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Župnijska cerkev sv. Jakoba v Banja Loki je bila zgrajena in posvečena leta 1813, župnija sama pa je bila ustanovljena že leta 
1785. Spada med tako imenovane jožefinske župnije (ustanovljene po nalogu cesarja Jožefa II.) in ima komaj okrog 200 prebival
cev. Je pa to ena od tistih župnij, ki so veliko trpele med drugo svetovno vojsko, pa tudi med komunistično vlado po njej, saj je bila 
njena podružnica v Ajblju požgana leta 1956, poleg tega pa je “podedovala” še do leta 1987 obstoječo župnijo Borovec, katere 
cerkev in župnišče sta bila požgana že leta 1943, leta 1956 pa je bilo podržavljeno tudi vse premoženje. Od ustanovitve novih 
slovenskih škofij leta 2006 spada pod škofijo Novo mesto. Banja Loka nima svojega duhovnika, oskrbuje jo župnik iz Kočevske 
Reke. Je pa iz te župnije doma nadškof dr. Ivan Jurkovič, apostolski nuncij v Kijevu v Ukrajini.

November začenjamo s Praznikom Vseh svetnikov, ki je godovni dan vseh zveličanih pri Bogu. Neposredno mu sledi Spomin 
vseh rajnih (2.), ki je dan molitve za rajne, ko je mogoče zanje dobiti popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakramentov, 
obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. Molitvi za rajne je 
posvečen ves november. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša, spominjali se jih bomo pa tudi pri skupnih in zasebnih molit
vah. Še posebej bodo vključeni tisti, ki ste jih priporočili v svojih odgovorih na pisma, ki ste jih prejeli v začetku oktobra. Zaradi 
Spomina vseh rajnih, ki pade letos na nedeljo, bo zahvalna nedelja druga v novembru (9.). Takrat se Bogu zahvaljujemo za vse 
prejeti dobrote, še posebej pa se je treba zahvaliti za zdravje, saj je to ena največjih dobrin. Nedelja Kristusa Kralja (23.), ki je 
predzadnja v novembru, zaključuje cerkveno leto, saj je zadnja novembrska nedelja že prva adventna (30.) Poleg zahvalne nedelje 
praznujemo v Ameriki tudi zahvalni dan, ki je v četrtek 27. novembra. Še nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in 
mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); frančiškan 
in profesor bogoslovja Janez Duns iz Škotske (8.); papež in cerkveni učitelj Leon I. Veliki (10.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in 
mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec poljskega rodu Stanislav Kostka (13.); frančiškanski 
mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta 
Ogrska (17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih 
Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ob Marijinem darovanju (21.), posvetitve bazilike sv. 
Pavla v Rimu pa 18. novembra.
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UREDNIK VAM
V	prejšnji	številki	sem	obljubil,	da	bodo	imena	

vseh,	ki	imajo	zasluge	za	uspešen	potek	medenega	
piknika,	objavljena	v	tej	številki.	Obljuba	je	izpol-
njena	na	 tretji	 strani	platnic.	 Imena	so	navedena	
tako,	kot	sem	jih	od	organizatorjev	dobil.	Če	kdo	ni	
omenjen,	se	mu	opravičujem	–	naj	sporoči,	pa	bo	
popravek	objavljen	v	prihodnji	številki.

Baragove dneve	27.	in	28.	septembra	v	Jolietu	
(v	soboto)	in	Lemontu	(v	nedeljo)	smo	srečno	praz-
novali.	Tudi	vreme	se	je	kar	dostojno	obnašalo,	tako	
da	je	tudi	na	prostem	vse	potekalo	v	redu.

Rojstni dan	obhaja	meseca	novembra	P. Martin 
Stepanich	(12.	nov.	1915),	ki	isti	dan	tudi	goduje.	
Njegov	zavetnik	namreč	ni	sv.	Martin	iz	Toursa,	am-
pak	sv.	Martin,	papež	in	mučenec,	ki	goduje	dan	za	
svojim	soimenjakom,	ki	mošt	spremeni	v	vino.

Umrli	so	v	novembru:	P. Andrej Svete	(7.	nov.	
1988);	Br. Franc Ksaverij Paton	(9.	nov.	1952);	Br. 
Serafin Vene	 (9.	nov.	1985);	P. Anzelm Murn	 (20.	
nov.	1941);	P. Rafael Sešek	(21.	nov.	1999)	in	P. Stani-
slav Drev	(30.	nov.	1922).	Gospod	naj	jim	nakloni	
večni	mir!

Spet	smo	dobili	pritožbe,	to	pot	iz	Wisconsina,	
da	niso	dobili	septembrske	številke.	Naj	ponovim,	
kar	sem	že	večkrat	povedal:	Ave	Maria	gre	na	pošto	
najkasneje	23.	v	mesecu	za	naslednji	mesec	(sep-
tembrska	je	šla	na	pošto	22.	avgusta).	Na	tukajšnji	
oddajni	pošti	nam	zagotavljajo,	da	so	naše	pošiljke	
pravilno	pakirane	in	da	odpremijo	vse	nemudoma	
naprej.	Kaj	se	pa	potem	dogaja,	je	nemogoče	ugo-
toviti.	Tudi	pritožiti	se	nimamo	komu.	Če	kdo	ne	
dobi	AM	do	10.	v	mesecu,	je	najbolje	takoj	sporočiti	
na	uredništvo	–	telefonska	številka	je	na	2.	strani	
platnic.	Če	se	oglasi	odzivnik	(answering	machine),	
povejte	svoje	ime	in	priimek	ter	katere	številke	niste	
dobili,	pa	vam	jo	bomo	poslali	še	enkrat.	Sporočite	
to	naravnost	na	uredništvo,	ne	pa	po	kakih	znan-
cih,	saj	to	ne	povzroča	drugega	kot	zamudo	časa	in	
zmedo.	Vam	pa	po	pravici	povem,	da	sem	sitnosti	s	
pošto	do	grla	sit.	Ne	samo,	da	se	cene	vedno	znova	
dvigujejo,	 ampak	 si	 še	 vedno	 izmišljujejo	 neke	
nove	predpise,	spreminjajo	pravila,	skratka	ugan-
jajo	kup	birokratskih	prismodarij.	Spričo	vseh	teh	
zoprnosti	s	pošto	sem	po	eni	strani	kar	vesel,	da	
Ave	 Maria	 nima	 več	 pred	 seboj	 dolgega	 življenja	
v	tisku.	Urejanje	je	lepo	in	zanimivo	in	ga	človek	
z	veseljem	opravlja,	ko	pa	pride	na	vrsto	pošta,	si	
vsega	do	grla	sit.

P. Bernardin

Vseh svetnikov mraz,
o Martinju topel čas.

Sveta Elizabeta (17/11)
na belem konju prijezdi.

Svete Cecilije (22/11) grmenje,
plodnega leta znamenje.

Vreme Katarine (25/11)
tudi prosinca ne mine.

NOVEMBER – LISTOPAD

		1	 S VSI SVETI;	Cezarij,	diakon.,	muč.;	Dacij,	muč.;

		2	 N	 SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH;
		3	 P	 Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;	Just	Tržaški,	muč.;
		4	 T	 Karel	Boromejski,	šk.;
		5	 S	 Zaharija	in	Elizabeta,	starša	Janeza	Krstnika;
		6	 Č	 Lenart,	op.;	Marjeta	Lotarinška,	vd.,	red.;
		7	 P PRVI	PETEK;	Engelbert,	šk.;	Vilibrord,	šk.;
		8	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Duns	Škotski,	red.,	duh.;

		9	 N	 POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE;
	10	 P	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;	Andrej	Avelinski,	duh.;
	11	 T	 Martin	iz	Toursa,	šk.;	Menas,	pušč.;
	12	 S	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;	Rajnerij	Mariani,	red.;
	13	 Č	 Stanislav	Kostka,	red.;	Frančiška	Cabrini,	red.;
	14	 P Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	red.,	muč.;	Serapion,	muč.;
	15	 S	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez.;

	16	 N	 33. NAVADNA NEDELJA;	Marjeta	Škotska,	kraljica;
	17	 P	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	kneginja,	red.;
	18	 T	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;
	19	 S	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;
	20	 Č	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
	21	 P Marijino	darovanje;	Albert,	šk.,	muč.;	Gelazij	I.,	pap.;
	22	 S	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;	Filemon,	muč.;

	23	 N	 JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA;
	24	 P	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	25	 T	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;	Erazem,	muč.;
	26	 S	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;
	27	 Č	 Virgil,	šk.,	apostol	Karantanije;	Jožef	Pignatelli,	red.;
	28	 P Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;
	29	 S	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;	Saturnin,	muč.;

	30	 N	 I. ADVENTNA NEDELJA; Andrej,	ap.

Kdo od nas ni v svojem življenju prejel od Boga dobrot? Vsak dih, sladko 
spanje, grižljaj kruha, kozarec vode – vse je božji dar. Ali pa smo se za vse lepo 
zahvalili? Tudi Bog hvaležnost ljubi! O človek, nikoli Boga ne prosi, preden se 

že za prejeto ne zahvališ.
bl. Anton Martin Slomšek
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Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu 18.22
Vpričo smrti postane uganka človeškega bi

vanja najtežja. Človeka mučijo ne le bolečine 
in napredujoči razkroj telesnih sil, ampak tudi, 
in to še bolj, strah pred večnim uničenjem. Z 
občutjem svojega srca pa pravilno sodi, ko z 
grozo zametuje in odklanja popolno uničenje in 
dokončen propad svoje osebe. Seme večnosti, 
ki ga človek nosi v sebi in ki ga ni mogoče skrčiti 
zgolj na tvar, se zoper smrt upira. Vsi napori 
tehnike, čeprav so zelo koristni, ne morejo po
miriti človekovega občutja tesnobnosti: biološko 
podaljšanje trajanja življenja ne more utešiti 
tistega hrepenenja po še nadaljnjem življenju, ki 
ga ni mogoče odstraniti iz človekovega srca.

