
septembra, ampak na velikonočno ponedeljek, takrat
praznujejo “Kozmôvo”. Romarji prihajajo z vseh strani.
Nekoč je bila tudi tu bratovščina sv. Kozma in Damijana. V mariborski nadškofiji imata podružnico na
Brinjevi gori v župniji Prevalje, eno podružnico imata
pa tudi na Koroškem (pri Starem dvoru v grabštajnski
občini).
Okoli leta 1900 so peli med drugim pesem, ki je
danes že pozabljena, zapisal pa jo je Jože Gregorič:
Pritecite sem na Krko,
vi pobožni romarji,
vsak pobožni tu dobiva
milost božjo in darí
svet’ga Kozma in Damjana,
k’ ju časti pobožni svet,
nam za pomočnika dana
sedem sto in še več let.
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Niko Kuret

Kras in Istra
teran in refošk

»Sredi širocih goličav se širi tu rodovitno in dobro
obdelano polje,« pravi neznan dopisnik s KRASA leta
1864, »na kterem se prideluje veliko zlate pšenice in
dosti drugega žita in zelišča, posebno pa današnje
čase toliko sloveči in dragi tern.« Pod črto je dopisnik
pripomnil: »Stare može slišim izgovarjati tern, ne pa
terán. Od kod nek to ime černega kraškega vina?« Od
kod ime, je še težko razsoditi. Nemara stara razlaga,
da prihaja od latinskega “(vinum) terranum”, domače
vino, ni najboljša.

Refošk nad Izolo

Teran

Teranovi trti je Kras baje njena pradomovina.
Prenesli so jo v Istro, kjer iz njenih grozdov stiskajo
refoško, nasadili so jo v Furlaniji, kjer daje furlansko
črnino. Toda nobeno od teh dveh vin nima nič skupnega s teranom. Samo iz teranov
ke, ki uspeva v naših kraških
krajih, pridelujejo teran. Teran
je staro vino. Že svetovni popotnik Marco Polo ga omenja.
Kraška trta raste v plantah.
To so dolge vrste trt ob robovih
njiv. Po starem so sadili trte na
dva do dva in pol metra razdalje.
Ob trtah so hkrati zasadili drevo, “klen” (najbrž maklen), in ga
tako obrezovali, da je naredilo
“korak”, ki se ga je trta ovijala.
Trte so speljali od drevesa do
drevesa brez žice in latnikov.
Teran
Pri trgatvi se postavita po
dva in dva “berača” v eno red, k eni planti.
Stari vinogradniki pravijo, da je teran najboljši
takrat, kadar mastijo grozdje z nogami.
Na Krasu je pri trgatvi glavna gostija zvečer. Na mizo
pride – kakor na Vipavskem – polenta s koštrunovim
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mesom. Živahni Kraševci se ob kozarcu žlahtne kapljice še posebno razživijo.
Teran so svoje dni spravljali v posebnih, podolgova
tih posodah. Imenovali so jih lodrice. Postavljali so jih
tik ob kletnem zidu. Danes so lodrice že redke, kakor
je redek – pravi teran.
»Božja trta glave vrta!« pravijo v ISTRI. Istrsko vino
že od nekdaj slovi in je bilo revnemu Istranu vselej
glavni pridelek, glavni vir zaslužka, da je
preživljal sebe in družino in plačeval da
vek. Med najbolj znanimi istrskimi trtami
so pač refošk – istrski teran, - malvazija,
penela in vrsta drugih, ki so znane tudi
drugod: kraljevina, veltlinec, traminec,
rebula, rulandec, muškat.
Pri trgatvi prenašajo grozdje v bren
tah. Po brentah tudi merijo pridelek: “vi
nja”, vinograd, dá toliko in toliko brent.
Nosač tudi v Istri naredi za vsako brento
zarezo v les, v rovaš. Tudi otroci trgajo,
največkrat pa pobirajo jagode. Za to jim
narede ali kupijo majhne brentačke. Da
pridno pobirajo, jim gospodar pripove
duje zabavne storije. Tisto, postavim, da
je v Trstu neki gospod naredil 100 hektov
vina samo iz jagod… (Kdo se bo domislil,
da drugače ni mogel?). Tudi k petju priga
nja pobirače, da bi čim manj grozdja pozobali.
Grozdja v Istri nikoli niso stiskali. Grozdje so stresali
v kad, mastel imenovano, eden pa je stopil vanjo in je
z nogami grozdje dobro zmastil. Potem so vse skupaj,
mošt in tropine, prelili v bačve, sode, ki so jim poprej
odstranili dno in jih postavili pokonci. Napolnili so jih
toliko, da so manjkali štirje prsti do vrha. Že drugi dan,
če je bilo vino dobro, je vzdignilo tropine na površino.
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Tako se je “kuhalo” kakih štirinajst dni ali tudi več. Suhe
tropine s površine so posneli. Nekateri so jih zavrgli,
drugi so delali iz njih kis. Po štirinajstih dneh so spodaj
odtočili čisto vino. Mokre tropine so ostale na dnu.
Nekateri so žgali iz njih žganje, rakijo, drugi pa so jih

dali v bačvo, jih zalili zvodo in jih dali “kuhat” kakor
vino. Ko so tekočino odtočili, so imeli poletno pijačo.
ki so ji pravili škavec ali kavec in je v vročini prav dobro
odžejala. Nosili so si pijačo na njivo v barigelci, češ: »Ko
pridemo do konca, pa bomo pili!«

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

Mesijanizem
Ko je bilo v Izraelu vzpostavljeno kraljestvo, je bilo
naravno, da mu je ideja mesijanizma vtisnila mnogo
potez. Mar ni imelo že samo po sebi velik verski pomen? Mar ni bil kralj Gospodov maziljenec? V nekem
času je bilo torej mogoče mesijansko upanje zamešati
z občudovanjem kraljevega veličastja in mešanje
teh dveh pomenov bo eden od bistvenih razlogov
odklanjanja, ki ga bodo zoperstavili Judje tistemu, ki
bi se predstavil kot Mesija drugače kot pod podobo
vzvišenega monarha. V tem času se mesijanizem kaže v
ideji in podobi monarhije. Jahvejev maziljenec, sionski
vladar, ki kraljuje na sveti gori in ki bo razbil narode
z železno palico, je na primer v psalmu razglašen kot
Gospodov sin: »Ti si moj sin, danes sem te rodil« (Ps
2,7). Tako je treba ta besedila razumeti v dvojnem
pomenu: enkrat se nanašajo na zgodovinskega kralja,
drugič na nadnaravnega poslanca. Ko David govori o
svojem trpljenju, uporablja izraze, ki se popolnoma
prilegajo Križanemu.
Končno pa mesijanizem po velikih, bolečih krizah
Izraelovega uničenja in izgnanstva dobi nov pomen.
Postane bolj moralen, bolj duhoven. Preroki, katerih
delo je bilo, kot smo videli, razvijati vero v smeri
notranjega življenja, so Mesija videli veliko manj pod
vidikom ukazovalnega gospodovalca, kot pod vidikom
srednika, pastirja, nosilca miru. Ko Izaija tolaži svoje
brate, nežno govori o Jahvejevem služabniku, ki bo učil
ljubeznivo, ki ga ne bo slišati in ki bo dal svoje življenje
v zadostilni daritvio. Bolj ko ideja vere v duhu in oseb
ne odgovornosti napreduje, bolj je ta podoba Mesija
vzvišena. Ko bo Mesija prišel, bo sodil dobre in zlobne,
kot je posrečeno rekel Izaija: ko ob oljka otresena, ne bo
drugega kot »dva, trije sadeži na vrhu krošnje, štiri, pet
na vejah sadnega drevesa« (Iz 17,6). Bolj ko se množe
namigi na prihod Poslanca, bolj bogata postaja njegova
podoba in se tako pripravlja na evangeljsko razodetje. Tako v Stari zavezi kot v apokrifih se neprestano
pojavlja ideja pravičnosti, ozko povezana z Mesijevim
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prihodom: »To je tisti, ki bo zbral ljudstvo Svetih in
ga vodil s pravičnostjo,« pravi eden od psalmov (ne
kanoničen), ki je pripisan Salomonu.
V zadnjih časih judovske skupnosti se je mesijanska
misel oblikovala po nekem obrazcu, ki ga je mogoče
skrčiti na nekaj glavnih potez, – vendar z zavestjo, da
vsaka sistematizacija na tem področju pušča ob strani
vso neskončno raznovrstnost zasebnih premišljevanj
in razglabljanj. Prikazanje Mesija bodo spremljale hude
stiske in groza. »Iz lesa bo kapljala kri, kamni bodo
govorili, ljudje bodo zmedeni. Sonce bo svetilo ponoči
in luna bo vzhajala trikrat na dan. Sladka voda se bo
mešala s slano. Pamet in razum bosta ujetnika v svoji
kletki, iskali ju bodo, pa ne našli.« Teh nekaj vrstic iz
Ezrovega apokrifa dajejo vpogled v sanjarjenje, ki ga
je domišljija nakopičila ob mesijanskem pričakovanju.
Toda to trpljenje bo imelo nek pomen. Človeštvo bo
prisililo k pokori. Takrat bo Bog rekel, kot pravi Jere
mija: »Spreobrnite se, odpadli sinovi, ozdraviti hočem
vaš odpad!« (3,22). Pred Mesijem bo prišel prerok, ki
ne bo nihče drug kot skrivnostni Elija, ki ni umrl, saj
se spominjamo, da je bil vzet v nebo. Malahija naznanja
njegovo ponovno prikazanje: »Obrnil bo srce očetov k
sinovom in srce sinov k očetom« (Mal 3,24). Takrat bo
nastopilo kraljestvo Boga in njegovega Poslanca.
Kako bo nastalo to kraljestvo? Ali bosta dve razdobji,
najprej mesijanski čas, ki mu sledi Božja slava? Ali
bosta obe hkrati? O tem razpravljajo. V glavnem se
strinjajo v občudovanju blišča, v zatrjevanju, da bo to
ura dokončne zaveze med Jahvejem in ljudmi, zaveza, o
kateri je rekel Jeremija, da bodo njeni temelji zasajeni,
da bi nikoli več ne bili izkoreninjeni. Malo pa vedo o
učinkih tega prihoda. Ali bo to samo človeško gospo
stvo, pač tako široko in velikodušno, kot je mogoče?
Ali bo to povratek v nek nov raj, kjer bodo uživali
radosti življenja brez konca? Ali bo to zgolj duhovno
povzdignjenje duš pravičnih? Množijo se tudi ugibanja
o trajanju mesijanskih časov, ki jim nekateri pripisujejo
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tisoč let. Vsekakor pa so soglasni o kraju tega povratka
v slavo: kraljestvo se ne more uresničiti kje drugje kot
v Jeruzalemu, svetem mestu v čudovito obnovljeni
Obljubljeni deželi. Baruh v apokrifu govori celo o ma
ni, ki bo hranila ljudi do izpolnitve časov.
Zdaj je jasno, do kakšnih zamotanih podob se je pri
kopalo to dolgo razglabljanje, ki ga je Izrael izoblikoval
skozi stoletja. Močno gibanje, pretresljivo prizadevanje,
ki je dvigalo dušo Izraela, je treba bolj upoštevati kot
njegovo počasnost. Včasih se je zastavljajo vprašanje,
če je bilo to mesijansko pričakovanje enako živo v vsej
družbi, če so mu rabini in pismouki pripisovali velik
pomen, če so bogati in srečni v življenju in politični
previdneži enoglasnega srca želeli ta Mesijev prihod,
ki bi spravil na nič njihove prednosti, in – kdo ve?
– povzročil spore z Rimom. Ali je treba vzeti dobesed
no grenko razmišljanje nekega farizeja: »Če ravno nekaj
sadiš, pa ti ta trenutek naznanijo Mesija, končaj sajenje:
dovolj časa boš imel, da ga greš srečat!« Bolj verjetno
je, da gre za vprašanje poudarkov: da so izobraženi
ljudje mislili predvsem na Poslednjo sodbo, preprosti
pa na zmagoslavno kraljestvo tistega, ki jim bo prinesel
tolažbo in povračilo. Kak gorečnik in kak saducej pač
nista enako gledala na to upanje.
Brez dvoma pa je judovska skupnost zadnjih stoletij
v celoti živela iz tega. Dovolj je odpreti evangelij, pa
se o tem prepričamo. »Kdo si ti?« so spraševali Janeza
Krstnika. »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo dru-

Aleksander Ivanov: Prihod Mesija

gega?« je tudi Predhodnik naročil vprašati Jezusa.  In
Samaritanka ugotavlja kot dejstvo, ki ga vsi priznavajo:
»Vem, da bo Mesija prišel.« Dalo bi se navesti še več
podobnih besedil. Verjeli so, da so Mesijeve poteze
spoznali v zmagalcu Babilona Kiru, ali v enem izmed
voditeljev, ki so vrnili Izraelce iz ignanstva, Zorobabelu,
ali celo v Aleksandru Velikem; in nemarni petoliznik
Jožef Flavij bo izjavil celo, da se preroške vrstice nana
šajo kar na Rimljana Vespazijana!
Prepoznati Mesija bo torej za judovsko skupnost
najvažnejši od vseh problemov. Od tega, kako ga bo
rešila, bo odvisna njena usoda.

iz bogoslužja
Ivan Likar

cerkveno leto (2)

