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Župnijska cerkev sv. Duha v Ratečah na Gorenjskem stoji na nizkem griču prav sredi naselja. Sezidana in posvečena je bila
leta 1520. Župnija je bila ustanovljena šele leta 1875, prej pa je bila tam od leta 1785 lokalija, kar pomeni, da je imela svojega
duhovnika, ne pa župnijskih pravic. Rateče, ki leže na nadmorski višini 865 metrov in imajo okrog 650 prebivalcev, so znane
predvsem kot izhodišče za alpsko dolino Planico, ki je zibelka smučarskih
skokov. Tam je prvič v zgodovini poletel na smučeh preko 100 metrov daleč
Avstrijec Sepp Bradl leta 1936, nov svetovni rekord pa je na novi skaklnici
postavil leta 1994 Finec Toni Niemenen: 203 metre. Rateče in Planico
odlikuje visokogorska okolica z Jalovcem (2.645 m), Visoko Ponco (2.272
m) in Mojstrovko (2.332 m), ter izredno ugodno visokogorsko podnebje.
Iz Rateč je le skok v Italijo do svetišča na Sv. Višarjah in preko nje v bližnjo
Avstrijo, meje pa od lanskega leta ni več, saj so zunanje meje Evropske
unije meje Slovenije s Hrvaško.
Oktober je posvečen rožnemu vencu, zato ta mesec praznujemo
rožnovensko nedeljo (5.) in god rožnovenske Matere Božje (7.). Na naše
misijonske obveznosti nas spominja misijonska nedelja (19.), spomin
Rateče
posvečenja cerkva pa v Sloveniji praznujejo na žegnanjsko nedeljo
(26.). Še nekaj drugih oktobrskih godov: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija Deteta Jezusa (1.);
redovni ustanovitelj treh redov Frančišek Asiški (4.), redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); škof Maksimilijan Celjski (12.);
karmeličanka in cerkvena učiteljica Terezija Velika–Avilska (15); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega, redovnica Marjeta
Marija Alacoque (16.); kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (19.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar Janez Kapistran
(23.); ustanovitelj klaretincev, škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.). Še posebej pa omenimo god
angelov varuhov (2.), na katere pogosto pozabljamo, pa bi se jim morali priporočati vsak dan.

UREDNIK VAM
Letošnje poletje je bilo – vsaj za tukajšnje raz
mere – dokaj neobičajno. Ni manjkalo lepih in tudi
vročih poletnih dni, noči pa so bile razmeroma
kar hladne. Torej “pasji dnevi”, ki so se končali 23.
avgusta, niso bili prav nič pasji.
Rojstni dan praznujeta oktobra: P. Vendelin
1 S Terezija Deteta Jezusa, red.; Remigij, šk.;
Špendov (1. okt. 1921, ki tudi goduje 20. okt.) in P.
2 Č Angeli varuhi; Teofil (Bogoljub), spok.; Legerij, šk.;
Atanazij Lovrenčič (3. okt. 1922).
3 P PRVI PETEK; Evald, muč.; Gerard, op.;
Umrli so oktobra naslednji člani naše fundacije:
4 S PRVA SOBOTA; Frančišek Asiški, red. ust.;
P. Janez Vianney Trinko (10. okt. 1969); P. Avguštin
Svete (16. okt. 1979); P. Ciril Shircel (17. okt. 1959);
5 N 27. NAVADNA NEDELJA; Placid, muč.;
6 P Bruno, red. ust.; Marija Frančiška od Petih ran, red.; P. Bernard Ambrožič (23. okt. 1973 v Sydneyu,
7 T Rožnovenska Mati božja; Sergij, muč.;
Avstralija) in P. Odilo Hajnšek (30. okt. 1971 pri Sv.
8 S Demetrij, muč.; Marcel, muč.; Pelagija, spok.;
Trojici v Slovenskih goricah). Naj v miru počivajo!
9 Č Janez Leonardi, duh.; Abraham, očak;
Stanje p. Vendelina je skoraj nespremenjeno, zdi
10 P Frančišek Borgia (Borja), red.; Danijel in tov., muč.; se pa, da ga okolica in vse ostalo čedalje manj zani
11 S Emilijan, šk.; Aleksander Sauli, šk.; German, šk.;
ma. Tako nekako, kot bi bil z eno nogo že v Očetovi
hiši. Obiskujemo ga iz našega samostana vsak dan,
12 N 28. NAVADNA NEDELJA; Maksimilijan Celjski, šk.;
to je pa tudi vse, kar lahko storimo zanj.
13 P Edvard, kralj; Gerald iz Aurillaca, vitez;
Z medenim piknikom (24. avgusta) se je
14 T Kalist I., pap., muč.; Gavdencij (Veselko), šk., muč.;
končala lemontska poletna romarska sezona.
15 S Terezija Velika (Avilska), red., c. uč.;
Izžrebani so bili letos naslednji zadetki: $500: Elsie
16 Č Marjeta Alacoque, red.; Gerard Majella, red.;
Pichman,
Palos Park, IL; $250: Andrew Lazar, Sko
17 P Ignacij Antiohijski, šk., muč.; Viktor (Zmago), šk.;
kie,
IL;
$100:
Ciril & Olga Kastelic, Bridgeview,
18 S Luka, evangelist; Julijan, pušč.;
IL; $100: Jen Kovacic, La Grange, IL; $100: Mary
19 N 29. NAVADNA NEDELJA; Izak Jogues, duh. in tov. Mavec, Joliet, IL; $50: Frank Karner, Cicero, IL;
kanadski muč.; Peter Alkantarski, red.;
$50: Frank Jeretina, Joliet, IL; $50: Elizabeta
20 P Vendelin, op.; Contardo Ferrini, tretjerednik.;
Modic, Wenatchee, WA; $50: Anica Lenassi, Brid
21 T Uršula, muč.; Hilarion, Jakob iz Strepe, šk.;
geview, IL; $50: Frances Opeka, Green Oaks, IL.
22 S Marija Saloma, svetopisemska žena; Marko, šk.;
Ob času, ko je treba zaključiti redakcijo te
23 Č Janez Kapistran, red.; Jozefina Leroux, red., muč.;
številke in jo odnesti v tiskarno, ni še gotov seznam
24 P Anton Marija Claret, šk., red. ust.; Martin, op.;
vseh sodelavcev in darovalcev, katerih zasluga je, da
25 S Krizant in Darija (Darinka), muč.;
je medeni piknik kar dobro uspel. Imena in zasluge
bodo torej objavljene v prihodnji številki.
26 N 30. NAVADNA NEDELJA; Tomaž iz Firenz, red.;
V torek, 26. avgusta, je prišel na obisk iz Slo
27 P Sabina, muč.; Frumencij, šk.; Vincenc, muč.;
venije
p. Janez Papa, kaplan v Mariboru, sicer pa
28 T Simon in Juda Tadej, ap.; Fidel, muč.; Cirila, muč.;
Ljubljančan
izza Bežigrada. On ima glavne zasluge
29 S Narcis, šk.; Ermelinda Brabantska, dev.;
za
to,
da
je
Ave
Maria dosegljiva tudi na internetu.
30 Č Alfonz Rodriguez, red.; Marcel, muč.;
Prvi
teden
sem
ga popeljal skozi Cleveland na Nia
31 P Volbenk (Bolfenk, Wolfgang), šk.; Kvintin, muč.;
garske slapove, drugi teden pa v Baragovo deželo,
kjer sva si ogledala glavne kraje delovanja našega
Konec vinotoka dež –
svetniškega kandidata. V soboto, 6. septembra, je
rodovitno leto.
odletel v New York, kjer je ostal do 13. septembra,
Prej ko v kozoprsku listje odpade, ko se je vrnil v domovino. Seveda je bilo tudi z nje
rodovitnejše bo prihodnje leto. govim obiskom tako, kot je z večino: premalo časa,
da bi lahko bile izpolnjene vse želje glede ogleda
Vinotoka deževanje –
te dežele. To je nekako tako, kot tista dama, ki po
grudna bo vetrov divjanje.
trgovinah išče čevlje, ki bi bili znotraj številka 11,
Če vinotoka mraz in burja brije, zunaj pa 6. Do zdaj jih še ni našla.
P. Bernardin
prosinca in svečana sonce sije.

OKTOBER – VINOTOK

Ni dobro za človeka, če se mu hitro predobro godi.
Prelehko se dobrega razvadi, težko, težko pa odvadi
in po preranih dobrotah za vselej svojo zadovoljnost zgubi.
bl. Anton Martin Slomšek
2008 – AM – OKTOBER
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IZ PISMA VSEM KRISTJANOM
sv. Frančišek Asiški

Ker sem služabnik vseh, sem dolžan vsem služiti
in oznanjati blagodišeče besede mojega Gospoda.
P. Vladimir Kos – Tokyo
V zavesti, da zaradi bolezni in slabosti svojega tele
sa ne morem osebno obiskati vsakogar, sem se
SVETEMU IZ HRIBOV UMBRIJE
torej odločil, da vam s tem pismom in sporočilom
To niso sanje, to pričakovanje:
podam besede našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki je Očetova beseda, in besede Svetega Duha, ki
da Svetemu iz hribov Umbrije
»so duh in življenje«.
rokó bom stisnil – duhu duh neznan,
Najvišji Oče nam je iz nebes po svojem svetem
hvaležen za do Jezusa ljubezen.
angelu Gabrijelu oznanil, da bo njegova Beseda,
tako zelo vzvišena, tako sveta in tako veličastna,
“Berač asiški” ga časté po svetu –
prišla v telo Device Marije. Iz Marijinega telesa si je
oh, ko bi malce ga posnemali…
privzela resnično meso naše človeškosti in krhkosti.
A meni je od Jezusa prevzet,
Čeprav je bil [Gospod] bogat nad vse, je vendar
od Njega, ki Prijatelj hoče biti.
hotel na svetu zase in za preblaženo Devico, svojo
mater, izbrati uboštvo.
Prijatelj Božji Sin – je kaj še lepše?
Tik pred svojim trpljenjem je obhajal veliko
Je kaj pod nebom bolj mogočnega?
noč s svojimi učenci; vzel je kruh, se zahvalil, ga
blagoslovil in razlomil ter rekel: Vzemite in jejte, to
Prijatelj, ki je Vino, ki je Hleb –
je moje telo. In vzel je kelih in rekel: To je moja kri
da lažje drobno Ga srce objame.
nove zaveze, ki se bo za vas in za mnoge prelila v
odpuščanje grehov.
Potem je prosil Očeta govoreč: »Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene«. In »njegov pot je postal
kakor kaplje krvi, ki so tekle na zemljo«. Vendar je svojo voljo položil v Očetovo voljo in molil: Oče, zgodi se
tvoja volja, ne kakor jaz hočem, amapak kakor ti. Očetova volja pa je bila, da bi njegov blagoslovljeni in
slavni Sin, katerega nam je dal in ki je bil rojen za nas, daroval samega sebe s svojo krvjo na oltarju križa v
žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo, temveč za naše grehe; in zapustil nam je zgled,
da bi hodili po njegovih stopinjah.
Hkrati hočem, da bi se po njem vsi zveličali in ga prejemali s čistim srcem in neomadeževanim telesom. A
malo jih je, ki ga hočejo sprejeti in se po njem zveličati, čeprav je njegov jarem prijeten in njegovo breme
lahko.
Tisti, ki nočejo okušati, kako dober je Gospod,
in ljubijo bolj temo kakor luč ter nočejo spolnjevati
božjih zapovedi, so prekleti. O njih pravi prerok:
Prekleti, ki se oddaljujejo od tvojih zapovedi. Toda
kako srečni in blaženi so vsi, ki ljubijo Gospoda in
delajo tako, kakor pravi sam Gospod v evangeliju:
Ljbi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso
dušo in svojega bližnjega kakor sam sebe.
Ljubímo torej Boga in ga molímo s čistim srcem
in s čisto dušo, kajti on, ki to želi nad vse, pravi:
Pravi molilci bodo molili Očeta v duhu in resnici.
Vse namreč, kateri ga molijo, ga morajo moliti v
duhu in resnici. In hvalímo ga in molímo podnevi
in ponoči govoreč: Oče naš, ki si v nebesih, kajti
treba je vedno moliti in se ne naveličati.
Sv. Frančišek in gubbijski volk
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NEDELJSKE MISLI
5. oktober
27. navadna (rožnovenska) nedelja
ZLOBNI NAJEMNIKI BODO ZAVRŽENI
Mt 21,33-43
Prilika o vinogradnikih v Matejevem evangeliju se
navdihuje ob odlomku iz preroka Izaija, ker je vino
grad izvoljeno ljudstvo, lastnik je Bog, vinogradniki so
voditelji ljudstva, dedič pa je sin, torej Kristus. Mesto
te prilike v Matejevem evangeliju pa kaže zavest mlade
krščanske skupnosti v odnosu do judovstva – kristjani
so “resnični” Izrael, ki bo Bogu dal pridelek njegov
ega vinograda. Ne smemo namreč pozabiti, da je bil
evangelij napisan, ko so prvi najemniki – Judje – že
umorili dediča – Kristusa –, saj je nastal po Kristusovi
smrti in vstajenju. Iz tega jasno izhaja prepričanje, da
se je izvoljenost Izraela s staro zavezo končala, da so
pravo izvoljeno ljudstvo zdaj kristjani.Kazen za umor
Sina evangelist ne vidi v razdejanju Jeruzalema, ne v
smrti judovskih prvakov, ampak v tem, da je bilo Božje
kraljestvo odvzeto starozaveznemu Izraelu. Kot pravi
pregovor: delali so račun brez krčmarja. In tako ga
dela človeštvo še danes, ko zavrača vse preteklo kot za
starelo in neuporabno ter živi v prepričanju, da ga bo
odrešila tehnika in ekonomija. Posledice pa poznamo:
denar je vedno manj vreden, cene gredo gor, pa še
spremembe podnebja in naravne katastrofe so tu. Bog
pač jasno kaže, kdo ima vajeti v rokah.
12. oktober
28. navadna (rožnovenska) nedelja
VSI SO POVABLJENI
Mt 22,1-14
Preprostejšo obliko prilike o povabljenih na po
jedino, ki je bližja skupnemu viru, najdemo v Lukovem
evangeliju: tam gre za navadno meščansko pojedino,
pri Materju pa za svatbo kraljevega sina. Prav ta spre
memba nam dokazuje, da gre v Matejevem evangeliju
z njen eshatološki smisel: to je “mesijanska svatba”,
svatba Jagnjeta ob koncu časa, o kateri govori Razode
tje, zadnja knjiga Nove zaveze. Kralj pri svojem drugem
povabilu dela celo neke vrste reklamo za svojo gostijo;
v bistvu torej točno to, kar je Bog počel s starozaveznim
izvoljenim ljudstvom skozi vso njegovo zgodovino,
pa ni dobil pravega odziva. Tu nastopi nov element:
»Pojdite na razpotja in povabite na svatbo, katere koli
najdete.« Iz tega ukaza odseva zavest prvih krščanskih
skupnosti, da vstaja nova “Cerkev poganov”. Služabniki
so zbrali vse, dobre in hudobne, toda kralj vrže ven ne
vrednega človeka: vsak, ki je povabljen, mora dokazati,
da je povabila vreden. To je tudi podoba Cerkve skozi
vso zgodovino in v današnjih dneh prav tako. Vsi so
povabljeni vanjo, vendar sama formalna pripadnost
s krstom še daleč ni dovolj. Krst je komaj uvajanje,
začetek, ki mu sledijo drugi zakramenti, cilj vseh zakra
mentov pa je podpora pri dejavnem življenju po veri.
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Vsi, ki pridejo v Božjo hišo, se morajo zavedati, da jih
čaka tudi sodba, ki se ji nihče ne izmakne.
19. oktobra
29. navadna (misijonska) nedelja
DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA
Mt 22,15-21
Na provokativno vprašanje, ali se sme cesarju pla
čevati davek ali ne, je Jezus odgovoril: »Dajte cesarju,
kar je cesarjevega in Bogu, kar je božjega.« Gre torej
za načelo, kakšen naj bo odnos kristjana do države in
vlade, posebno če sta ti dve krivični ali celo nelegi
timni. Vsak kristjan ima svoje obveznosti do družbe,
države in oblasti, vendar vse do neke mere. Vsaka
oblast, ki ne upošteva človekovih osnovnih pravic,
med katerimi je ena glavnih svobodno izpovedovanje
vere, je nelegitimna in nima pravice sklicevati se na
načelo, da je vsaka oblast od Boga. Proti taki oblasti
tudi kristjan ne samo sme, ampak celo mora uporabiti
vsa zakonita sredstva, da jo pomaga onemogočiti, pa
naj se ta oblast imenuje fašizem, nacizem, komunizem,
postkomunizem ali kako drugače. Primer take oblasti
je Kitajska, kjer gre komunistom za isto, za kar gre tudi
slovenskim (post)komunistom: za vsako ceno ostati na
vladi. Kršenja človekovih pravic nujno povzroče upor
ljudi, kar je njihova pravica in dolžnost in nihče jim
danes v mednarodni skupnosti ne očita, da ravnajo
narobe. Kristusov odgovor v bistvu nalaga kristjanu
njegove politične odgovornosti, ki so zadeva vesti. In
prizadevanje za človekove pravice je prva med njimi.
26. oktobra
30. navadna (žegnanjska) nedelja
LJUBI BOGA IN BLIŽNJEGA
Mt 22,34-40
Poudarek na vprašanju saducejev je, katera je naj
večja zapoved. In Kristus razloži, da je ljubezen do Bo
ga in do bližnjega največja. Največja: tudi zapovedi so
razvrščene po določeni vrednostni oziroma obveznost
ni lestvici. To je bistveno za vsakdanje življenje: pogosto
se človek znajde v položaju, ko ga vežeta dve zapovedi,
pa ju je nemogoče istočasno izpolniti. Takrat je lest
vica njihove obveznosti še kako važna, da se človek
prav odloči, katero bo izpolnil in ji dal prednost pred
drugo. Kot primer lahko služi naslednje. Kaj je prav: za
pustiti pomoči potrebnega bolnika (kršitev zapovedi
ljubezni), da bi se udeležil nedeljske maše (izpolnitev
cerkvene zapovedi) ali obratno. Odgovor je jasen na
prvi pogled. Seveda pa mora ob takem presojanju in
odločanju biti izključena vsaka lahkomiselnost in še
toliko bolj vsaka sebičnost. Edino merilo je in ostane:
človekova prav oblikovana vest. Samo nanjo se more
človek v svojih odločitvah z gotovostjo zanašati. Zato
je toliko bolj pomembno, da za oblikovanje svoje vesti
skrbimo, predvsem pa, da nam zaradi neprestanega
prizadevanja, da bi se iznebili odgovornosti, vest ne
otopi, kar je zelo splošen pojav, saj so mnogi prepriča
ni, da so grehi odpravljeni in da vsak lahko mirne vesti
počne kar hoče. Takim izgovarjanje na vest ne pomaga
zdaj in jim ne bo pomagalo ob zadnjem obračunu.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona
nadaljevanje

Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti

nadaljevanje

Po travnatih planjavah drevijo žirafe, ki sežejo z
glavo do 6 metrov visoko in
lahko obirajo listje tudi z višjih
vej. – Z izredno hitrim in lah
kotnim tekom se odlikujejo
krasnooke gazele in antilope.
Živijo v čredah, včasih po več
sto skupaj. Lepo jih je gledati
v diru; zdi se, kakor bi plavale
nad zemljo, ker odskakujejo z
vsemi štirimi vitkimi nogami
hkrati in se zemlje komaj do
tikajo.
Vzhodnosudanski črnci
se mnogo vojskujejo; rod je
sovražen rodu. Za vsako malen
kost izbruhne vojska, zlasti
za krave ali za žene. O vojski
Žirafa
odločajo poglavarji in jih sveto
valci. Vendar te vojske niso prehude: dva ali trije padejo,
nekaj je ranjenih; pa se že začno pogajati za mir. Dá se
nekaj govedi in vse je spet dobro. Z bojevniki gredo na
vojsko tudi žene, da jih oskrbujejo s hrano. Ranjenim
izsesajo strup zastrupljenin puščic in jim strežejo;
če umro, jih objokujejo. Ženski se na vojski ne zgodi
nič žalega; sramotno bi bilo,
če bi jo kdo usmrtil. – Kot
orožje služijo črncem lok in
tul s puščicami, kij in ščit,
prevlečen s slonovo kožo,
zlasti pa sulice, ki so tako
ostre, da se tudi brijejo z nji
mi; zmeraj jih nosijo s seboj.
Nikjer v vzhodnem Suda
nu ne zasledimo zemljiške
odvisnosti, kakor je bila na
primer med grofi in tlačani.
Gazela
Kmet je zmerom bil popoln
lastnik zemlje in jo je obdeloval samo zase.
Vsaka vas ima svojega poglavarja. Njegova oblast je
dedna, ali pa ga sproti volijo. Oblasti nima velike, ker
o vseh skupnih zadevah odloča svet vaških mož, ki
se zbirajo pri poglavarju. Kdor hoče na posvetovanju
govoriti, stopi v sredo. Svojo misel razpleta na široko
in nihče ga ne sme prekiniti; šele ko je končal, se oglasi
govornik z nasprotnim mnenjem.
Na svojo zemljo in domovino s zamorci silno ponos
ni. Pravijo, da imajo samo oni pravico živeti v njej. Zdi
se jim samo po sebi razumljivo, da si mora vsak tujec
šele z darovi dobiti in potem obnavljati dovoljenje, da
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biva pri njih. Zato so od misijonarjev jemali darove brez
hvaležnosti in zahvale, češ: tujci so, želijo se okoristiti
s tem, kar je samo naše. – Imeli so jih za begunce iz
Evrope, ki bodo zdaj v njih deželi uživali varnost in mir.
Tudi so si mislili: ko nam govorijo o Bogu, ko nas učijo
moliti in nas vabijo k službi božji, ko poučujejo naše
otroke, iščejo pri tem le svojo korist in svoje sebične
namene, ki jih mi, črno ljudstvo, ne poznamo. Da jih
torej hodimo poslušat in z njimi molit in da jim dajemo
svoje otroke v šolo, ustrezamo njihovim željam in dela
mo v njihovo korist; zato nam morajo dajati nagrado in
darove. Vsiljivo beračenje po misijonskih postojankah
so imeli za svojo naravno pravico.
Tudi zamorci bolehajo v svoji domovini, ne smo
beli priseljenci. V suhi dobi je mnogo bolezni, ker zelo
vročim dnevom večkrat sledijo občutno hladne noči.
Najbolj nevarni so prehodi iz ene dobe v drugo; ker
namreč nimajo obleke, še bolj čutijo toplotne spre
membe. – Njihove koče so slabe in nezdrave. Prehrana
je neredna, včasih zelo borna, ali pa je sploh ni; zato je
telo manj odporno. Za mrzlico, ki je največ naših misi
jonarjev spravila v grob, se pa ne menijo dosti in se po
njej navadno hitro popravijo; vendar tudi oni umirajo
zanjo. Največ jih poberejo influenca, pljučnica, jetika,
griža in črne koze, ki so jih zanesli mednje Arabci.
Mnogi bolehajo na očeh. Nadležna bolezen je tudi
frentík, ki jo povzroča dolga glista: zajé se v noge ali
drugam in raste in raste, če se ji ne iztrga glava.
Šteti ne znajo več kot do deset, ker štejejo na prste in
kažejo nanje. Zato tudi ne vedo, koliko so stari. Mesece
štejejo po luni, leta pa po rasti mlade trave; ko začne
mlada trava poganjati, imajo poseben praznik.
Verske nazore Nilotov so preučili narodoslovci šele v
zadnjem času. Vedo, da biva Najvišje bitje, Bog. Njegove
ga bistva nihče ne more spoznati; nekoliko ga poznamo
iz njegovih del, iz stvarstva. Najbolj značilna lastnost
Najvišjega bitja je dobrota, usmiljenost. Rod Ačolo ga
imenuje “Oče”. Ko mu izrekajo čast, zahvalo ali prošnjo,
ne uporabljajo določenega stalnega besedila, ampak
govorijo z njim z lastnimi besedami, v kratkih stavkih.
Če jim ne gre kaj po sreči, ga vprašujejo, kako to, da jim
ni pomagal, saj je dober in zelo mogočen. Preden odide
sin na vojsko, mati nad njim prosi, naj ga Lubanga (Bog)
varuje. Tudi Šiluki se ob različnih prilikah obračajo
na Boga, Džouka. Mnogokrat se sliši vzklik: »Džuok,
pomagaj mi!« Govorijo mu: »Džuok, ustvaril si me in mi
dal življenje; pomagaj mi torej!« Spoštljivo pa dostavijo:
»Seveda, zapovedati ti tega nihče ne more.« Dinka, ki so
zelo verni, imenujejo Boga “Nhialih”, to je: “V višavah
bivajoči”. Kadar ga kaj prosijo, se ponižajo pred njim,
na primer: »Nhialih, poslušaj svoje sinove in usliši njih
besede! Pred teboj smo kakor žuželke.«
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brali smo...
AMAN — V nedeljo, 20. julija, je prejel škofovsko posve
čenje novi alžirski nadškof Ghaleb Moussa Abdal
lah Badr, doma s severa Jordanije. Glavni posvečevalec
je bil novi jeruzalemski latinski patriarh Fouad Twal,
imenovanje »pravega Arabca« za nadškofa v Alžiru pa
je »ob vsem spoštovanju do njega« povzročilo različne
odmeve, saj večina sedanjih katoličanov v tej nadškofiji
prihaja iz nearabskega okolja.
BEIJING — Ob uspehu Brežičana Primoža Kozmusa na
Olimpijskih igrah je dr. Gobec posredoval naslednje elek
tronsko sporočilo iz Slovenije: “Dragi prijatelji onkraj luže,
Kozmus je pravkar zabrisal kladivo dovolj daleč za zlato
medaljo. Če bi zabrisal še srp tako daleč bi verjetno
mrknil komunizem pri nas. Sedaj imamo 1 zlato, 2
srebrni in 2 bronasti medalji. Če preračunamo to na število
prebivalcev smo nedvomno naj-najboljši na svetu.
LINZ — Od 8. do 24. avgusta so v Schläglu v Avstriji
priredili že 39. mednarodne dneve orglanja. Letos
so igrali na orglah Arpa Schnitgerja v župnijski cerkvi v
Oeppingu, Andresa-Putza iz leta 1634 v župnijski cerkvi v
Aigenu in na novih orglah v samostanski cerkvi v Schläglu,
kjer je med drugimi nastopil tudi slavni milanski orgelski
virtuoz Antonio Caporaso.
FLORIDA — Franz Xaver Brandmayr, duhovni asistent
Molitvene zveze za mir med narodi cesarja Karla I. (za
blaženega ga je 3. oktobra 2004 v Rimu razglasil papež
Janez Pavel II.), je povedal, da so skončali preverjanje
čudeža na priprošnjo bl. Karla I. in zadevo predali
Rimu. Tam bodo odločili, ali bo zadnji avstrijski cesar
prištet tudi med svetnike.
DUNAJ — Predsedovanje avstrijske družbe za razvoj
“Oikokredit Austria” je prevzel dolgoletni generalni direktor dunajske deželne banke “Raiffeisen” Peter Püspök. Ob
nastopu službe je povedal, da družba, ki je bila ustanov
ljena na pobudo Svetovnega sveta cerkva, že več kot
30 let pomaga ljudem in ustanovam “z idejami” v Afriki,
Aziji in Latinski Ameriki, da ne životarijo v revščini.
CANBERRA — Predsednik avstralske vlade Kevin Rudd
je papežu Benediktu XVI. 21. julija ob slovesu od te države
predstavil Tima Fisherja kot prvega stalnega in
izključno v Rimu bivajočega veleposlanika pri
Svetem sedežu. Doslej je to nalogo opravljal avstralski
veleposlanik na Irskem.
BERLIN — Predsednik nemške škofovske konference,
nadškof Robert Zollitsch, je opozoril na nevarnost, da
bodo starejši ljudje, če se bo uveljavila evtanazija,
živeli pod pritiskom, da so odveč, ne bodo pa deležni
polnega človeškega dostojanstva, ki jim pripada. Zato je
treba okrepiti skrb zanje.
DUNAJ — Duhovo gibanje “cursillo”, ki ustanavlja majh
na krščanska občestva, v katerih člani spodbujajo versko
življenje po župnijah, je 9. avgusta slovesno praznovalo
80. rojstni dan klaretinca p. Joseja M. Garcia-Cas
calesa, ki je gibanje prinesel v nemški jezikovni prostor,
v njem pa je zaslovel tudi kot duhovni pisatelj.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. bo 19. oktobra obiskal
Marijino božjepotno svetišče v Pompejih, posvečeno
rožnovenski Materi Božji. Svetišče v Pompejih je nazadnje
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oktobra 2003 obiskal papež Janez Pavel II. Z romarskimi
središči v Assisiju, Padovi in San Giovanni Rotondu spada
med najbolj obiskane romarske kraje v Italiji.
PORT-AU-PRINCE — Na Haitiju so neznanci ugra
bili 35-letno redovnico s. F. Dumervil. Za njeno
izpustitev zahtevajo odkupnino v višini 60.000 ev
rov. Ugrabitelji so napadli avtobus, v katerem se je peljala
redovnica, oropali vse potnike, redovnico pa odvedli s
seboj v neznano.
VATIKAN — Tajnik Papeškega sveta za pastoralno
oskrbo preseljencev, nadškof Agostino Marchetto, je ob
zadnjih poostritvah ukrepov italijanske vlade v zvezi s
priseljenci in begunci izjavil, da mora Italija spoštovati
mednarodne predpise glede ravnanja z begunci,
iskalci zatočišča, Romi, žrtvami trgovine z ljudmi
ter drugimi, ki so se znašli v velikih življenjskih
težavah. Torej, spoštovati temeljne človekove pravice.
JERUZALEM — Latinski patriarh v tem mestu Fouad
Twal je potrdil, da bo letos o božiču začela oddajati prva
krščanska radijska postaja v Sveti deželi. Ima že vsa
potrebna dovoljenja, sedež pa bo imel v katoliški župniji
Taybeh, deset kilometrov vzhodno od Ramale, kjer živijo
skoraj sami kristjani.
CELOVEC — Pastoralna služba za duhovno oskrbo
turistov krške škofije je dobro poskrbela za številne
obiskovalce, ki letos poleti preživljajo oddih na
avstrijskem Koroškem, z mašami v najbolj obiskanih
krajih v nižini pa tudi po gorah. Geslo tovrstne duhovne
oskrbe je: “Nimamo odprto le ob nedeljah”.
VATIKAN — Papeški svet Cor unum je objavil, da je
ustanova Populorum progressio, ki jo je leta 1992
ustanovil papež Janez Pavel II., za 200 razvojnih projektov
v letošnjem letu v Latinski Ameriki namenila 2,1 milijo
na dolarjev. Denar bodo večinoma porabili za preskrbo
s pitno vodo, izboljšanje pridelave hrane, ustanavljanja
malih podjetij in izobraževanje.
HARROLD, TX — V šolskem območju Harrold v Texasu
bodo učitelji lahko prihajali v razrede oboroženi s
pištolami, kar so odobrili vsi zadevni državni uradi. Na
znanili so tudi, da je teksaški rabelj v Huntsvillu izvršil letos osmo smrtno obsodbo — povprečno eno na mesec.
WASHINGTON — Povsem nepričakovano je bilo odkritje, da glavni poljedeljski pridelek v Združenih
državah Amerike ni koruza, pšenica niti bombaž,
ampak marihuana, je sporočila agencija Fides pri Kon
gregaciji za evangelizacijo narodov.
CIUDAD DE MEXICO — Od 3. do 8. avgusta je bila tu
XVII. mednarodna konferenca o aidsu. Katoliška
Cerkev je vodilna v svetovnem boju proti aidsu, čeprav
javno mnenje ne prizna vsega njenega dela. Predsednik
Papeškega sveta za pastoralo zdravja kardinal Javier Lo
zano Barragan pa je spomnil, da 25 % obolelih za aidsom
na svetu oskrbujejo katoliške ustanove .
BUENOS AIRES — Odnosi med Vatikanom in argen
tinsko vlado so še zmeraj vidno napeti. Predsednica
Cristina Fernandez de Kirchner tako kot njen predhodnik
na tem mestu, njen mož Nestor Kirchner, ne kaže velikega
zanimanja za stike s Cerkvijo.
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Niko Kuret

ob koncu oktobra

sv. SIMON
in
JUDA
28. vinotok
Na koncu oktobra godujeta apostola Simon in Juda,
ki sta misijonarila po Mezopotamiji in Perziji, kjer
sta doživela mučeniško smrt; Simona so po legendi
prežagali, Judo pa baje kamenjali. Posebno k sv. Judi
(Judi Tadeju) se verniki v zadnjih desetletjih zelo
zatekajo v izrednih težavajh, v katerih rad pomaga.
Svoje dni je veljal godovni dan sv. Simona in Jude že
za začetek zime, kakor pravi naš pregovor: Simon in
Juda se snegom probuda. Na Goriškem so menili: Če
v god sv. Šimna in Juda dež gre, ni drugo leto hrušk.
Na Kranjskem so svetnikoma posvečene tri župnijske
cerkve in tri podružnice, na Štajerskem pa samo ena
župnijska cerkev. Drugod na Slovenskem nimata
svetišč.

sv. VOLBENK
31. vinotok
Mesec vinotok se sklene z godom sv. Bolbenka ali
Bolfenka, v Beneški Sloveniji Štoblenka, nemškega svet
nika (Wolfgang, rojen 924, pokopan v Regensburgu), ki
je misijonaril po nekdanji rimski provinci Noriku. Po
legendi je postavil cerkev ob Aberskem jezeru (Aber
see) na Zgornjem Avstrijskem. Kraj, kjer na bi cerkev
stala, je svetnik določil tako, da je v določeno smer
vrgel sekiro. To dejanje je bilo star pravni obred in je
pomenilo, da je nekdo priposestvoval kakšno zemlji
šče. Legenda je prišla tudi k nam. Pesem iz begunjske
okolice na Gorenjskem to potrjuje:
»Volbenk, zadgej sekirico!

Tam t’ bomo déval cerkuco!«
Volbenk vrgu skirco,
tam so mu déval cerkuco.
Pridružil se ji je drug legendarni motiv, ki ga sre
čujemo, postavim, v povedkah o mostovih, katerih
zidavo je motil hudobec in ki se zato imenujejo “hu
dičevi mostovi”. Tudi zidavo Volbenkove cerkve je
motil hudobec:
Kar so po dnev’ naredli,
po noč jem je vse podru
le ta hudoba kljubovna.
Sv. Volbenk se nazanje
domeni s hudobcem, da
mu bo dal prvega romar
ja, če bo pomagal »devat
cerkuco«. Hudoba prista
ne, Volbenk pa:
… dol pokleknu je,
prosu je gospod Boga,
da b’ mu dav anga
tacga romarja,
de b’ na mu dušice nič.
sv. Volbenk
Res pride po cesti volk, »volkec», napravljen kot
romar, s palico (»v ustih«) in brašnom (»brešencem«)
na vratu. Hudoba se brani, toda Volbenk odgovarja:
»Sej se nisva zglihova za dušco nič,
le za ta prvga romarja.«
Hudoba se razsrdi –
hudoba popade volkeca
in zleti za oltarjem ven:
še dandanašnji je luknja tam;
kdor ne vrjame, naj gre gledat sam.
V ljubljanski nadškofiji ima sv. Volbenk tri podruž
nice. Pesem utegne biti v zvezi s Sv. Volbenkom na Logu
v Poljanski dolini. Legenda je z istimi motivi znana tudi
na Štajerskem, kjer ima sv. Bolfenk župnijsko cerkev
na Kogu. Sicer pa ima mariborska nadškofija še eno
župnijsko cerkev in dve podružnični cerkvi posvečeni
sv. Bolfenku, koprska pa samo eno podružnično cer
kev. V našem stenskem slikarstvi se je ohranilo več
podob, na primer freska sv. Volbenka v Crngrobu, delo
mojstra Bolfganga iz leta 1453.
Notranjski pregovor pravi: Šentólbenska repa
nikoli ne fali.