Medtem ko vpričo smrti odpove vsaka domi
šlji ja, pa Cerkev, poučena po Božjem razodetju, zatrjuje, da je Bog človeka ustvaril za blaženi cilj 
onkraj meja zemeljske bednosti. Krščanska vera vrh tega uči, da bo telesna smrt, s katero bi bilo 
človeku prizaneseno, če bi ne bil grešil, nekoč premagana, ko bo vsemogočni in usmiljeni Odrešenik 
človeka znova postavil v tisto stanje odrešenosti, katerega je bil človek po svoji krivdi izgubil. Bog je bil 
namreč človeka poklical in ga kliče, naj bo s celotno svojo naravo z njim združen v večnem občestvu 
neminljivega božjega življenja. To zmago je Kristus pridobil s svojim vstajenjem k življenju, ko je s 
svojo smrtjo človeka osvodobil smrti. S trdnimi razlogi predložena vera torej vsakemu razmišljajočemu 
človeku daje odgovor v njegovi tesnobnosti glede prihodnje usode; obenem pa omogoča, da smo 
v Kristusu povezani v občestvo z ljubljenimi brati, ki so že umrli, ko nam daje upanje, da so dosegli 

pravo življenje pri Bogu.
Gotovo kristjana bremeni nujnost in dolžnost, da se za 

ceno mnogih bridkosti bojuje zoper zlo in da pretrpi tudi 
smrt; toda pridružen velikonočni skrivnosti bo šel, potem 
ko je bil upodobljen po Kristusu v njegovi smrti, okrepljen 
z upanjem, vstajenju naproti.

To velja ne le za kristjane, ampak tudi za vse ljudi, ki 
so dobre volje in ki v njihovem srcu milost na neviden 
način deluje. Ker je namreč Kristus za vse umrl in ker je 
po*slednji človekov poklic v resnici samo eden, to se pravi 
božji, moramo biti prepričani, da Sveti Duh na način, ki je 
znan Bogu, vsem ljudem podarja možnost, da se pridružijo 
velikonočni skrivnosti.

Takšna in tolikšna je skrivnost človeka, skrivnost, ki 
verujočim sije iz krščanskega razodetja. Po Kristusu in v Kri
stusu je uganka bolečine in smrti osvetljena, tista uganka, 
ki nas zunaj njegovega evangelija pogreza v potrtost. Kristus 
je vstal, s svojo smrtjo je uničil smrt in nam v obilju podelil 
življenje, da kot sinovi v Sinu kličemo v Duhu: Aba, Oče!

SKRIVNOST SMRTI
II. vatikanski koncil

P. Vladimir Kos – Tokyo

SREDI  POGANSKIH MEGLÁ
Meglé novembra hodijo h grobovom.
Poganke so – ni vere v njih očeh,
da bi sijala ilovnatim rovom
ob rožah, pločevini in smeteh.

Da bi sijala z lučkami Vstajenja,
ki jih prižgal je ljubi naš Gospod
z vstajenjskim ognjem Svojega življenja –
tako kot luč prižgemo za porod.

Dolil molitev bom v srcá oljénko:
za drage, ki že v Večnosti živé –
morda trpé in dihanje je grenko...
Molitev je ljubezen, ki otmé.

Poslednja sodba v Sikstinski kapeli
(Michelangelo 1534-1541)
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NEDELJSKE MISLI
2. november
Spomin vseh rajnih
KROTAK IN IZ SRCA PONIŽEN
Mt 11,25-30

Ob	 Jezusovovem	 vzkliku	 veselja:	 »Slavim	 te,	 Oče,	
Gospod	 nebes	 in	 zemlje,	 da	 si	 prikril	 to	 modrim	 in	
razumnim	 in	 razodel	 malim,«	 se	 zastavlja	 vprašanje	
kdo	so	modri	 in	razumni	 in	kdo	mali.	 Izraz	“modri”	
tu	ne	pomeni	modrosti	v	 svetopisemskem	pomenu,	
ki	 je	skladnost	z	Bogom	in	samim	seboj,	ampak	mo-
drost,	kakor	jo	presojajo	ljudje.	Ta	modrost	vključuje	
vse:	od	vzgoje	do	izobrazbe	ter	odločanja	v	skladu	s	
tem.	Mali	bi	torej	bili	tisti,	ki	jim	manjka	izobrazba	in	
zato	marsikdaj	niso	sposobni	ustvariti	si	lastne	sodbe,	
ampak	se	zanašajo	na	tiste,	ki	jih	imajo	za	pametnejše	
od	 sebe,	 ali	 pa	 na	 navade	 in	 tradicije,	 ob	 katerih	 ni	
treba	razmišljati.	Prav	to	se	kaže	v	Cerkvi	našega	časa:	
razlikovanje	med	tistimi,	ki	so	sposobni	razpravljanja	
in	tistimi,	ki	niso.	Nikjer	ni	zagotovljena	Božja	modrost:	
Kristus	je	ne	uči,	ampak	jo	razodeva.	Edino	merilo	je,	
kaj	 se	 sklada	 z	 razodetjem	 in	 kaj	 ne.	 Zadnjo	 besedo	
pri	tem	ima	Cerkev,	ki	ji	je	zaupano	razodetje	ne	le	v	
hrambo,	ampak	tudi	v	razlago.

9. november
Posvetitev lateranske bazilike, zahvalna nedelja
JEZUS IMA OBLAST
Jn 2,13-22

Očiščenje	templja	sproži	vprašanje	o	Jezusovi	avto-
riteti.	Judje	ne	zagovarjajo	prodaje	daritvenih	živali	in	
menjave	denarja	na	območju	templja,	ampak	hočejo	
vedeti,	 s	 kakšno	 pravico	 ravno	 Jezus	 nastopa	 proti	
tej	zlorabi.	Jezusov	odgovor:	»Podrite	ta	tempelj	in	v	
treh	 dneh	 ga	 bom	 postavil.«	 razumejo	 napak	 zaradi	
dveh	izrazov,	ki	sta	si	v	originalu	zelo	podobna.	Eden	
pomeni	“postaviti	na	noge”	–	tako	ga	uporablja	Jezus	
in	 pri	 tem	 misli	 na	 tempelj	 svojega	 telesa,	 torej	 na	
vstajenje;	drugi	pa	pomeni	“sezidati	zgradbo”	–	tako	
ga	razumejo	Judje,	pa	tudi	apostoli.	Jezusova	avtoriteta	
je	torej	nedvoumna,	res	pa	je,	da	se	je	izkazala	šele	z	
vstajenjem.	Krivda	je	njegove	nasprotnike	zadela	šele	
potem,	 ko	 niti	 po	 vstajenju	 niso	 verovali,	 ampak	 so	
trmasto	vztrajali	pri	svojem.	Tako	se	znova	znajdemo	
pred	izkušnjo,	da	so	evangeliji	razlaga	Jezusovih	besed	
in	dejanj	v	luči	vstajenja.	Ob	tem	bi	se	morali	vprašati,	
kako	bi	Jezus	danes	reagiral	na	naš	tempelj,	na	naše	
bogoslužje,	posebno	tam,	kjer	je	namesto	razlage	Božje	
besede	treba	poslušati	le	prazno	nakladanje.

16. november
33. navadna nedelja
ZVESTOBA V MALEM
Mt 25,14-30

Pri	Jezusovi	priliki	o	talentih,	o	tistih,	ki	so	ta	kapital	
pomnožili,	in	o	tistih,	ki	so	ga	zakopali,	lahko	pomis-
limo	na	naravne	talente,	ki	nam	jih	 je	Bog	dal:	kako	

smo	jih	razvili	in	kako	jih	uporabljamo	za	rast	in	razvoj	
Božjega	kraljestva.	Lahko	pa	pomislimo	na	materialne	
talente,	na	lastnino,	na	premoženje:	ali	nam	je	sploh	
jasno,	da	so	te	reči	enako	kot	evangeljski	talenti	samo	
posojene,	samo	dane	na	uporabo,	da	smo	jih	dolžni	
upravljati	tako,	da	bodo	prinašale	sad,	ali	pa	jih	imamo	
preprosto	za	svojo	lastnino,	s	katero	lahko	počnemo,	
kar	hočemo.	Ali	nam	je	sploh	jasno,	da	nobene	teh	reči	
ne	bomo	mogli	odnesti	s	seboj	takrat,	ko	nam	bo	za-
doščalo	par	desk	in	nekaj	lopat	zemlje;	da	bodo	takrat	
šli	z	nami	samo	sadovi,	ki	smo	jih	pridobili	z	njihovim	
upravljanjem?	Ali	nismo	podobni	tretjemu	služabniku,	
ki	je	talent	vrnil,	pa	je	bil	kljub	temu	obsojen?	In	kako	
je	z	duhovnimi	talenti,	ki	smo	jih	prejeli?