V Konstituciji o bogoslužju II. vatikanskega cerkve
nega zbora je rečeno, da Cerkev v teku enega leta ob
haja celotno Kristusovo skrivnost od učlovečenja do
binkošti v pričakovanju Gospodovega prihoda (prim.
B 102).
Nekdaj so liturgisti pri naštevanju upoštevali krono
loško načelo in naštevali dobe in čase cerkvenega leta
začenši z adventom. Po poglobljenem razmišljanju pa
sedaj začenjajo vedno z jedrom cerkvenega leta, to je z
velikonočnim tridnevjem Gospodovega trpljenja
in vstajenja. Pred nami stojijo ti dnevi kot vrhunec
cerkvenega leta. Določbe o cerkvenem letu (odst. 18)
primerjajo velikončni praznik z nedeljo, ki je vrhunec
tedna, velika noč pa vrhunec bogoslužnega leta.
Včasih koga zmoti število dni svetega tridnevja,
zlasti če se začne s četrtkom: našteje štiri dni (četrtek,
petek, sobota, nedelja). Rešitev je preprosta, če vemo,
da so Judje začeli dan s sončnim zahodom. Veliki
četrtek zvečer je bil zanje že petek in tako dalje. Omenjene Določbe (18) povedo, da se začne sveto tridnevje
z večerno mašo velikega četrteka, doseže vrhunec v
velikonočni vigiliji, sklene pa se z večernicami nedelje
Gospodovega vstajenja.
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Na veliki četrtek zvečer
obhajamo “letni” spomin
zadnje večerje, pri kateri se
je Gospod na nekrvav način
pod podobama kruha in
vina vnaprej daroval za nas
in vsega sveta zveličanje ter
naročil apostolom, naj isto
delajo v njegov spomin.
Na veliki petek obhaja
Cerkev “letni” spomin Gospo
dove krvave daritve na križu.
Po prastari navadi ta dan ni
svete maše, ampak opravilo
v čast Jezusovemu trpljenju v
treh delih: bogoslužje božje
besede, češčenje sv. križa,
sveto obhajilo. Prav tako stara
je navada svetega velikonoč
Božji grob
nega posta (prim. B 10).
Velikonočna vigila, ki jo sv. Avguštin (govor 209)
imenuje »mater vseh vigilij«, je bedenje v pričakovanju
Gospodovega vstajenja. Opraviti ga je treba ponoči, to
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je po sončnem zahodu oziroma pred zoro v nedeljo
zjutraj. Ima štiri velike dele: slavje luči, besedno, krstno
in evharistično bogoslužje. Pri nas je po končani vigiliji “dviganje” Jezusa iz božjega groba, ki se razvije v
slovesno procesijo.
Praznovanje velike noči se podaljša v velikonočno
osmino ter skozi ostali velikonočni čas tja do vnebohoda in binkošti. Traja 50 dni, kar nakazuje ime za
binkošti, nedelje pa se imenujejo druga (ali bela),
tretja... sedma velikonočna.
Posebej slovesna je velikonočna osmina, saj se vsak
dan pri bogoslužju vzklika: »danes« – kakor da velika
noč traja sedem dni. Slovesno petje dvojne aleluje pri
odslovitvi vernikov nakazuje, kako naj se praznovanje
nadaljuje v vsakdanjem življenju.
Gospodov vnebohod je praznik na 40. dan po veli
ki noči, ko je naš Gospod šel v nebesa in obljubil, da
bo po Svetem Duhu ostal s svojo Cerkvijo do konca
sveta. Devet dni med vnebohodom in binkoštmi je čas
zavzetega pričakovanja Svetega Duha, skupaj z Marijo
in apostoli (binkoštna devetdnevnica).
Anton Strle

Podobno kakor je zgrajen velikonočni čas (sedem
tednov), traja tudi postni čas, namenjen pripravi
na obhajanaje velike noči. Po besedah Konstitucije o
bogoslužju se v tem času katehumeni pripravljajo na
obhajanje velikonočne skrivnosti z različnimi stopnjami uvajanja v krščanstvo, verniki pa s spominjanjem na
krst in z opravljanjem pokore (prim. B 190). Ta sadu
polni čas priprave traja od pepelnične srede do začetka
večerne maše na veliki četrtek. Pepelnična sreda je
vsa v znamenu spokornosti: posipanje s pepelom kot
zunanji izraz skrušenosti srca ter strogi post in zdržek
od mesnih jedi. Vzporedno z velikonočnim časom se
tudi te postne nedelje imenujejo prva, druga... šesta
postna nedelja. Slednja se imenuje tudi nedelja Gospo
dovega trpljenja ali cvetna nedelja. Veliki teden ali
sveti teden je namenjen obhajanju skrivnosti Gospo
dovega trpljenja po njegovem vhodu v Jeruzalem.
Za sklep prvih dni velikega tedna je tako imenovana
krizmena maša, pri kateri škof, obdan z zborom svojih duhovnikov blagoslovi krstno in bolniško olje ter
posveti krizmo.

rojstvo Device Marije
vsebina praznika

Praznik Marijinega rojstva je predvsem odrešenjski
praznik, nekakšen advent za Kristusov prihod, in stoji v
vrsti Marijinega oznanjenja in rojstva Janeza Krstnika.
Zato pa je bogoslužje tega praznika vse prepojeno
z veseljem. Saj z Marijinim rojstvom prihaja na svet
tista, ki naj postane Odrešenikova in naša mati. Vsako
človeško rojstvo prinaša veselje članom družine; tukaj
pa je vzrok veselja dvignjen visoko nad vse naravno
veselje.
Kardinal Schuster, ki je odličen poznavalec liturgije,
označuje naš praznik z besedami: »Kakor je prva Eva
izšla iz Adamove strani sijoča od lepote in nedolžnosti,
tako je Marija svetla in neomadeževana izšla iz srca
večne Besede. Sam Božji Sin je, kakor uči liturgija, s
Svetim Duhom izoblikoval Marijino telo in dušo, da
bi mu služila kot oltar in tabernakelj. To je temeljna
misel tega praznika. Marija je jutranja zarja, je pred
znanilka dneva, ki se dviga izza večnih višav; Marija je
skrivnostna mladika iz plemenite Jesejeve korenine;
je nova reka, ki izvira v raju in namaka ves zemeljski
krog; je simbolično runo, razprostrto na izsušenih tleh
zemlje, da bi priklicalo navzdol nebeško roso; je nova
Eva, mati živih, ki je danes rojena tistim, katerim je prva
Eva prinesla greh in smrt.«
V bogoslužnem obhajanju praznikov se Cerkev
ne ustavlja ob kakem ozkem gledanju na dogodek,
katerega se spominja. Ta dogodek marveč postavlja
v véliko povezanost s celotno skrivnostjo odrešenja
in gleda nanj kot na živi del mnogo širšega gibanja.
Nikoli ga ne odmišlja od središčnega dejstva, ki daje
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dogodku njegov smisel in njegove resnične razsežno
sti. In to središčno dejstvo je Kristusovo trpljenje,
njegova smrt in vstajenje. Velikonočna skrivnost Kri
stusove smrti in poveličanega vstajenja kot ene same
enote je v očeh Cerkve navzoča v svoji celoti v vsakem
obhajanju praznika. Praznik Marijinega rojstva zaradi
svoje zveze z velikonočno skrivnostjo razliva veselje in
upanje na človeštvo, saj naznanja bližnje učlovečenje
in odrešenje.
Kakor da bi hotel pokazati, da je samo on tisti, ki
je z odrešilnim učlovečenjem dvignil naš rod, je Bog
izbral trenutek, ko je bila človekova onemoglost najbolj
očitna: človeško gledano v družini Ane in Joahima
rojstvo otroka ni bilo več mogoče, a Bog je z izrednim posegom svoje previdnost dal, da je iz ostarelih
staršev pognal »cvet iz Jesejeve korenine«. Bog, ki je z
odrešenjem hotel prenoviti stvarstvo, je to delo začel
tako, da je vzpostavil novi raj, kjer naj bi novi Adam
popravil krivdo prvega. Grški bogoslovec Gregorij
Palamas (+ 1359) pravi o prazniku Marijinega rojstva:
»Na ta dan je nastopil nov svet, čudovit raj, v katerega
in iz katerega se bo rodil novi Adam, da bi preoblikoval
starega Adama in prenovil celotno stvarstvo.«
Marijino rojstvo je v nekem pogledu prvo vidno
dejanje drame odrešenja. To so tiste prvine odrešenja,
ki jih Bog podarja človeštvu. Pri velikih večernicah
praznika je v vzhodni liturgiji rečeno: »Na ta dan
začenja milost prinašati svoje sadove ... Ta dan je pred
igra vesoljstvenega veselja; na ta dan so začeli pihati
vetrovi, ki prinašajo odrešenje.« To še ni polni dan. To
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je šele naznanilo Sonca, ki naj ga prav Marija rodi. Jezus
Kristus začenja svitati v svoji Materi, dan krščanstva že
odseva svoje prve žarke. Naša narava bo prenovljena;
končno se začenja osvobajati svoje postaranosti in svojih madežev; vsa mladost prihodnjega sveta se nahaja
osredotočena za trenutek v krhkem detetu Mariji. Spet
pravi vzhodna liturgija: »Stvarnik je pregnetel in prenovil s tem prečistim kvasom, preoblikoval je s svojimi
božjimi rokami vse naše postarano testo.«
Na Zahodu je zlasti sveti opat Raymond Jourdain (+
1381), ki je sam sebe imenova “Preprosteža” (Idiota),
Marijino rojstvo slavil kot naznanilo polnega dneva
odrešenja: Marija je »jutranja zvezda, ker oznanja prihod vélikega dne; ko se je Ona prikazala, tedaj se je
približalo odrešenje. Zvezda danica, zvezda z vsem
sijajem, ti žariš in svetiš, preden se je izza gore dvignil
dan – saj se je tvoje rojstvo izvršilo že pred rojstvom
Jezusa Kristusa, tvojega blagoslovljenega Sina, ki je
luč in dan.«
Ko obhajamo Marijino rojstvo, nas prevzame vese
la zavest: Tukaj je tista, ki uvaja k nam Besedo življe
nja; Življenje samo bo kmalu podarjeno človeštvu.
»Vzhodna vrata se dvigajo in čakajo, da bo vstopil ve
liki Duhovnik,« poje bizantinska liturgija pri velikih
večernicah.
Liturgija – vzhodna in zahodna – nekako pozablja
na vmesne stopnje in jih prehiteva ter vidi odrešenje
že dovršeno. (In ali ni v resnici že izvršeno vsakokrat,
ko obhajamo praznik? Le da so seveda pred koncem
sveta njegovi učinki še zastrti in čakajo na sodelovanje
s strani človekove svobodne volje pri rasti tega, kar
je kakor v kali že tukaj). Liturgija pozdravlja Marijo
kot osvoboditeljico prvih staršev in kot tisto, ki je v
svojem Sinu uničila začetni greh. Na god Marijinega
rojstva polaga bizantinska liturgija naši pramateri Evi
v usta: »Moje rešenje je rojeno; to je tista, po kateri
bom rešena vezi pekla.« Saj je izbrisanje greha v zvezi z
Odrešenikovim delom dejansko neposredni podaljšek
Marijinega božjega materinstva, ki je na neki način
vsebovano že v njenem rojstvu.
Sv. Janez Damaščan deva na jezik prvih staršev
pozdrav Mariji, njuni najimenitnejši hčerki: »Bodi
pozdravljena, o ti hčerka, ki nama jo je Bog obljubil
na večer najinega padca. To odstranjaš kazen, ki jo je
zaslužil najin prestopek. Od naju si prejela umrljivo
telo, ti pa nama vračaš oblačilo nesmrtnosti. Od naju
prejemaš bivanje; ti pa nama podarjaš blagor. Ti pre
ganjaš bolečino in uničuješ obleko smrti. Spominjaš
naju na najino prvotno bivališče. Midva sva zaprla vrata
raja; ti pa napravljaš prosto pot do drevesa življenja.«
Velikonočna skrivnost ima tudi boleči vidik – trplje
nje in smrt, ki pa se preliva v radost poveličanega
vstajenja. A na praznik Marijinega rojstva se ta boleči
vidik ne pojavlja; v tej prvi uri obstoji le sreča otroštva
in radost zibelke. Na ozadju pa se že odražajo vse dobrote, ki bodo pritekle za svet iz dovršitve velikonočne
skrivnost, ki je z Marijinim rojstvom vidno začeta in
obljubljena: »Ona prihaja na svet in z njo se svet prenavlja; ona je rojena in Cerkev si nadeva svojo lepoto,«
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tako poje vzhodna liturgija.
Besedila, ki jih za ta praznik uporablja rimska liturgija, nam znova dokazujejo, kako Cerkev na Marijine
praznike že od nekdaj misli izrazito kristocentrično.
Vsi mašni spevi npr.
izražajo v bistvu isto
misel: Marija je zato
tako velika in vredna
našega češčenja, ker
je mati Božjega Sina
in našega Odrešenika
ter sodelavka pri njegovem delu. Takšno je
bilo tudi prepričanje
enega od največjih
marijanskih svetnikov,
sv. Ludovika Marije
Grignion de Montfort, ki v svojim slovitem delu “O pravi
pobožnosti do Marije”
piše (št. 62): »Ako se
zavzemamo za pravo
pobožnost do presv.
Device, se to godi le
Marijino rojstvo
zato, da utrdimo po
(Andrea del Sarto)
božnost do Jezusa, da
podamo bogato in gotovo sredstvo priti do Kristusa. Če
bi vodila pobožnost do Marije proč od Kristusa, bi jo
morali zavreči kot hudičevo prevaro. Pa tega se nam ni
bati. Nasprotno, ta pobožnost nam je le zato potrebna,
da najdemo popolneje Kristusa, da ga nežneje ljubimo
in mu zvesteje služimo.«
Na Kristusa usmerjeni in radostni značaj praznika
Marijinega rojstva je lepo in vsebinsko izredno bogato
izražen v “odgovorih” nočnic rimskega brevirja, npr.
v temle:
»Tvoje rojstvo, o deviška božja mati, je oznanilo
veselje vsemu svetu. – Kajti iz tebe je vzšlo Sonce
pravice, Kristus naš Bog, – On, ki je odvzel prekletstvo
z nas, prinesel blagoslov, uničil smrt in podaril večno
življenje. – Blagoslovljena si med ženami in blagoslovjen je sad tvojega telesa.«
Veliki pesnik Dante Alighieri opeva v svoji “Božan
ski komediji” ob koncu nebesa kot nedopovedljivo
veličastno rožo, ki je vzrasla ob toploti Božje ljubezni,
ki vabi svoje stvari k svobodnemu odgovarjanju na
to ljubezen. Docela edinstveno nalogo ima v večnih
božjih zamislih skupaj s Kristusom preblažena Devica
Marija. Pesnik polaga v usta sv. Bernardu spev, iz kate
rega nam sije radostni pomen praznika Marijinega
rojstva (v prevodu Alojza Gradnika):
Devica, Mati, ki si hčerka sina,
ponižnejša in višja od stvari
zamisli večne trdna korenina,



ti si požlahtnila človeško kri,
da Stvarnik njenega počela
zavrnil ni, da se iz nje rodi.
203

V telesu tvojem zopet se je vnela
ljubezen, ki od nje toplote v sreče
neskončnosti ta roža je vzcvetela.

Tu si ljubezni sonce nam žareče,
tam doli pa, za smrtnih si množine
nadeje vrelo, venomer kipeče.