Simon Zelot in Juda Tadej
Izvor imen: Simon je hebrejsko ime Šimon, ki izhaja iz besede “šama”, kar pomeni “poslušati, uslišati”.
Simonov pridevek Zelot pomeni “Gorečnik”. Ime Juda pomeni “slavljeni”, Tadej pa “moja radost, srčni”.
Juda Tadej je predvsem priprošnjik v hudih stiskah in brezupnih zadevah,
Simon pa zavetnik barvarjev, strojarjev, usnjarjev, tkalcev, zidarjev, gozdnih delavcev in sekačev.
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jugovzhod Slovenije
belokranjska črnina, cviček in šmarnica

Belokranjski vinogradi

Zlepa nima para pogled, ki se odpre vrh gorjanske
ceste, z “Vahte” po prelepi deželici BELI KRAJINI.
Bela Krajina je bila že od nekdaj vinogradniško
področje. Od Brezove rebri v semiški fari skozi pla
ninsko in črnomaljsko faro notri do Tanče gore – šest
ur hoda – se vije nepretrgan venec vinogradov. Naprej
od Tanče gore je kraški svet, ki na njem trta ne raste.
Vinograde pa srečamo spet v dragatuški in poljanski
fari, okoli Vrha in Vinice. Če se na Vinici obrnemo na
levo, pridemo v preloško in adlešičko faro. Tod se spet
širijo vinogradi, ki prenehajo na ravnini podzemeljske
fare; ne docela, zakaj na Kučerju spet raste trta. Prelepe
lege so po metliški in radoviški fari. Ob vznožju Gorjan
cev naposled trta izgine.
V Beli Krajini sta bila svoje dni pšenica in vino glav
na pridelka. Vinu je že v prvi polovici 19. stoletja cena
močno padla, odkar so smeli Štajerci svoje vino brez
težav pošiljati na Kranjsko. Gorenjci so si ga dovažali z
majhnimi stroški po Savi. Vendar je sledilo več slabih
letin. Bogatini so v dobrih letih, ko je imelo vino majh
no ceno, pokupili vsega in siromaki so ga jim prodajali,
da so imeli vsaj nekaj dohodka. V slabih letih so bili
siromaki brez vsega, bogatini pa so prodajali svoje za
loge po visokih cenah.
Trtna uš je bila zato za Belokranjce še prav posebna
nesreča. Zaostali kmetovalci so se le stežka privadili
amerikanki, novi trti, ki o njej poje že belokranjska
ljudska pesem:
Preljuba vinska trtica,
veselje našga srčica:
čez morjé prepélana,
v hribček zasájena,
od kmetiča obdelana,
od Jezusa požegnana…
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Zahtevala je globoko rigolanje, zlasti pa škropljenje,
ki so ga spočetka opuščali. Draga šola jih je izučila, da
brez škropljenja ne gre.
Dolenjc pa mora znati
svoj vinograd obdelvati.
Če ga delal prav ne bo,
bo pa pil vodo!
Trgatev napoveduje  Beli Krajini sv. Mihál (29. sep
tembra).
Po starem so nabrano grozdje spravljali v kadi in
korita, po njem hodili ali ga s kiji in koli tolkli. Mošt je
tekel v posode pod koriti. Vino so spravljali v vedrih,
ki so držala kakih 28 litrov in v za polovico manjših
barilcih.
Saj ne manjka veselja pri belokranjski trgatvi. Za
nimivo pa je, da je v primerjavi z drugimi slovenskimi
pokrajinami zbranih le malo pesmi o trti in vinu:
Dobro je vince
iz Tanče gorice,
blažene so ročice,
ké so ga kópale…
In še manj je med njimi razigranih:
Vince je poraslo,
teče kakor maslo,
maslo je, maslo je
le-to vince drašičko.
Srce je gorelo,
vince je cvetelo,
cvetelo je, cvetelo je
kot ta bela lilija…
Znamenita je belokranjska črnina, toda dosti bolj
znan in razširjen je dolenjski cviček.
Srečna je dežela ta, ki cviček ima, pravi stari rek.
Ta dežela se razteza danes po Dolenjskem gričevju


Takole “raste” cviček
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med Savo in Krko in po
predgorju Gorjancev
(“Podgorje”). To so pod
ročja starega vulkanske
ga pepela, le-ta daje trti
tiste posebnosti, ki so
značilne za cviček. Vino
gradi so pokivali DO
LENJSKO že v starem
veku. V srednjem veku
je bilo Dolenjsko del ta
ko imenovane Kranjske
marke, njeno vino so ime
novali “marvin” (Marwein iz Markwein), ki ga omenja
tudi Valvasor. Po prihodu Francozov in z odpravo
starega vinogradniškega reda, ki ga je z vso strogostjo
vzdrževala “gorska palica”, so začeli kmetje svoje vi
nograde zanemarjati. Posledica je bila propadanje
trte in kakovosti vina. Postajalo je čedalje bolj kislo.
Tedaj se ga je prijeli ime “cviček” baje zato, ker so po
nemško pravili, da ščiplje (er zwickt). Cvičku sta trtna
uš in propad starih trt prinesla rešitev. Začela se je
obnova vinogradov, začelo se je umno ravnanje s trto
in smotrno kletarjenje. Kakovost cvička se v zadnjem
času stalno boljša.
Ne glede na to je cviček pojem dolenjskega veselja,
vino, ki mu v zadnjem času pripisujejo tudi posebne
zdravilne moči. Njegova značilna kislina je njegova
odlika, zavoljo te kisline in drugih plemenitih sestavin,
ubranih v svojevrstno skladnost, se že uvršča v razred
odličnih vin.
Trgatev je na Dolenjskem bolj pozna, včasih šele
o sv. Tereziji (15. oktobra). Vaščani so najemali vsako
leto nekoga, da je grozdje stražil; plačevali so ga v de
narju ali pa v vinu. Trgatev ali “oberatev” je bila in je
za Dolenjca še zmeraj najlepše opravilo v letu, pravi
praznik. Oznanilo jo je streljanje topičev, “štukov”, ki
so sprejeli vase tudi do pol kile smodnika; streljali so
med oberatvijo.
Pri premožnejših hišah zakoljejo za to priložnost
prašička, ovco, nekaj kokoši, zakaj “berači” morajo biti
praznično postreženi. Obirajo navadno ženske, fantje
pa nosijo grozdje v brentah. Preden začno trgati, “obi
rati”, rečejo po starem: »Sveti božji križ!« In ko končajo
eno vrsto, ne pozabijo vzklikniti: »Čast Bogu, vragu pa
figo!« Vsak brentač ima palico, za vsako brento zareže
zarezo v palico, da ve, koliko brent je prinesel.
Grozdje, ki so ga iz brent stresli v korita, so včasih
najprej “zdrešali” z “dreševnikom”, ga tolkli s kiji in
koli, tudi po njem hodili. Mošt je tekel v posodje pod

koriti. Poročilo izza 150 let pravi, da kmetje navadno
le v kadi »z očejenimi nogami« grozdje »pohodijo« in
tlačijo, dokler ni vse zmečkano. »Juha se pozajemlje,
skozi rešeto v čeber precedi in brž v sod nosi. Kar na
rešetu ostane, je še dovolj dobre juhe, ki jo v preši iz
tropin dobe…« Na neprešane tropine vode prilijejo, vse
skupaj sprešajo in dobe pijačo, ki jo pijejo spomladi
in poleti pri delu in ji pravijo “pikolit” (“vin piccolo).
Vino pa so ob boljših letinah zmerom prodajali in ga
le nekaj prihranili zase.
Medtem ko si v pravih okoliših cvička prizadevajo
za čim boljšo kakovost vina, pa se drugod po Dolenj
skem, kjer tla niso tako ugodna, trti tudi ne marajo
odpovedati. To so v glavnem zelo revna področja,
kakršna je, postavim, SUHA KRAJINA. Tod se drže
“amerikanerja”, ki je resda odporen proti trtni uši in
peronospori. Samorodnice
ne rasto samo v brajdah ob
hišah; vzpetine, ki se vzdigu
jejo iz suhokrajinske planote,
so porasle s “šmarnico” in
preprežene z zidanicami.
Prav kakor druge trte zahteva
šmarnica trdo delo, za kar da
je vino, ki je v večjih količinah
strup, ker vsebuje metilni
alkohol. Ta trgatev je tudi
v Suhi Krajini vesela kakor
drugod, strupene pijače pa
so vajeni, da jim niti ne škodi
– celo otrokom jo dajejo za
Šmarnica
zajtrk. Pijo vino vsi – saj vode
primanjkuje in hodijo ob suši kilometre daleč ponjo.
Šmarnica je boleče poglavje. Nekoč je bilo treba
plačevati poseben davek od vsake trte. Ljudje je niso
opustili, rajši so plačevali davek. Kako bi opuščali vi
nograd? Že Levstik je izvedel: »Nograd je moj, v zemljo
ga sabo ponesem, ko bi le mogel ali hotel!…« Brez vina,
takšnega ali drugačnega, ni življenja:
Vinček moj, vinček moj,
bod ti moj, jaz sem tvoj.
Vince bom pil pa
dokler bom živ.
Dogaja se, da celo po drugih vinogradniških okoli
ših mečejo žlahtno grozdje in šmarnico v isto kad. To
je nevarnost za veljavo vin, saj priča šmarnica o zaosta
losti. In le o zdravem vinu poje pesem, če pravi:
Vince je zraslo na trtici,
zlivaj ga k srčeci.

Kristus ni spremenil vina v vodo, ampak vodo v vino.
Več jih utone v vinu kakor v vodi.
Dobro vino – to je mleko za stare ljudi.
Vino je izdajalec: najprej je prijatelj, potem pa sovražnik.
Ko starec opusti vino, ga išči na drugem svetu.
Pijan, da mački pravi botra.
Dobro vino napravi dobro kri.
Več jih umre od pijanosti kakor od žeje.
Vino je zjutraj svinec, opoldne srebro, zvečer zlato.
Vino noter, pamet ven.
Trezen misli, pijan pove.
Kdor pije, ne da bi bil žejen, in jé, ne da bi bil lačen, zgodaj umre.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

Kdo bo Mesija?
Če smo odkriti, “mesijanski nauk” – če je mogoče ime
novati nauk nek skupek tako zamotanih spoznanj – ni
imel nič, kar bi omogočalo spoznati pričakovanega Mesija.
O tem je veliko Judov bilo istega mnenja, kot ga evangelist
Janez pripisuje nekaterim Jeruzalemčanom: »Kadar pride
Mesija, nihče ne bo vedel, od kod je« (Jn 7,27).
Vendar pa je bilo nekaj podatkov gotovih ali vsaj
splošno sprejetih. Najosnovnejši je, da bo Mesija nadna
ravno bitje, “Božji sin”. Ali ni brati v znanem psalmu
naslednje razodevalne trditve: »Rekel mi je [Gospod]:
‘Ti si moj sin, danes sem te rodil. Zahtevaj od mene, in
dam ti narode v dediščino, v lastnino konce zemlje«
(Ps 27-8). Drugi psalmi in prerokbe kot Danielova
potrjujejo ta vidik. Tako pojmovanje je izoblikovano
na mnoge načine v tistih apokaliptičnih spisih, kjer
se je ne brez zamotanih blodnih predstav izražalo naj
bolj goreče judovsko hrepenenje: Salomonovi psalmi,
Henohova knjiga in Ezrovi apokrifi povzdigujejo to
Mesijevo kraljevanje. Deležen je božjega veličastva,
čeprav ni ravno Bog. Deležen je veličastnih in včasih
grozljivih značilnosti, ki obdajajo Jahveja v Svetem
pismu, je pa tudi, kot pravi eden od psalmov, ki je pri
pisan Salomonu, »pravični kralj, pod katerega vlado ni
grešnosti, usmiljeni kralj prestrašenega ljudstva, kralj
brez greha, kralj, ki nikoli ne omaga, ker je močan v
strahu Božjem«.
Tej ideji se je pridružila druga: Mesija bo tudi “sin
človekov”. Ta izraz, ki je bil skovan v času preroštva
pri Ezekielu in Danielu, je dobil čisto poseben pomen.
Pomeni skrivnostnega poslanca, ki nastopa v Božjem
imenu med ljudmi in mora zato biti deležen človeške
narave. V enem od svojih videnj je Daniel naznanil nje
gov prihod: »V nočnih videnjih sem gledal: Glej, skupaj
z oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov;
dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj.
Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa
ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je
večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo, ki ne
bo uničeno« (Dan 7,13-14). V Henohovi knjigi je Mesija
predstavljen kot nebeško in človeško bitje hkrati, rojen
iz Boga pred začetkom časov in prihranjen dokler ne
pride njegova ura. Zdi se gotovo, da je velika večina
Judov pričakovala Mesija kot »človeka med ljudmi«, ka
kor bo pozneje Trifon izjavil svetemu Justinu. Nekateri
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so poudarjali njegovo
božjo, vsepresežno plat,
drugi (učenjaki Postave
predvsem) pa njegovo
človeško plat; splošno pa
je bila priznana sinteza
obeh prvin.
Vse to pa ni moglo
v resnici odkriti tistega
med “človekovimi sino
vi”, ki je mogel v sebi no
siti Božjo obljubo. V tem
pričakovanju in tej raz
iskavi je celo nekaj gan
ljivega, dramatičnega.
In če je bil Mesija že ro
jen? Če je že začel svoje
kraljestvo, ne da bi jaz
to opazil? Pobožni Judje
Jesejeva korenina
so si morali zastavljati
takšna vprašanja v tesnobi svojih razglabljanj. Kdo
bo? Bo njegovo ime Emanuel, “Bog z nami”, kot je
napovedal prerok Izaija (7,14), ali Jahve sidqenu, “Bog
je naša pravičnost” v skladu z Jeremijevim izrazom
(33,16). Ob pomoči pregledovanja besedil so verjeli,
da so ugotovili njegovo takšno ali drugačno lastnost.
Kot pravil psalm, bo »duhovnik na veke po Melkizede
kovem redu« (Ps 110,4). Vse kaže, da bo potomec
Davida – Izaija je to jasno povedal, ko je tako dobro
opisal prihodnjega kralja: »Mladika požene iz Jesejeve
korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine« (Iz
11,1) in tudi Jeremija potrjuje to prerokbo. Kot Davi
dova dinastija, bo tudi on prišel iz Betlehema, kot pove
prerok Mihej: »Ti pa, Betlehem Efráta, si premajhen,
da bi bil med Judovimi tisočnijami: iz tebe mi pride
tisti, ki bo vladal Izraelu« (Mih 5,1). Sin Davidov bo
gotovo večji od svojega velikega prednika, saj ga David
imenuje svojega Učitelja in ga psalmi kažejo sedečega
na Božji desnici. Te podrobnosti pa narede zadevo še
bolj skrivnostno: vse, kar ga zadeva, se suče v senci in
najsvetlejše vseh upanj se skriva za zaveso tajnosti. Ali
ni Izaija zapisal begajoč stavek, ki ga je za evangelistom
Matejem vsa katoliška tradicija prevedla takole: »Glej,
mladenka bo spočela in rodila sina« (Iz 7,14).
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Stilizirana Jesejeva korenina

In ko bo prišel, ali bo mogoče prepo
znati način kako izvaja svoje vladanje?
Pač ne, ker se tudi o tem pojavljata dve
podobi, ki ju vse judovsko razumništvo
ni uspelo uskladiti. Za ene bo Mesija
kralj v časovnem pomenu besede. De
jansko bo vladal. In judovski duh si ga
je brez dvoma v veliki večini prime
rov predstavljal v takem videzu, kot
je tradicija kazala vladarje. Značilen
odlomek Targuma, to je rabinskega
komentarja, ga takole opisuje: »Kako
je lep, kralj Mesija, ki mora vstati v Ju
dovi hiši. Opasuje svoja ledja, koraka
po ravnini, spusti se v boj s svojimi
sovražniki in pobije kralje!« Apokrifni Salomonovi
psalmi ne dajejo drugačne podobe, treba pa je priznati,
da nas psalmi našega Svetega pisma zbegajo, ko nam

predstavljajo Mesija pod podobo vladarja, ki »razbije
narode z železno palico«, jih zdrobi kot »lončarjevo
posodo«, ki »seka glave, kopiči trupla in pustoši dežele«
ki proži »ostre puščice v srca sovražnikov«.
Te podobe so popolnoma razumljive, če se jih
potrudimo umestiti v njihov zgodovinski okvir in
se spomnimo, kaj je bilo ljudstvo, ki jih je oblikovalo.
Tri tisoč let je tega, kar jih je Izrael začel nositi v
svojem srcu! Razvoj podobe Mesija je eden najbolj
presenetljivih dokazov za “progresivno razodetje”,
katerega primere smo že videli. Že to je lepo, da se
je tem surovim videnjem bodočega gospodovanja
pogosto pridružilo upanje na pravičnost, podoba
pravičnega kralja, kakor ga opisuje 72. psalm.   Po
malem se mesijanizem mota iz zemeljskih podob, ne
da bi se dokončno ločil od njih. V Jeremiju in Ezekielu
postaja vedno bolj ponotranjen. In eden od malih pre
rokov, Nahum, zakliče: »Glej, na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir!« (Nah 2,1).

iz bogoslužja
Ivan Likar

cerkveno leto (3)