23. november
Kristus Kralj
KRISTUS PRIDE SODIT
Mt 25,31-46

Očitek,	da	krščanstvo	preveč	govori	o	Božjem	kralje-
stvu,	češ	da	to	danes	ni	več	moderno	in	aktualno,	saj	
živimo	 v	 dobi	 demokracije	 in	 republik,	 ob	 Jezusovi	
napovedi	 ločitve	dobrih	in	zlih	in	o	njihovi	nadaljni	
usodi	izgubi	ves	pomen.	Naj	bo	moderno	ali	ne:	pri	
Bogu	 ni	 nobene	 demokracije,	 nobenega	 pogajanja,	
nobenega	glasovanja.	Je	absolutizem	v	najpopolnejšem	
pomenu	besede.	Samo	ena	izbira	je	dana	človeku:	biti	
za	ali	biti	proti.	Kdor	ni	popolnoma	in	v	vsem	za,	se	je	
že	sam	postavil	na	nasprotno	stran.	In	tudi	ni	sodišča,	
ki	bi	se	moglo	v	svoji	presoji	zmotiti,	saj	si,	kot	je	bil	že	
rečeno,	v	bistvu	svojo	sodbo	in	svojo	bodočnost	vsak	
piše	sam.	Res	pa	 je,	da	bodo	ovce	 ločene	od	kozlov,	
da	bo	pšenica	ločena	od	ljulke	šele	na	večer	žetve.	Do	
tedaj	pa	raste	in	živi	vse	med	seboj	izpremešano,	kar	
pa	za	človeka	ne	pomeni,	da	bi	lahko	prihajal	iz	tabora	
v	tabor,	kakor	se	mu	ravno	zljubi	in	kakor	mu	ta	hip	
prav	kaže.	Pravi	tabor	je	pa	tam,	kjer	vidimo	Kristusa	
v	svojem	bližnjem,	pa	naj	je	tega	vreden	ali	ne.

30. november
1. adventna nedelja
KRISTUSOV PRIHOD JE NEZNAN
Mr 13,33-37

Jezusovo	priporočilo	naj	bodo	kristjani	kot	zvesti	
služabniki	v	gospodarjevi	odsotnosti	 je	v	Markovem	
evangelijo	obdelano	tako,	da	jasno	kaže	razmišljanje	pr-
vih	krščanskih	skupnosti	o	njihovih	nalogah	v	času	po	
Kristusovem	vnebohodu.	Na	kraj	pameti	jim	ne	pride,	
da	bi	bila	Kristusova	odsotnost	nekaj	dokončnega,	da	
zdaj	lahko	počno,	kar	hočejo.	Ne	vedo,	za	koliko	časa	
je	gospodar	odpotoval,	vedo	pa,	da	se	lahko	vsak	hip	
vrne.	To	pričakovanje	jih	spodbuja,	da	vestno	oprav-
ljajo	 naloge,	 ki	 so	 jim	 v	 gospodarjevi	 hiši	 zaupane.	
Prva	Cerkev	je	bila	Cerkev	pričakovanja;	to	bi	morala	
biti	Cerkev	vedno.	To	niti	ni	težko,	saj	je	pričakovanje	
nečesa	novega,	boljšega,	človeku	naravna	reč.	Vedno	
nekaj	pričakujemo,	kar	ni	nič	narobe.	Narobe	je	šele,	če	
za	vsemi	temi	malimi	pričakovanji	ne	stoji	tisto	véliko:	
pričakovanje	drugega	Kristusovega	prihoda.	Ni	božiča	
brez	velike	noči.	Vmes	je	pa	trpljenje.
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Vzhodnosudanski zamorci ali Niloti
nadaljevanje

Črnci	Dinke	svojega	Boga	imenujejo	Dengit.	Ko	so	
nekoč	stali	okoli	misijonarjev,	so	jih	ti	vprašali,	ali	znajo	
kakšno	staro	pesem.	Začeli	so	vsi	hkrati	majati	z	glavo	
in	gibati	z	ramami.	Zapeli	so:

»Ko	je	Dengit	ustvaril	stvari,
je	ustvaril	sonce,	ki	se	rodi,	umrje	in	se	vrne;
je	ustvaril	mesec,	ki	se	rodi,	umrje	in	se	vrne;
je	ustvaril	zvezde,	ki	se	rodijo,	umrjo	in	se	vračajo;
je	ustvaril	človeka,	ki	se	rodi,	umrje	in	se	ne	vrne	

več.«
Rekli	so:	»To	je	najstarejša	pesem,	kar	jih	imamo.«
Njihove	verske	pravljice	pripoveduejo,	da	so	ljudje	

sprva	 srečno	 živeli	 pri	 Najvišjem	 bitju.	 Ko	 so	 se	 pa	
nekateri	pregrešili,	jih	je	pregnalo	na	zemljo.	Za	njimi	

so	 morali	 na	 zem-
ljo	 tudi	 zli	 duhovi,	
da	jih	trpinčijo.	Zli	
duhovi	 so	nevidni,	
včasih	se	pa	tudi	vid-
no	 prikažejo.	 Do-
bri	duhovi	so	ostali	
pri	Najvišjem	bitju.	
Obojni	duhovi	ima-
jo	na	človeka	velik	
vpliv.	 Kadar	 pride	
nesreča,	je	je	skoraj	

vselej	kriv	kakšne	zli	duh.	Zato	se	zlih	duhov	zelo	bojijo	
in	jim	prinašajo	darove,	ali	po	čarovnikih,	ali	pa	sami;	
na	drevesu,	ki	stoji	sredi	dvorišča,	so	večkrat	obešeni	
prav	malenkostni	darovani	predmeti.	V	njihovih	šte-
vilnih	vražah	se	kaže	prepričanje,	da	imajo	čarovniki	
veliko	moč	nad	zlimi	duhovi,	pa	tudi	nad	vso	živo	in	
neživo	naravo.

Zato	v	bolezni	najprej	pokličejo	čarovnika.	Pride	
in	 se	 v	 tajnostnih,	 nerazumljivih	 besedah	 pogovarja	
z	duhom.	Končno	porabi	zadnji	pripomoček:	zakolje	
vola	in	z	gorkim	blatom	iz	drobovja	namaže	bolnika	po	
vse	životu.	Če	še	to	ne	izdá,	bolniku	ni	pomoči.

Ugledne	umrle	pokopljejo	sedeče,	druge	pa	ležeče.	
Ko	so	žalne	slovesnosti	končane,	spet	pride	čarovnik	in	
pelje	okoli	groba	ovco.	Domači	jo	podero	na	tla,	sedejo	
nanjo	in	jo	tako	zadušijo.	To	je	daritev	zlim	duhovom,	
da	bi	rajnikovim	svojcem	ne	pošiljali	nesreče.

Vsaka	družina	 spada	 v	 svojo	 skupino.	 Vsaka	 taka	
skupina	družin	ima	kakšno	žival	ali	rastlino	za	svojo	
in	ji	izkazuje	posebno	čast.	To	je	njihov	tótem.	Ta	žival	
ali	rastlina	je	po	njihovem	naziranju	njih	praded,	to	pa	
tako,	da	so	se	rodili	od	človeka,	ki	je	bil	njen	dvojček.	
Tej	 živali	 ali	 rastlini	 ne	 sme	 nihče	 storiti	 kaj	 žalega,	
ampak	 ji	mora	 izkazovati	posebno	čast.	Če	 se	dekle	

poroči	 v	 skupino,	 ki	 ima	 drug	 tótem,	 častijo	 njeni	
otroci	oba	tótema.	Ali	ima,	recimo,	materina	skupina	
za	tótem	strupeno	kačo	in	jo	je	ubil	kdo	iz	skupine,	ki	
je	nima	za	tótem,	jo	bodo	otroci	te	matere	spoštljivo	
pokopali,	češ:	duh	prababice	je	v	njej.	Pripovedujejo	
si	cele	zgodbe,	kako	so	se	rodili	od	svojega	tótema	in	
kako	naklonjen	jim	je	vselej	bil.

Praznikov	nimajo.	Dnevi	in	leta	jim	teko	enolično,	
skoraj	samo	v	zanimanju	in	skrbeh	za	časne,	telesne	
zadeve.

Črnci	ob	Belem	Nilu	pripadajo	različnim	narodom,	
ki	se	po	jeziku	nič	manj	ne	ločijo	med	seboj,	kakor	se	
evropski	narodi.	Vsi	tvorijo	svoje	oblike	z	zlogi	(pri-
ponami),	 ki	 se	 devajo	 k	 besedi,	 kakor	 jih	 devata	 na	
primer	madžarski	ali	turški	jezik.

Za	srednjeafriški	misijon	so	najvažnejši	rodovi	Din-
ka	in	Kječ,	ki	govorita	isti	jezik,	in	rod	Bari.	Knoblehar	
bi	bil	rad	začel	z	misijonom	tudi	med	Šíluki,	ki	bivajo	
v	 trikotniku	 med	 Gazelino	 reko	 in	 Belim	 Nilom,	 a	
ni	mogel.	V	Tarčamu	ob	Belem	Nilu	 so	bili	 zastavili	
misijonarji	iz	Verone,	a	jih	je	Knobleharjev	naslednik	
Kirchner	odpoklical.

Dinka in Kječ
Dinka	 so	 najštevilnejši	 nilotski	 narod.	 Stanujejo	

na	rodovitni	ravnini	vzhodno	od	Šilukov	in	Nuercev.	
Razdeljeni	so	na	več	rodov.	Za	nas	je	važen	rod	Kječ	
(Kič	ali	Kik),	ker	 je	 tam	stala	Knobleharjeva	postaja	
Sveti	Križ.