Gospa, mogočna in take si miline,
da kdor, želeč si milost, te ne zove,
ravna željám polet brez kril v višine.
Nikos Kazantzakis

Božji ubožec

V frančiškanskih cerkvah praznujemo 17. septembra spomin Vtisnjenja ran sv. Frančišku,
kar se je zgodilo na gori La Verni 14. septembra 1224, na praznik Povišanja sv. križa. O kraju in času
dogodka kakor tudi o njegovi zgodovinski pristnosti ni nobenega dvoma, saj o tem poročajo kronike iz
prav tistega časa, sledove ran pa so ugotovili tudi na svetnikovih ostankih, ko so leta 1977 v navzočnosti
generalnih ministrov frančiškanov, minoritov, kapucinov in regularnih tretjerednikov ter komisije univerzitetnih profesorjev raznih italijanskih univerz odprli njegov grob in identificirali njegove ostanke.
Grški pisatelj Nikos Kazantzakis je v svojem romanu z gornjim naslovom popisal ta dogodek kakor
da ga pripoveduje brat Leon, eden prvih Frančiškovih tovarišev.
Spet se je zvrstilo nekaj ščipov in mlajev. Prišla je
pomlad in minila. Prišlo je poletje in minilo. Midva sva z
višav opazovala spremembe na obličju zemlje: posevki
v nižavju so ozeleneli, pozlateli, nato so jih poželi. Trsi
v vinogradih, črni les, so se olistali in pognali vitice,
izobesili grozdje, pospravila jih je trgatev; najina gora

La Verna

pa ves čas enaka – neplodna in pusta. Nastopila je jesen, s septembrom se je približal Frančiškov praznik.
Frančišek ni več vtaknil v usta drugega kakor skorjo
kruha in ni popil drugega kot požirek vode, ker se je
postil v čast prazniku Povišanja križa. Od nekdaj je to
bil njegov praznik, in v redovno Vodilo je svojeročno
napisal: »Častimo te, Gospod, hvalimo Te, ker si po
svoji milosti s povišanjem svetega Križa izpral grehe
sveta.« In zdaj, ko se je približal praznik svetega Križa,
14. september, je Frančišek hiral kakor goreča sveča
pred njim, ni mogel več zaspati, njegove oči so bile dan
in noč uprte v nebo, mogoče je celo pričakoval, da se
bo med bliski in krilatci prikazalo presveto znamenje.
Včasih me je prijel za roko in mi kazal nebo:
– Tudi ti glej, bratec Leon, mogoče ga boš videl.
Križ, tako je pisano, se bo vzdignil na nebu, kadar
pride Gospod sodit. Bratec Leon, slutim, da Gospod
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prihaja sodit!
Pogledal je svoje noge, svoje roke.
– Križ je, križ, bratec Leon, človeško telo je križ.
Razpri svoje roke, pa ga boš videl. Tudi na njem je
križan Bog.
Vzdignil je roke proti nebu.
– Moj Odrešenik, moj ljubljeni, je mrmral, za eno milost te prosim, eno milost mi nakloni, preden umrem:
naj na svojem telesu in na svoji duši občutim, kolikor
je mogoče, Tvojo bolečino in Tvoje sveto Trpljenje…
Tvojo bolečino in Tvoje sveto Trpljenje… Tvojo boleči
no in Tvoje sveto Trpljenje… je govoril in ponavljal,
kakor da blede.
S haljo si je zakril noge in roke.
– Bolečine čutim, je zamrmral, pojdi z mojim blagoslovom, bratec Leon, pusti me samega s to bolečino.
Zaskrbljen sem se umaknil. Ljubi Bog, kako se bo
polegel ta njegov plamen, dokler ne upepeli njega?
Vsak dan sem gledal, bolj ko se je bližal praznik svetega
Križa, kako Frančišek gineva od radosti, od strahu
in bolečin. Čeprav je to skrival, sem slutil, kako ga
neizrekljivo bolijo roke in noge. S svojim izžetim, krh
kim telesom se je bojeval, da bi doživel in pretrpel
nadčloveško Kristusovo Trpljenje. Ali je bilo človeško
meso sploh zmožno prenesti tolikšno bolečino?
V skrbeh sem se vsak dan skrivaj splazil za pečino
nasproti Frančiškovi kolibi in oprezal. Ni več odhajal
v votlino, splezal je na pečino v bližini kolibe, sklenil
roke in negiben, nem, kakor okamnel ves dan molil. Na
večer je njegovo obličje oblivala nekakšna luč, njegovi
lasje pa so plameneli.
Na večer pred praznikom svetega Križa nisem mo
gel zatisniti oči. Približno do polnoči sem preklečal,
da bi molil, ampak moj duh je bil ob Frančišku, v
okoliškem zraku sem duhal, kot da se je vnel, kot da
bi Frančiškovo glavo oplazila strašna strela. Vstal sem
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in stopil iz kolibe. Nebo nad mano se je bilo vžgalo,
zvezde so pršele kakor iskre in padale na zemljo.
Rimska cesta se je svetila kakor mleko. Noč je bila
razsvetljena, pečevje se je bleščalo, nočne ptice so se
plašile in prhutale z drevesa na drevo, vlekla je mlačna
sapica in šumela v krošnjah. Nisem mogel razumeti, od
kod toliko sladkosti in zatišja, stal sem in gledal okrog
sebe. Po vsem nebu so švigali zamahi mečev, zemlja
pod njim pa je bila sama blagost in vdanost, kakor
vdana ženska.
Ko sem se bližal Frančiškovi kolibi, mi je srce tre
petalo. Kadar namreč nebo razsaja, zemlja pa je vsa
voljna kakor ob pomladanski odjugi, v takih nočeh se
dogajajo čudeži. Pritajil sem se za pečino in opazoval:
Frančišek je pred kolibo kleče molil. Utripajoča svetloba je obžarjala njegov obraz in roke. Med bliskanjem
sem razločno opazil, kako se njegove roke in noge
svetlikajo; ne, niso se svetlikale, žarele so.
Dolge ure sem ga nepremično gledal. Sapica se
je unesla, listje se ni več zganilo. Na vzhodu je nebo
začelo belo sijati. Največje zvezde so zaplesale na nebu.
Prva ptica pevka je zažgolela na bližnjem drevesu.
Noč je pobirala svoja ozvezdja in svoje temine in se
pripravljala na odhod. Na lepem pa se z neba razlije
blesk, sinji in turkizen. Kar zamižal sem. Navzdol se
spusti seraf, šesterokrilo žarkovje, in na njegovi sredini,
z žarki oblit, križani Kristus. Dve peruti sta oklepali
njegovo glavo, drugi dve telo, dve pa sta mu z desne
in leve zaslanjali lakti. La Verna je bila obkrožena s
plameni, njihov sijaj je segel do doline in jo osvetlil.
Krilati Križani je privršal nad Frančiška in ga bliskovito
oplazil. Frančišek je predirno kriknil, kakor da bi ga
bili prebodli žeblji, razprl roke in obvisel križan v
zraku. In slišal sem šesterokrilega, hlastno je povedal
nekaj žvrgolečih besed, kakor bi bile ptičje: prvih
besed nisem razločno sišal, jasno sem razločil samo
Frančiškov krik: »Še!” Še!” Več hočem!« A božji glas nad
njim: »Ne terjaj še več. Tu se neha človekov vzpon: s kri
žanjem!« In vnovič Frančiškov obupani krik: »Hočem

Frančišek prejema rane (El Greco)

več, Vstajenje!« In Kristusov glas iz okrilja žarečega
serafa: »Moj ljubi Frančišek, odpri oči, poglej: Križanje
in Vstajenje sta eno.« – »Pa Raj?« je zavpil Frančišek.
– »Križanje, Vstajenje in Raj,« se je razlegel glas, »so
eno.« In ko je rekel zadnje besede, se je z neba razlegel
grom, kakor na njegovo povelje se je prikazen vrnila;
v božje naročje. Šesterokrilo žarkovje pa je kot rdeča
in zelena strela švignilo proti nebesom.
Tedaj je Frančišek padel zviška na tla in v krčih ob
ležal. Skočil sem izza pečine k njemu in ga privzdignil.
Iz rok in nog mu je tekla kri, in ko sem mu razrahljal
haljo, je tudi na njegovi desni strani zevala široka rana,
kakor bi jo bila prebodla sulica.
– Ljubi oče Frančišek, sem šepetal, moj oče Franči
šek… in ga poškropil z vodo, da bi se ovedel. Nisem mu
mogel več reči brat. Nisem si drznil. Pravkar je bil prestopil prag, bil je onkraj, onstran bratov, onstran ljudi.

bl. M. Terezija iz Kalkute

slavospev življenju

Življenje je priložnost, pograbi jo!
Življenje je lepota, občuduj jo!
Življenje je blaženost, okušaj jo!
Življenje je sen, uresniči ga!
Življenje je izziv, sooči se z njim”
Življenje je dolžnost, izpolni jo!
Življenje je igra, igraj jo!
Življenje je bogastvo, ohrani ga!
Življenje je ljubezen, uživaj jo!
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Življenje je dragoceno, varuj ga!
Življenje je skrivnost, odkrij jo!
Življenje je obljuba, spoštuj jo!
Življenje je žalost, premagaj jo!
Življenje je hvalnica, prepevaj jo!
Življenje je borba, sprejmi jo!
Življenje je pustolovščina, tvegaj jo!
Življenje je sreča, zasluži jo.
Življenje je življenje, brani ga!
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naša kultura
Silvester Čuk

JURIJ ŠUBIC
13. aprila 1855 – 8. septembra 1890

Umetnostni zgodovinar France Stele je zapisal: »Jurij Šubic je prvi prinesel v našo umetnost
sončno luč in s tem pripeljal naše slikarstvo do tiste stopnje, s katero je ustvaril izhodišče novi
umetniški generaciji. Umrl je v tujini, živel pa je, kot brat Janez, za domovino, saj je bil menda
naš prvi umetnik, ki se je aktivno vključil v naše kulturno življenje, prijateljeval s pesniki in s
pisatelji in kritično presojal naše politično nebo.« Leta njegovega življenja so bila kratka, vendar
jih je ustvarjalno izkoristil. Ustvaril je tudi lepo število cerkvenih podob in fresk.

Sin slikarske družine
najprej v očetovi šoli
Šubici so bili rodbina podobarjev in likovnih
umetnikov iz Hotovlje v Poljanski dolini, beremo v
Enciklopediji Slovenije. Prvi znani likovni ustvarjalec
tega rodu je bil Pavel (1772-1847), kmet in mlinar,
ki je rezbaril za znamenja in cerkve v okolici Škofje
Loke. Pri njem so se izučili trije sinovi, med katerimi
se je najbolj uveljavil Štefan, najstarejši (1820-1884),
ki je bil priznan podobar. Družinsko likovno tradicijo
je nadaljevalo Štefanovih pet sinov, od katerih sta
najpomembnejša Janez (1850-1889) in Jurij, ki spadata
med največje slovenske slikarje.
Jurij je bil pet let mlajši od brata Janeza: rodil se
je 13. aprila 1855 v Poljanah nad Škofjo Loko. Tudi
on je bil zaznamovan z umetniškim darom svojega
rodu. »Risati je zanj pomenilo prav toliko kot brati
ali pisati; risanje je bil tisti
način, s katerim se je že kot
otrok izražal z zavzetostjo
in veseljem in ta talent je
kasneje razvil do resničnega
mojstrstva« (Tomaž Brejc).
Mladost mu je potekala
podobno kot bratu Janezu:
najprej je opravil “hišno”
šolo očeta Štefana. Iz očeto
ve podobarske delavnice je
jeseni leta 1872 odšel k moj
stru Janezu Wolfu v Šentvid
nad Ljubljano. Mojster je
brž spoznal nadarjenost
svojega mladega učenca
in nagovarjal ga je, naj gre
študirat na Dunaj. Naslednje
leto je res odšel tja gor, toda
na umetniško akademijo se
je mogel vpisati šele leta
1874. Študij ni trajal dolgo,
kajti moral je obleči vojaško
Marijino obiskanje
Ljubljana – Rožnik
suknjo, ki jo je nosil tri leta.
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Komaj se je je rešil, že jo je moral ponovno obleči in se iti voj
skovat v Bosno, ki si jo je bila
tedaj monarhija priključila.
Tam je pridno risal.

Odkril je lepoto žive
narave in živega
človeka
Med najbolj znane umetnine Jurija Šubica spada slika
Pred lovom (Olje, platno),
ena od dragocenosti Narodne
galerije v Ljubljani. Nastala
je leta 1882, med njegovim
bivanjem v Parizu, kamor je odšel konec leta 1880 na
povabilo svojega prijatelja, češkega slikarja Vojteha
Hynaisa. S krajšimi prekinitvami je ostal v Franciji
skoraj deset let. Poleti 1882 in 1883 je slikal na francoskem podeželju, v Normandiji. »Šubic se je pod vplivom
neposrednega stika z naravo zavedel, da je slikanje
pompoznih zgodovinskih kompozicij, ki so nastajale
v pariški ateljejih, in s katerimi je bil tedaj čez glavo
zaposlen, v bistvu zlagana stvar in da je prava umetnost le izraz neposrednega umetniškega stika z narav
no resničnostjo« (Stane Mikuž). To sliko je umetnik
naslednje leto – kot prvi Slovenec – razstavil v pariškem
Salonu in z njo dosegel lepo priznanje. »Jurij Šubic je
z upodobitvijo neposrednega vira sončne svetlobe na
podobi uveljavil svojo napredno misel. Luč je pričela
razkrajati trdne oblike na postavi starega lovca, na steni
hiše in na tleh, luč je ustvarila nešteto barvnih odtenkov in refleksov, ki jih je polno prizorišče. Bodočnost
slikarstva je pripadala ravno tej slikarski prvini« (Stane
Mikuž). V svojih “francoskih” letih je večkrat prihajal
domov, kjer se je uveljavil tudi kot knjižni ilustrator
(risal je za Stritarjev dunajski Zvon, za nekatere njegove
pesnitve, upodobil je nekatere slovenske običaje in
šege); z bratom Janezom je postal začetnik slovenske
umetniške knjižne ilustracije. Med portreti, ki jih je v
tem času naredil za domovino, izstopata upodobitvi
2008 – AM – SEPTEMBER

pisatelja Ivana Tavčarja in njegove soproge Franje.