Zgodilo se je, da je neka verna ženica hotela župnika
prepričati, da je božič večji praznik kot velika noč.
Trditev je podkrepila z dejstvom, da Jezus ne bi vstal
od mrtvih, če se ne bi bil nikdar rodil. Preprosto: če
ne bi bilo božiča, ne bi bilo velike noči. Župnik ji je
odgovoril: Že res! Toda če Jezus ne bi vstal od mrtvih,
se tudi njegovega rojstva ne bi nihče spominjal.
Ob tej anekdoti razumemo, da v naših razmišljanjih
šele sedaj spregovorimo o božični dobi, ki jo sestavljata
dva časa: adventni in božični. V nadaljevanju pa bomo
spregovorili še o času “med letom”.
Teološka misel v 4. stoletju je šla v pravo smer,
ko je začela bolj poudarjati tudi Jezusovo človeško
rojstvo. Božič kot praznik je v rimskem koledarju
omenjen leta 354, praznovali pa so ga že leta 336. S
tem je prišla močneje v ospredje Jezusova človeškost,
njegova človeška narava in dejstvo učlovečenja sploh:
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»In Beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn
1,14). Z obhajanjem tega praznika je bilo vzpostavljeno
trdnejše ravnotežje med vero v Jezusa Boga in v Jezusa
človeka.
Iz različnih okoliščin ob Jezusovem rojstvu je mogo
če sklepati, da se je Jezus rodil v zimskem času, vendar
to ni povsem gotovo. Cerkev v Rimu je začela obhajati
Jezusovo rojstvo 25. decembra, na nekdanji poganski
praznik “nepremagljivega sonca”. Upravičeno, saj je
Jezus »Sonce, ki vzhaja z višave« in »razsvetljuje vse, ki
so v smrtni senci«.
Božični čas traja od prvih večernic Gospodovega
rojstva (24. decembra zvečer) do vključno nedelje
Jezusovega krsta (v Sloveniji nedelja po Gospodovem
razglašenju, to je po 6. januarju). V ljudski pobožnosti
se božični čas nadaljuje do svečnice, zato lahko do
takrat ohranimo jaslice in še pojemo božične pesmi.
Božič ima podobno kot velika
noč podaljšano praznovanje,
to je božična osmina, ki traja
do novega leta, ko praznujemo
praznik Marije, božje Matere. V
osmini so prazniki sv. Štefana,
sv. Janeza Evangelista, sv. nedolž
nih otrok in praznik sv. družine
(skupni praznik Jezusa, Marije
in Jožefa).
Vse božične praznike bi lahko
imenovali “Gospodovo razgla
šenje”, saj se v vseh teh svetih
dneh razodeva Bog, ki je postal
človek. 6. januarja pa je poseben
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praznik razglašenje, povezan z obiskom Modrih ali
(v ljudski pobožnosti) svetih Treh kraljev. Prva nede
lja po prazniku Gospodovega razglašenja je nedelja
Jezusovega krsta v reki Jordan. Spada k božičnemu
času, ker nadaljuje “bogojavljenje” ali razglašenje, hkra
ti pa je začetek novega časa “med letom”. V tej dobi
cerkvenega leta traja le nekaj tednov, nadaljuje pa se
po binkoštih.
Adventni čas ima glede na božič podobno vlogo
kakor postni čas v odnosu do velike noči. Njegov zna
čaj je dvojen: pripravlja nas na slovesno praznovanje
Odrešenikovega rojstva, ko nas hkrati spominja na
drugi Kristusov prihod ob koncu sveta.
V adventnem času ima posebno mesto Marija, saj
v nobeni drugi dobi cerkvenega leta ni tako navzoča
v svetih besedilih kakor v adventnem in seveda božič
nem času. Zato sta ta dva časa tudi najprimernejše
časovno okolje za češčenje božje Matere, bolj kakor
šmarnice in mesec oktober. Hvalevredna je navada, ki
je še marsikje po naših župnijah živa ter se uvaja celo
na novo, da nosijo v adventnem času od hiše do hiše
Marijino in Jožefovo podobo ali kip (ali pa vse svete
družine). Družine ter sosedje se zberejo in ob sveti
podobi molijo ter prepevajo.
Adventni čas se začne s prvimi večernicami ne
delje, ki pride na 30. november ali je temu dnevu
najbližja in se konča pred prvimi večernicami praznika
Gospodovega rojstva (prim. Določbe o cerkvenem

koledarju, 40). V tem času
so štiri adventne nedelje.
Barva mašnih oblačil je vi
jolična: na tretjo adventno
nedeljo je lahko roza.
Čas “med letom” pove
zuje druge svete čase. Že
zgoraj smo omenili, da se
začne z nedeljo Jezusovega
krsta, se nadaljuje do pepel
nice, nato pa spet od prve
nedelje po binkoštih (god svete Trojice) tja do praznika
Kristusa Kralja vesoljstva. Obsega 34 navanih nedelj
in tednov. V tem času se zvrstijo številni Gospodovi
prazniki (sveto Rešnje telo in kri, Srce Jezusovo, spre
menjenje na gori, povišanje sv. križa...), Marijini prazni
ki (vnebovzetje, kronanje Device Marije, rojstvo...), še
več pa je praznikov svetnikov iz vseh časov cerkvene
zgodovine. Prazniki apostolov so nekako razporejeni
v teku celega cerkvenega leta.
Namen časa med letom je poglabljanje posameznih
vidikov Kristusove skrivnosti, ki se zgoščena obhaja v
svetih ali “močnih” časih, ter na posamezne praznike.
V tem času se razgrne pred nami celoten Kristusov
evangelij in temeljna vsebina vse zgodovine odrešenja.
K tej “razgrnitvi” je pripomogla obilneje pogrnjena
miza božje besede, kakor je naročil Drugi vatikanski
cerkveni zbor.

Reinhold Stecher

rožni venec – kakor kolo
Avtor je bil škof v avstrijskem Innsbrucku od 1980 do 1997; zdaj je v pokoju.
Odlomek je iz njegove knjige “Der Rosenkranz. Ein kleines Plädoyer”,
ki je v nekaj tednih po izidu postala uspešnica.
Najprej moram priznati, da sem gotovo spadal med
tiste, ki niso ravno navdušeni za rožni venec. Kot otrok
in mladostnik rožnega venca nisem maral. Kot otroci
rožnega venca nismo molili, temveč smo ga pasivno
prenašali. In do danes dvomim, ali je skupna molitev
rožnega venca najboljši dostop do te molitve.

Molitev tišine
Rožni venec sem začel ceniti kot “molitev tišine”.
Angelov pozdrav dekletu iz Nazareta se je tudi dogodil
v tihi uri, stran od hrupa in vrveža sveta. In vendar je
to bila velika ura. Zdi se mi, da rožni venec spada še
najbolj v tiho okolje: dolinske poti domače dežele,
klop v parku zjutraj, molčeča, prazna cerkev, stol na
balkonu, ura v bolniški postelji…

V strelskem jarku
Bog mi je moral v svoji Previdnosti odrediti tihe ča
se posebne vrste, da sem lahko odkril neljubljeni rožni
venec. To je bil najprej molk zapora v samici… in druga
tišina je bila tišina stražarske službe v strelskem jarku.
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Nobenega od teh bivališč ne morem priporočiti drugim.
A vendarle bi moglo biti tako, da vam Bog v življenju
tudi kdaj dodeli kak obroben položaj, delček popolne
odvisnosti od njega samega. To bi moglo biti po prvi
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tesnobi priložnost za marsikaj, tudi za rožni venec.

Potrpežljivost se splača
Domnevam, da gre mnogim tako kakor meni. Mi
smo pač skokovito-nemirni, živčno-neskoncentrirani
ljudje trenutka. Nek raziskovalec obnašanja (etolog)
nas je imenoval “momentalisti”. Zato mislim, da je obli
Hans Wirtz

Frančišek včeraj in danes

Nekega dne je ljudem v Assisiju obstal razum: videli
so, da je šel vedno veseli sin bogatega Petra Bernardona
– prosjačit. Beračenje je bilo že takrat razredna in
stanovska zadeva. Le-ta je okoli teh ljudi zgradila zid, ki
ga ni bilo nič manj mogoče preplezati kakor zarjavele
ograje zaničevanja, ki jih danes postavljajo okoli njih.
Da se bogat mož prostovoljno – in brez zvijačne za
hrbtne misli – splazi v te bodeče staje, bo družba vedno
občutila kot spotiko ali pa kot popolno norost.
Noben človek ni nikoli vzbudil v javnosti večje spoti
ke kakor le-ta rjavi prosjak. Njemu pa je bila ubožnost
kakor kako dragoceno darilo in kakor cvetoča nevesta.
Kadar je pred bronastimi vrati pri sv. Petru v Rimu užival
napol gnile smokve z najbolj usmiljenja vrednimi siro
maki vred, je utegnil pri tem še prepevati vesele pesmice.
Včasih jim je napravil kak “strasten agitacijski” govor:
češ, da so oni opora družbi. Kakor da je vsak izmed njih
v svobodi rojen knez, najmanj tako plemenitega rodu in
najmanj tako potreben, kakor kapitalisti in tisti, ki imajo
mastne zaslužke... In da se bo ob šestih vila mogočna
demonstracijska četa na Kapitol. Častna zadeva je, da
se vsak udeleži. Pred mestno hišo bo govoril takole:
»Bratje kapitalisti, mi, ubogi, vam ne zavidamo vse bedne
zemeljske šare. V enem letu ali v petdesetih bomo ležali
vsi pod isto zemljo. In tisti izmed nas bo potem najbolj
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ka molitve, ki lahko nekoliko pripomore k temu, da nas
pospremi v neki mir, času primerna in sodobna.
Seveda to ne gre brez neke potrpežljivosti in truda.
Rožni venec ni “sedežnica”, ampak “gorsko kolo”
(mountainbike). Potrpežljivo in ritmično poganjanje
pedalov je nekoliko naporno, a nas privede na vrh.

bogat, ki je zaradi Boga postal najubožnejši. Mi proletarci
vas ne kolnemo in vas ne sovražimo. Hočemo biti le vaša
vedno čuječa vest: da ne boste svojega srca zakrknili ob
denarju in zaničevali nas, ubožcev. Pravičnost so že
stari Rimljani imeli za krepost bogatega moža. Dejanje
kristjanov pa naj bo – ljubezen. In kjerkoli pokonča
denar ti dve kreposti, ondi se bo glasil naš bojni klic:
Proč z mamonom! Proč z denarjem! Bratje kapitalisti, mi,
proletarci vas blagoslavljamo z bratovskim pozdravom:
Mir in vse dobro!«
Sprva so berači glasno klicali; »bravo!« Nato so se
razjezili in ga imeli za izdajalca “proletariata”, plačanega
ovaduha, priganjača in farškega podrepnika ter so mu na
obrito glavo metali ostanke svojih gnilih smokev.
Brat Frančišek je ostal povsem miren na vrhnji stop
nici in je samo odgovoril: »Bratje berači! Prav imate! Ni
nobenega manjvrednega med vami kakor sem jaz. Samo
pazite, da ne boste še dobrih smokev metali name. Lahko
bi jih pohodili!«
Berači so kričali vedno glasneje. Eden mu je dvakrat
pljunil v obraz. Frančišek mu je zato dal velik kos kruha,
ki ga je bil zjutraj prejel od neke stare gospe... Čez čas so
ga prenehali zmerjati in se razkropili.
Nekoliko kasneje je šel skozi malo mestece Arezzo,
ki stoji med Firenzami in Rimom. Tukaj je bil ravno
občni zbor podeželskih krčmarjev. Frančišek je šel na
zborovanje. Imel je nagovor, ki je bil močno podoben
prejšnjemu. Pustili so mu, da je govoril svobodno, ne
da bi ga medtem kdo motil. Nato je nekdo v prvi klopi
pomignil nekemu kletarju. In med bučnim smehom
zbranih je bil “šaljivi čudak” vljudno, toda zelo odločno
postavljen na zrak...
Ko je poteklo nekoliko let, je bil v Assisiju tak naval
romarjev, da so se oblasti bale, da bo zaradi tega ogroženo
javno življenje. Zdelo se je kakor da hoče vsak tretji v
Italiji sprejeti obleko ubožnega Frančiška.
Nekega dne so se oglasili pri bratih v Porcijunkuli
štirje gospodje: veliki župan iz Perugie in trije mestni
očetje. Mesto jih je poslalo, da bi z bratom Frančiškom
razpravljali o “Tretjem redu”.
Skoro polovica meščanov Perugie je pripadala temu
znamenitemu gibanju. To bi bilo mestno upravo prav
malo brigalo, če se ne bi bilo pokazalo, da ta “razkolna”
družba zelo slabo vpliva na mesto. »Razmere so sčasoma
postale tako nevzdržne, da uprava – ki se zaveda svoje
odgovornosti za občo blaginjo mesta – sodi in misli:
dovolj je povoda, da razmišljamo o resnih ukrepih zoper
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nadaljnje razširjanje tretjerednikov.«
S temi razburjenimi besedami je veliki župan na
zadnji seji mestnih očetov uvedel svoj predlog glede
razpustitve “Tretjega reda”. In je nadalje navedel v pod
krepitev: približno pol leta se občutno kaže, da se je
zmanjšal davek na zabavo in veseljačenje. Po vsem tem
so celo poklicni sloji – kakor na primer organizacija
krčmarjev in lastniki plesišč – izjavili v neki vlogi na
mestni svet, da jim zaradi naglega nazadovanja kupčije
ni mogoče plačati obrtnega davka za tekoče davčno leto.
Sporočila iz okolice Perugie so še bolj resna. Med drugim
je predložen neki sklep poljedelskih delavcev v velikih
vinogradih in oljčnih nasadih, ki se glasi:
»V Tretjem redu združeni poljedelski delavci na
posestvih in pristavah Umbrije so sklenili na svojem
zborovanju v Assisiju:
1. Članstvo v Tretjem redu ni združljivo s tem, da bi
kdo pripadal neki tako imenovani bojni zvezi.
2. Vsakemu tretjeredniku je prepovedano nositi
orožje ali obljubiti bojno prisego. Zaradi tega izjavlja
mo, da izstopamo iz vseh bojnih organizacij. Nadalje se
slovesno obvežemo, da se odrečemo vojaški službi, za
slučaj da bi se narodi med seboj spoprijeli in spopadli
z orožjem.«
Sklep je zelo osupnil mestne očete. In tako je prišlo
do ukrepa, da hočejo velikega župana in po enega za
stopnika treh najmočnejših strank odposlati v Assisi.
Le-ti naj bi z bratom Frančiškom razpravljali o morebitni
spremembi redovnih pravil. Sicer bi bilo potrebno pre
povedati Red za Perugio in okolico...
Tako so prišli k Porcijukuli, Frančiška pa ni bilo doma.
Bil je v kolibah pri gobavcih. Četverica se je pošteno
tresla, ko so to slišali. Toda čakali so.
Brat Masej, eden prvih Frančiškovih učencev, jim je
delal družbo. Porabili so to priložnost, da so temeljito
razmislili o namenu in razumevanju redovnega ustano
vitelja. Končno je povprašal eden od mestnih očetov
– pripadal je gospodarski stranki:
»Gospod Masej, kako je to pravzaprav, da gre ves
svet za tem rjavim beračem? Ni lep, ni akademik, ni
plemenitega rodu, nikomur ne govori pogodu, ne obeta
Luca de Mata

Perugia

niti malim dohodkarjem višjih plač, niti brezposelnim
dela, niti trgovcem znižanja davkov, niti poljedelcem
nižjih carin..., ne zavzema se za poostritev zakona v korist
ljudske vlade... Gospod Masej, od kod neki je to, da bogati
in siromašni, možje in žene vro k njemu?«
Tedaj je šinil bratu Maseju v glavo naslednji od
govor:
»Bratje, toliko prenoviteljev sveta nastopa, toliko
strank imamo, združenj in zvez in programov in raznih
načrtov. Noben človek pa temu več ne verjame. Ljudstvo
ima samo eno željo: da bi vendar nekoč prišel kdo in v
dejanju pokazal, kako se dela in kaj je treba storiti!
In da ne bi nalagal nobenih bremen drugemu, razen sebi.
In ki bi tako živel, kakor bi učil! Glejte, ljubi bratje, ta mož
je tukaj: Oče Frančišek... V njem je Bog postal tako
viden, kakor še v nobenem človeku prej! Ali potrebujete
še nadaljnih pojasnil?«
Četveri so molčali. Zadelo jih je.
Tedaj pa vstopi Frančišek. Kramljal je s petletnim
dečkom. Ko otrok zagleda može, poskoči k njim, prime
vsakega za roko in ga povede molče, toda veselo se smeh
ljaje k Frančišku...
Čez mesec dni je Perugia izvolila novega velikega
župana, ker je prejšnji – postal frančiškan.

kaj prinaša prihodnost

ali nam bo gospodovala neka bodoča človeška rasa,
narejena v laboratoriju?
Spoštuj očeta in mater!
Kaj naj to pomeni, kakšna vprašanja prinaša v raz
sežnost ljubezni spoštovanje očeta in matere, če se
naznanja neka nova rasa, narejena v laboratoriju na
podlagi patentov kloniranja? Dvomi in tesnoba ki pri
hajajo iz vzorcev in meja dobička, pa prinašajo s seboj
čisto druge vzorce in strahove, za katere smo mislili,
da smo jih pokopali. Zdi se, da se vse ponavlja kot
brezkončna mora. Včeraj za raso, danes za dobiček. Ko
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maj pred sedemdesetimi leti je v nacistična ideološka
norost v srcu Evrope v morilskih taboriščih morila in
izvajala divjaške poskuse na človeških bitjih… milijoni
žensk, moških in otrok je bilo žrtvovanih v imenu in
za obrambo rase, ki niti ne obstoja. Komaj dobrega pol
stoletja je minilo, kar so se dogajali množični umori v
stalinskih gulagih v imenu in obrambo politične ideo
logije. In ko to berete, se isto dogaja v Severni Koreji,
na Kitajskem, v Mjanmaru in še kje po svetu.
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In kaj se nam obeta za prihodnost?
Nova rasa večno mladih bogatašev, neskončno ob
lastnih, absolutnih gospodarjev vseh bogastev planeta.
Zdi se, da se to kaže na našem obzorju. Kaj gremo res
proti neki môri? Proti novi človeški rasi, narejeni v
laboratoriju, kot tovarniški izdelek?
Kam nas vodi strah pred staranjem? Kdo bo jutri
oče in mati? Ti? Jaz? Čigavi otroci bomo? Na koga bomo
usmerili svojo privrženost? Kaj bo sploh še pomenilo:
ljubiti?
Predsednik zveze ameriških katoliških univerz,
profesor Edmund D. Pellegrino pravi: »Kot zdravniku
in kot etiku je moja največja zaskrbljenost zloraba, ki
jo biologija uganja iz dognanj raziskav. Človek lahko
nadzoruje vsak vidik življenja od začetka do konca:
to pomeni, da smo odvisni od tistega, ki ima to moč,
in od dobičkarske sebičnosti, ki stojita za to vrsto
znanstvene raziskave. Od tega je odvisna bodočnost
človeštva. Slepilo nesmrtnosti: zamisel, da bi lahko
nadzorovali življenje tako daleč, da bi odpravili smrt.