Dinka	so	visoke	rasti.	Lase	si	strižejo	na	kratko,	samo	
na	temenu	si	pustijo	dolg	čop.	Obrazi	nimajo	pravilnih,	
plemenitih	potez.

Vsaka	družina	ima	dvoje	bivališč:	eno	za	suho	dobo,	
drugo	za	deževno.	Koče	za	suho	dobo	so	postavljene	
ob	Belem	Nilu.	Narejene	so	iz	bička;	niso	pa	zapažene	
na	vse	strani,	ampak	le	bolj	zoper	severnik.	Ko	se	bliža	
doba	dežja,	se	po	40	ali	50	družin	vzdigne	na	pot,	iskat	
si	novo	bivališče.	Spredaj	ženó	velike	črede	živine.	Nato	
sledijo	žene	in	otroci	in	neso	žito	in	hišno	in	poljsko	
orodje.	Nazadnje	gredo	odrasli	moški	s	sulicami	in	kiji,	
vedno	pripravljeni,	da	odbijejo	roparski	napad.	Ko	so	
prepotovali	kakšnih	30	kilometrov,	vodnik	zavpije	in	
vse	obstane	kakor	vkopano.	Potem	pregleda	vodnik	s	
starejšimi	možmi	okolico.	Če	mu	ugaja,	spet	zavpije	v	
znak,	da	naj	vsi	odložijo	tovor.	Fantje	pripeljejo	lepo	
zraslega	bika,	okrašenega	z	zelenjem;	podro	ga	na	tla,	
poglavar	mu	zabode	dolg	nož	v	tilnik,	z	njegovo	krvjo	
pa	poškropi	okolico	in	nekaj	dreves.	Nato	začno	staviti	
koče.	V	koči	pa	stanuje	samo	hišni	gospodar	in	še	ta	
le	ob	dežju;	drugače	biva	pri	družini	v	zgoraj	odprti,	s	
trnjem	ograjeni	staji	za	živino.	Koče	in	staje	so	zaradi	
varnosti	tesno	ena	ob	drugi.

Na vasi

Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje
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VATIKAN —	Generalni tajnik škofovske sinode 2008	je	
s	papeževo	odobritvijo	imenoval pomočnike poseb-
nega tajnika ali izvedence.	Med	njimi	je	tudi	slovenski	
jezuit	p. Marko Ivan Rupnik,	direktor	centra	Aletti	v	Rimu	
in	znani	slikar.
KARAČI —	 Peter Jacob,	 tajnik	 pakistanske	 komisije	
Pravičnost	in	mir,	je	povedal,	da	katoličani v Pakistanu 
po odstopu predsednika Perveza Mušarafa upajo v 
večjo versko svobodo.	Katoliška	Cerkev	v	tej	državi	bo	
parlamentu	predlagala	spremembo	zakonodaje,	ki	naj	bi	
vsebovala	tudi	pravice	verskih	manjšin.
BERLIN —	Evangeličanska stolnica	je	19.	avgusta	dobila	
novi	pozlačeni 15 metrov visoki in 12 ton težki križ	
nad	svojo	kupolo.	Križ	na	stolnici	je	eno	od	pomembnih	
prepoznavnih	znamenj	Berlina.
VATIKAN —	Papež Benedikt XVI.	je	na	srečanje	svojega	
“šolskega	kroga”	od	29.	do	31.	avgusta	v	Castel	Gandolfu	
povabil	 tudi	 ugledna luteranska teologa Martina 
Hengla in Petra Stuhlmacherja,	upokojena	profesorja	
za	Novo	zavezo	iz	Tübingena.	S	povabljenimi	je	razpravljal	
o	snovi,	ki	jo	namerava	obravnavati	v	drugem	zvezku	svoje	
knjige	Jezus	iz	Nazareta.
BERLIN —	 Družba za ogrožena ljudstva	 (GfbV)	 je	
nemško vlado,	ne	da	bi	ta	čakala	na	odločitev	EZ,	poz-
vala, naj sprejme preganjane kristjane iz Iraka.	To	
je	od	nje	zahtevalo	tudi	7000	podpisnikov	peticije.
CIUDAD DE GUATEMALA —	Kardinal Rodolfo Queza-
da	je	gvatemalskega	predsednika	Alvara	Coloma	in	mini-
strstvo	za	šolstvo	pozval, naj poskrbijo za izplačilo 
neizplačanih plač učiteljem v katoliških šolah,	
zaradi	 česar	 so	 ti	 začeli	 gladovno	 stavkati.	 Obljubili	 so	
mu,	da	bodo	to	uredili.
CANBERRA —	Katoliška in Anglikanska cerkev v Av-
straliji	skušata	zaradi	pomanjkanja	domačih	duhovnikov	
pridobiti čim več tujih duhovnikov s pacifiškega 
območja pa tudi iz Afrike in Indije.	Prizadevata	si,	da	
bi	jim	olajšali	prihod	in	delovanje	v	Avstraliji.
ATENE —	 Nadškof nadškofije Naxos-Tinos, Nikolaos 
Printesis,	 je	 izrazil željo po uradnem priznanju 
katoliške Cerkve s strani države,	 kajti	 trenutno	 ni	
zakona,	ki	bi	ustrezno	urejal	odnos	Cerkve	do	države.	To	
katoliški	Cerkvi	otežuje	tudi	vzdrževanje	in	obnavljanje	
bogate	kulturne	dediščine.
MARIA ZELL —	 V	 največjem	 avstrijskem	 Marijinem	
božjepotnem	 središču	 so	 oktobra	 odprli novo kon-
gresno in prireditveno središče Europeum.	To	lahko	
sprejme	1.200	romarjev	v	šestih	prireditvenih	prostorih.	
Papež	Benedikt	XVI.	je	Marijino	Celje	obiskal	septembra	
lani	ob	850-letnici	tega	romarskega	kraja.
VATIKAN —	Predsednik Papeškega sveta za medverski 
dialog, kardinal Jean-Louis Tauran,	je kot »greh zoper 
Boga in človečnost« obsodil nasilje nad kristjani v 
indijski zvezni državi Orissa.	Hindujski	skrajneži	pa	
so	se	že	hoteli	izviti,	da	niso	krivi	zanj,	kajti	napade	naj	
bi	 »zanetili	 kristjani	 sami«,	 da	 bi	 lahko	 krivdo	 naprtili	
hindujcem.	 Obtožbe	 na	 račun	 odgovornosti	 hindujcev	
naj	bi	bile	po	njihovem	mnenju	»same	laži«.
BANJA LUKA —	 Spodnjesaški krščanskodemokratski 

ministrski predsednik Christian Wulff	 je	 na	 povabilo	
banjaluškega	škofa	Franja	Komarica	obiskal Banja Luko.	
Bil	je	pri	maši	v	stolnici,	nagovoril	vernike,	in	se	zanimal	
za	uresničitev	projektov,	ki	jih	podpira	Spodnja	Saška.
MADRID —	 Špansko glavno mesto	 je	 1. septembra 
uradno žalovalo za 154 žrtvami letalske nesreče	
20.	avgusta	v	Madridu.	Žrtev	so	se	spomnili	tudi	z	mašo	
zadušnico	v	mestni	stolnici.
FREISING —	V	tem	znamenitem	bavarskem	mestu	je	bil	
od	1.	do	4.	septembra	svetovni kongres duhovnikov, 
ki skrbijo za duhovno oskrbo Romov.
DUNAJ —	Ruski pravoslavni škof v avstrijskem glavnem 
mestu Hilarion Alfejev	 je	katoličane in pravoslavne 
pozval k »strateškemu partnerstvu«.	Prišel	je	čas,	ko	
ne	smemo	več	gledati	na	to,	kar	nas	ločuje,	marveč	na	to,	
kar	nas	povezuje.
MÜNSTER —	 Cerkveni zgodovinar Hubert Wolf	 je	
pod	 naslovom	 Papež	 &	 hudi	 duh	 (Vatikanski	 arhivi	 in	
tretji	 rajh)	 pri	 založbi	 C.	 H.	 Beck	 izdal	 knjigo, ki bo 
omogočila nov vpogled v življenje in delo papežev 
Pija XI. in Pija XII.	To	mu	je	omogočilo	odprtje	arhivske-
ga	gradiva	za	obdobje	od	leta	1922	do	1939	pred	dvema	
letoma	v	Vatikanu.
MOSKVA —	Milanski nadškof kardinal Dionigi Tetta-
manzi	je	pred	kratkim	z	80	duhovniki	svoje	nadškofije	ro-
mal v Rusijo, da bi bolje spoznali duhovnost Ruske 
pravoslavne cerkve.	Samostanu	sv.	Sergija	v	Sergijevem	
Posadu	je	podaril	križ	z	relikvijami	milanskega	škofa	sv.	
Ambroža	(339–397),	v	Moskvi	pa	je	obiskal	tudi	ruskega	
pravoslavnega	patriarha	Alekseja	II.
VATIKAN	—	Papeška univerza Gregoriana v Rimu in 
Univerza Notre Dame v South Bendu v Indiani v ZDA 
bosta	pod	pokroviteljstvom	Papeškega	sveta	za	kulturo	
od	3.	do	7.	marca	2009	v	Vatikanu	pripravili strokovni 
posvet znanstvenikov o evolucijski teoriji Charlesa 
Darwina (1809–1882).	 Še	 posebej	 pozorno	 bodo	
preučili	 njegovo	 glavno	 delo	 O	 izvoru	 vrst,	 objavljeno	
pred	150	leti.
DUNAJ — Innsbruški družboslovec in etik prof. Wolf-
gang Palaver	 je	 v	 prispevku	 za	 Die	 Furche	 poudaril,	
da	 demokracija potrebuje duhovno moč Cerkva 
in velikih svetovnih verstev, da bi se lahko uprla 
populizmu.	Že	sv.	Avguštin	je	ugotovil,	da	demokracija	
lahko	prispeva	k	zares	pravičnemu	redu,	če	jo	vodijo	ljudje	
nravnih	načel	in	življenja.
MELBOURNE — Parlament v tem avstralskem mestu	
je	z	veliko	večino	zavrnil predlog stranke zelenih za 
uzakonitev evtanazije.	Avstralski	krščanski	lobi	(ACL)	
je	pohvalil	to	odločitev,	oblasti	pa	pozval,	naj	namenijo	
več	sredstev	oskrbi	na	smrt	bolnim	osebam.
HANOJ — Zaostruje se spor med Cerkvijo in oblastmi	
glede	 vrnitve nepremičnin redovnikom redemp-
toristom v njihovi župniji Notre-Dame-de-Thai 
Ha.	 Državna	 javna	 občila	 so	 nadškofu	 Josephu	 Ngoju	
Quangu	Kietu	celo	očitala,	da	je	pobudnik	demonstracij	
katoličanov	za	vrnitev	premoženja.	Najeti pretepači vz-
bujajo nemire, ki jih komunistična partija potem pripiše 
kristjanom.