Nebeščane je približal človeku
Brata Janez in Jurij Šubic sta bila velika slovenska
cerkvena slikarja. Starejši Janez je bil po svojem umirjenem značaju bolj predan klasični cerkveni umetnosti
in njegovi vzorniki so bili italijanski renesančni mojstri
(Rafael, Michelangelo, Guido Reni, Tizian, Veronese).
Vendar se tudi nekatere njegove podobe približajo
čustvovanju slovenskega človeka. Mlajši Jurij je bil
vesele narave, neutruden iskalec novih poti; utiral je
pot “moderni” in impresionizmu v slovenski umetno
sti. »Jurij Šubic je odprl tudi slovenskemu nabožnemu
slikarstvu nova vrata,« je zapisal umetnostni zgodovi
nar dr. Emilijan Cevc. »Skoznje so vstopili življenje,
luč in barve. Nebeščane je približal človeku. Tako je
pretrgal s staro baročno tradicijo in z akademskih hladom nazarenskega slikarstva, v katerem se je gibal še
njegov učitelj Wolf. Kar čudno je, da so se slike ljudem

prikupile in da jih je sprejela tudi duhovščina, ki tiste
dni v umetnosti ni bila najbolj podkovana. Gotovo
so vsi občutili umetnikovo pobožnost in tudi zdravo
vernost, saj iz njegovih slik z vso iskrenostjo govori
ustvarjalni duh – z njim pa duh Božjega Stvarnika in
zvesta podoba stvarstva.« Tudi pri svojih cerkvenih
podobah se ni več oklepal klasičnih vzorov, marveč
je v kompozicije vključeval žive modele. Ko je naslikal
zgovorno podobo Marijinega obiskanja za glavni oltar
ljubljanske cerkve na Rožniku, je dal Zahariju, očetu
Janeza Krstnika, obraz pariškega hišnika, Elizabeti pa
obraz hišnikove žene, tako se je slika ljudem še bolj
približala. Tak neposredni življenjski utrip odlikuje
tudi druge Jurijeve oltarne slike.
Našemu umetniku je bilo odločeno le kratko življe
nje, tako kot bratu Janezu. Odpravil se je v Leipzig, da
bi tam poslikaj neki gradič, toda 8. septembra 1890 mu
je smrt iztrgala čopič iz rok in tujina mu je dala grob.

evropa narodov
Vida Valenčič

Laponci
narod na skrajnem evropskem severu

Včasih se na kakšnem turističnem plakatu, ki opeva
čare skrajnega Severa, pojavi plavolas otrok v značilni
živopisani laponski narodni noši. Čim več je beline
naokrog, tem živahnejše postanejo barve, mogoče s
prikrito željo, da bi nadomestile mrzlo pokrajino.
Pravzaprav naš “južni svet” malo ve o Laponcih. Že
sam naziv, ki jim ga dajemo, ni povsem umesten. Sami
sebe Laponci nazivajo Sámi, vzdevek Laponci pa jim je
žalitev; razloga za to pa ne bi vedela. Laponci oziroma
Sámi so bili vedno predvsem zelo razpršen narod, ki je
živel (in še danes živi) v širokem skrajnem severnem
evropskem pasu na 1.500 km2 razprostrti snežni pokrajini, ki objema severno Norveško, Švedsko, Finsko in
ruski polotok Kola. En narod v štirih državah. Seveda
so tu prisotni problemi enotnosti in povezanosti. Tradi
cionalno so se preživljali z rejo severnih jelenov. Te
živali pa potrebujejo prostrane pokrajine, poleg tega
pa tudi vremenske spremembe silijo v preseljevanje
iz kraja v kraj. In tako so se jeleni in za njimi njihovi
gospodarji večkrat na leto selili iz Finske na Švedsko
in s Švedske na Norveško. To prekoračevanje meja pa
je nujno pripeljalo tudi do različne zakonske ureditve,
katero so si Sámi dokaj zlahka izborili. Leta 1751 je bil
sestavljen tako imenovani “Sámi zakonik”, ki je jasno
določeval pravice tega naroda, med katerimi je bila
bistvene važnosti prosta živinorejska in ribiška dejav
nost preko državnih meja. Dokument, ki je dejansko
predstavljal nekakšno Magno Charto naroda Sámi, je
bil v svojih določilih tako natančen, da bi na priemr
v primeru vojske med Norveško in Švedsko obdržali
pravico do nevtralne pozicije. V naslednjem stoletju
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Laponec s severnim jelenom

so se meje med državami (najprej Finsko in Norveško,
zatem pa med Finsko in Švedsko) za to tradicionalno
migracijo zaprle. Sámiji prištevajo to zaprtje meja iz leta
1852 med zgodovinske dogodke, ki so zadali najhujši
udarec ne samo njihovemu tradicionalnemu načinu
življenja, pač pa tudi tistemu optimalnemu prilagajanju
“jelenjereje” naravnim razmeram, ki so se izoblikovale
v stoletjih. Zgodovinskih obdobij, ki niso bila kaj
pozitivna za Sámije, je kar nekaj. Med dogodke oziroma
politične odnose tega stoletja gre omeniti predvsem
odnos med Finsko in Sovjetsko zvezo. Slednja ni bila
(med drugim) nič kaj naklonjena temu severnemu
narodu, ki v določenih pogledih tako spominja na Indijance. Znana “železna zavesa” je dokončno razdelila
narod Sámi v njegov zahodni ter vzhodni del, ki je živel
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Laponska vas Alisjávri

na tleh takratne Sovjetske zveze. Stik med ruskimi in
skandinavskimi pripadniki naroda je bil prepovedan
celih štirideset let, z “demokratizacijo” Rusije pa se Sá
miji na obeh staneh meje zopet srečujejo.
Sámiji niso nikoli v zgodovini izoblikovali kake
enote, ki bi jo lahko primerjali z modernim tipom dr
žave, v njihovi kulturi pa je močno razvit čut skupnosti.
Njihova srednjeveška družbena enota, tako imenovana
siida – vas, je označevala samostojne enote, popolno
ma neodvisne ena od druge, ki so predstavljale osnovo
ekonomskega in administrativnega sistema kulture
Sámijev. Te “vasi” pa so se v mnogočem razlikovale od

današnjih; vsaj po teritoriju bi bile bolj primerljive s
situacijo, ki je značilna npr. za Argentino, Avstralijo ali
pa Združene države Amerike. Ena sama siida je namreč
lahko geografsko zajemala več tisoč kilometrov, predvsem pa se je opirala na različne “široke družine”, ki
so si delile teritorij.
Danes se je življenje za Sámije radikalno spremenilo.
Ljudi izvora Sámi je mogoče najti takorekoč v vseh
delovnih panogah, kljub tej modernizaciji pa je tradicionalni način življenja, predvsem tradicionalne ekonomske panoge, kot sta živinoreja in ribolov, še vedno
izrednega pomena. Naravnost zanimivo pa je izvedeti,
zakaj. Jelenjereja je npr. po švedskem in norveškem zakonu področje ljudi izvora Sámi, na Finskem in v Rusiji
pa, čeprav ni prisotna podobna zakonska določba, še
vedno panoga, s katero se pretežno preživljajo Sámiji,
tako da skorajda ni konkurence. Norveška in Švedska
sta za Sámije še dodatno radodarni. Jelenjereja npr.
že sama po sebi predpostavlja dodatne pravice v lovu
in ribolovu. Pripadniki naroda Sámi so se tako v sto
letjih izoblikovali v razvit narod, ki danes šteje okrog
100.000 ljudi, od katerih jih največ živi na Švedskem
in Norveškem. Resda se današnja jelenjereja poslužuje
tudi helikopterjev in najrazličnejših modernih vozil,
kljub temu pa je temu avtohtonemu narodu iz severnih
pokrajin uspelo ohraniti svoje dostojanstvo in svoje
zančilnosti ter se izogniti postopnemu hiranju po
rezervatih, ki je doletelo ameriške Indijance.

S tem je opis nekaterih manjšinskih narodov v Evropi zaključen. Seveda še daleč niso obdelani
vsi, saj najdemo manjšine, priznane ali nepriznane, v vseh državah, na primer Gradiščanski
Hrvatje v Avstriji, Retoromani v Švici, Grki v italijanski Apuliji, Makedonci v Grčiji... Vsekakor pa
je marsikatera manjšina kljub težkemu položaju marsikaj dosegla in je lahko zgled ne le drugim
manjšinam, ampak celo narodom, ki so maloštevilni, čeprav samostojni.

islam
P. Samir Khalil Samir, SJ

kristjani in muslimani
živeti skupaj z različnimi Jezusi?
Ali je Jezus v Koranu isti, kot je opisan v evangelijih? Ali naj kristjani priznajo Mohameda za preroka?
Nekateri savdski izvedenci bi radi zgradili dialog na
izsiljevanju (eno cerkev v Savdski Arabiji v zameno za
izpoved vere v preroka Mohameda). Toda krščanstvo
in islam sta različna in včasih tudi nasprotna. Namesto
stapljanja ali izsiljevanja je edina pot obojestransko
spoštovanje.
Razne tiskovne agencije so 20. marca 2008 iz Riada
prinesle naslednjo izjavo: »Če papež ne bo priznal Mo
hameda za preroka, ne bo dovoljeno sezidati nobene
cerkve v Savdski Arabiji.« To naj bi bil predlog nekate
rih posrednikov v Riadu, ki so v stiku z vatikanskimi
pooblaščenci v pogajanju za ustanovitev kraja za
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katoliški kult v arabskem kraljestvu.
To je izjavil Anwar Ashiqi, predsednik savdskega
centra za strateške študije ‘Medio Oriente’ na pogovoru
s satelitsko televizijo ‘al-Arabiya’:
»Udeležil sem se raznih srečanja v okviru islamskokrščanskega dialoga in bila so pogajanja v tem smis
lu. Odgovorili smo: ker naša vera priznava krščansko
vero in osebnosti Jezusa, Mojzesa in drugih prerokov,
bi lahko začeli z uradnimi pogajanji za gradnjo
cerkve v Savdski Arabiji samo potem, ko bi papež in
vse krščanske cerkve priznale preroka Mohameda.«
Treba je pojasniti nek nesporazum. Šejk Anwar
Ashiqi pravi: »Ker naša vera priznava krščansko vero in
osebnosti Jezusa, Mojzesa in drugih prerokov…«
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Ali islam res priznava
krščansko vero in osebnost Jezusa?
Kaj pomeni »priznava krščansko vero«? Če pome
ni: »priznava resnice krščanske vere kakor jih sama
opredeljuje,« potem islam ne bi bil več islam. Kako
naj bi Anwar Ashiqi priznaval Trojico, Učlovečenje,
Odrešenje in vse krščanske dogme, če pa Koran jasno
zanika vse te dogme?
Zanika Trojico (»O ljudje Pisma, ne pretiravajte
v vaši veri in ne recite o Bogu drugega kot resnico.
Mesija Jezus, Marijin sin, ni nič drugega kot poslanec
Boga, Njegova beseda, ki jo je On položil v Marijo, Duh,
[ki prihaja] od Njega. Verujte torej v Boga in njegove
poslance. Ne recite “Trije”, nehajte s tem! To bo boljše
za vas. Zakaj Bog je en bog. Naj bi imel sina? Slava nje
mu!« Koran 4,171). Zanika Kristusovo božanstvo (»O
Jezus, Marijin sin, ali si ti rekel ljudem: ‘Vzemite mene
in mojo mater kot dve božanstvi razen Boga?« Koran
5,116). Zanika Kristusovo smrt na križu (»Niso ga
ubili, niso ga križali, le zdelo se jim je« Koran 4,157).
Skratka: Koran in muslimani zanikajo bistvene dogme
krščanstva. In to je njihova polna pravica!
In kaj pomeni, da islam »priznava… osebnosti Je
zusa, Mojzesa in drugih prerokov«? Koran predstavlja
podobo Jezusa, ki se v nekaterih točkah strinja s podobo v evangelijih, v drugih pa gotovo ne. Kdo bi mogel
celo ugotoviti, da je koranska podoba Jezusa lepša
od evangeljske. Toda pomembno je, da se ne strinja z
evangeljsko. Tudi to je njihova polna pravica, seveda pa
mora biti jasno, da gre za koransko podobo Jezusa!
Isto velja za tiste, ki jih imenujejo “preroki”, in so
pogosto biblične podobe, ne pa podobe prerokov. Kar
zadeva velike preroke Svetega pisma (Izaija, Jeremija,
Zaharija in druge) sploh niso omenjeni niti v Koranu
niti v Suni.

Ali lahko papež in kristjani
priznajo Mohameda za preroka?
In kaj naj pomeni, »da morajo papež in vse krščan
ske cerkve« najprej priznati »preroka Mohameda«? Kaj
ima opraviti papež z »vsemi krščanskimi cerkvami«, če
gre za možno zidavo ene cerkve za katoličane, na kar
se je nanašala zahteva 6. decembra 2007 ob srečanju
papeža s kraljem Abdallahom. Kakor da bi papež
imel kakršno koli oblast nad drugimi cerkvami … ali
obratno!
Toda najbolj čudna stvar pa je, da bi papež moral
priznati preroški značaj Mohameda. Kako naj bi ga
priznal za takega? Še več: priznati, da je on »pečat
prerokov«, kot je to koranski izraz, ki ga je prevzela
vsa muslimanska tradicija? Kako bi mogel kristjan
istočasno verovati, da je Kristus Božja Beseda, zadnje
spročilo Boga človeštvu, učlovečena Božja Beseda,
pa da bi po njem Bog, njegov Oče, poslal še nekega
drugega preroka, ki bi zaključil razodetje, torej da bi
izpopolnil, popravil in izjavil nasprotno od tega, kar
je o njem rečeno v evangelijih?
Je neko načelo zvestobe samemu sebi in ne opore
kanja samemu sebi, ki poleg dogmatičnih vprašanj
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onemogoča tako papežu kot preprostemu verniku,
da bi potrdil, da je bil Mohamed poslan od Boga cele
mu svetu (in ne samo Arabcem), da bi oznanil božje
sporočilo, položeno v srce Adama (ki je bil musliman, kot
pravi Koran) in da bi se v polnosti razodel po njem.
Razumem, da se musliman čuti užaljenega zaradi
dejstva, da noben kristjan, ki kaj da nase, ne more
izpovedovati, ad je Bog poslal oznanjevalce po Kristu
su, razen takih, ki so sledili Kristusu, ga posnemali
in širili njegovo oznanilo. Še več, musliman čuti kot
neko krivico, češ: »Le pomisli, mi priznavamo Jezusa
kot Božjega preroka, zakaj torej tudi vi ne priznate
Mohameda kot Božjega preroka?«
Odgovor je, da tu ne gre za nekakšno izmenjavo
uslug: »Dam ti to, ti pa mi daj ono!« Nismo na tržnici.
Gre za to, da svojo vero pojasnimo iskreno in pošteno,
ne da bi hoteli napadati ali poniževati kogar koli,
ampak zato, da ne bi padli v hinavščino ali dvoumni
jezik. Jaz, kristjan, ne morem zahtevati od muslimana,
da prizna Kristusovo božanstvo kot zamenjavo za
priznanje Mohmedove preroškosti. In če je musliman
pripravljen to storiti, potem bi se moral dati krstiti in
postati kristjan.
Enako bi moral biti tudi kristjan, ki bi priznal Mohameda za preroka, spoznan za muslimana. Zakaj? Zato,
ker je musliman vsakdo, ki izgovarja dvojno izpoved
vere: »Izpričujem, da ni Boga razen Boga in da je Mohamed Božji poslanec.« Prvo pričevanje izgovarjam
vsak dan, če pa dodam še drugo, sem neovrgljivo postal
musliman.