Nekateri raziskovalci mislijo, da bi se dalo spremeniti
razmnoževalne celice tako, da bi mogli spremeniti
bodoče rodove. Spremeniti človeško raso! To pa prinaša
s seboj vprašanje: kdo ima to oblast? Kdo je upravičen
odločiti za vse nas, kakšna mora biti človeška ra
sa? Danes vlada filozofija koristnega in nekoristnega.
Lahko si torej zamišljamo ustvarjati človeška bitja, ki
bodo koristna samo za službo drugim. V takem položaju
so prizadete osebe nevarnost. Biološka raziskava brez
etičnih meja lahko povzroči velike nevarnosti. Že danes
so primeri, da je imel novorojenec maternico ene ma
tere, jajčece pa druge, enega očeta, ki je dal spermo in
drugega, ki ga vzgaja. Ni več biološke enotnosti družine.
Kako bi potem vedeli, komu dati ljubezen? Biološkemu
očetu? Očetu, ki je dal spermo? Očetu, ki te je vzgojil?
Materi? Kateri materi? Tisti, ki te je nosila? Ali tisti, ki ji
je dala jajčece? Vse to ne sme biti sprejeto kot naspro
tovanje znanstveni raziskavi. Temeljno vprašanja za vse
človeštvo je, kako nadzorovati in uporabljati znanje v
človečanske namene in znotraj etičnih meja.«

naša kultura
Silvester Čuk

JANKO ŠLEBINGER
19. oktobra 1876 – 4. februarja 1951

Ob imenu Janka Šlebingerja je zapisano, da je bil bibliograf, leksikograf, literarni zgodovinar in urednik. Kaj je poklic literarnega zgodovinarja in urednika, vemo, težje pa je umljivo,
kakšno delo opravlja bibliograf in leksikograf. Izraza sta grška: bibliograf pomeni človeka, ki se
strokovno ukvarja z bibliografijo, sestavljanjem po določeni tematiki urejenih seznamov tiskanih
del; leksikograf pa je doma v leksikografiji – pripravljanju, sestavljanju, pisanju slovarjev ali
leksikonov. Oboje zahteva ogromno znanja in po tem se je Janko Šlebinger odlikoval. »Predvsem
pa je bil srčno dober in vedno nesebično pripravljen, da pomaga,« je dejal o njem prijatelj Janko
Glazer. »Bil je eden izmed tistih, ki več dajejo, kot jemljejo.«

Knjižničar
že v dijaškem semenišču v Mariboru
Življenje in delo Janka Šlebingerja je lepo pred
stavil Bruno Hartman, ugleden bibliotekar, ob odkritju
spominske plošče na kulturnem domu pri Sv. Ani leta
2001. Po njem povzemam glavne podatke.
Rodil se je 19. oktobra 1876 na Ledineku pri Sv. Ani
v Slovenskih goricah kot deveti otrok malega kmeta.
Po osnovni šoli v Zgornji Ščavnici je šel v Maribor
na klasično gimnazijo. »Ta gimnazija je bila prava
kovačnica mladih slovenskih izobražencev s takrat
nega Štajerskega. Duhovščina po deželi je odbirala in
podpirala nadarjene kmečke fante, da so jih starši dali
študirat. V Mariboru je škofija vzdrževala dijaški dom
– malo semenišče. Gojenec Janko Šlebinger je delal
kot knjižničar v zavodovi knjižnici. V njej se je zapisal
knjižničarstvu, ki je bilo potlej njegovo življenjsko
poslanstvo.«
Po maturi je bil eno leto vpisan v bogoslovje, leta
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1899 pa je odšel na dunaj študirat slavistiko in ger
manistiko, kjer je imel sijajne profesorje, med njimi
štajerskega rojaka Matija Murka. Študij je končal leta
1903 z doktoratom o Adamu Bohoriču, prvem sloven
skem slovničarju.
Na Dunaju se je Šlebinger seznanil z dr. Francem Si
moničem iz Ivanjkovec pri Ljutomeru, ki je bil eden vo
dilnih knjižničarjev dunajske univerzitetne knjižnice.
Šlebingerja je vleklo srce, da bi se zaposlil v tej ugledni
ustanovi, pa mu je Simonič, ki je postal njegov tast
– Janko se je namreč poročil z njegovo hčerko Olgo
– to odsvetoval. Šlebinger se je odpravil v Ljubljano,
kjer je postal profesor na gimnaziji, zatem v Novem
mestu, kjer je poučeval slovenščino in nemščino; od
leta 1909 do 1925 pa na ljubljanski realki. V tem času
se je posveteil dvojemu – bibliografiji in literarrni
zgodovini.

Bibliografija terja pridnost čebele
Janka Šlebingerja je kot dunajskega visokošolca
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usmeril v bibliografijo univerzitetni knjižničar
Franc Simonič, njegov bodoči tast. »Bibliografija je
veda, ki se ukvarja s popisovanjem knjig, časnikov,
časopisov in drugih tiskanih dokumentov. Omogoča
nam pregled nad tiskanim (danes tudi fotografskim
in elektronskim) gradivom glede na njegove pisce,
področje človeškega delovanja, jezik, kraj in čas njego
vega nastanka« (Bruno Hartman). Kako naporno je
to delo, ve samo tisti, ki je kdaj imel z njim opravka.
Zahteva bogato splošno znanje in seveda zbirateljsko
pridnost. Šlebinger se je z bibliografskim delom ukvar
jal že v študentskih letih. Po letu 1903 pa se je lotil
sistematičnega popisovanja vsega slovenskega tiska po
posameznih letih in ga objavljal v Zborniku Slovenske
matice, pa tudi v samostojnih knjigah. Nemogoče je
našteti vsa njegova dela na bibliografskem področju.
Omenimo samo nekatera glavna. Pregledal in dopolnil
je obsežno delo dr. Simoniča Slovenska bibliografija
1550-1900, v kateri je avtor poskusil zajeti vso sloven
sko tiskano gradivo od Trubarjevega Katekizma do
vseh tiskov, ki so izšli v naslednjih treh in pol stoletjih.
Ob razstavi slovenskega novinarstva v Ljubljani leta
1937 mu je uspelo v knjižni obliki objaviti kronološki
pregled slovenskih časnikov in časopisov od 1797 do
1936, predragocen pripomoček o dosežkih Slovencev
na tem področju. Sestavil je izčrpne bibliografije o
nekaterih slovenskih pisateljih in pesnikih in še mar
sikaj drugega.

Ravnatelj
narodne in univerzitetne knjižnice
Ko je bil Janko Šlebinger že priznan slovenski biblio
graf in se je bližal petdesetemu letu, se mu je izpolnila
davna želja, da bi postal bibliotekar-knjižničar. Leta
1925 so ga državne oblasti s šole poklicale v Državno
biblioteko, današnji Narodno in univerzitetno knjižni
co (NUK). »Menile so, da je spričo svojega vsestranske
ga znanja, še zlasti na področju knjižničarstva, nadvse

primeren, da prevzame
vodstvo te častitljive
in za slovenski narod
nadvse pomembne ustanove.« Šlebinger jo
je kot ravnatelj vodil od
leta 1925 do 1946, ko je
bil upokojen. Njegova
Narodna biblioteka je
rasla in se množila, toda
stiskala se je v neprimer
nih prostorih. Nujno je
bilo poskrbeti za novo
stavbo. V letih 19361941 so po načrtih moj
stra Jožeta Plečnika pozidali njegovo umetni
no, na katero smo še
danes ponosni.
Istega leta, ko je Šle
binger postal ravnatelj
Državne biblioteke, je
Šlebinger s tastom
začel izhajati znameniti
Slovenski biografski leksikon, ki je izhajal do leta 1991
in obsega štiri knjige s 4,768 stranmi, samo osebno
kazalo jih šteje 245. Ker je imel tako dober pregled
nad celostnim slovenskim ustvarjalnim potencialom,
je skoraj sam izdelal obsežen spisek osebnosti, ki naj
bi prišle v SBL. Bil je v uredniškem odboru prvih
treh zvezkov, za SBL je napisal več kot 220 temeljitih
življenjepisov in k njim pripadajočih bibliografij.
Pomembno je bilo tudi njegovo uredniško delo pri
raznih revijah in založbah. Deloval je tudi literarno.
Zaradi svojih zaslug za slovensko knjižničarstvo je bil
izvoljen za dopisnega člana SAZU.
Močno bolan se je leta 1948 preselil na svoje pose
stvo v Gornji Radgoni, kjer je preživel še štiri leta. Umrl
je 4. februarja 1951 in je tam tudi pokopan.

islam
P. Samir Khalil Samir

islamske finance

islamske finance in šarija – samomor Evrope
Načrt spraviti islamske finance v Veliko Britanijo
je velika potegavščina. Je pa tudi znamenje napačne
evropske strpnosti, ki se vedno bolj uklanja šariji. Samo
katoliški načrt lahko reši, kar je še dobrega na zapadu.
Islam osvaja Evropo z milijoni priseljencev, pa tudi
z milijoni dolarjev iz islamskih dežel. Znano je, da bri
tanska vlada pripravlja pravni okvir, da bi spodbudilo
islamske finance. Načrt ima oznako “visoke prednosti”
v finančnem ministrstvu.
V neki izjavi ja tajnik ministrstva Ed Balls rekel, da
si je treba zagotoviti, da bodo »davčni sistem in pravila
spodbujali razvoj izdelkov, ki so skladni s šarijo,« in da
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je iz Velike Britanije treba napraviti »svetovni center
islamskih financ«.
Libanon in Velika Britanija delata na tem, da bi
ustvarila najvažnejšo islamsko banko v Veliki Britaniji.
Obojno prizadevanje je seveda korak, da bi priteg
nili islamske kapitale, je pa tudi ponovno znamenje
priklanjanja zahtevam šarije, ki kaže, da je Evropa
plen načrta islamizacije, ki ga izvaja muslimanski fun
damentalizem.
Britanska tradicija sprejemanja, velikodušnost pri
podeljevanju azila, njena verska strpnost in njena
privrženost svobodi in kulturni različnosti so v več
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kot dvajsetih letih napravili iz Londona politično in
finančno glavno mesto mednarodnega islamizma. V
resnici je prav lahko podpirati razne politične mreže
po svetu iz dežele, ki ščiti 4.000 dobrodelnih organi
zacij in kakih petdeset islamskih bank. Zakât, zakoniti
muslimanski davek zbere vsako leto okrog 5 milijonov
evrov, da ne govorimo o zasebnih darovih, imenovanih
sadaqa. Poleg tega britanska politika pušča prosto pot
skrajnežem, jih pa nadzoruje.
Ta načrt ima v sebi nekaj nerazumnega vsaj iz dveh
razlogov.
Prvi razlog je, da je islamska banka velika goljufija.
Temelji na načelu, da Koran prepoveduje posojilo na
obresti. V resnici pa njihova sveta knjiga odklanja “riba”,
kar je oderuštvo (obresti v času, ko je nastal Koran, niso
bile znane). Sicer pa oderuštvo obsoja tudi Cerkev.
Drugi razlog pa je, da sta ustanovitelja islamskih
bank – nastale so pred približno petdesetimi leti – dva
fundamentalista, ki nista kaj dosti vedela o ekonomiji.
To sa Abul A’la Mawdudi (1903-1979) in Sayyed Qutb
(1906-1966), ideolog Muslimanskih bratov.
Ker nista imela pojma o sodobni ekonomiji, sta
napravila strašansko napako, ker nista računala z in
flacijo, zaradi katere je brezobrestno posojilo vedno
izguba. Moderni, ki so prišli za njima, so razvili teorijo,
da v islamski banki ni obresti, ampak sodeležništvo.
Tako si ob koncu leta razdelijo kar je splošnih zaslužkov
bank. V resnici je moral islamski svet vedno znova
poiskati ukane, da je pokasiral dolgove in obresti.
V preteklosti so bili tudi hudi škandali, predvsem v
Egiptu, ki jih je potem pokrila Savdska Arabija, da bi
rešila načelo islamske banke.

Islamska banka
in muslimanski integralizem
Ta zamisel potrjuje integralistični načrt, po katerem
je islamski sistem najboljši. Načrt je izšel od Musliman
skih bratov in se potem razvil, rodil pa se je iz občutka
manjvrednosti islama spričo modernega sveta. Funda
mentalisti pravijo: »Prilagoditi se Koranu je najboljša
stvar in je naša moč. Dokler smo se mu prilagajali, smo
bili najmočnejši. Potem smo nehali verjeti Koranu in
smo sledili Zapadu, ki nas je v povračilo koloniziral in
postali smo šibki, da celo najšibkejši od vseh. Če bomo
ustvarili islamsko državo, bomo spet najmočnejši.«
Kdor daje prosto pot islamski financi, ne sme po
zabiti, da je ta del tega načrta islamizacije Evrope in
vsega sveta. Hoče namreč rešiti Evropo pred moralnim
propadom v katerega je zašla, preko uporabe božjega
nauka v Koranu. Ta uporaba pa pomeni tudi uporabo
podrobnosti kot je kamnanje, sekanje roke tistega, ki
krade, mnogoženstvo, obveznost žene, da mora najti
najman štiri priče, da bi se lahko branila pred obtožbo
prešuštvovanja… Pomeni tudi držati se urnika petih
dnevnih molitev, imeti dobro vidne mošeje z minareti,
spoštovati pravila halâl (obredno čiste) hrane, širiti “is
lamsko obleko”, torej zagrinjalo in tako dalje. Finančni
vidik je samo eden od teh.
Verjetno je, da Evropo zanima predvsem ekonomski
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element: denar ne smrdi, torej kar sem tudi z musli
manskim. Toda ne zaveda se, da je gospodarstvo vezano
na politiko in na ideje islamskega fundamentalizma in
terorizma.
Šibkost Evrope je v tem popuščanju na vseh področ
jih: v imenu multikulturalizma dovoljuje, da islamski
svet tepta zapadnjaški način življenja. V Londonu na
primer je sprejeto, da policajka ne sme dati roke svo
jemu šefu samo zato, ker je moški. Toda kako bo v
prihodnosti aretirala moškega razbojnika? Ali kako bo
pomagala moškemu v nevarnosti.? V Parizu v nekat
erih bolnišnicah zahtevajo zdravnice in kirurginje za
zdravljenje muslimank.
V Evropi je obotavljanje, popuščanje, uklanjanje, vse
pa z opravičilom “verske strpnosti”. Spomnimo se, da
so v Berlinu odpovedali Mozartovo opero (iz strahu,
da bi bil islam užaljen); da je bilo v Ženevi prepove
dana Voltairova igra o Mohamedu; danske karikature
Mohameda, reakcija na papežev govor v Regensburgu
in tako dalje. V vseh teh primerih je bilo videti, da je
Zapad pripravljen kritizirati vse, samo islama ne. Vred
no se je vprašati: ali imamo pravico kritizirati islam
ali ne? Če Cerkvev kritizira homoseksualne zakone
in podobno, jo obtožujejo, da je nestrpna. Če islam
zagovarja mnogoženstvo ali kamna homoseksualce, je
pa to mirno sprejeto.

Strpnost, relativizem in šibkost
Radikalni islam izkorišča ta spoštljivi in plašni od
nos, da zahteva, utrjuje in si odpira nove prostore v
zapadni kulturi. Istočano noben “zmeren” musliman
ne dvigne glasu, da bi pokazal, da je islam mogoče
razlagati tudi drugače. Kar zadeva na primer zagrinja
lo, se jih je samo nekaj drznilo zatrditi, da to ni na
noben način islamska obveznost. Drugo dejstvo, ki je
pod vprašajem, je meso halâl: nobene potrebe ni po
islamskih mesnicah, saj Koran pravi, da je meso, ki so
ga zaklali kristjani, halâl. Kljub temu pa radi dovoljujejo
islamske klavnice in ločeno obdelavo mesa… V resnici
z vsem tem radikalni islamski svet izsiljuje Zapad, ki je
šibek in se zaradi tega prilagaja in se priklanja.
Ta strpnost je zaključek relativizma, v katerega se
je potopil Zapad in daje muslimanom reči: zares, ti
zapadnjaki nimajo nobenega načela…
Vprašanje islamskih financ po eni strani kaže noro
idejo muslimanskega radikalizma “islamizirati gospo
darstvo”. Kaže pa tudi šibki Zapad: čeprav se je stoletja
bojeval za človekove pravice, je bolj zainteresiran za
gospodarstvo kot pa za etiko. S tem pa Zapad iz samega
sebe dela igračo radikalizma in terorizma.

Samomor Evrope
Civilizacija ne umre zaradi starosti, ampak stori
samomor. Tako umira evropska civilizacija, ki se ukla
nja pravilom igre islamskega radikalizma, ko jo hoče
uničiti. Z vso jasnostjo lahko rečemo, da zlo Evrope ni
islam; zlo Evrope je v Evropi sami. Papež je to tolikokrat
poudaril, še posebno v Regensburgu. Zlo evropskega
kontinenta je relativizem (vse je iste vrednosti), po
manjkanje jasnih načel, izguba zaupanja v samega sebe
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prav zaradi pomanjkanja vsepresežnega temelja, kot
je to v veri. Ekonomski in etični pragmatizem (edino
merilo je praktična vrednost) brez načel ubija Zapad.
To je resnična korenina problema. Vzrok te šibkosti
pa je, da so izključili vero iz obzorij svoje raziskave in
svojega razuma.
Zdaj se v Evropi soočajo trije družbeni načrti:
1 – sekularni, ki je pragmatičen in nima neprelom
ljivih načel, ampak išče samo uživaško blagostanje;
2 – katoliški z načeli, izraženimi v evangeliju in kr
ščanski tradiciji, ki jih je treba vedno znova razmisliti
in ki predlaga reformo zapadne družbe, da bi nazaj
pridobila vse dobrine razsvetljenstva;
3 – radikalni muslimanski, ki se prestavlja s hudimi
izsiljevanje in z močjo postavljanja pogojev, in ki trdi, da
je rešitev tista, ki jo je Bog izrazil v Koranu in šariji.