brali smo...
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Stara	in	po	vsej	krščanski	Evropi	razširjena	je	vera,	
da	se	na	vseh	svetih	dan	ob	večernem	zvnonjenju	začno	
vračati duše	iz	vic	na	svoje	domove.	Do	zvonjenja	na-
slednjega	dne	so	rešene	trpljenja.	Z	zvonjenjem	so	že	
nekdaj	hoteli	rajne	buditi.	Tako	poroča	vizitator	Pavel	
Bizancij	leta	1583,	da	so	na	Goriškem	pred	Ivanjem	in	
o	vseh	svetih,	pred	dnevom	vernih	duš,	vso	noč	zvonili,	
da	bi	zbudili	mrtvece.

Tega	se	spominja	dolenjska	pesem:

Praznik vseh svetnikov teče,
Jezus vernim dušam reče:
»Le vesele bodite,
saj več nazaj ne pojdete!«

Ena duša mi zavpije;
»Pomagaj, Jezus in Marija,
pomagaj tud ti, bratec moj,
da ne bom šla nazaj nocoj!

Tam je daljša ena ura
kakor tukaj tisoč dni.
Strašne rajtenge so tam,
da jih popisat nismo v stan!«

Poganska	vera	v	vrnitev	duš	rajnikov	je	dobila	kr-
ščanski	smisel:	sam	Jezus	je	tisti,	ki	spušča	duše	iz	vic,	
duše	pa	se	zanašajo	na	posebno	priprošnjo	živih,	da	
jih	 bo	 njihova	 molitev	 odrešila	 prav	 to	 noč.	 Odtod	
post,	odtod	pobožnost,	odtod	vztrajna	molitev	rožnega	
venca.

Nekateri	so	opazovali	luči	na	grobeh.	Če	luč	mirno	
pokonci	gori,	so	pravili,	je	duša	rajnega	že	v	nebesih;	če	
pa	plamen	nemirno	plapola,	se	še	pokori	v	vicah.

Krščanstvo	je	iz	vračajočih	se	duš	rajnikov,	ki	je	vanje	
verjelo	poganstvo,	naredilo	trpeče	verne	duše	v	vicah.	
Poganske	predstave	pa	so	se	kljub	temu	ohranile	do	
nedavne	preteklosti,	marsikje	prav	do	današnjih	dni.

»Pravijo,«	piše	raziskovalka	Nicoloso-Ciceri,	»da	sedi-
jo	ta	dan	duše	rajnih	na	grobovih	in	gledajo,	kdo	jih	

obišče.	Ko	na	večer	zapojo	zvonovi,	kličejo	verne	duša,	
da	pridejo	to	noč	domov,	kjer	so	v	življenju	prebivale.	
Drugi	 večer,	 na	 vernih	 duš	 dan,	 jih	 zvonovi	 zopet	
vračajo…	Ves	ta	čas	se	ljudje	ne	smejo	smejati,	ampak	
morajo	za	rajne	moliti.	Oba	večera	molijo	vse	tri	dele	
rožnega	venca.	Ponekod	tudi	kadijo	z	brinjem,	češ	da	
ta	dim	vernim	dušam	dobro	de.	Na	večer	pred	vernimi	
dušami	postavijo	na	mizo	blagoslovljeno	vodo	in	hleb	
kruha,	v	goricah	tudi	kozarec	vina,	ter	prižgejo	svetilko,	
z	 oljem	 napolnjeno.	 Z	 blagoslovljeno	 vodo	 se	 verne	
duše	ohladijo,	z	oljem	si	namažejo	pekoče	rane,	lučka	
jim	osvetli	zatemnele	oči,	s	kruhom	iz	domačega	žita	
pa	se	okrepčajo.	Pravijo,	da	so	jih	že	čuli,	ko	so	prišle;	
stokale	so,	ihtele	in	trkale	ali	pa	so	se	oglasile	kakor	
pojoč	plamen	v	peči…«

Vera	v	vračanje	duš	rajnikov	je	zelo	živa	tudi	v	Kanal-
ski	dolini	in	v	Beneški	Sloveniji.	V	Žabnicah	ogenj	1.	in	
2.	listopada	ne	sme	ugasniti,	ker	se	rajni	hodijo	domov	
gret.	V	Ukvah	se	rajnih	bojijo.	Menijo,	da	se	skrivajo	
pod	klopmi	v	izbi.	V	Reziji	postavijo	luč	na	okno,	da	
rajni	ne	zgrešijo	poti	do	doma.	V	Učji	so	postavili	go-
rečo	svečo	na	tla	 in	pustili	vrata	odprta	do	polnoči,	
da	so	rajni	lahko	vstopili.	V	Tipani,	Viskorši	in	drugod	
je	ostal	del	večerje	na	mizi,	postavili	so	zraven	luč	in	
posodo	z	vodo	ter	pustili	vrata	odprta.	V	Černjeji	so	
vedeli	pripovedovati	o	nekom,	ki	da	je	v	izbi	potresel	
po	tleh	pepel.	Rajni	so	v	pepelu	pustili	sledove	svojih	
stopal,	obutih	v	nogavice,	kakor	so	jih	imeli	v	krsti.	Baje	
je	radovedneža	doletela	kazen	za	njegovo	predrznost.	V	
Mrsinu	gredo	domači	na	ta	večer	zgodaj	v	posteljo,	ker	
naj	duše	nikogar	ne	najdejo	pokonci.	Tudi	v	Gorici	so	
marsikje	puščali	hišna	vrata	priprta,	za	nje	pa	postavili	
stolček,	da	so	imeli	rajni	kam	sesti.

V	Ribniški	dolini	pa	so	pravili,	da	»pridejo	vseh	svet-
nikov	dan	vse	duše	tiste	hiše	domu	in	brez	trpljenja	vic	
pri	peči	célo	noč	sedé«.	O	polnoči	pa	se	zberejo	verne	
duše	v	cerkvi	k	svoji	polnočnici…

Predvsem	značilna	je	pogostitev	vernih	duš,	ki	je	
bila	skoraj	povsod	po	Slovenskem	v	navadi.	V	celjski	
okolici	so	pravili,	da	se	mora	za	vse	svete	zvečer,	ko	
odmolijo	 rožni	 venec,	 pijača	 na	 mizo	 pripraviti,	 da	
pridejo	lahko	verne	duše	pit.	Pri	sv.	Juriju	ob	Ščavnici	
so	verjeli,	da	pridejo	na	“dušno”	duše	mrtvih	na	svoj	
dom.	Domači	so	jim	pripravili	na	mizo	kupico	vina,	da	
so	ga	izpile.	Tako	so	pripovedovali	starši	otrokom.	Vino	
je	izpil	seveda	eden	izmed	domačih.	Zjutraj	so	se	otroci	
zelo	čudili,	ko	so	zagledali	prazno	kupico.	Ta	navada	je	
znana	tudi	drugod	po	Slovenskem.	Na	Štajerskem	so	
polagali	na	mizo	tudi	hren	za	verne	duše,	»da	se	samo-
rejo	ž	njim	poživiti«.	V	Dravski	dolini	(Marenberg-Ra-
dlje)	so	pogostili	verne	duše	celó	s	skledo	kuhane	kaše,	
drugod	pa	so	položili	na	mizo	hleb	kruha	in	postavili	

Niko	Kuret

vsi sveti
1. listopad
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zraven	blagoslovljeno	vodo	ali	malo	vina.
V	prejšnjih	časih	tudi	odraslih	ni	motilo,	ko	so	našli	

zjutraj	jed	in	pijačo	nedotaknjeno.	Živo	so	verjeli,	da	
so	mrtvi	bili	v	gosteh,	ne	da	bi	se	bili	dotaknili	darov.	
Zadovoljili	so	se	namreč	z	žrtvijo,	ki	so	jim	jo	živi	bili	
namenili.	Jed	in	pijačo	na	mizi	so	blagoslovili	in	živi	
so	jo	potem	zaužili	kot	posvečene	darove,	ki	prinašajo	
zdravje	in	rodovitnost…

V	 Beli	 Krajini	 (Drašiči)	 so	 šli	 gospodarji	 na	 vse	

svete	v	klet	in	odvili	prešo,	da	bi	se	rešila	duša,	če	je	
morda	katera	zašla	vanjo.	V	Brdih	pa	gospodarji	med	
popoldanskim	 zvonjenjem	 za	 verne	 duše	 po	 kleteh	
pokušajo	vino.	Pravijo,	da	»pijejo	za	verne	duše«.	Sploh	
je	v	Brdih	navada,	da	se	zadnji	kozarec	izpije	zmerom	
za	verne	duše.