Je mogoče biti
kristjan in musliman hkrati?
Zelo rad bi bil musliman in kristjan. Pa ne gre. Zakaj
v nekaterih točkah obe veri nista samo drugačni, ampak nasprotni. To sicer ni slabo. Kot pravi Mohamed
poganom v Koranu: »Imate svojo vero, jaz imam pa
svojo!« Važno je spoštovanje, ki ga dajemo eni drugim.
Še več kot spoštovanje: prijateljstvo in ljubezen.
Dragi muslimanski brat, Bog te ljubi kot ljubi vsako
človeško bitje. Bodi zvest svoji veri in sili me, da bom
jaz zvest svoji. Tudi jaz imam dolžnost biti zvest svoji
veri in siliti tebe, da bodi zvest svoji. Ni pa mogoče
izsiljevati z besedami: »Če papež ne bo priznal Moha
meda za preroka, ne bo mogoče zidati nobene cerkve v
Savdski Arabiji!« Ni mogoče izsiljevati z besedami: »Če
muslimani ne bodo priznali Kristusa za Božjega Sina,
ne bo mogoče sezidati nobene mošeje na Zapadu!«
Prava strpnost je priznati drugemu da je tak, kot je,
ne tak, kot bi jaz hotel, da je! Ti lahko zanikaš Kristu
sovo božanstvo (ki je vendar bistvena verska resnica
kristjanov), kot jaz ne morem priznati Mohameda za
preroka (kar je vendar bistvena verska resnica muslimanov).
Lahko pa skušam razumeti, zakaj je zate temeljne
važnosti, da je Mohamed Božji prerok, celo »pečat
prerokov« in zaradi tega spoštovati podobo Moha
meda. In ti lahko skušaš razumeti, zakaj je zame
temeljne važnosti, da je Kristus “Božji Sin” in zaradi
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tega spoštuješ podobo Kristusa. V tem primeru bova
lahko živela skupaj kot dobra prijatelja ali celo kot

brata, saj bova spoznala, da sva različna in bova zaradi
te različnosti srečna.

kaj so naklepali sovjeti?
Ameriški pisatelj John O. Koehler je v pogovoru za poljsko revijo Wprost zatrdil, da naj bi
nekdanji sovjetski predsednik Mihail Gorbačov leta 1979 pooblastil rusko tajno službo KGB,
naj ubije papeža Janeza Pavla II.
To trdi tudi v knjigi, ki je izšla tudi v poljskem jeziku.
Sklicuje se na nalog s podpisi devetih tedanjih članov
politbiroja KP SZ, ki naj bi ga našel v nekem moskovskem arhivu. Ta listina z datumom novembra 1979
naj bi bila že dolgo znana kremeljskim in vatikanskim
izvedencem, Gorbačov pa jo je vedno zanikal.
Wprost jo je takole navedla: »Treba je uporabiti vsa
možna sredstva, da bi dosegli preusmeritev politike,
ki jo je začel poljski papež, in če je potrebno, tudi
poseči po sredstvih, ki segajo dlje kot dezinformacija
in diskreditacija.« Pod to formulacijo se skriva naročilo
za uboj papeža, meni Koehler.
Poljski politiki so zahtevali preveritev dokumenta.
Predsednik frakcije vladne stranke PO Zbigniew
Chlebowski pravi, da je treba Gorbačova, če je res
podpisal ukaz o usmrtitvi Janeza Pavla II., izključiti iz
politike, opozicijska stranka PiS pa je od moskovskega
državnega tožilstva zahtevala, naj zadevo razišče.

Janez Pavel II. – papež je bil v letih od 1978 do 2005
– je bil na sedež apostola Petra izvoljen oktobra 1978.
Nanj je 13. maja 1981 na Trgu sv. Petra v Rimu streljal
Turek Ali Agça in ga smrtno nevarno ranil. Papež je,
tako je bil sam prepričan, čudežno preživel, ker ga je
obvarovala fatimska Marija, h kateri je pozneje poromal
in se ji za to osebno zahvalil.
Mihail Gorbačov je bil član politbiroja KP SZ od novembra 1979, med letoma 1985 in 1991 je bil generalni
tajnik KP SZ, od 1990 do 1991 pa ruski predsednik.
Prvega decembra 1988 ga je papež Wojtyla sprejel na
zasebni obisk. To je bilo tudi prvo srečanje sovjetskega
partijskega voditelja s papežem nasploh.
Glede ozadja in naročila atentata na papeža Janeza
Pavla II. pri sodnih procesih v Italiji niso prišli čisto
na jasno. Še danes se pojavljajo nasprotujoče si do
mneve o sodelovanju svetovnih sil ter islamskih in
nacionalističnih skupin.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

»ali bi šli z menoj?« (1)
S temi in podobnimi besedami so me povabili, zapomnil sem si jih in jih tako zaznamoval
– saj veste, na tistih lističih, ki jih je še nekaj v tej misijonski torbi.
Upam, da jih bom po tolikem času pravilno oživil.
»Ali bi šli z menoj?«
Prijatelj gospod Tákao stoji ob najetem čolnu v
južno-tokijskem zalivu. Zaliv čuvajo skale na desni in
levi strani, izhod na Tihi ocean je ozek. Le kakih sto
metrov je do modrikasto se svetlečega morja. Vem, da
je gospod Tákao strasten ribič, tudi v tem smislu, da
večino rib, ki jih spretno ulovi, tudi sam pojé; njegova
žena, čeprav Japonka, nima rada tistih rib, ki jih mora
sama razrezati in očistiti, ko jih mož prinese domov. In
tako je gospod Tákao doma kuhar, po navadi z belim
predpasnikom in velikim, ostrim nožem v kuhinji s
tekočo vodo.
»Z veseljem,« odgovorim in sedeva v čoln ter začnem
veslati. Prijatelj mi nakaže smer, naroči zmerno veslanje
in vrže trnek v valove. Rad bi ujel ribo, ki jo Japonci
imenujemo “kácuo” (po naše pisano, s k in c naše
abecede). Nimam pojma, kako se ji reče po sloven210

sko; špansko in mednarodno kulinarično ji pravimo
“boníto” (z naglasom na i); malce večja je od skuše
in manjša od srednje velikega tuna. Počasi veslam in
opazim neke vrste nov tok pod čolnom. Ozrem se v
nebo; od morja sem začutim veter. O takšnem vetru
pravijo Japonci, da je nevaren in da se lahko v hipu
spremeni v vihar.
Prijatelj pridno lovi ribe, poznam jih, okusne so, a
še zdaleč ne dosegajo romantične “kácuo”. Naenkrat
se pod čolnom srečata dva nasprotna si tokova. Čoln se
začne gugati gor in dol. In moj prijatelj postane čisto
zelen v obraz.
»Greva nazaj! Ne zmorem več. Valovanja nisem
vajen. Prosim, veslaj mirno!«
Pokimam. Zadnjo ribico na trnku komaj potegne
iz vode, ribiška palica mu zdrkne iz rok, ribica na
trnku pade na moje hlače. Počasi veslam. Prijatelj je
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še zmeraj zelen v obraz in zaprtih oči. Ribica na trnku
trepeta in bi rada nazaj v vodo. Veslati moram nazaj
na obalo. Črni oblaki se zapodijo čez nebo. Velik val
mi sune čoln v smer k obali. Ribiško palico s trnkom
in ribico sunem v vodo, za hip jo tako držim, potem
jo potegnem nazaj – na trnku ni več ribice. Upam, da
je izrabila trenutek.
Ozrem se v nebo: črno je. Veter začne rjoveti. Ali
ga jezi, da sem vrnil ribico morju? Ne najdem odgovora, ker se moram osredotočiti na veslanje, umirjeno
veslanje v razburkanem morju. Prijatelj zdaj leži v
Luca de Mata

čolnu, iztegnjenih rok se oprijema mojih nog. Pred
odhodom na morje nisva dosti jedla. Kolca se mu.
Na sebi imam boljšo obleko, ker je nedeljo in nisem
računal na ribolov. Nog ne morem odmakniti od prijateljeve glave in ust.
Še en val naju potegne bliže k bregu. Še nekaj
sunkov z vesli. V dežju pristaneva. Hladen dež vrne
prijatelju moč. Še nekaj časa sediva v čolnu. Dežuje.
Moja takozvana boljša obleka zdrkne v kategorijo
navadnih, dobrih oblek. Brez navedbe prijateljevega
jedilnega lista.

ali “Ne kradi!” še velja?
dve tretjini človeštva nimata od česa živeti

Kako je mogoče dopustiti, da je bogastvo, naravni
viri neke dežele, izkoriščano dokler ni izčrpano, ne
da bi prebivalci od tega imeli kako resnično korist,
ne da bi ga bili deležni hkrati s tistim, ki ga na veliko
izkorišča? Nihče se ne pohujšuje ampak vsi sprejemajo
kot splošno pravilo, da lahko zapadni svet porabi trikrat toliko kot potrebuje za svojo prehrano in da dve
tretjini človeštva nimata od česa živeti. Stopili smo v
novo tisočletje v svetu, ki vsak dan navaja zmagoslavje
financ in igra na vse tržne registre, pa potem? Kaže,
da se v resnici ni spremenilo nič. Lakota narašča.
Obup in revščina naraščata in vlečeta za seboj grozo
fundamentalizmov. Demagoški politikanti spet polnijo
ozračje s praznim besedičenjem. In ideologije se spet
predstavljajo v običajnih modnih revijah.
Resnica je, da milijoni ljudi umirajo od lakote in pomanjkanja tako včeraj kot danes. Kako to, da nikomur,
ki živi v deželah z obiljem hrane, ne pride na misel
dvom, da morda kršimo zapove “Ne kradi!”? Resnica
je, da so kulture obilja pomešane med splošni svet, da
se čutijo dirkalne konje, da so višje rase in imajo pred
seboj samo en cilj: biti prvi! Toda prvi pred kom? Kako
prvi, če pa ne vemo in nočemo vedeti, kdo je v dirki

zadaj in kdo je zadnji.
O problemu revnih dežel se govori prepogosto
in preveč površno. Kadar ni govora ravno o slučajni
revščini jih delamo krive, ker da se niso sposobni
vladati: kakor da revež zasluži svojo revščino. In to je
ravno najhujša žalitev: rasizem do revnih. Gotovo ne
maramo demagoške trditve, da je vsak bogat tudi ropar,
toda gotovo se račun ne izide, če primerjamo naravna
bogastva kontinentov s tem, kdo ima od njih koristi. Ka
ko nameravamo nadaljevati? Včeraj ideologije, danes
fundamentalizem, kaj pa jutri? Prišli smo do nesmisla,
da brezvestni roparji kujejo kapital celo iz revščine,
prišli smo do nesmisla, da mečejo v reklamne oglase
podobe obupa in revščine. Odrivanje na rob družbe
postaja folklora za turistične oglase, resnica pa je, da
umirajo milijoni nedolžnih! In da je suženjstvo še danes
resničnost za milijone živih bitij! Več kot šest milijard
nas je na tem planetu in gotovo ni lahko najti rešitve,
ki bo uravnotežila izkoriščanje naravnega bogastva.
Življenje res ne more pričakovati, da bo v skupnosti
tega planeta doseglo polno dostojanstvo, toda nihče
nima pravice krasti Življenja drugemu, če se hočemo
rešiti katastrofe sovraštva in delitev.