Sekularizirani svet prijazno gleda, kako islam uniču
je krščanske elemente (spomnimo se polemike o križih
v bolnišnicah in šolah), ker v njem vidi osnovo svojega
načrta sekularizacije. Toda islam v resnici hoče islami
zacijo, ne sekularizacije. Islam zavrača krščanstvo, am
pak ga hoče nadomestiti z muslimanskimi zakoni.
Treba je poudariti, da je popoln samo katoliški  
načrt. Sekularni načrt odklanja vero, islamski načrt
odklanja modernost, razumnost in zdravo pamet; ka
toliški načrt pa vse ocenjuje, da bi ohranil, kar je do
brega na zapadu in v vsem svetu. Ta načrt je najtežji, saj
zahteva neprestano razločevanje ne samo od verskih
oblasti, ampak tudi in predvsem od vsakega cerkveni
avtoriteti zvestega kristjana. Je težko, je pa lepo, saj je
to humanističen načrt, ki ima v središču človekovo
osebnost!

storilce povojnih zločinov
je treba kaznovati
skupna izjava zastopnikov katoliške Cerkve
na Hrvaškem, v Sloveniji in v BiH

Storilce partizanskih povojnih zločinov je treba
kaznovati, hkrati pa pomilostiti vse tiste, ki se odločijo
spregovoriti resnico o njih, je zapisano v skupni izjavi
RKC na Hrvaškem, v Sloveniji in BiH
Izjavo “O pravici do groba in dolžnosti pietete” so
podpisali zagrebški pomožni škof Vlado Košić v imenu
Hrvaške škofovske konference, celjski škof Anton Stres
v imenu Slovenske škofovske konference in pomožni
škof Pero Sudar v imenu Škofovske konference BiH.
Zahtevali so odkrivanje resnice o žrtvah in ugotavljanje
njihovih identitet v sklepnem obdobju druge svetovne
vojske od jeseni 1944, ko so »komunistična partija in
partizanska vojska prevzeli oblast v BiH, Sloveniji in
na Hrvaškem«.
»Zavedamo se, da je to vprašanje etično, moralno in
humano, da gre za spoštovanje človekovih pravic, da je
univerzalno in da ni vezano zgolj na eno državo, ampak
zadeva vsakega človeka,« je dejal Stres na novinarski
konferenci v tajništvu Hrvaške škofovske konference
v Zagrebu.
»Mi želimo izvedeti resnico, tako kot mehanizme
zločinov, ki ne zastarajo. Želimo opogumiti priče, da
resnica pride na dan,« je povedal Košić. Dejal je, da ne
bo pomiritve ne miru, dokler se ne bo vedelo, kaj se
je v resnici zgodilo z žrtvami komunizma na prostoru
treh držav.
Predsedniki komisij Iustitia et pax so poudarili,
da še vedno ni znano veliko dejstev in okoliščin
množičnih zločinov, opozorili pa so tudi na pomen
delovanja pravne države na Hrvaškem, v Sloveniji ter
v BiH.
»Predvsem je potrebno zagotoviti pogoje za žalo
vanje in pieteto zaradi žrtev, hkrati pa ugotoviti zgodo
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Kočevski Rog – jama Pod Krenom

vinska dejstva ter odkriti mehanizme in odgovornosti
za zločine,« so v Zagrebu sporočili voditelji omenjenih
komisij.
Trije škofje so obsodili vse totalitarne režime in nji
hove ideologije – »njihova malikovanja razreda, nacije
in rase ter vse njihove zločine«. Razen partizanov so
obsodili tudi vodje režimov poražencev, ki so ukazali
umik stotine tisoč vojakov in civilistov, potem pa tudi
sami pobegnili.
Kot zločine, ki ne zastarajo, so obsodili tudi »zločine
katoličanov, ki so navkljub krščanskim načelom in
vrednotam ukazali in storili zločine proti življenju,
svobodi in dostojanstvu drugih«.Škofje so povedali,
da je bilo v zadnjih 17 letih lociranih približno 1.300
grobišč, med katerimi jih je okoli 700 na Hrvaškem,
več kot 500 pa v Sloveniji.
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misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

»ali bi šli z menoj?« (2)
»Ali bi šli z menoj?« me ogovori po telefonu japon
sko laiško dekle. (Rad bi uporabil ženski spol besede
“laik”, a Slovar slovenskega knjižnega jezika iz leta 1993
pozna samo besedo “laik”; bi beseda “laikinja” bila v
redu?)
Čakala me je pred bolnišnico Toránomon v nedeljo
popoldne. Na poti v 7. nadstropje sem zvedel, da je mož
njene prijateljske družine smrtno bolan, njegova žena
pa na smrt prestrašena zaradi bližajoče si izgube.
»Ne on ne ona nista katoličana,« mi reče v dvigalu, a
z možem je dekle večkrat govorilo o Kristusu. Sorodni
ki živijo na deželi; vsi so katoličani; najbolj se z možem
razumejo vnuki; danes nameravajo priti, a morda bodo
prepozni za zadnje srečanje z živim dedkom. Dekle mi
pove, da je v stalnem stiku s temi sorodniki, in sicer
po žepnem telefonu (menda mu v Sloveniji pravimo
“mobitel” – v Ameriki pa “cellular”). Zdi se ji, da je
največja zapreka za krst umirajočega prav njegova žena,
ki še nikdar ni imela dobre besede za Kristusa. Dekle
mi priporoča: zapletem naj jo v pogovor v sobici, ki je
poleg bolniške sobe umirajočega; morda se medtem
prikažejo sorodniki z dežele.
Najprej sam vstopim k umirajočemu; nagovorim
ga: vprašam ga, ali mu lahko pomagam iz bolečin s
Kristusovim krstom, ki je že toliko ljudem pomagal
tudi k zdravju. Toda mož me gleda, le gleda, in težko
diha. Na pragu se pojavita dve bolničarki, da bi možu
pomagali, če se pomagati še da.
Umaknem se v sosednjo sobico. Moževa žena me
prestrašeno vpraša, če še živi.
»Prepričan sem, da bi mu krščanski krst olajšal tr
pljenje,« ji rečem.
Še bolj prestrašena mi odgovori: »Ne, ne, gospod!
Dosti ljudi umre, ko prejmejo krst. Ne, ne, gospod!« me
skoraj jokaje prosi.

Laičnega dekleta ni blizu; vem, da je spodaj pri vho
du in čaka moževe sorodnike. Gospo povabim, da se
usedeva v udobna naslanjača. Začenjam jo vpraševati
o družini, o moževem delu, o sorodnikih. Obenem
imam oči na stenski uri. Tisti sorodniki morajo biti
tukaj do treh. Ker prihajajo z dežele, je naslednji možen
prihod šele ob štirih. Napenjam možgane, da bi imel
dovolj snovi za razgovor, tudi do štirih, če je treba. Od
časa do časa potolažim gospo: bolniške strežnice moža
še zmeraj obiskujejo, da mu pomagajo, torej je še živ.
Kazalec na uri se za hip ustavi na številki tri.
»Kako je sploh prišlo do te težke moževe bolezni?««
vprašam.
Oba se pogrezneva v podrobnosti. Seveda se med
poslušanjem vračam h Gospodu po pomoč. Gospa je
tako ujeta v pripovedovanje, da ne opazi tihih senc ljudi,
ki zdrknejo v sobo umirajočega. Z laičnim dekletom.
Petnajst čez tri. Laično dekle se pojavi pred nama:
da so bolniške strežnice ugotovile, da gre možu – na
bolje, posebno z dihanjem.
Dekle se mi prisrčno zahvali – tudi bolnikova žena
– in me pospremi do izhoda. Čisto tiho mi reče:
»Moževa vnuka sta rekla dedku, da ne sme umreti
brez krsta. In dedek je prikimal.«
Dekle ga je krstilo in takoj mu je šlo na bolje.
»Kakšno ime ste mu dali?«
»Ime?« me prestrašeno pogleda. »Pozabila sem
nanj.«
»Kakšno ime bi mu dali, če bi imeli čas za razmisek?«
»Tomaž, tistega nevernega vernega Tomaža.«
»Pa mu to prihodnjič sporočite.«
Nasmehnila se mi je. Pozneje mi je telefonirala, da
je mož tako zelo okreval po krstu, da se je spet lahko
lotil dela okrog hiše.
Zdaj se je celo žena spoprijaznila s Tomažem.

KITAJSKA
“olimpijska” verska svoboda
za agencijo AsiaNews poroča 20. avgusta 2008 Wang Zhicheng
Tujcem so zagotovljeni obredi, srečanja in celo
maše v njihovih jezikih, za uradno kitajsko katoliško
Cerkev pa je ukaz, naj njihova zbiranja ne bodo preveč
številčna in ne trajajo predolgo. Škofje in duhovniki
“podzemeljske” (papežu zveste) katoliške Cerkve pa
so v hišnem priporu, medtem ko China Daily objavlja
lepe fotografije.
Dve deželi in dve meri: medtem ko v olimpijski vasi
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tujci uživajo popolno (ali vsaj popolno) versko svobo
do, sta obe katoliški Cerkvi, uradna in podzemeljska
pod strogo kontrolo policije in patriotičnih združenj,
da bi se »izognili zbiranju« in »jamčili varnost« v času
olimpijade.
Kot je že pred časom obljubila kitajska vlada, je v
olimpijski vasi celo področje posvečeno duhovnosti
in molitvi. Katoličani in protestantje imajo skupne
2008 – AM – OKTOBER

dvorane, so pa tudi dvorane za budiste in muslimane,
jude in hindujce. Nudijo tudi hrano vseh sort: vegetari
jansko, halal, košer… Nekatera olimpijska moštva imajo
svojega kaplana, ki lahko mašuje, srečuje vernike, govo
ri svobodno in podobno…
Po pripovedovanju nekaterih kitajskih kaplanov, ki
so tam, so celo obredi, ki se jih udeležujejo tako tujci
kot kitajski verniki. Vse to pa se dogaja samo v strogo
nadzorovani olimpijski vasi, kamor lahko vstopijo
samo prijavljeni ljudje ali pa tisti, ki so v njihovem
spremstvu.
Turiste iz tujine sprejemajo zelo širokosrčno, so pa
tudi izjeme. V Kunmingu (provinca Yunan) so zavrnili
skupino ameriških kristjanov, ker so imeli s seboj 300 iz
vodov Svetega pisma. Kitajski zakoni prepovedujejo uvoz
količine verskih knjig, ki je večja kot za osebno rabo.
Ob navzočnosti tujih turistov v Beijingu je bilo v
Dong Tang (cerkev sv. Jožefa) in Bei Tang (cerkev
presv. Odrešenika) bogoslužje v italijanščini in nemšči
ni z duhovniki teh jezikov. Bogoslužja so se udeležili tu
di nekateri Kitajci. Ni pa znano, če se bo ta svoboščina
nadaljevala tudi po olimpijadi. Nek kitajski duhovnik je
za AsiaNews povedal, do bo vlada pozneje morala oce
niti, če bi to povzročalo kake “varnostne probleme”.
Do zdaj so bile maše v raznih jezikih, ki so jih opravili
tuji duhovniki, samo v poslopjih veleposlaništev (“eks
teritorialno ozemlje”), kamor pa Kitajci ne smejo.
Krajevna policija pred vhodom pregleda potne liste
vseh vernikov, ki hočejo vstopiti.
Poskus ločiti kitajske vernike od tujih je del načrta
patriotičnih združenj, ki hočejo ustanoviti eno narod
no Cerkev, ločeno od vseh drugih. Zaradi tega so kljub
vsem kritikam internetne cenzure na Kitajskem mnoge
katoliške spletne strani v kitajščini zatemnjene. Med
njimi je Radio Vatikan, agencija AsiaNews, spletne stra
ni Cerkve v Hong Kongu, Južni Koreji, Singapuru…
Vprašanje “varnosti” že leta gospoduje na kitajskem
družbenem prizorišču, kjer vsak dan izbruhne zaradi
korupcije, razlastitev in onesnaženja 200 do 300 upo
rov. Toda namesto da bi izkoreninili vzroke teh spo

padov, raje zapirajo upornike, streljajo na množico
in dušijo sestajanja. Kitajska počne v času olimpijade
vse, da bi se pokazala kot moderna in liberalna in
prav zaradi tega ne dovoljuje nikomur, da bi manife
stiral, vlagal prošnje in izražal mnenje, ki se ne strinja
z uradnin državnim naukom. Račun za to plačujejo
tudi krščanske skupnosti, čeprav nikdar ni bil noben
kristjan vmešan v nasilje zoper državo.
Že pred olimpijado so vsi duhovniki in škofje urad
ne Cerkve dobili pisma in opomine, naj v času olimpija
de ne organizirajo posebnih manifestacij in shajanj.
Če so že na programu, udeležba ne sme presegati 200
ljudi in morajo biti kar se da kratke. Tako so dogaja, da
si mnogi duhovniki ne upajo pridigati niti ob nedeljah
zaradi strahu, da bi bili verniki predolgo v cerkvi.
Kot poročajo viri agencije AsiaNews je podzemelj
ska Cerkev v še slabšem položaju: razen škofov, ki so
že pred leti izginili, so mnogi podzemeljski škofje in
duhovniki že tedne dolgo v hišnih priporih, vernikom
pa so zagrozili, da »bodo posledice po olimpijadi», če
bi se ta čas kje zbirali.
V provinci Hebei je škof mesta Zhengding pod
kontrolo 24 ur na dan. Policija je pred njegovo hišo
postavila celo barako, kjer v izmenah spijo stražarji, ki
vedno pazijo nanj, da ne more nikogar srečati.
Tudi v Tianjinu so škofje in duhovniki v hišnih pri
porih. Vernike so z grožnjami zasoljenih kazni “povabi
li”, naj ne sprejmejo v goste nobenega podzemeljskega
duhovnika. Na mnogih področjih, kjer skupnosti poleti
običajno organizirajo verouk za otroke in romanja, so
morali odpovedati vse programe. Drugim duhovnikom
je policija “svetovala”, naj gredo na potovanja, da bi jih
tako prisilila biti daleč od njihovih skupnosti.
Vtis mnogih opazovalcev je, da hoče Kitajska nare
diti iz sebe podobo odprtosti in svobode v smeri navz
ven, znotraj pa se nadaljujejo nadzorovanja in omejitve.
Napol uradni dnevnik China Daily v angleščini (ki ga
turisti največ berejo), je poskušal v tem času polepšati po
dobo “raja” verske svobode tako, da je objavil nekaj poročil
in slik od cerkvah v Beijingu in njihovi zgodovini.

MJANMAR
generalska hunta preprečuje
pomoč kristjanov in budistov in zaostruje cenzuro
Generali se čutijo ogrožene zaradi naraščajočega
duha solidarnosti in sodelovanje med verniki raznih
ver. Povečujejo število kontrol, izkoriščajo delo begun
cev in kradejo mednarodno pomoč. Nobelovi nagra
jenki Aung San Suu Kyi so podaljšali hišni pripor.
Burmanski kristjani in budistični menihi delajo, mo
lijo in se trudijo v korist prebivalstva, posebno tistih,
ki so izgubili vse zaradi ciklona Nargis. Ta smisel za
skupnost in sodelovanje predstavlja grožnjo za vojaško
hunto, ki je na vladi, in ki skuša na vse načine ovirati
povezavo med verniki raznih ver. Zato poostrujejo
kontrole v vsej deželi, v cerkvah, v templjih, v zakotjih
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in na cestah, celo na prevoznih sredstvih.
To je vsakdanja stvarnost v Mjanmaru, kot pripo
veduje za agencijo AsiaNews vir, ki je zaradi varnosti
anonimen: »Vlada je izrabljala delo beguncev, ki so bili
sprejeti v centre, ki jih je organizirala Cerkev, za obnav
ljanje cest in drugih struktur, ki jih je uničil ciklon.« Še
danes, štiri mesece po nesreči, so okrog glavnega me
sta Yangoon »družinske skupnosti, ki skušajo preživeti
kakor vedo in znajo, in nimajo niti hrane niti vode«.
Pomoč kristjanov in budistov je »temeljnega pomena«
za njihovo preživetje, toda vlada »se boji teh združenih
namenov«, ker bi to lahko podpihovalo druge »ljudske
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upore in uničilo diktaturo, ki je na vladi.«
Burmanci se soočajo »z vedno hujšo gospodarsko
krizo« zaradi naraščanja cen predvsem za »osnovne do
brine, kot je to hrana«. Za mnoge je edina jed na dan
»skledica riža«, ki je temeljna narodna hrana, ki pa v
večini primerov prihaja od pomoči mednarodne skup
nosti. Dejstvo pa je, da vojaška hunta pokrade zaloge
»ne da bi jih razdelila prebivalstvu«, ljudje pa si morajo
hrano zaslužiti z delom za diktatorje: skledica riža tako
postane revno povračilo, ki ga dobe za svoje delo.
Ciklon Nargis je pretresel narodno gospodarstvo
in to predvsem na področju delte reke Irrawaddy,
kjer je morala večino kmetov zapustiti poplavljenja
polja, uničeno orodje in izgubljeno seme, ter se lotiti
ribolova, da so si zagotovili vsaj en obrok na dan. To
pa ne more trajati dolgo, saj država tvega, da bo v pri
hodnosti ostala brez zaloge žitaric: po zadnjih vladnih
podatkih, ki so jih potrdili Združeni narodi, je ciklon
uničil preko 16.200 hektarjev pridelkov, škoda opreme
pa je ocenjena na okrog 4 milijarde USA dolarjev.
Spričo položaja skrajne nujnosti pa vlada »raje zapi
ra prostovoljce in seje vohune in policaje po vseh kotih
dežele. Zvedeli smo za številne primere pomoči, ki ni
bila izročena ali je bila celo odklonjena – pripoveduje
poročevalec – samo zato, ker je prihajala od mednarod
ne skupnosti. Mnogim menihom so onemogočili po
magati pri obnavljanju, vlada pa sovražno trdi, da so

problemi samo izgovor, ki ga zapad uporablja zato,
da bi podminiral njihovo oblast. To je zločinska pro
paganda vojaške hunte, samo da bi prikrila resnično
stanje v Mjanmaru.
Krvavo zatrtje upora budističnih menihov septem
bra 2007, naraščajoča gospodarska kriza in možno spo
minjanje pokolov pred dvajsetimi leti, ko so aktivisti
zahtevali demokracijo – 8. avgusta 1988 – je povečalo
»obsedenost vojakov z varnostjo« prepoved kakršne
koli izjave proti režimu: »Od 1. avgusta so mesta zapr
ta, templji neprestano zastraženi in ni bilo mogoče
organizirati prav nobene slovesnosti, da bi se spomnili
pokola 3.000 ljudi avgusta 1988.« Tudi simbol borbe
za demokracijo v Mjanmu, nobelova nagrajenka Aung
San Suu Kyi živi v neke vrste »družbeni smrti zaradi
dolge osamljenosti,« zaprta najprej v zaporih, potem
pa prisiljena v hišni pripor. Pred nedavnim ji ga je
vojaška hunta podaljšala za eno leto in ji dovoljuje le, da
dvakrat na mesec vidi svojega odvetnika, ki so mu bili
obiski od leta 2004 prepovedani. Za sporazumevanje z
ljudmi aktivistka uporablja napise, ki jih obesi na svoje
bivališče. Na enega od njih je zapisala: »Vsi mučenci
morajo končati svoje poslanstvo.« To so močne in
neposredne besede, znanilke usodnih predvidevanj.
Odposlanec Združenih narodov Ibrahim Gambari je
skušal srečati Aung San Suu Kyi v drugi polovici avgu
sta morda prav zato, da bi preprečil usoden polom.

MEDNARODNO
praprebivalci so “varuhi” sveta
Pogosto ravno praprebivalci prebivajo v najbolj
“ranljivih” področjih planeta, od arktičnih planjav
do deževnih pragozdov in »se prvi zavedo podneb
nih sprememb ter trpe zaradi njihovih posledic,« je
poudarila organizacija Združnih narodov za poljedel
stvo in prehrano (FAO). O tem so izdali dokument,
ki pravi: »Težji podnebni pogoji in omejen dostop do
temeljnih življenjskih sredstev groze preživetju raznih
skupin praprebivalcev, skupin, ki imajo na daljši rok

ključe našega preživetja. Domačini so varuhi znanja in
edinstvenih spoznanj v živalski in rastlinski biološki
in genetični različnosti, ki planetu daje življenje.«
Po ocenah Združenih narodov je na svetu takih pra
prebivalcev okrog 370 milijonov, razdeljenih v 5.000
skupnosti, ki so razmetane v 70 deželah. V Aziji, Afriki
in Latinski Ameriki so te skupine pogosto odrinjene na
rob, ranljive in revne v primerjavi z ostalimi skupinami
prebivalcev. Agencija Misna.