Sicer	pa	je	menda	po	vsem	Slovenskem	navada,	da	
porečejo,	če	se	kakšna	škoda	naredi:	»Naj	bo	za	duše	
v	vicah…«

Vsaj	 zame	 je	 v	 katoliškem	 bogoslužju	 komaj	 kaj	
bolj	pretresljivega	kot	so	péte	litanije	vseh	svetnikov,	
ta	veličastni	mimohod	herojev	predkrščanstva	in	kr-
ščanstva.	Kaj	šele,	če	ti	 je	dano	tiste	ponavljajoče	se	
vzklike	–	Omnes sancti et sanctae Dei	–	poslušati	pod	
oboki	bazilike	sv.	Petra	v	Rimu.	To	je	novo	doživetje	
misterija	 Cerkve	 v	 tem,	 kar	 je	 v	 stoletjih	 proizvedla	
svetosti.

Svetost	ni	ena	izmed	valut	tega	sveta.
Popularna	in	pozornost	zbujajoča	postane	samo,	ka-

dar	nastopa	združena	s	kakšno	izjemno	čudodelniško	
obdarovanostjo,	kakor	je	bilo	to	nedavno	pri	sv.	p.	Piju	
v	Italiji,	ali	kadar	gre	za	pojav	izjemne	človekoljubnosti,	
kakor	je	bilo	pri	materi	Tereziji.	Sicer	pa	je	na	vrednost-
ni	 lestvici	 javnega	 mnenja	 svetost	 verjetno	 prav	 na	
dnu.	Svetost	morda	ne	priteguje	preveč	niti	krščanskih	
okolij,	če	na	primer	slovensko	krščansko	založništvo	
ne	zmore	niti	ene	sistematične	zbirke	vsaj	klasičnih	
svetniških	življenjepisov.	In	vendar	je	prav	svetništvo	
eden	največjih	dokazov	za	verodostojnost	krščanstva.	
Saj	 svetništvo	 ni	kaj	 drugega	kot	človeška	žlahtnost,	
poveličana	do	junaških	mer.	Med	drugim	je	tudi	dokaz,	
kako	 je	 mogoče	 biti	 velik	 kristjan	 na	 najrazličnejše	
načine,	 z	 najrazličnejšimi	 darovi	 in	 najrazličnejšimi	
temperamenti:	 primerjajo	 na	 primer	 že	 ribiča	 Petra	
in	izobraženega	Pavla,	genialnega	Avguština	in	umsko	
nenadarjenega	arškega	župnika,	 filozofsko	hladnega	
Tomaža	Akvinskega	 in	čustveno	plamenečo	Terezijo	
iz	Lisieuxa,	našega	svetovljansko	velikopoteznega	Ba-
raga	 in	našega	 slovensko	usmerjenega	Slomška…	Ali	
če	primerjamo	možne	prihodnje	svetnike,	znanstve-
no	 usmerjenega	 Ukmarja	 in	 umetniško	 usmerjeno	
Cvetano	Priol…

V	zgodovini	Cerkve	je	vidna	inkvizicija,	a	ne	svetost,	
ta	božja	energija,	ki	se	je	pretakala	v	človeštvo	iz	srca	
njenih	največjih	sinov…	Dovolj	je	spomniti,	kaj	je	na-
redil	za	Evropo	sv.	Benedikt,	kaj	je	naredil	za	človeško	
bedo	sv.	Vincencij	Pavelski,	kaj	 je	v	svoji	spovednici	
naredil	za	človeško	duhovno	razdejanost	sv.	Leopold	
Mandić.	Pa	kaj	je	naredila	krščanska	dobrodelnost	po	
bolnišnicah	in	v	misijonih.

Bral	sem	v	časopisu	kako	tudi	za	znamenito	Knaflje-
vo	 štipendijo,	 s	 katero	 je	 študiralo	 1.200	 slovenskih	
študentov	od	Prešerna	do	Župančiča,	 stoji	ustanovi-
teljska	velikodušnost	nekega	katoliškega	duhovnika…

Na	praznik	vseh	svetih	kristjan	lahko	doživi	Cerkev	
onkraj	vseh	socioloških	videzov,	tudi	onkraj	vseh	peg	
na	njej,	kot	misterij	svetosti,	kot	izlivalko	božjih	energij	
v	demonsko	kalnost	sveta.

Alojz	Rebula	–	Trst

»vsi svetniki in svetnice božje…«

Zgodi se, da včasih taki, ki menijo, da so angeli, še dobri ljudje niso in da je v 
resnici pri njih več svetosti v besedah in govorjenju kakor v mišljenju in delovanju.

sv. Frančišek Saleški

Svetniki so, kar so , ne zato, ker je njihova svetost v očeh drugih občudovanja vredna, 
temveč zato, ker jih njihova svetost usposablja, da občudujejo vse druge.

Thomas Merton

Vera ustvarja v najboljših primerih junake, ljubezen pa rojeva svetnike.
John Henry Newman
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Kot	panonski	rojak	je	sv.	Martin	Slovencem	blizu.	
Rodil	 se	 je	 oktobra	 leta	 316	 v	 Sabariji,	 današnjem	
Szombathelyju	 na	 Ogrskem	 blizu	 avstrijske	 meje.Bil	
je	iz	vojaške	družine,	vzrasel	je	v	Paviji	v	Zgornji	Italiji	
in	postal	že	kot	deček	kristjan.	Po	nekaj	letih	vojaške	
službe	je	odšel	v	Poitiers	k	škofu	Hilariju,	ki	ga	je	posve-
til	v	mašnika.	Odpravil	 se	 je	nato	spet	domov,	da	bi	
spreobrnil	 in	 krstil	 svoje	 starše.	 Uspelo	 mu	 je	 samo	
pri	materi.	Martin	 se	 je	pred	krivoverci	 arijci	umak-
nil	v	puščavniško	življenje,	toda	škof	Hilarij	ga	je	dal	
poiskati	in	poklicati	nazaj	v	Poitiers.	Tu	je	ustanovil	prvi	
samostan	na	francoskih	tleh	(Ligugé	ok.	361),	bil	kmalu	
izvoljen	za	škofa	v	mestu	Tours	in	umrl	leta	397.

Sv.	Martin	je	bržčas	stopil	na	mesto	kakega	keltskega	
božanstva.	Cerkev	se	je	pri	tem	ravnala	po	navodilih	
papeža	Gregorija	Velikega,	ki	je	misijonarjem	naročal,	
naj	poganskih	templjev	ne	podirajo.	Malike	naj	sicer	
uničijo,	na	njihovo	mesto	pa	postavljajo	oltarje	z	reli-
kvijami.	Tega	so	se	misijonarji	držali	v	vseh	deželah	in	
v	vseh	stoletjih.	In	če	je	kje	prevelika	gorečnost	pogan-
sko	svetišče	razdejala,	so	postavili	cerkev	na	njegovem	
mestu	 ali	 vsaj	 prav	 blizu.	 Povsem	 naravno	 je,	 da	 je	
ljudstvo	»često	svoje	naziranje	o	bogovih	preneslo	na	
krščanske	svetnike.	Zato	se	nam	ni	čuditi,	ako	imamo	
še	sedaj	veliko	ljudskih	navad,	ki	izvirajo	iz	poganstva	
in	so	šele	v	poznejšem	času	dobile	krščanski	pomen,«	
pravi	zgodovinar	Gruden.

To	 velja	 za	 vse	 šege,	 ki	 jih	 obsega	 naše	 marti-
novanje.

Ker	koledarsko	ni	bilo	blizu	nobenega	pomembnej-
šega	godu	od	Martinovega,	so	prenesli	pač	nanj	vse,	
kar	je	bilo	v	zvezi	s	poganskim	jesenskim	zahvalnim	
praznikom.	Cerkev	se	temu	ni	mogla	ustavljati,	poseb-
no	še,	ker	gostije,	ki	so	bile	sestavni	del	tega	praznova-
nja,	same	po	sebi	niso	nasprotovale	njenemu	nauku.	Še	
več.	Cerkev	je	mogla	dati	tudi	martinovskim	gostijam	
nov	smisel.

Od	konca	5.	stoletja	so	se	namreč	verniki	v	Galiji	
postili	od	Martinovega	do	božiča	vsak	teden	trikrat,	
proti	 koncu	 6.	 stoletja	 pa	 je	 bil	 ta	 čas	 priprave	 na	
božični	praznik	sprejet	tudi	v	rimski	koledar,	samo	da	
se	je	pozneje	–	vsaj	v	8.	stoletju	–	skrčil	na	štiri	nedelje.	
V	 tem	 času,	 advent	 imenovanem,	 so	 sprva	 videli	 le	
spokorno	pripravo	na	božič,	kakor	je	štiridesetdnevni	
post	priprava	na	veliko	noč.	Adventnega	posta	nikoli	
ni	ukazovala	vsa	Cerkev,	 zato	 se	 je	pozneje	umaknil	
novemu	 pojmovanju:	 advent	 je	 le	 prispodoba	 časa	
pred	Mesijevim	prihodom	in	štirje	tedni	pomenijo	štiri	
tisočletja,	v	katerih	je	človeštvo	čakalo	odrešenja.