AFGANISTAN
otroci kot sužnji za plačilo družinskih dolgov
Na tisoče otrok izkoriščajo v osemintridesetih
opekarnah na vzhodu dežele. V nevarnosti ni samo
odraščanje, ampak tudi zdravje teh otrok. Toda to je
edini način, da starši plačajo dolgove, ki so jih naredili
pri lastnikih opekarn.
Teh otrok je skoraj 2.300 in delajo tudi po 12 ur na
dan v opekarnah province Nangarhar. Žive s starši v
kočah iz blata, ki so si jih napravili okrog opekarn. V
njih živi 556 družin. Zdravje malih sužnjev je ogroženo
in pogosto si otroci polomijo kosti zaradi teže materiala, ki ga uporabljajo pri izdelavi opek. Po podatkih
Afganske organizacije za zaščito otrok 90% otrok, ki
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delajo, nima možnost šolanja.
Od 3.500 otrok, ki žive v okraju Sorkhord jih samo
257 hodi v šolo, ostale pa izkoriščajo lastniki tovarn,
ki barantajo z njihovim otroštvom za plačilo dolgov
staršev. Večina teh otrok je stara manj kot 15 let.
Zelo veliko družin si je namreč sposodilo denar pri
lastnikih opekarn ali preprodajalcih opek in to za zelo
visoke obresti, ki jih je skoraj nemogoče plačati. Zaradi
tega starši silijo delati mladoletne otroke.
»Višina dolgov niha od 800 do 2.000 ameriških do
larjev,« je povedal direktor odseka za socialne zadeve
v provinci Nangarhar tiskovni agenciji IRIN.
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Mnoge družine so žrtve oderuhov. Dolg se pri njih
vleče leta in leta, zato so tudi otroci prisiljeni  delati
kot “sužnji” v opekarnah.
Ministrstvo za delo in socialne zadeve v Kabulu
spodbuja nevladne organizacije, ki delujejo na tem

področju, naj pomagajo zadolženim družinam s pošte
nimi dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili. Minister
Wasil Noor Mohmand je potrdil, da je potrebna pomoč
nevladnih organizacij in rekel: »Jasno je, da vlada ni
sposobna plačati njihovih dolgov.«

MJANMAR
pociklonske sirote so žrtve otroškega dela
Otroci, ki so preživeli tragedijo ciklona v začetku
maja 2008, se morajo zdaj spopadati z dvojnim izzi
vom: pridružiti se spet svoji družini in zbežati pred
usužnjevalci in izkoriščevalci.
Zgodba Jo Jo je zgodba tisočev otrok, ki so preživeli
ciklon Nargis in so ostali sirote bodisi ker so starši
mrtvi, bodisi ker so pogrešani. Našla je zavetje pri
vernikih neke cerkve v glavnem mestu, zdaj pa se
mora spopasti s hujšimi izzivi: najti svojo družino, iz
katere izhaja, čeprav v Mjanmaru ni nekih rodovnih
zapisov, ki bi se nanašali na priimek in po katerih bi
se dalo poiskati človekov rod. Hujši izziv pa je, kako se
izmakniti brezvestnim usužnjevalcem, ki izkoriščajo
otroško delo, kar je ena najbolj cvetočih kupčij v tej
azijski deželi. Vse cene rastejo, edino cena človeškega
življenja, posebno življenja otrok, neprestano pada.
V industrijskem predelu glavnega mesta otroci čr
pajo bencin, popravljajo generatorje, prodajajo sadje,
strežejo čaj, kuhajo in čistijo samostane in pagode.
Izkoriščajo jih za tihotapstvo in vojske med raznimi
narodnostmi. Mnogi od njih so hodili v šolo največ štiri
leta. medtem ko jih večina staršev, ki se ukvarjajo s trgovino, sili delati za manj kot dolar na dan. Ti so še najbolj
srečni, saj mnoge druge prodajo izkoriščevalcem kar
starši. »Kupčevanje z otroci je splošna navada v tej
deželi,« zatrjuje Marvin Perez, aktivist za razvoj, ki je
v preteklosti sodeloval z raznimi humanitarnimi organizacijami, »in se mu je nujno treba zoperstaviti. Otroci

iz delte Irrawaddyja so najrevneši med revnimi in pri
njih je treba začeti. Lačni so bili že pred ciklonom, zdaj
pa se zdi, da se je življenje pomaknilo za sto let nazaj.
Stanje družin je obupno, zato se mnogi odločijo, da
bodo žrtvovali svoje otroke: in ti so bolj ranljivi kot le
kdaj prej.«
Kljub vsemu pa je najboljša pot za zaščito sirot Nargisa zaupati jih družinam ali vsem, od koder izhajajo.
Problem je, kako spoznati jedro, od koder izhajajo v
deželi, kjer ni priimkov, ki bi označevali nasledstvo.
Starši dajo otroku kombinacijo imen, ki pogosto ne
pojasnijo, kdo je bil oče ali mati; mnoge pa je mogoče
razpoznati samo po nadimkih.
Otroci, posebno najmanjši, ki so izgubili vse, tudi
osebne dokumente, niso sposobni, da bi se spomnili
imena vasi ali da bi jo našli na zemljevidu. Ciklon, ki
je povzročil 134.000 mrtvih in pogrešanih ter 2 milijona pregnancev, je uničil cele vasi, pometel šole in
hiše, spremenil zemljevid dežele. Ta čas še ni znano
število otrok brez strehe: po podatkih humanitarne
organizacije Save the Children je 40% prebivalstva
starih manj kot 18 let, medtem ko UNICEF poudarja,
da je milijon otrok obiskovalo okrog 4.000 šol, ki jih
je uničil ali poškodoval ciklon. Po podatkih iste organizacije je najmanj 2.000 otrok, katerih starši so mrtvi
ali pogrešani, toda številke bi bile lahko bistveno večje.
Notranji viri v deželi trde, da je samo v mestu Labutta
v delti Irrawaddyja 5.000 sirot.

Andrea Lavazza

MJANMAR
razbiti primež diktatorjev
Cinizem vojaške hunte, ki ukazuje v Mjanmaru z
železno pestjo od leta 1963, nima meja. Ni jim dovolj,
da imajo sredi neizmerne katastrofe pavlihovski refe
rendum o novi ustavi (delili so že kar izpolnjene glasovalnice, pravijo priče), ampak katastrofo še izkoriščajo
za še hujše stiskanje primeža v deželi. In to se dogaja
prav v trenutku, ko je kot posledica upora budističnih
menihov vstala vsa mednarodna skupnost, ker bi lah
ko zamajalo temelje, na katerih režim sloni. Državna
televizija je vabila na volišča (volitve so bile odložene
samo na področjih, ki jih je prizadel ciklon) s slikami
napihnjene pomoči: predajanje paketov z ljubeznivim
posvetilom kakega visokega oficirja oboroženih sil. Ena
od slik kaže ime Mynta Shwe, ki je bil eden glavnih po212

bijalcev upornikov, napisano z velikimi črkami preko
napisa »dar kraljevine Tajske«.
Zgražanje svobodnega sveta pa ne povzroča samo
propaganda, ki je značilna za vsako diktaturo: zdravila,
hrano in šotore delijo po kapljicah in samo izbrancem.
Čim je prve pošiljka Združenih narodov prišla na mejo,
jo je vlada zaplenila. Material je izginil ali pa je bil preu
smerjen v naprej določene cilje. Namen je jasen: utrditi
odvisnost prebivalstva od vojaščine, ki si je prilastila
oblast v deželi, kakor da so oni delilci vsake dobrine in
neusmiljeni kaznovalci vsakršne oblike oporekanja.
Spričo krivdne in namembne brezbrižnosti vlade,
ki je prezrla opozorila pred ciklonom, ki jih je poslala
Indija in zdaj ne napravi nič za stotisoče, ki so preživeli
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poplave in so ostali brez vsega, se je treba resno vpraša
ti o možnostih posega mednarodne skupnosti.
V svojem govoru pred Generalno skupščino Zdru
ženih narodov je papež Benedikt XVI. 18. aprila letos
močno poudaril, da ima vsaka država glavno nalogo da
varuje svoje prebivalstvo pred hudimi in neprestanimi
kršitvami človekovih pravic in pred posledicami humanitarne krize, naj jo je povzročila narava ali človek.
In mjanmarski generali pred očmi vsega sveta prezirajo
to obveznost. Francija je poskušala to vprašanje spraviti
pred Varnostni svet, pa se je uprla Kitajska, ki je veliki
podpornik mjanmarskega režima.
Predlog da bi preskočili ovire, ki jih postavljajo
generali in bi s padali dosegli potrebne prebivalce je
bil deležen samo političnega ali praktičnega odpora
(tveganje, da bi se maščevali nad tistimi, ki bi spreje

li tujo pomoč). »Če države niso sposobne jamčiti za
tako varstvo, mora mednarodna skupnosti nastopiti s
pravnimi sredstvi,« je opomnil papež. Tak poseg »ne
sme nikoli biti ocenjen kot omejevanje suverenosti, saj
odsotnost takega posega povzroča resnično škodo.«
V tem primeru “škoda” pomeni na tisoče mrtvih
zaradi epidemij ali nedejavnosti. Treba je zagroziti s
hudimi političnimi in gospodarskimi ukrepi. Ali je
sploh še mogoče imeti diplomatske odnose s hunto,
ki se valja v razkošju in peha v lakoto ljudstvo, ki je že
tako na tleh zaradi naravne nesreče? Ali je mogoče dovoliti tudi najmanjše možnosti gospodarskih odnosov z
vlado, ki izrablja naravne nesreče za še hujši pritisk na
ljudi? Ali bodo tudi to pot Združeni narodi samo megafon pozivov, za katere se nihče ne zmeni? Mednarodna
skupnost je odgovorna za obupance v Mjanmaru.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

KDO JE PRAVZAPRAV NERVOZEN?
Odkar je predsednik Republike Slovenije najavil državnozborske volitve za konec letošnjega septembra, lahko tisti, ki od
zunaj opazuje slovensko politično sceno, opazi zanimivo vrenje. Da je predvolilna propaganda ostra seveda ni nič novega – tako
je povsod na svetu. Ko sta se pretekle mesece v Ameriki natezala za kandidaturo na demokratski strani Obama in Clintonova, so
ljudje upravičeno zamerili nekatere nizke udarce, ki so se v tej tekmi pojavili. Toda če to primerjamo z dogodki v Sloveniji, hitro
ugotovimo, da tam niso na sporedu samo nizki udarci, ampak je prizadevanje sedanje opozicije (kar mirno jim recimo komunisti,
čeprav tega ne slišijo radi), tako umazano, polno sprenevedanj in laži, da se človek vpraša, s kom imamo pravzaprav opravka. Že
ves čas od njihovega poraza na volitvah leta 2004 bruha na dan neskončna užaljenost, da niso več na vladi, to pa, kar se dogaja
zdaj, je preseglo vsake meje ne le dobrega okusa (tega tako ali tako niso nikdar imeli niti njihovi idejni očetje, niti oni sami), ampak
tudi osnovne vljudnosti. Njihova propaganda je takšna, kot je bila ideologija njihovih političnih očetov: obrekovanje in laž. Najbolj
značilno pa je, da skušajo svoje umazanije v preteklosti naprtiti svojim političnim tekmecem.
Da so leve stranke gnile do korenin se je dovolj jasno izkazalo v razpadu LDS. In prav predsednica LDS Katarina Kresal si je
privoščila neke vrste oceno, ki dobro kaže pomanjkanje vsake etike, da o morali sploh ne govorimo. Navajam po poročilu: »Koalicija
je prišla na oblast z obljubo sprememb in reform, z obljubo, da bo delovala drugače, da ne bo izgubila občutka za realnost in za
ljudi, vendar pa teh obljub ni izpolnila.« Nobene konkretne obtožbe, nobenega konkretnega primera. V čem so bile obljube, ki
niso bile izpolnjene? Kje naj bi izgubila občutek za ljudi? Skratka: obtožba, ki nima nobene realne podlage, vendar jo papagajsko
ponavljajo vsi mediji, kar je popolnoma razumljivo, saj so pod njihovo kontrolo.
Pa to še ni vse. Ta ista predsednica si je privoščila več. Povzemam poročilo, ki sem ga zasledil na internetu.
Vse več nesmiselnih odločitev vlade kaže, da je vsak dan bolj
nervozna, saj se začenja zavedati, da se ji čas izteka.
Vladna koalicija s svojimi dejanji že nekaj časa sistematično
razgrajuje pravno državo, saj smo vsak teden priča kakšni kršitvi
temeljnih načel pravne države. Ministri ne spoštujejo mnenj in
pravnomočnih odločb sodišča, komentirajo odločitve preisko
valnih sodnikov, predsednik parlamenta pa celo zahteva, da
sodišča sodijo “po glasu ulice in ne po črki zakona”.
S policijskim vdorom Urada za varstvo konkurence v Mer
cator je bila z zasegom celotnih računalnikov kršena ustavna

pravica do komunikacijske zasebnosti. Cinično poteza je poziv
predsednika SDS Janeza Janše, naj stranke v svoje statute
zapišejo omejitve glede političnega kadrovanja v nadzorne
svete. Gre za skorajda cinično potezo vladajoče stranke, ki je v
zadnjih štirih letih politično kadrovanje pripeljala do praktičnega
absurda. To je samoumevno, da pa stranke mislijo resno, da
ne bodo politično kadrovale, pa lahko dokažejo le s svojimi
dejanji. Ob imenovanju za predsednico LDS je bilo treba izstopiti
iz nadzornih svetov, kolegi v drugih strankah pa bi morali storiti
enaka dejanja.

Ste opazili popolnoma enak način, kot prej: kje naj se kaže nervoza vlade? Trditev brez vsakega dokaza. Kje so kršitve temeljnih
načel pravne države? Spet trditev brez vsakega dokaza ali vsaj primera. Kje ministri ne spoštujejo pravnomočnih odločb sodišča?
Nobenega primera! Zakaj ne bi smeli komentirati pravnomočnih odločb sodišča? In zahteva predsednika parlamenta, ki sploh
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ni bila zahteva, ampak je stavek, iztrgan iz konteksta in zlonamerno uporabljen proti človeku, ki mu v resnici pač ni mogoče kaj
očitati. In tako bi lahko komentiral vsak njen nadaljnji stavek. Vse skupaj torej jasno kaže namen: za vsako ceno, tudi za ceno
sprenevedanja, laži in obrekovanja onemogočiti političnega tekmeca. In vse to prihaja iz ust pravnice, ki bi morala vedeti, da so
negativne trditve brez vsakih dokazov podvržene sodnemu preganjanju. Toda očitno je prepričana, da v politiki to ne velja. Morebiti
ima celo prav – mislim, da me ne vara občutek, da pri teh ljudeh ne morala ne etika nimata nič opraviti.
Sicer pa predsednice LDS nihče ne jemlje posebno resno, saj je znano, da je pravzaprav samo trobilo starih komunajzarjev,
ki so stranko zašuštrali in se umaknili v ozadje, njo pa imajo za lutko, ki pleše, kakor oni vlečejo za cugeljne.
Iz odpadnikov LDS se je rodila še stranka Zares, ki se je zaradi nepremišljene zakonodaje prismukala kar v parlament, čeprav je
nihče ni izvolil. Nekaj odpadnikov je poiskalo zavetje v Pahorjevi SD, nekaj jih pa kar “neodvisno” vedri po parlamentarnih kotih.
Prav iz stranke Zares pa je tudi poslanka Majda Širca, ki si je privoščila podobne izpade kot predsednica LDS. V tem primeru
se bom držal kar poročila, objavljenega na internetu.
Po mnenju namestnice vodje poslanske skupine Zares
Majde Širca je državni zbor pod vodstvom Franceta Cukjatija
na najnižji točki v svoji 16-letni zgodovini. Cukjati pa se bo po
njenem mnenju v zgodovino slovenskega parlamentarizma
zapisal kot »najslabši predsednik državnega zbora doslej«.
Kot je zapisala, je predsednik državnega zbora France
Cukjati po koncu rednega dela spomladanskega zasedanja
državnega zbora v televizijski oddaji Odmevi ocenil delo držav
nega zbora v mandatu 2004-2008 z oceno prav dobro.
Delo vlade in vladajoče koalicije je ocenil kot odlično, še
zlasti dejstvo, da naj bi ta vlada »sprejela več opozicijskih pred
logov, kot jih je bilo sprejetih v prejšnjem mandatu«.
Po mnenju poslanke Zares je takšna ocena samovšečna, a
tudi pričakovana, saj predsednik državnega zbora po njenem
prepričanju »rad pripoveduje pravljice«, demokracijo pa razume
»skladno s svojim, ne pa ustavnim tolmačenjem«.
Celostna ocena dela DZ v tem mandatu po njenem mnenju
zagotovo ni prav dobra, temveč nezadostna. Kot je ocenila,
ni bilo zadostnih demokratičnih in etičnih pristopov. Glede
navedbe, da je vladajoča koalicija sprejela več opozicijskih

predlogov, kot v prejšnjem mandatu, pa poslanka trdi, da je to
“evidentna laž”.
Kot navaja Širca, iz podatkov o delu državnega zbora v
mandatu 2000-2004 izhaja, da je takratna vladajoča koalicija
sprejela kar šest od desetih predlogov zakonov, ki so jih pred
lagali poslanci koalicije Slovenija (SDS in NSi). Če pa k temu
prištejemo še predloge poslancev SNS in SMS, pa se številka
dvigne na devet, trdi poslanka Zares.
V tem mandatu pa je bilo po njenih navedbah do konca
letošnjega spomladanskega dela zasedanja sprejetih pet
predlogov zakonov iz opozicijskih vrst oziroma štirje, »če od
mislimo Jelinčičev in Virantov zakon o ukinitvi protikorupcijske
komisije«.
Kot je zapisala Širca, se je Cukjati »popolnoma podredil volji
predsednika vlade in mu vseskozi asistiral pri instrumentalizaciji
zakonodajne veje oblasti«. To je bilo po njenem med drugim
očitno pri onemogočanju opozicijske parlamentarne preiskave
v zadevi Mercator. Tudi na primere sovražnega govora, žalitev
in diskriminacije se je predsednik Cukjati po njenem mnenju
odzival medlo.