KOLUMBIJA
najmanj 18 domačinskih ljudstev je v nevarnosti, da bodo “izginila”
»Gre za skrajno nevarnost zelo širokega obsega.« je
povedal kolumbijski predstavnik programa Združenih
narodov za razvoj. Zaradi domače državljanske vojske
je 18 domačinskih ljudstev v nevarnosti, da bodo iz
umrla. Samo v letošnjem letu so oborožene skupine
pobile 25 domačinov, 3 so pogrešani, še 3 pa so umrli

zaradi min, ki jih polagajo četniki v oviro redni vojski.
Najbolj ranljive so tiste domačinske skupnosti, ki žive
v amazonskih pragozdovih, še posebno Maku, zadnje
kolumbijsko nomadsko ljudstvo. V Kolumbiji je vsega
84 ljudstev praprebivalcev, ki skupno štejejo okrog
milijona ljudi. Agencija Misna.

UGANDA
zlatenica noče odnehati
Epidemija zlatenice E (hepatitis E) se noče ustaviti v
severnih okrožjih Kitgum, Gulu, Pader in Yumbe. Prvi
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teden v avgustu je umrlo 9 ljudi (od lani 106), okuženih
pa jih je 6.500. Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

“LEVICA” IN “DESNICA”

Srbi imajo glede politike pregovor: »Naj jaše Janko ali Marko, konj mora nositi enega ali drugega,« kar pomeni, da nobena
vlada ni nič prida, da ob vsaki ljudje “gor plačajo”. Morebiti to velja za Srbe, vsekakor pa ne za Slovence, odkar imamo lastno
državo. Ko tole berete, je seveda jasno, koga bo naslednja štiri leta nosil slovenski “konj” (beri: ljudstvo), nikakor pa ni bilo jasno
ko sem tole pisal. Zato pač ne morem govoriti o vladi in opoziciji, ampak kvečjemu o levici in desnici. Pri tem je pa seveda treba
poudariti, da je “levica” izraz, ki ga zase uporabljajo stranke, ki so (neposredne ali posredne) naslednice komunistične partije,
vendar povsem po krivici. “Levica” naj bi nameč, vsaj v njihovem političnem žargonu pomenila “naprednost”, “desnica” pa konservativnost. V Sloveniji je pa ravno nasprotno. Tisti, ki imajo sebe za “levico”, so v resnici konservativci, ki hočejo, da bi vse ostalo
pri starem, ker jim gre pač za njihove privilegije, da o divjem “lastninjenju”, ki bi ga lahko imenovali kar krajo, ne govorimo. Tisti pa,
ki jih označujejo za desnico, so posebno v zadnjih štirih letih pokazali, da so v resnici oni napredni, saj so dosegli tisto, o čemer
je “levica” lahko samo sanjala: vstop v Evropsko unijo, uvedbo evra in schengensko območje, in kar je najhujši udarec rdečim:
uspešno predsedovanje Evropski uniji, česar oni sploh niso sposobni, čeprav bi dali ne vem kaj, da bi to doletelo njih.. Še več:
škandal, ki je izbruhnil komaj slaba dva meseca pred volitvami, je ponovno pokazal, koliko so “ta rdeči” vredni. Mislim namreč na
umazanijo, ki se je zgodila s šentviškim predorom, a katerega bi morala polno odgovornost nositi SCT, pa se tega otepa. Nobena
skrivnost ni, da je to podjetje, ki je popolnoma v rdečih rokah in počenja to, kar so počenjali vse od leta 1945 dalje: pobasati
denar za slabo opravljeno delo, odgovornost pa prepustiti drugim. Sicer je pa to in še marsikatero drugo štorijo povzel dr. Bernard
Nežmah v članku “Posmeh pojmu človekove pravice”, ki ga je objavil v Mladini.
Nedelja. Policija je aretirala lastnika SCT Ivana Zidarja in
državnega tožilca Boštjana Penka, a ju je naslednji dan že
izpustila, ker preiskovalni sodnik ni dovolil hišne preiskave.
V par dnevih je medijska pozornost popolnoma prešla na
vprašanje o prekomerni uporabi policijske sile, tožilca so vklenili
v zatezne lisice, in v neupravičeno aretacijo dvojice. Medijski dis
kurz je naenkrat reč predstavil kot kršenje človekovih pravic.
Prof. prava Marko Bošnjak je postopke policije in tožilstva
takoj okvalificiral kot pravno sporne, starosta slovenske pravne
stroke prof. Ljubo Bavcon pa je že drugi dan izlil prvinsko
osuplost: »Z ogorčenjem spremljam akcije, ki jih v zadnjih dveh
dneh izvajata tožilstvo in policija. (...) tudi sam sem podoživljal
nemoč posameznika, ki je lahko tudi čist kot solza pred mahinacijami in manipulacijami državnega aparata.«
To je tako težka sodba, ki aktualno policijo in tožilstvo posta
vi kot pomočnika malodane vojaške hunte, ki da je pri nas na
oblasti. Trenutek, ki pravzaprav kliče po izključitvi Slovenije iz
EU.
In kaj se je zgodilo? Policija aretira in vklene osumljenca,
po odločbi sodišča ga naslednji dan izpusti, mediji množično
branijo aretiranega in gospod Penko po par dnevih že napove
kazenske in odškodninske tožbe.
Konec pomladi 1988. Policija v Ljubljani aretira državljane
Jugoslavije, jih preda vojaški policiji, v zaporu in na sodišču
zaprti nimajo pravice do svojega zagovornika. Proces, ki se v
zgodovino vpiše pod imenom “Sojenje četverici”.
V takratnem času je velika pravna korifeja prof. Ljubo Bav
con. Toda v obdobju partijske diktature gospod Bavcon še ni bil
ogorčen nad delom policije in tožilstva, kaj šele, da bi tedanje
vojaško sodstvo obtožil zlorabe človekovih pravic.
Tudi prof. Bošnjak je presenetil s svojo agilnostjo. V hipu se
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je odzval z obrambo Zidarjevih in Penkovih človekovih pravic,
kar je zanj nenavadno.
Če človek pomisli na kršenje človekovih pravic v Sloveniji,
bo imel pred seboj usode azilantov in beguncev. Prof. Bošnjak
doslej namreč ni bil znan po svoji vnetosti pri branjenju človeko
vih pravic anonimnih pribežnikov, ki jih je policija zares trdo
obdelala.
Zares neokusna postaja slovenska perverzija, ko se osum
ljence velikih finančnih malverzacij pa tožilske zvezde družno
brani z vso resnostjo, češ da na njihovem primeru stoji ali pade
demokracija.
Celo ombudsmanka Zdenka Čebašek-Travnik je hitro
vskočila z zahtevo po pojasnilu. Na svoj prvi dan, ko je vstopila
v urad Varuha človekovih pravic, je k njej prihitel Matevž Krivic s
frapantnim primerom, ko so mlado bosansko begunko z dvema
majhnima otrokoma, enim komaj rojenim, deportirali iz ljubljan
skega azilnega centra. Gospa Čebašek je začela kot brezsrčni
birokrat: danes še ni moj delovni dan! A tudi v naslednjih je
nismo opazili, da bi se v tej zadevi pojavila v medijih.
Ko nam pravniki prodajajo tegobe tranzicijskih milijonarjev
in razvpitega tožilca kot sveto stvar človekovih pravic, je to slo
venska anomalija prignana do konca.
Poglejmo dvojec Zidar-Penko. Tožilec Penko, ki je v funkciji
tožilca obravnaval eno izmed rabot gospoda Zidarja, se javi pri
velikanu SCT-ja, da se dogovorita o tem, da postane njegov od
vetnik. Veliki Zidar ima okoli sebe najbolj razvpite in prodorne
odvetnike, nekoč Stojana Zdolška, ki ga zamenja z odvetniško
hišo Čeferin. Zdaj pa naenkrat začuti potrebo, da bo poleg veli
kih advokatskih magov kot odvetnika angažiral še odvetniškega
zelenca, ki doslej sploh še ni bil advokat. In se z njim ne sreča
samo v preliminarnem pogovoru, ampak se z njim dobiva
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redno? In to še v času, ko ta sploh ni odvetnik?
Če bi se pomočnik trenerja španske reprezentance dobival
pred finalno tekmo s selektorjem nemške reprezentance, in če
bi to izvedeli, bi ga španska stran v hipu odpustila in mu nagnala
serijo odvetnikov na vrat z obtožbami, da se je dogovarjal o izdaji
španskih skrivnosti in šibkih točk.
Primer Boštjana Penka je tako etično sporen, da kar kliče
po policijski preverbi. Zakaj se tožilec tako vneto sestaja z
osumljencem več kaznivih dejanj? Pravzaprav narobe svet. Če
policija ne bi ukrepala v zadevi Zidar-Penko, četudi bi dobila na
mige o njunem vprašljivem druženju, bi bila medijska javnost in
profesorji Bavcon et consortes zadovoljni z delovanjem pravne
države!?
Vendar ta vprašanja ne vznemirjajo pravne stroke, saj
spadajo v polje etike, ki ni vredna obravnave. Tudi mediji poan
tirajo in torpedirajo zgled ubogih žrtev v podobah Zidarja in
Penka!? Navsezadnje, če se morebiti sodno izkaže, da so jima
bile res kršene človekove pravice, si jih bosta zagotovo bogato
iztožila.
Klasične žrtve, nenazadnje vzemimo izbrisane, so popolno
ma nemočne, a jih mediji ne podpirajo.

Tema, ki je prevzela francoske medije, ni usoda tožilca,
ki pomaga osumljenemu gradbenemu baronu, ampak José
Laboureur. Mož je učitelj, ki je izgubil živce nad nesramnim
učencem, ki ga je opsoval, da je bebec, in mulcu prisolil klofuto.
Vmešali so se starši, poklicali so policijo, ki je z učiteljem ravnala
kot z vulgarnim delinkventom. Učitelj je bil pozneje kaznovan,
toda na njegovo stran sta se postavila dva ministra, šolski sindi
kati, v njegovo podporo so peticije zbrale 80.000 podpisov.
Šlo je za popularno moderno temo kakršnegakoli nasilja
nad otroci in šolarji. A tudi za pereč problem učiteljev, ki nimajo
velikega družbenega ugleda z nizkimi plačami, a so soočeni z
učenci, ki jih zaničujejo, žalijo in do njih ne gojijo nobenega
spoštovanja. Razvila se je polemika med zagovorniki permisiv
ne vzgoje in psihiatri, ki zagovarjajo hierarhijo, v kateri starši
ne dajejo moči otrokom, ampak vztrajajo na tem, da morajo
spoštovati red. Šolski sindikati poantirajo problem učiteljske
profesije, v kateri učitelji zaradi splošne atmosfere v nemoči
izgubljajo živce.
V državi, ki je nasledila predsedovanje EU od Slovenije,
so velika medijska debata tudi človekove pravice, vendar ne
mogočnikov, temveč učiteljev.

Za nas, ki živimo v inozemstvu in posebno za tiste, ki so se iz Slovenije umaknili pred komunizmom bodisi pred desetletji iz
političnih razlogov, bodisi pozneje iz gospodarskih vzrokov, je popolnoma jasno, da je pravi prostor za vse, kar smrdi po komunizmu, edino gnojišče zgodovine. Doma je pa precej drugače, saj ljudje še vedno nasedajo lepemu besedičenju, ne da bi mogli
priti do resnice, in to iz preprostega razloga, ker so praktično vsi mediji v rokah tajkunov, ki oblikujejo javno mnenje. Tajkuni so
namreč ljudje, ki so na vprašljiv, da ne rečemo nezakonit, način prišli do ogromnega bogastva in so medije enostavno pokupili,
tako da morajo novinarji plesati, kakor oni godejo. Njim je pa seveda dosti do tega, da pridejo na oblast “bivši” komunisti, saj
bodo tako imeli proste roke za vedno bolj požrešno bogatenje in upajo, da si bodo nazadnje prilastili še politiko. Tudi o tem je
marsikaj napisal dr. Bernard Nežmah v Mladini pod naslovom “Ko bralec ostane sam”. Ob tem se človek čudi, da ga tajkuni še
niso onemogočili – morda so prepričani, da njegove članke le redkokdo prebere. Sodite sami.
Kmalu po osamosvojitvi je sociolog Tomaž Mastnak začel
pisati razprave, v katerih je hvalil državo kot eno večjih družbenih
vrednot. Slavljenje države seveda ni nič posebnega, ob vsaki
priložnosti lahko slišimo serije slavospevov nad slovensko dr
žavnostjo. Toda besede iz ust Mastnaka so se slišale paradok
salno, saj jih je pripovedoval nekdanji mirovnik, ostri kritik
partijskega gospostva že na začetku osemdesetih in potem
skeptik ustanovitve slovenske države.
Angažirani mislec je v intervjuju za “Mladino” (12, 1994)
dejal, da je v Evropi posledica zmage liberalizma demontaža
države, da liberali dajejo večje pravice človekovim pravicam kot
državi in da državne funkcije prenašajo na korporacije. Skratka,
da vladavino iz rok države prevzemajo korporacije.
Ideje, ki so se zdele nebulozne. Nedoumljivi obrat mirovnika,
ki so ga zaradi člankov preganjali tožilci in mu je bila za petami
tajna policija, zdaj pa naenkrat hvali državne aparate, še pose
bej represivno institucijo, kot je policija.
15 let pozneje. Urad za varstvo konkurence opravi preiskavo
na sedežih trgovskih gigantov: “Mercator”, “Engrotuš” in “Spar”.
Že dan potem advokat “Mercatorja” najavi ustavno pritožbo,
češ da so bile med preiskavo kršene človekove pravice vodilnih
menedžerjev in njihova pravica do zasebnosti.
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Ko državni organ poskuša s preiskavo presoditi, ali se veletr
govci dogovarjajo in s tem prizadenejo dobavitelje in kupce,
poskusijo onemogočiti njegovo delo s pravnim posegom na
Ustavno sodišče. Kajpak ob podpori medijev, časnik “Dnevnik”
je na primer objavil bombastični naslov: “Jani Soršak s policisti
vdrl v Mercator, Spar in Engrotuš”. Namesto poročila o rednem
delu državnega organa tako beremo o jurišnikih, ki da vznemirja
jo mir v državi. Sistematično, še dan pred tem isti časnik na isti
strani posreduje enako negativni naslov: “Lastniki Term Čatež
nova Soršakova tarča”. Ki spet implicira lik črnega princa teme,
ki išče tarče svojih napadov.
Če uradu, ki po svoji delovni dolžnosti pride do inkriminiranih
evidenc, očitaš, da tega ne bi smel, češ da je to vdor v intimo, si
odpravil uradno preiskavo. In s tem državo. Početje trgovinske
oligarhije je privilegirano, saj je zaščiteno pred preiskavo.
Tako kot je bil razvpiti ex-tožilec Penko, zoper katerega
sodnik Baraga ni dopustil hišne preiskave. Če se tožilec sestaja
s človekom, ki je objekt tožilske preiskave, katero je celo sam
vodil, je to alarm najvišje stopnje.
Postavimo si sedaj hipotetično vprašanje: kaj bi se dogodilo,
če bi sodnik dovolil preiskavo? – Odgovora sta seveda dva: poli
cija bi bodisi našla dokaze, ki bi potrdili sum o tožilčevi zlorabi
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položaja, ali pa bi odsotnost dokazov tožilca oprala kazenske
odgovornosti. S stališča družbe vsekakor manj boleče kot
vnaprejšnja zavrnitev preiskave.
Sodna veja je na zaletavo izjavo policijskega ministra Mateja,
da sta sodnik in tožilec prijateljevala in skupaj dopustovala, takoj
odreagirala z obtožbo nedopustnega vmešavanja, in tudi sodnik
Baraga je v hipu zavrnil ministrove besede kot insinuacijo.
Toda reč je preveč usodna, da bi jo odpravili z argumentom,
da se sodnikovega dela nikakor ne sme ocenjevati. V imenu ena
kosti pred zakonom bi namreč veljalo pogledati, kako konkretni
sodnik in sodniki nasploh obravnavajo podobne policijske za
hteve po hišnih preiskavah? Jih vedno zavrnejo?
Po Penkovem zgledu bo naslednjič ravnal šef lokalne polici
je, ki se bo na skrivaj v času dopusta dobival z osumljenim
kriminalcem, potem pa izstopil iz službe in se pri mafijcu zaposlil
kot osebni svetovalec!?
Mnogi z lahkoto zamahnejo, da je šlo pri Penku samo za
problem etike, kot da bi bilo vprašanje etičnosti nepomembno.
Kot da bi tožilsko delo ne predpostavljajo velike mere etičnosti;
pomislimo samo na tožilca, ki osumljenemu pomaga s tem, da
se zadeve loti nezainteresirano, da z obravnavo nepotrebno od
laša, da ne poskrbi za smiselno iskanje dokazov etc.
Vendar pa fenomen Penko in podobni ne obstajajo sami na
sebi. Ustvarijo jih mediji. V kakšnem vzdušju je odločal navse
zadnje sodnik Baraga? Je v pisarni mirno tehtal razloge za in
proti, ali pa je sodil pod pezo medijskih poročanj???
V primeru Penka soobstajata dve zgodbi: Penka so policisti
vklenili v lisice in tožilec se je na skrivaj sestajal z osumljencem,
ki ga preganja tožilstvo. Mediji so v večini izpostavili samo prvo
zgodbo, drugi pa vzeli malodane vsak smisel. Še bolj očitno v
primeru Zidar. Lastnik in direktor SCT je dnevno prek medijev
sporočal občutke in mnenja o aretaciji, kar je bil primarni medij

ski interes. Toda že naslednji dan se je podrl strop v šentviškem
predoru, ki ga je zgradil SCT in zaradi zaprtja je bila povzročena
kolosalna škoda sto tisočem voznikom. Res epohalni dogodek,
ko se novogradnja že takoj po odprtju v delu poruši. In reakcija
medijev? Smo gledali posnetke, ko veliki Zidar jeclja pred
novinarji, ki ga vanj neusmiljeno vrtajo z vprašanji: kako je
mogoče?
Na eni strani torej obilje pozornosti in vsi detajli Zidarjeve are
tacije, na drugi medijski mrk, ki ni prinesel niti enega poskusa
pridobitve Zidarjeve izjave ob sramotni blamaži s tunelom.
Očitno je prišel čas, ko je potrebno medije percipirati s
pozornostjo, tako kot se je med vrsticami bralo članke pod
Titovo diktaturo. Ko torej časnik poroča o vodji urada za varstvo
konkurence Soršaku, ki se je spravil nad lastnike Term Čatež,
velja spomniti, da so lastniki Term Čatež obenem tudi lastniki
tega istega dnevnika.
Ko Boško Šrot za “Delo” pripoveduje, kako ga je premier
Janša prek kurirjev izsiljeval, da ga pošlje v zapor, če njegovemu
krogu ne odproda “Dela”, velja premisliti, kako isti Šrot pobegne
brez besed s svoje tiskovne konference v hipu, ko mu začno no
vinarji postavljati vprašanja. Kako veliki lastnik Pivovarne Laško
uporablja medije samo kot sredstvo za svoje manipulacije. Kako
Šrot obtožuje Janšo, da hoče s prevzemom lastništva uporabiti
“Delo” kot propagandno orodje.
Zadnji stavek je sicer res vreden samoreferenčnega premis
leka?
Ali lahko verjamemo, da je Janša v stanju zlorabiti medije?
Recimo, da, vendar: ali lahko izpeljemo sklep, da bi bil Janša
edini demon v državi, ki bi to počel? Da sedanji lastniki tega
ne počno?
Čas, ki spet zahteva pozornega bralca in konzumenta
medijev.