Po	 prvotnih	 krajevnih	 cerkvenih	 predpisih	 pa	 je	
bil	god	sv.	Martina	na	pragu	adventnega	posta,	kakor	
je	pust	na	pragu	štiridesetdnevnega	posta.	Nič	ni	bolj	
naravnega,	kot	da	Cerkev	pred	začetkom	strogega	post-
nega	časa	dovoli	tudi	obilne	pojedine!	Tako	so	stare	
poganske	 jesenske	 gostije	 ostale	 in	 zato	 dobile	 nov	
smisel.	Martinovo	je	torej	res	nekak	jesenski pust.

Spomin	na	to	je	ostal	do	nedavnega	pri	nas	na	Pri-
morskem.	 Poroke	 so	 bile,	 postavim,	 na	 Krasu	 samo	
dvakrat	na	leto,	v	predpustu	in	o	Martinovem.

V	izročilu	in	zavesti	našega	ljudstva	velja	pojedina	
na	Martinovo	(na	Koroškem	je	Martinovo	“šmarčica”)	
marsikje	 kot	 odmev	 na	 stari	 zahvalni praznik.	 Že	
Cerkev	 je	 uvedla	 zahvalno	 nedeljo,	 ki	 jo	 obhajajo	
ponekod	na	prvo	nedeljo	v	novembru	(letos	jo	je	“spo-
drinil”	praznik	vernih	rajnih,	2.	novembra).	Tedaj	pri-
neso	v	cerkev	poljske	sadeže,	da	se	z	njimi	zahvalijo	
Bogu	za	dobro	letino.	Istrski	Slovenci	so	pred	nekaj	de-
setletji	v	začetku	novembra	spekli	“pogačo	semenačo”	
v	zahvalo,	da	je	Bog	dal	vse	vrste	žita	in	da	je	vse	pod	
streho	spravljeno,	kar	se	dá	mleti.	Gašper	Križnik	pravi	
v	svojih	motniških	zapiskih:	»V	nedeljo	pred	sv.	Marti-
nom	ali	pa	na	Martinovo	se	napravi	pojedna	v	spomin	
vsih	spravlenih	pridelkov.«	In	drugje:	»Na	večer	pred	
svet’m	Martinam	opravijo	martinovanje,	za	večerjo	se	
družin	kaj	bolj’ga	priprav	in	skuha	in	se	tako	družina	
spomina	Martinovega	večera.«	Kar	je	G.	Križnik	ohranil	
spominu	za	Motnik	 in	njegovo	okolico,	velja	bolj	ali	
manj	za	večino	slovenskih	pokrajin.	V	Halozah	obhajajo	
nekateri	 gospodarji	 na	 Martinovo	domlatke.	 Opisal	

Niko	Kuret

novembrski svetnik

sveti Martin
11. listopada
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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?

nam	jih	je	Ignac	Koprivec.	»Gospodarji	povabijo	k	sebi	
svoje	 mlatiče	 ter	 pridnejše	 delavce,	 da	 bi	 proslavili	
zaključek	žetve.	Čim	obilnejša	je	bila	žetev,	tem	boljša	je	
veselica.	Pri	boljših	kmetih	imajo	najetega	celo	godca,	
zakaj	veselje	ni	popolno,	če	ga	ne	poveliča	ples.	Plešejo	
navadno	v	prikletu…«

Posebno	slovesno	je	martinovanje	v	vinskih	krajih,	
zakaj	o	Martinovem	se	je	novi	mošt	že	spremenil	v	novo	
vino,	kakor	poje	v	Semiču	zapisana	pesem:

Pršu je, pršu sveti Martin,
on ga je krstil, jest ga bom pil.
Kume moj dragi, zdaj se napi,
dugo ga ne boš, zdaj se navži!

Trtje sm kopu is svojo ženo,
i s svojo ženo i s svojo deco.
Kume moj dragi, zdaj se napi,
dugo ga ne boš, zdaj se navži!

Žena mi speče ajdov kolač,
jesti ga moraš, ni to drugač.
Kume moj dragi, zdaj se napi,
dugo ga ne boš, zdaj se navži!

V	 Zavrču	 pri	 Ptuju	 pripravijo	 –	 po	 poročilu	 Fr.	
Kotnika	–	boljši	kmetje	obilno	večerjo,	obstoječo	 iz	
različnega	mesa,	raznih	pogač	in	vina.	Vse	naložijo	na	
mizo,	da	se	kar	šibi,	in	hočejo	s	tem	pokazati,	da	je	bila	
letina	obilna	in	da	je	gospodarstvo	dobro.	To	imenujejo	
Martinov násad.	Muzikantje	svirajo,	gostje	se	veselijo	
in	zabavajo	do	polnoči.	Ko	odhajajo,	pustijo	gostitelji	
vse	na	mizi	naloženo,	da	bi	bilo	 tudi	prihodnje	 leto	

obilno.	Tudi	v	Lancovi	vasi	so	veliki	kmetje	pri	domlat-
kih	o	Martinovem	imenovali	“Martin	nasonjak”	vse,	kar	
je	prišlo	na	mizo.	Pri	sv.	Barbari	v	Halozah	obhajajo	
“Martin	 nasajak”	 v	 četrtek	 pred	 Martinovim.	 Takrat	
spečejo	“haloškega	ftiča”,	purana,	ter	se	veselijo	dobre	
letine.	Takisto	se	v	Beli	Krajini	na	Martinje	šibi	miza	
v	zidanici	pod	težo	suhe	svinine,	pečenega	petelina,	
kokoši,	proste	ajdove	in	kvasne	potice,	pogače	in	vina.	
Obredna	pečenka	pa	ostaja	v	večini	krajev	vendarle	
gosja.	Odkod	“Martinova”	gos?

Tudi	 v	 severnih	 deželah	 (Nemčiji,	 Skandinaviji)	
je	pečena	gos	na	Martinovo	obvezna	jed,	prav	tako	v	
naši	avstrijski	soseščini.	Gos	se	je	že	zgodaj	pridružila	
sv.	Martinu.	Bila	je	po	vsej	verjetnosti	daritvena žival 
pri	poganskih	 jesenskih	obredjih.	To	po	svoje	doka-
zuje	vedeževanje	s	pomočjo	gosje	prsne	kosti.	Saj	 je	
splošno	 znano,	 da	 so	 povsod	 vedeževali	 iz	 droba	 in	
kosti	žrtvenih	živali.	To	vedeževanje	je	ohranjeno	tudi	
pri	nas.	Če	je	prsna	kost	“Martinove	gosi”	rjava,	bo	baje	
zelo	mrzla	zima.	Če	je	pa	bela,	bo	veliko	snega.	Drugod	
je	prav	narobe:	svetla	in	čista	kost	pomeni	ostro	zimo;	
temna	kost	pa	dosti	snega.	Zanimivo	navado	so	imeli	
na	 Koroškem	 (postavim,	 v	 velikovški	 okolici),	 da	 so	
si	na	večer	pred	Martinovim	kradli	Martinove	gosi	in	
jih	potem	v	družbi	zbrane	soseščine	in	sorodstva	tudi	
pojedli.	Kjer	gosi	ne	redijo,	nadomešča	gosko	puran	
(Haloze,	 “haloški	 ftič”)	 ali	 pa	 petelin	 (Sv.	 Urban	 pri	
Ptuju).	V	Vavti	vasi	na	Dolenjskem	zakoljejo	kokoš,	če	
gosi	ni;	v	starih	časih	pa	so	baje	ob	tem	prazniku	klali	
vole,	meso	pa	dali	v	sušilnico	ali	v	dimnik.

V	 brezmejni	 Izraelovi	 slutnji	 se	 začenja	 obliko-
vati	nova	podoba	Mesija.	Kot	človek	bo	blizu	človeku.	
Ponižen	bo:	»krotak	je	in	jezdi	na	osličku,	na	žrebetu	
oslice«	 je	 rekel	 prerok	 Zaharija	 (9,9),	 pa	 bo	 le	 kralj,	
Božji	varovanec.	Nekaj	še	bolj	nenavadnega:	ta	posla-
nec	Vsemogočnega	bo	poznal	tisto,	kar	je	najbolj	obi-
čajno	v	človekovi	usodi:	bolečino.	Kaj	ni	največji	od	
vseh	prerokov,	Izaija,	v	nekem	izjemnem,	čudovitem	
odlomku	naznanil	MesijaIz	tega	je		polnega	bolečin,	
trpečega	Maziljenca.

»Bil	je	zaničevan	in	zapuščen	od	ljudi,	mož	bolečin	
in	znanec	bolezni,	kakor	tisti,	pred	katerimi	si	zakrivajo	
obraz,	je	bil	zaničevan	in	ga	nismo	cenili.

»V	resnici	je	nosil	naše	bolezni,	naložil	si	je	naše	bo-
lečine,	mi	pa	smo	ga	imeli	a	zadetega,	udarjenega	od	
Boga	in	ponižanega.