Težko je najti več neumnosti na kupu, kot jih je v tem sračjem gnezdu. Lahko da je za poslanko Cukjati najslabši predsednik
državnega zbora – vendar je to čisto njeno osebno mnenje, ki ni z ničemer podprto. Vrednost trditve: nula. Ni ji všeč, da je Cukjati
delo državnega zbora ocenil kot dobro, češ da je to samohvala. Najbrž bi rada, da bi predsednik pljuval v svojo lastno skledo, kar
se je pa točno primerilo njej, saj trdi da je bilo delo državnega zbora, katerega članica je sama, nezadostno. To je pa res pljunek
v lastno skledo. Potem je tu očitek, da je bilo sprejetih premalo predlogov opozicije. Ni še znano, kako bi bilo mogoče sprejemati
predloge, ki jih nihče ni postavil. Cukjatiju tudi zameri sodelovanje s predsednikom vlade – po njenem naj bi se najbrž kregal z
njim in mu metal polena pod noge. In Cukjatijevo “medlo” odzivanje na sovražne govore, žalitve in diskriminacije: kakšen vik in
krik je zagnala prav opozicija, če je priškrnil besedo kakemu žaljivcu iz njihovih vrst. Ko se človek prebije skozi to sračje gnezdo,
se res vpraša, ali je v parlamentu prostor tudi za možganske maloposestnike.
Posebno poglavje in “cvetka” sedanje opozicije je bivši predsednik vlade Anton Rop, ki je pred časom obtožil sedanjega
predsednika vlade Janeza Janšo, naj bi se tajno dogovarjal s hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem za insceniranje incidentov
v Piranskem zalivu. Kljub vsemu širokoustenju ni ničesar dokazal, pač pa je komisija, ki jo je vodil njegov politični kolega in mu
torej ni mogoče očitati kake sovražnosti, ugotovila, da je Rop, kot je dejal vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko »s politično
zlorabo tajne službe povzročil mednarodni škandal. S temi lažmi je poslanec SD Anton Rop kršil tudi ustavo, saj je grobo posegel tudi v temeljne človekove pravice. Zloraba tajnih varnostno-obveščevalnih podatkov za politični obračun, kar si je privoščil
Rop, kaže na neverodostojnost, nezanesljivost in nedržavotvornost politika, ki mu je bil zaradi funkcij v njegovi politični karieri
omogočen dostop do najzaupnejših in najbolje varovanih podatkov. S tem je grobo prizadel nacionalne interese države. Ker pa
se doslej na ugotovitve in sklepe komisije nista odzvala ne poslanec Rop in ne njegova stranka, sklepamo, da SD trdno stoji za
nedržavotvornimi izjavami in ravnanji Ropa.«
In taista Pahorjeva SD, ki ščiti človeka, ki bi pravzaprav spadal v zapor, hoče vladati Sloveniji.
Sicer je pa vse te zadeve ocenil profesor filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani dr. Janez Juhant v članku, ki ga je pod naslo214
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vom “Prepletena pot resnice” objavil v Družini.
Bolj z zvijačo kot s trudom je spretnežem od devetdesetih let
dalje družbeno premoženje padalo v naročje zaradi počasnega
delovanja pravne države in ob pomoči liberalno-prenoviteljskih
vlad. Da bi to zakrili, so priskrbeli še dodatne dobrote za podpor
nike ali one, ki se niso upirali nepreglednim poslom. Ljudje,
vpleteni v bivši režim, obdarjeni s službami ali častmi, so na
ključnih mestih podprli in prikrivali postopke in razumljivo je, da
so se našli v policiji in sodstvu taki, ki so spravljali pod preprogo
spise, ki bi ustavili zlorabe. Bodo sploh pojasnjena oškodovanja
posameznikov in ustanov v Orionu, SIB-u, gradbenih in trgovskih
podjetij vse do Pivovarne Laško? Težko si je predstavljati, da bi
se stvari “izšle” brez vezi med policijo, tožilstvom, sodniškimi,
upravnimi in finančnimi navezami in brez izključevanja, medij
skega in drugega onemogočenja delovanja ustanov in posa
meznikov: npr. razpad SDK, odstranitev urednikov in novinarjev,
propad časopisov. Za metanje peska v oči so strategi s parolo
»ohranitve in pridobitve in nacionalnih interesov« porabili stare
in nove organizacije, upokojence, sindikate, ZB, mladino s pa
rolami ohranjanja njihovih pravic. Mladi so se pustili vpreči v
“poslušne črede”, ki si s študentskim delom ustvarja videz hitre
ga zaslužka, ob tem pa spretneži postajajo direktorji njihovih
servisov. Srednješolci in študentje naj bi prek organizacij in
strankarskih prijemov, dobili zavest, da presojajo in odločajo o
kakovostni in finančni učinkovitosti univerzitetnega študija, o
strokovni usposobljenosti učiteljev. Njihovo podporo so lahko
dobili vedno le “ta pravi”, medtem ko so si na univerzah lahko
izbrani privoščili marsikaj tudi na račun kvalitete visokošolskega
delovanja. V določenih programih družboslovja in humanistike
še danes proizvajajo odvisne in nekritične novinarje, ideološko
zaplankane povzpetnike in kričače, ki doma in po svetu zavajajo
ljudi z zgodbami o slabostih slovenske demokracije. Ob tem pa
se nekaterim ne zdi sporno, če gresta tožilec in preiskovanec
skupaj na kavico. Ni čudno torej, da odvisni novinarji brez di
plom v isti sapi v tujini govorijo o nesvobodi medijev s strani
vlade, medtem ko doma pišejo po narekih svojih strankarskih
ali tajkunskih botrov, kar povečuje vtis, da ni mogoče priti do
resnice.
V takih razmerah je toliko teže ocenjevati delovanje sedanje
vlade, ki je imela na vseh področjih zahtevno nalogo. Čeprav
v Evropi in po svetu ter pri nas celo tam, kjer ne bi pričakovali,
odmeva njeno uspešno predsedovanje EZ, je delo sedanje vla
de treba ocenjevati tudi z vidika stabiliziranja demokratičnih
procesov in delovanja pravne države. Čeprav je evropsko
usklajeno zakonodajo sprejemala prejšnja vlada, smo z vsto

pom v EZ sprejeli obveze njenega uresničevanja kot preizkusni
kamen demokratične zrelosti. Zato so bile potrebne odločne
poteze za pregledno in odprto in uporabnikom pošteno in
prijazno delovanje uprave, kar je terjalo tako popis državnega
premoženja, ureditev poslovanja vseh vrst državne uprave in
ureditev njihovega plačnega sistema. Spremljali smo procese
in nasprotja “nedotakljivih” (sindikatov zbornic, itd.), ko so mi
nistri vztrajno česali sisteme Sove, policije, sodstva, notarjev,
odvetnikov, medijev, šolstva itd., česar žal iz različnih vzrokov
ni uspelo urediti Demosovi vladi leta 1990. Kako preganjati
kriminal brez urejene policije, tožilstva in sodstva? Kako urediti
državno upravo brez sistemsko in plačno urejenih uradnikov?
Kako posredovati družbeno resničnost brez pluralizacije medi
jev in neodvisnih novinarjev? Poleg teh zadev in zahtevnega
evropskega predsedovanja se je vlada morala spoprijemati
tudi z inflacijo, visokimi cenami nafte in hrane kot drugod po
svetu, kar bo ključni problem tudi prihodnjega razvoja sveta,
ne le Slovenije in EZ.
Ustaljeni privilegiji niso všeč pregledni politiki in upravi,
zato zdaj volilni slogan opozicije po “spremembah”. Glede na
stare vezi in prakse v prejšnjih vladah je težko pričakovati od
teh politikov zavzemanje za pravno državo in poglabljanje de
mokracije – čeprav imajo ljudje totalitarne provenience polna
usta demokratičnih fraz in politične retorike, ki naj bi jo ravno
oni presegli.
Volivci imajo vedno prav in skladno s tem bodo odločali
o nadaljnjem razvoju pravne države. Ne verjamem, da se bo
utrjevala pravna država ob leporečju premetenih politikov,
ki so že doslej pokazali politične adute in zamenjali svoje
barve in stranke. Ne glede na volitve bi bilo dobro razmišljati
– čeprav za to ne bo niti politične volje niti časa – o utrjevanju
demokracije in pravne države. Še manj bo časa za razpravo o
našem duhovnem stanju, ki ga odsevajo tudi opisane razmere.
Slovenci gmotno ne živimo slabo, čeprav se povečujejo ne le
gmotne, pač pa tudi duhovne stiske, ponavadi ne tam, kjer nam
jih slikajo pristranski mediji. Zato v volilnem času ni pričakovati
dialoga o skritih ozadjih, o razslojevanju in nasprotjih v tej družbi.
Volitve zato ne bodo odslikava teh ozadij in odnosov. A vseeno:
vsak – tudi kristjan – se bo odločal tudi po osebnem odnosu in
vpetosti v te tokove, kar pomeni preizkus lastne (ne)poštenosti,
(ne)delavnosti, (ne)odkritosti, (ne)demokratičnosti, duhovne
(ne)ozaveščenosti, (ne)zrelosti, (ne)državnotvornosti in (ne)
sprejemanja pravne države in skupnega dobrega kot vodil
blaginje družbe in države.

Kdor misli, da se je pri vsem tem pokazala samo vsa politična gniloba sedanje komunajzarske opozicije, se bridko moti.
Pokazala se je tudi vsa njena zloba in pokvarjenost. In če se človek vpraša, kako je kaj takega sploh mogoče, potem je odgovor
v njihovem slepem sovraštvu do katoliške Cerkve. Vredno se je namreč spomniti, da se je hudič od Kristusovih časov marsičesa
naučil. Takrat je obsedal nepomembne revčke, ki niso imeli dosti moči, da bi se mu uprli. Danes pa se ukvarja s politiko. In kjer pri
politikih vidimo ne samo popolno pomanjkanje vseh etičnih in moralnih načel, ampak povrhu še obrekovanje, laž in zlobo, potem
vemo, da je tudi tukaj hudič na delu. Prikrito, zato pa toliko bolj učinkovito, saj je bila njegova najbolj genialna poteza zadnje čase
prepričati ljudi, da ga sploh ni in ima zato toliko bolj proste roke.
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MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Zajček
Pregovor pravi: “skoraj” še ni zajca ujel, “komaj” ga
pa je.
Moj prijatelj, poljski župnik Lesinsky me povabi, da
obiščeva v nedeljo popoldne vaškega župana (vujta).
Ker je bil lep jesenski dan, predlaga župan, da bi šli
malo po polju na sprehod. Da ne bi šel prazen, vzame
župan puško in psa s seboj ter dene nekaj nabojev v
žep, če bi slučajno naletel na kakega zajčka. Uberemo
jo kar povprek po strnišču. Mene sta imela v sredini,
pes pa je tekel pred nami. V živem pogovoru gremo
po njivi, ko je malo manjkalo, da nisem stopil na zajca,
prihuljenega k zemlji. Sklonim se, da bi zajca zgrabil z
orokavičeno roko. Napačno sem zgrabil zajca za hrbet,
namesto za vrat. Prestrašen udari zajec z vsemi štirimi,
se mi iztrga iz roke in pusti le šop dlake v roki. Ubere
jo med nogami vujta mimo psa, ki prestrašen odskoči,
dalje po njivi. Prav mudilo se mu je. Župan v trenutku
ostrmi, nato se prime z obema rokama za glavo in kliče
grom in strelo nase, ker nosi puško na rami, patrone pa
v žepu; na psa, ker je šel mimo zajca, pa ga ni ovohal; na
zajca, da mu je tako zagodel in končno še name, zakaj
mu nisem zajca pokazal. Komaj sem se zadržal, da se
nisem na glas zasmejal, župana pa je zapustila vsa dobra
volja. Ni mu šla iz glave lovska smola. Tudi meni je bilo
žal. Skoraj bi ga, – pa “skoraj” še ni zajca ujel.

Štiriperesna deteljica
Da je detelja trilistna, ve vsak otrok. Kot posebno
redkost, ki pomeni veliko srečo, imenujejo »štiripe
resno« deteljico. Posebno sre
čen je tisti, ki jo najde. Zato
pravijo: srečne oči, ki jo zagle
dajo, pa nesrečna roka, ki jo
utrga. Nekateri trdijo, da take
detelje sploh ni, drugi ti jo
pa v kratkem poišče. Za to
je treba dobrih oči, pa še
nekaj drugega, kar se ne da
izraziti. So ljudje dobrih oči,
pa štiriperesne deteljice ne
bodo našli, medtem ko drugi
le malo pogleda po njivi in ti
jo pokaže. Bili so časi, ko sem
našel štiriperesnih dovolj, ne
da bi jih iskal, med temi tudi pet- in sedemperesnih.
Le šestperesnih nisem še našel. Srečno oko!