Vse to in še marsikaj drugega kaže, kakšne so slovenske “levičarske” (beri: rdeče) stranke, vključno s tistimi, ki so se zaradi
pomanjkljive zakonodaje priplazile v državni zbor ne da bi bile izvoljene. Povzetek tega je objavil v Družini zgodovinar dr. Stane
Granda pod naslovom “Karakteristika sedanje opozicije”.
Preseneča ali pa niti ne tudi opozarjanje /sedanje politične
opozicije/ na nevarnost totalitarizma, ki ga /baje/ predstavlja
sedanja vlada oziroma njen predsednik. To je tako, kot bi Hit
lerjevi duhovni dediči drugim očitali nacistična stališča. S tem
samo dokazujejo, da kritičnega odnosa do resničnega in tudi
lastnega totalitarizma niso nikoli zmogli. Lotevajo se tudi “fron
tovskega” pristopa. Njihov cilj naj ne bi bila le osvojitev oblasti,
ampak vzpostavitev nove kvalitete življenja in političnega
delovanja, kjer bo prednost imelo znanje oziroma sposobnost.

Hkrati prihajajo prav iz njihovih vrst vesti o seznamu ljudi za
“odstrel”. Na vrhu naj bi bilo vodstvo RTVS. To so nekajkrat o
nujnosti takojšnje spremembe medijskega zakona tudi samo
posredno potrdili.
Osebno, mislim povsem resno, bom srečen, če jim medna
rodne okoliščine ne bodo dovoljevale ponovitve Roga, Teharij
… Tega niso nikoli obžalovali, še manj prevzeli odgovornost.
Povzročitelji največje morije Slovencev so zanje še vedno
izjemne zgodovinske osebnosti, narodni heroji …

Ob tem se je vredno spomniti izjave Gregorja Golobiča (on je tisti, ki se je priplazil v parlament, ne da bi bil izvoljen): »Oblast
kot taka in sklepanje kravjih kupčij nas ne zanimata.« Da jih “kravje kupčije” ne zanimajo, prav radi verjamemo, saj so vajeni grabiti
na veliko ne da bi vpraševali, ali je zakonito ali ne, da o etičnosti niti ne govorimo. Da jih tudi oblast “kot taka” ne zanima, je čisto
verjetno: oblast je zanje samo sredstvo, da si napolnijo korita in žepe.
Za sklep lahko rečemo samo: slovenski “konj” si je sam izbral tistega, ki ga bo nosil naslednja štiri leta. Eno pa je gotovo: kdorkoli
sedi na njem, se mora zavedati, da je Slovenija del Evropske unije. Ta se v notranjo politiko sicer ne bo vtikala, jo bo pa pozorno
zasledovala. In taka reč se najbolj pozna pri denarju, saj star pregovor pravi: »Če hočeš koga zadeti v srce, ga udari po žepu.«
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MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Politično sumljiv
Poveljniki vseh važnejših oddelkov so bili sami
Slovencem sovražni Nemci. Tega tudi skrivali niso.
Ljudstvu, ki se je vračalo v opustošene domove, so de
lali večkrat velike krivice. Če sem jim to očital, je bilo
brez pomena.

Kraji fronte

Nekoč pride nadzirat naš oddelek prileten general s
sivimi brki. Ostal je z nami pri večerji. Naš poveljnik je
bil tudi že star polkovnik, zagrizen Nemec iz Bukovine.
Da bi se generalu prikupil, je začel napadati ljudi, ki
so se vračali v opustošene domove in Slovence sploh,
da smo sami izdajalci in da nas je treba pobiti. Nato se
spravi nad škofa Jegliča in nad slovensko duhovščino,
da je neizobražena, da je škof narodni hujskač in po
dobno. Dasi je po vojaških predpisih prepovedano
govoriti politične stvari pri obedu, je to polkovnik
najbrž že pozabil. Jaz pa tega nisem mogel prenesti,
izzvan sem bil. Dokazoval sem polkovniku, da je prav
slovenski narod pokazal več zvestobe in vztrajnosti v
boju kakor drugi narodi. Oni so, ki skupno s Hrvati in
Bosanci vzdržujejo fronto proti sovražnikom. Pred par
tedni so se uprli Madžari v Nabrežini, ker niso hoteli iti
na fronto. Nasprotno pa se Slovenci in Hrvati nočejo
umakniti s fronte, ko pride čas, da jih zamenjajo, ker
so skusili, da drugi za njimi vedno zgubijo to, kar so
oni s krvjo obranili ali pridobili. Oni branijo svojo
domovino, drugi imajo pa svojo daleč v zaledju. In
poglejte, kako je lastno vojaštvo opustošilo njihovo
domovino. Italijani sami ne pustošijo tako, kjer so
prišli čez mejo.
»Vi govorite,« pravi polkovnik, »kakor da se vam godi
krivica.« – »Res je, da se nam godi krivica. Nimamo niti
ene slovenske gimnazije, le eno privatno je ustanovil
škof Jeglič s pomočjo duhovščine, ki jo tudi vzdržuje.
Zato ga nasprotniki tako sovražijo. Mi plačujemo večje
davke kot Nemci, naše uradnike pošiljajo v druge kraje,
k nam pa Nemce. Premalo smo zastopani v parlamentu.
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V parlamentu so prav pred vojsko predložili Nemci 10
točk, v katerih zahtevajo pravo preganjanje Slovanov in
to v državi, kje je večina prebivalstva slovanska.« – »Tega
jaz nisem vedel!« pravi polkovnik. – »Mi pa to vemo
in težko prenašamo!« mu pravim. – »Kaj pa vi pravite
k neki jugoslovanski deklaraciji z mnogimi podpisi?«
vpraša polkovnik. – »Če jo dobim v roke, jo takoj tudi
sam podpišem. Deklaracija zahteva zedinjenje Jugoslo
vanov, da ne bodo tako izrabljani. Kakor se sliši, ji cesar
Karel ni nasproten.« – »Ne, tega vam cesar Karel ne bo
nikdar dal!« zakliče polkovnik. – »Oprostite, v imenu
cesarja govoriti, imate, gospod polkovnik, tako malo
pravice kakor jaz.«
»Gospod kurat, ob takem govorjenju ne boste na
predovali v civilu.« – »Hvala, v civilu sem svoje napredo
vanje že dosegel.« – »Kaj ste v civilu?« – »Frančiškan.«
– »Pa ne boste dobili nikakega odlikovanja.« – »Prejel
sem že štiri, pa nisem nobenega nosil.« – »Zakaj ne?«
– »Zato, ker to ni za može ampak za otroke.« Tedaj pa
polkovnik vstane in zakliče: »Ako tega ne dokažete, ste
zgubljeni.« General in vseh petnajst častnikov je napeto
pričakovalo, kaj bo.
»Dobro,« pravim, »samo poslušajte. Vsi veste, da je
na stotisoče vojakov že padlo. Ali so bili odlikovani,
ali vsaj pohvaljeni? Pa so dali življenje za domovino.
Pred kratkim sem govoril z vojakom, ki je od začetka
v vojski, vedno na fronti. Bil je sedemnajstkrat ranjen,
dvakrat trebuh prestreljen, dvakrat prsa, enkrat glavo,
pravo čudo, da je ostal živ. Vsakokrat, ko je ozdravel,
je šel zopet na fronto. Ostal je, kakor vsi drugi, brez
odlikovanja. Vršil je svojo dolžnost, da brani domovino
kot mož, ki ne išče v tem pohvale. Bil je Dalmatinec.
– Na fronti je sploh znano, da nosijo odlikovanja le v
zaledju, daleč od fronte. Kar poglejte v kako pisarno
ali skladišče za vojsko na Dunaju ali v Lwowu, kjer
uraduje kak poročnih s pomočjo treh ali štirih ženskih
pomočnic: vsi imajo polna prsa odlikovanj za “hrabro
zadržanje”, kajne? – Če je kak častnik na fronti dobil
odlikovanje za kak izreden čin, ga dene v žep, kadar
gre na dopust, da vsi vedo, da je prišel s fronte, ne iz
zaledja. Tako tudi vi gospodje, ste storili v vojski svojo
dolžnost, pa vidim le pri enem odlikovanje. Tako stori
mož svojo dolžnost, ne glede na to, da nosijo drugi
odlikovanja, ki jih niso zaslužili.«
»No, če ste tako mislili, gospod kurat,« pravi pol
kovnik, »imate prav.« Čutil se je tudi on zapostavljen
ega. »Vedite pa, da so jih že mnogo postrelili, ki so tako
govorili.« – »Koliko pa?« – »Mislim, da par tisoč.« – »Ne
samo par tisoč. Samo v Galiciji so jih deloma postrelili,
deloma pobesili 70 do 80 tisoč.« – »Kako to veste?« – »Mi
to zasledujemo.« – »No, in vi se ne bojite?« – »To so bili
sami Poljaki in Rusini in tudi drugod samo Slovani. In
kaj ste s tem dosegli?« – »Ni jih več.« – »Nasprotno. Prej
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se Slovani nismo med seboj poznali. Sedaj pa se čutimo
kot ena družina, ker se zavedamo skupnega sovražnika,
in če bi me dali ustreliti zato, ker branim pravico, sem
rad na razpolago. To bi zvedel ves narod in namesto
enega zavednega, bi dobili stotisoče, ki bi bili morda
odločnejši, kakor sem jaz.
Kar se tiče naših duhovnikov, ki jim očitate nizko
izobrazbo, vam zagotovim, da ima zadnji kaplan v na
ših hribih višjo izobrazbo, kakor povprečni nemški
ali madžarski duhovnik. Vsak ima maturo, teologijo in
govori najmanj tri, štiri jezike. So tudi taki, ki govore po
šest jezikov. Vaši obvladajo le nemščino ali madžaršči
no. Zato so nesposobni za vojaške duhovnike, kjer je
več narodnosti. O sebi ste povedali, gospod polkovnik,
da imate štiri gimnazije in dve leti vojaške akademije.
Škofa Jegliča pa napadajo nasprotniki zato, ker jim
ne kloni in se žrtvuje za svoj narod.«
Debata je trajala kake tri ure. Vsi častniki so molčali,
govorile so pa njihove oči. Slovani so se z menoj strinja
li, toda obžalovali so me kot izgubljenega. Nemci in
Madžari so me pa z očmi kar prebadali. Stari gospod
general je ves čas molčal, le z muštacami je včasih zami
gal. Dobro sem vedel, da so take debate prepovedane,
toda izzvan sem bil.
Ko pozno zvečer vstanemo od mize, stopi polkov
nik pred generala rekoč: »Tega gospoda kurata moramo
takoj naznaniti.« General mu odvrne: »Ti boš prvi notri
padel.«
Naslednjo nedeljo sem imel nedeljsko opravilo za
vojake v Nabrežini. Ondotni polkovnik je že vedel za
gornjo debato. Z dobrim namenom me opomni, da ni
prav, da jaz kot duhovnik tako govorim. Pravim mu, da
prav zato, ker sem duhovnik, moram braniti pravico in
tiste, ki se jim godi krivica. Ko sem čez par tednov od
njega zopet odhajal in se poslavljal, mi da zelo prijazno
svojo roko, me ljubeznivo pogleda rekoč: »Gospod
kurat, jaz vas spoštujem.«
Podobno, le krajšo debato sem imel s polkovnikom
Heidrichom v Kobaridu. Bil je zagrizen koroški Nemec.
Ker je pri podobni debati podlegel, se je hotel maščevati.
O kresu sem bil službeno nekje izven Kobarida. Vojaki
so pa napravili na griču kres in peli ob ognju slovanske
pesmi. To sem zvedel šele pozneje. Vojake so razgnali,
polkovnik pa je telefoniral na poveljstvo v Gorico o do
godku in poročal, da sem jaz osebno vodil vso stvar pri
kresu. To mi je dal napisano hrvaški telefonist.
Na podlagi te denunciacije sem bil takoj odstavljen
iz službe in poslan v Gradec na poveljstvo vojnih sku
pin, da odločijo, kaj naj se zgodi z menoj. V Gradcu
so bile vse ječe polne Slovencev, zlasti duhovnikov in

Kaverna iz I. svetovne vojske na Krasu

bogoslovcev. Ko se na poveljstvu predstavim, stopijo
takoj od mene korak nazaj, kakor da sem že obsojen;
besede so bile nepotrebne. Začasno me pošljejo v
pisarno superiorja Crneka med druge kurate. Bil sem
pod strogim nadzorstvom. Stanovanje so mi nakazali v
gostilni »Klein Steirerhof«, kjer je bilo že par slovenskih
kuratov. Z zanimanjem smo sledili naprednim dogod
kom na fronti in po svetu, ko smo se zvečer shajali na
pogovor. Za poizvedovanje je prišel med nas včasih
kak nemški stotnik. Tedaj smo, seveda, govorili samo
o vremenu, da je takoj spoznal, da nam je njegova
družba sumljiva. Ta čas sta si dopisovala graško vojno
poveljstvo in vojno ministrstvo na Dunaju o moji osebi.
Iz Gradca so me tožili kot slovanskega nacionalnega
hujskača na podlagi izmišljenih denunciacij. Z Dunaja
so nasprotno hvalili moje delovanje in odlikovanje, ter
poudarjali, posebno vojaški škof Bjelik, da so izkušeni
kurati dragoceni in naj se mene vpraša, kako je prišlo
do debate. Med nemškimi kurati na superioratu so bili
tudi slovenski in Korošec Štih je skrivaj pregledoval
vse dopise, jih prepisal in meni pokazal. Tako sem bil
vedno na tekočem.
Na vprašanje z Dunaja sem kratko odgovoril: »Izz
van pri javnem častniškem obedu sem branil čast v
odsotnosti krivično napadenih: mojega škofa, tovarišev
duhovnikov in slovenskega naroda. To je zahtevala
moja čast kot častnika. Zato upam, da me bo vojno
ministrstvo branilo pred krivičnimi napadi.« Odgovor z
Dunaja: zopet sem nastavljen kot kurat; poslan sem bil
v Celje. Zvedel sem, da je bil eden od polkovnikov takoj
odstavljen, drugi pa je dobil strogi ukor. Slišal sem, da
je polkovnik Heidrich na kolenih prosil ljudi, naj ga ne
ubijejo, ko so ga vojaki ob prevratu prijeli.

misijonski pomenki
Avgusta je odšla Ameriška Domovina v pokoj in je
nastalo vprašanje: ali naj misijonska zadeva gre tudi v
pokoj? Vsi mogoči odgovori so nastali, med njimi tudi:
morda bi Ave Maria sprejela par vrstic za izvleček iz

pisem naših misijonarjev. Na vprašanje je prišel pritrdi
len odgovor in tako smo v tem mesecu oktobru, ko
že leto za letom praznujemo misijonsko nedeljo, tudi
mi dobili malo prostora. Tako vas bomo, dragi bralci
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2008
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.



Ave Maria, opozarjali na naše misijonarje, dokler bo
ta mesečnik še izhajal.
Vsi veste, da so naši misijonarji v različnih državah,
kjer rešujejo bedo, ustanavljajo in gradijo šole, da bi
otroke pripravili za dostojno življenje. Pomagajo pri
raznih podvigih: kopljejo vodnjake, da imajo ljudje
pitno vodo, širijo porodnišnico, da bodo matere imele
dovolj prostora, gradijo stranišča, da ne bo bolezni. Ko

cikloni uničujejo polja, so zopet misijonarji tisti, ki jim
najbolj stoje v pomoč.
Tako bo vsak mesec opisanega nekaj življenja naših
misijonarjev in misijonark v spodbudo, da ne pozabimo nanje ter jim pomagamo, kolikor vsak zmore.
Vsem misijonskim prijateljem lep pozdrav!
Marica Lavriša

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $500: M. Kadunc; $300: F. Hren; $100: S. Lev
stik, J. Berkopec; $70: F. Petrich; $60: M. Stefancic; $50: J. Berkopec,
S. Intihar, M. Martincic; $40: A. Pozelnik, J. Dolinar, K. Zorjan, M. Ilc,
I. Antolin, A. Burger, V. Pfeifer; $30: M. Kosir, F. Vavpotic, G. Kuhel;
$20: M. Simcic, B. Markun, M. Tiedman, A. Stanisa, E. Bajuk, U. Stepec,
dr. V. Mersol, M. Sowinek; $10: R. Paulson, Blue Water Arbitrage, M.
Vodisek, M. Miklavcic, M. Ribic, P. Knaus.
ZA CERKEV: $50: F. Hren, S. Intihar $30: A. Berkopec, A. Burger
$24: F. Vavpotic; $20: G. Kuhel, S. Levstik, A. Petrich, A. Nemec; $10:
F. Petrich, M. Vodisek, B. Markun, M. Tiedman, P. Knaus, M. Stefancic;
$5: J. Berkopec, A. Selak.
V spomin + Vinka Dolinar $160: A. & v. Dolinar.
ZA SAMOSTAN: $500: M. Kadunc; $50: T. Gerkman; F. Hren,
S. Intihar; $20: F. Vavpotic, K. Zorjan; $10: M. Hocevar, A. Petrich;
$4: M. Tiedman.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $60: V. Pfeifer; $10: Sisters
of Mt. Assisi.
ZA LUČKE: $20: F. Hren; $8: M. Stefancic; $6: F. Vavpotic, M.
Tiedman; $5: J. Berkopec, M. Kosir $1.50: J. Dolinar.

ZA MISIJONE: $20: J. Berkopec, M. Vodisek, S. Levstik; $10:
K. Zorjan.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: F. Hren; $20: J. Berkopec.
DAR LISTU AM: $1,000: F. Hren; $80: M. Ribic; $60: E. Bajuk;
$40: F. Krnicar $25: K. Kastelic; $20: A. Berkopec, S. Intihar, M. Turk,
dr. V. Mersol; $10: M. Tiedman, A. Petrich, K. Zorjan, M. Stefancic,
P. Knaus, M. Sowinek, M. Cigan; $8.30: A. Nemec; $5: J. Samsa, J.
Berkopec, M. Miklavcic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
STANE ŠEGA, Joliet, IL
PAULINE HOCEVAR, Tequesta, FL
VINKO DOLINAR, Waukegan, IL