Skok iz brzovlaka
Vračal sem se iz dopusta nazaj v Galicijo. V Lwowu
stopim na brzovlak, da me potegne še do naše postaje
v Zadvórzah. Bil je zadnji dan dopusta in ta dan sem
se moral javiti pri poveljniku.
Med vožnjo mi pove sprevodnik, da se vlak v Za
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dvórzah ne ustavi. Kaj naj naredim? Če se peljem
do naslednje postaje, izgubim en dan in kako naj ga
opravičim? »Pri postaji bom skočil z brzovlaka,« pravim
sprevodniku. – »Samo tega ne,« pravi sprevodnik, »to bi
bila gotovo nesreča.« Po galiških ravninah vozijo vlaki
zelo hitro, posebno brzi. »Mogoče bo vlak vozil mimo
postaje kaj počasneje?« vprašam sprevodnika. – »Ni
verjetno,« pravi. Postaja se naglo bliža. Odprem okno
in čakam s kovčkom v roki. Že je postaja mimo, vržem
previdno kovček z vlaka, stopim na spodnjo stopnico
in se držim z eno roko za kljuko vrat skrajno nagnjen
ven, da me pri skoku ne bi udarila vrata. Tako obrnjen
v smer vlaka gledam, kje bo najpripravnejši prostor za
doskok. Močno se odženem se od vlaka v legi, da so
bile noge močno spredaj v smeri vlaka. Priletel sem na
noge, pa me je brzina vrgla na tla. Ujel sem se na roke.
Nisem bil nič poškodovan, tudi obleka je bila v redu.
Vstanem in pomaham veselo sprevodniku, ki je ves v
skrbeh pričakoval, da se ubijem ali vsaj poškodujem.
Oddahnil se je in mi še iz daljave mahal v pozdrav.
Napotim se proti postaji, poberem med potjo svoj
kovček ter se javim svojemu oddelku. Tovariši me
sprašujejo, kako sem sedaj prišel, ker osebni vlak, ali
kak tovorni ne vozi ob tej uri. Povem jim, da sem skočil
iz brzovlaka. Mislijo, da se šalim in sprašujejo, kje je
voznik, ki me je pripeljal. Ko ni bilo ne voznika, ne voza
in sem jim pravil, kako sem to storil, so z glavo majali in
rekli: »Če je to res, je bila to skrajna predrznost. Bolje
bi bilo, da bi en dan zamudil in dobil ukor.« Tega pa za
vse na svetu nisem maral.
To se je zgodilo leta 1917, ko jih še nisem imel 33 in
sem bil elastičen. Danes, kot to pišem po osemdesetih,
ne bi šlo več. Bilo bi vse drobno...

Iz Galicije na soško fronto
V letu 1917 se prestali boji na ruski fronti. Rusko
vojaštvo je bilo popolnoma demoralizirano. Bili smo
brez dela. Spoznal sem, da je tako življenje nevarnejše
kakor na fronti. Prosil sem svojega vojaškega supe
riorja, naj mi izposluje premeščenje na soško fronto,
kjer je bila ta čas trinajsta ofenziva v polnem teku.
Povedal sem mu, da je to moj domači kraj, kjer poznam
razmere in si želim kaj dela. Resno mi je odsvetoval,
češ, da je tam v vsakem oziru hudo. Ko sem ga le še
prosil, je obljubil, da mi bo ustregel ter še pristavil, da
mi bo žal.
Kmalu dobim obvestilo, da sem prestavljen k po
veljstvu v Gorici, ki se šele pripravlja. Ker sem poznal
vojaško “naglico”, sem si vzel še dva tedna dopusta.
Ko pridem v Gorico, se je omenjeno poveljstvo še vedno pripravljalo. Povedali so mi, da bo moja dolžnost
pokopavati stotine mrličev, raztresenih po raznih bo
jiščih ter organizirati ter oskrbovati razne oddelke z
nedeljsko službo božjo.
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Bežim pred podganami

Sledovi soške fronte danes

Opustošeno je bilo vse, le malo hiš je bilo nepoško
dovanih, kupiti kaj pa nemogoče. Na službenih potih
zunaj mesta ni bilo mogoče dobiti hrane. Tudi po par
dni sem bil včasih brez jedi. Povsod so bili poveljniki
Nemci, drugi častniki pa mešani. Fronta se je pomaknila dalje v Italijo. V opustošene domove so se ljudje
polagoma vračali, pa so našli le prazne zidove; vse, kar
je bilo lesenega, so vojaki požgali. Nekaj pohištva so
bili zavlekli v vojaška kritja in če so hoteli ljudje nazaj
vzeti kaj svojega, so zahtevali nemški poveljniki, da
se jim mora to plačati. Povsod so kazali sovraštvo do
našega ljudstva.
Ker tega nisem mogel gledati mirno, sem grajal tako
početje in sem se s tem mnogim zameril. Nisem se
dosti zmenil za to, ker sem bil prepričan, da bo kmalu
vse zgrmelo na kup. Znaki bližnjega konca so se vedno
bolj množili.

Bilo je po trinajsti soški ofenzivi okrog novega leta
1918. Na gori Sv. Gabriel sem pokopaval mrliče, ki so
ležali raztreseni po bojiščih. Pobirali in znašali so jih
ruski ujetniki, ki so od lakote umirali. Mrliči so bili
večinoma od podgan obžrti in že na pol posušeni od
vročine. Znosili so jih v dva velika skupna groba. Bilo
jih je 950.
Pozno je bilo, ko se vračam nazaj v Gorico. Že v
mraku pridem do ruševin prejšnjega Solkana. Kar
zagledam, kako prihaja neznanska množica podgan
od leve s pobočja in dere kakor črna reka preko ceste
in solkanskih razvalin proti Soči, da se pomakne za
napredujočo vojsko. Od mrličev so živele, ti so pa se
daj pod zemljo. Iskat gredo nove mrliče. Ker mi je živa
reka zaprla cesto, sem sklenil teči preko podgan in jih
pri tem kolikor mogoče pohoditi. Že tečem in sem
komaj nekaj metrov od njih, ko se naenkrat obrne vsa
reka podgan proti meni v protinapad. Spoznal sem,
da bi bil ves ogrizen, če se hitro ne umaknem. Ugriz
od podgan, ki so živele samo od mrličev, bi pomenil
gotovo smrt. Hitro se obrnem in zbežim ter počakam,
da se je črna vojska ogabnih podgan umaknila s ceste.
Bile so med njimi neverjetno velike živali, kakršnih
prej še nisem videl.
Ko so preplavale Sočo, so drle naprej za fronto.
Za fronto so živele še druge vrste podgan. To so
bili zlata lakomni ljudje, ki so pregledovali mrliče in
jim pobirali zlate plombe iz ust. Zgodilo se je večkrat,
da sem pokopal kakega častnika. Drugi dan so ga našli
odkopanega in zlato pobrano iz ust. Ti mrliški roparji
so zlato stalili in prodali. Nekaj takih človeških podgan
so po vojski prijeli, ker se jim je zdela sumljiva mešanica
zlata. Tako daleč zaide človek iz pohlepa po zlatu.

saj ni res! … pa je!
ZDA imajo načrt za napad na Kanado
Zveni kot šala, a je res. ZDA imajo načrt, kako napasti
Kanado. Izdelale so ga v tridesetih letih prejšnjega
stoletja. Dokument, ki so ga sestavili na vojnem ministr
stvu leta 1930 in ga v letih 1934-1935 posodobili, ima
skrivno oznako Joint Army and Navy Basic War Plan
– Red in je napisan na 94 straneh. Oznako zaupno so
umaknili leta 1974, zdaj pa si lahko načrt v državnem
arhivu ogleda vsakdo, tudi kanadski vohuni. Lahko si
tudi preslikajo dokument po petnajst centov za stran.
Načrt za napad je bil podrobno sestavljen. Najprej bi
Američani zavzeli mesto Halifax, da bi Kanadčane
odrezali od angleške pomoči. Potem bi ameriška vojska
zavzela elektrarno pri Niagarskih slapovih. Ko bi bili
obe strateški točki zavzeti, bi se začel napad na treh
frontah. Američani bi krenili iz zvezne države Vermont
in zavzeli Montreal ter Quebec. Druga fronta bi bila
železniško središče Winnipeg, ki bi ga zavzeli vojaki iz
Severne Dakote. Ta del vojske bi nato napadel rudnike
v kanadski pokrajini Ontario. Mornarica pa bi medtem

zavzela Velika jezera in pristanišča ob Atlantskem in
Tihem oceanu. Sprva je bil načrt Red izdelan za vojaški
spopad z Angleži. V poznih dvajsetih letih prejšnjega
stoletja so ameriški vojaški strategi naredili načrte za
vojne spopade z Japonci (načrt je imel oznako Oran
ge), Nemci (oznaka Black), Mehiko (oznaka Green) in
Veliko Britanijo (Red). Američani (Blue) so menili, da
bi se lahko vnel spopad z Angleži zaradi mednarodne
trgovine. Če bi Angleži napadli Američane, bi jih zato,
da bi jih popolnoma onesposobili kot pomembne
gospodarske in trgovske tekmece.

Avstralija potrebuje
bolj vzdržljiva stranišča
Avstralci postajajo tako debeli, da straniščne de
ske ne zdržijo več njihove teže, zato strokovnjaki
razmišljajo o spremembi industrijskih standardov za
proizvodnjo straniščnih školjk in desk, je sporočilo av
stralsko združenje industrijskih proizvajalcev. Standard
za nosilnost straniščnih školjk je sedaj v povprečju 45
kilogramov, proizvajalci pa ga nameravajo povečati
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2008
SOBOTA 27. IN NEDELJA 28. SEPTEMBRA – Baragovi dnevi v Jolietu in Lemontu. V soboto ob 6:00
zvečer angleška sv. maša (vodi krajveni škof) v Jolietu, nato srečanje v St. Joseph parku. V nedeljo ob 1:30 pete
litanije Matere Božje v cerkvi, ob 2:30 slovesna sveta maša (vodi škof iz Slovenije) pri Baragovem spomeniku v
Lemontu nato banket in sestanek Baragove zveze v Slovenskem kulturnem centru.
NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše. Rajnih se bomo spomnili z molitvami
na pokopališču sv. Frančiška ob 2:00 popoldne, nato bo procesija v cerkev Marije Pomagaj, kjer bo ob 2:30 sv.
maša za vse, ki počivajo na našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih
tudi v skupnih in zasebnih molitvah.
O spremembah v programu bomo pravočasno obvestili.



na okoli 150 kilogramov. Avstralci imajo težave tudi
s straniščnimi deskami, ki se pod vse težjimi uporabniki lomijo ali deformirajo. Vodja oddelka za raziskave
in razvoj enega največjih avstralskih proizvajalcev sani-

tarij Carom Dorf se je v časniku Daily Telegraph zavzel
za to, da bi zaradi omenjenega problema spremenili
tudi dimenzije stranišč, saj, kot je dejal, školjka ne bi
smela žuliti uporabnika.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $240: A. Hren; $170: M. Krecic; $100: M.
Lavrisha, S. Mramor, S. Vidmar; $80: J. Sezun, K. Dreu, J. Jarc; $70: M.
Fabian, F. Stopar, F. Markun, F. Picman, J. Zele, S. Grm, A. Cendol, F.
Martincic; $60: A. Babnik, F. Rabzel; $50: A. Dragar, E. Veider; $40: M.
Martincic, I. Cenkar, A. Stempihar, H. Zupancic, A. Vogel, J. Horvat,
J. Kaluza, J. Vinkler, J. Zalar; $30: F. Sega, M. Ferkul, F. Kosir, F. Plut,
I. Antolin, M. Martincic; $20: A. Bolha, I. Kosir, M. Cugelj, J. Gerzel,
A. Cupar, I. Mavsar, A. Janicijevich, K. Dovnik, I. Pretnar, M. Zaper, I.
Stupica, H. Klesin, R. Kozuk; $15: M. Sowinek; $10: F. Rot, S. Jarem, D.
Strmsek, A. Jenskovec, M. Stanonik, J. Smole, M. Grahor, O. Skafar.
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J. Horvat, J. Jarc; $20: I. Sparovec, F. Markun, M. Zaper, K. Dreu, M.
Grdadolnik; $10: R. Pintar, E. Veider, M. Peterson, A. Hren, F. Picman,
M. Lavrisha, A. Vogel, S. Grm, J. Kaluza, L. Kolman; $5: M. Grahor.
ZA SAMOSTAN: $110: I. Pretnar; $80: E. Draksler; $41: S.
Mramor; $40: A. Stempihar, M. Petrovic; $30: A. Remec; $20: A. Zalik,
A. Bolha, M. Zakelj, S. Vidmar, F. Markun, A. Vogel; $10: M. Virant, W.
Kocinec, M. Lavrisha, J. Horvat; $5: L. Kolman.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: F. & A. Wozniak, G. &

J. Splawski; $10: I. Kosir, A. Vogel.
ZA LUČKE: $20: A. Stempihar; $10: M. Cugelj, R. Safosnik; $9:
S. Mramor; $6: E. Veider; $5: F. Kosir, M. Grdadolnik, I. Hauptman;
$3: A. Hren, A. Vogel.
ZA MISIJONE: $40: A. Stempihar; $20: S. Vidmar, J. Horvat; $17:
A. Vogel; $10: F. Picman, M. Kramar.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: S. Mramor; $10: E. Veider, F. Picman, A. Vogel, J. Horvat.
DAR LISTU AM: $70: J. Gerzel; $60: A. Babnik; $50: H. Zupancic,
R. Knez; $40: C. Plut, A. Vegel, A. Lamovec; $30: S. Zakrajsek, A. Mavec,
E. Gobec; $25: P. Jakopec, E. Jursic, J. Horvat, J. Jarc, M. Cigan; $20:
A. Mikec, M. Fabian, A. Stempihar, E. Zuzek, F. Markun, A. Hren, F.
Picman, M. Zaper, H. Klesin; $19: J. Kacin; $15: J. Novak; $10: I. Kosir,
M. Menchak, I. Jakomin, M. Cugelj, S. Mramor, P. Knaus, M. Lavrisha,
A. Vogel, S. Grm, J. Majcan, S. Oven, L. Kolman; $9: J. Vikler; $5: M.
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