»On	pa	 je	bil	ranjen	zaradi	naših	prestopkov,	strt	
zaradi	naših	krivd.	Kazen	za	naš	mir	je	padla	nanj,	po	
njegovih	ranah	smo	bili	ozdravljeni.

»Bil	je	mučen,	a	se	je	uklonil	in	ni	odprl	svojih	ust,	
kakor	 jagnje,	 ki	 ga	 peljejo	 v	 zakol,	 in	 kakor	 ovca,	 ki	
umolkne	 pred	 tistimi,	 ki	 jo	 strižejo...	 Iz	 zatiranja	 in	
sodbe	je	bil	vzet«	(Iz	53,3-5.7).

To	je	tako	natančna	in	presunljiva	podoba,	da	krist-
jana,	ki	 jo	gleda,	stisne	pri	srcu.	Pa	je	bil	to	resnični	
Mesija,	ki	ga	bi	moral	Izrael	spoznati?	Je	bil	to	tisti,	za	
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katerega	je	bil	napisan	22.	psalm,	s	katerega	prvo	vrsti-
co	bo	Kristus	potožil	na	križu:	»Moj	Bog,	moj	Bog,	zakaj	
si	me	zapustil?«		Je	bil	to	tisti	»prebodeni«,	o	katerem	je	
Zaharija	prerokoval,	da	bodo	v	Izraelu	»žalovali	za	njim,	
kakor	žalujejo	za	edincem»	(Zah	12,10)?	Ali	ni	v	isti	luči	
pisec	 Knjige	 modrosti	 pokazal	 daritev	 »pravičnega,	
Božjega	sina«,	ki	ga	zaničuje	in	muči	množica,	obso-
jenega	na	»sramotno	smrt«,	ki	je	vstopil	pred	obličje	
Boga,	ki	mu	je	dal	premagati	zlo,	hudiča,	»po	katerem	
je	smrt	prišla	na	ta	svet«	(prim	Mdr	2,10.25)?

Iz	tega	je	videti,	da	je	to	napredujoče	razodetje	težilo	
k	razvijanju	mesijanizma	v	njegovem	notranjem	smislu.	
Premišljevanju	o	trpljenju	in	njegovem	smislu,	iz	kate-
rega	 so	 že	 pisci	 psalmov,	 Jeremija	 in	 Jobova	 knjiga	
naredili	 globoke	 zaključke,	 je	 judovski	 duh	 sledil	 in	
ga	privedel	do	njegovih	nadnaravnih	posledic.	Misel	
o	odrešilnem	trpljenju	je	utirala	pot	verski	resnici	o	
učlovečenju,	kakor	so	ji	jo	pripravljala	tudi	filozofska	
razmišljanja	o	Modrosti,	ki	 je	 težila	k	 temu,	da	bi	se	
pokazala	v	stvarni	obliki	z	osebnostnim	značajem	kot	
»odsev	večne	Luči,	čisto	ogledalo	Božjega	delovanja,	
podoba	njegove	dobrote«	(Mdr	7,26)	in	tako	napove-
dovala	 Janezov	 evangelij.	 Mesijanizem	 je	 torej	 našel	
tukaj	trojen	temelj:	ni	se	navezoval	samo	na	gotovost	
Izraelovega	poslanstva	in	na	podobe	zadnjih	koncev	
sveta;	v	njem	je	mogočno	raslo	upanje	na	tistega,	ki	bo	
s	trpljenjem	odvzel	grehe	človeštva	in	ki	bo	na	zemlji	
človeški	izraz	neskončne	Božje	modrosti.

Naenkrat	se	je	izoblikoval	precep.	Judovska	skup-
nost	je	bila	prepričana,	da	je	hud	prepad	med	podobo	
Mesija	kot	slavnega	kralja,	ki	bo	Izrael	znova	utrdil	v	nje-
govi	moči,	in	podobo	trpečega	Maziljenca,	Odrešenika,	
umirajočega	v	zadoščenje	grehov	sveta.	Šele	krščanstvo	
bo	v	končnem	razodetju	 spravilo	 skupaj	 ti	dve	 tako	
oddaljeni	predpostavki.	In	treba	je	priznati,	da	je	čisto	
naravno,	da	izvoljeno	ljudstvo	samo	do	tega	ni	moglo	
priti...

Veliko	dokazov	je,	da	so	si	v	Kristusovem	času	Me-
sija	 predstavljali	 v	 glavnem	 pod	 podobo	 časnega	 in	
slavnega.	»Mi	pa	smo	upali,	da	je	on	tisti,	ki	bo	odku-
pil	Izrael«	(Lk	24,21),	in	še	na	dan	vnebohoda,	ko	bo	
Jezus	že	pripravljen	oditi	v	nebo,	ga	bodo	apostoli	še	
spraševali:	»Gospod,	ali	boš	v	tem	času	obnovil	izrael-
sko	kraljestvo?«	(Apd	1,6).	To	je	pač	lahko	razložiti,	saj	
je	človeško.

To	 ljudstvo	 je	živelo	v	 trmastem	upanju.	Spomin,	
poln	besedil,	ki	so	mu	pripovedovala	o	slavi	prednikov,	
in	je	bil	vsajen	v	njihovo	deželo,	v	grič,	na	katerem	se	je	
dvigal	tempelj,	pač	ni	mogel	preživeti	in	ohraniti	svo-
jega	sporočila	drugače	kot	v	svoji	neizprosni	ločenosti	
od	drugih.	Ponos	je	bil	njegovo	orožje	od	pamtiveka,	od	
ure,	ko	je	Abraham	pod	šotorom	zaničeval	malikoval-
ske	 Kanaance,	 do	 čisto	 bližnje	 ure,	 ko	 je	 judovska	
skupnost	 zavrgla	 helenistično	 civilizacijo	 Antioha	
Epifana.	Zaradi	nagnjenja	človeške	narave	je	ta	ponos	
postal	ošabnost	in	od	takrat	sta	v	predstavah	o	prihod-
nosti	v	srcih	ljudi	prevladovala	dva	občutka:	želja	po	
maščevanju	in	grenkoba	zaradi	izgubljene	sreče.

In	 tako	 so	 v	 Mesiju	 raje	 gledali	 obnovitelja	 kot	
odrešenika.	Točno	tako	modrujejo	brez	nadnaravnih	
milosti	vsi	ljudje.	Kot	je	zapisal	P.	Lagrange:	»Zamižali	so	
pred	besedili,	ki	so	napovedovala	Mesijevo	trpljenje.«	
Prišli	so	celo	do	tega,	da	so	se	spraševali,	če	ne	bi	bilo	
treba	tistih,	ki	so	oznanjali	prihod	v	ponižnosti,	razla-
gati	bolj	plemenito.	Nek	rabin	je	celo	predložil,	da	bi	
osla,	 na	 katerem	 jaha	 kralj	 in	 o	 njem	 govori	 prerok	
Zaharija,	zamenjali	z	belim	konjem!

Tako	 se	 je	 dokončno	 pripravljalo	 temeljno	 nera-
zumevanje,	s	katerim	se	bo	judovsko	ljudstvo	zoper-
stavilo	Kristusu.	On,	ki	bo	učil	duha	in	ne	črke,	ki	bo	
branil	zamisel	vesoljne	vere	proti	 judovski	samosvo-
josti,	bo	že	tako	pohujšanje	za	Jude;	še	bolj	pa,	ko	bo	
ta	bedni	Mesija,	ta	berač,	ta	obsojenec,	namesto	da	bi	
obnovil	Izrael,	umiral	v	sramoti	križa.

Tukaj	se	poti	ločujeta.	Na	eni	strani	tista,	po	kateri	
od	začetka	hodi	le	majhno	število	svetih	duš,	ki	so	v	
sporočilu	križanega	slišali	odgovor	na	vse	hrepenenje	
in	stiske,	ki	so	skrite	v	človeškem	srcu.	Na	drugi	so	tisti,	
ki	–	gotovo	ne	vedno	nizkotno,	ampak	včasih	celo	z	
neko	veličino	–	pričakujejo	ponoven	dvig	kraljestva,	
poveličanje	 ljudstva,	ki	ga	 je	Bog	sam	poslal	v	 svojo	
službo.	In	ta	druga	pot	bo	vodila	v	letu	70	po	Kristusu	
Izrael	v	polom.	Jožef	Flavij	je	rekel	zelo	natančno:	»Voj-
sko	 proti	 Rimu	 je	 povzročila	 dvomljiva	 prerokba	 iz	
Svetega	pisma,	ki	napoveduje,	da	bo	človek	iz	njihove	
dežele	gospodoval	svetu.«

Do	današnjega	dne	je	Izrael	ostal	na	tej	drugi	poti.	
Njegova	zgodovina,	oblita	s	toliko	krvi	in	namočena	s	
toliko	solzami,	nosi	znak	te	odločitve.	Ne	gre	pa	poza-
biti,	da	iz	Jeruzalema	prihaja	tudi	neka	druga	pot;	ne	
gre	pozabiti	krika,	ki	prihaja	iz	ene	njihovih	knjig:	»Jaz	
vem,	da	je	moj	Odkupitelj	živ!«	(Job	19,25).
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Z	izrazom	“liturgični	prostor”	označujemo	tisti	kraj,	
v	katerem	se	obhaja	sveto	bogoslužje.	Najprej	je	to	žup-
nijska	ali	podružna	cerkev	in	kapela,	potem	pa	tudi	kak	
drug	prostor,	ki	je	urejen	za	bogoslužje.	V	krščanstvu	
liturgični	prostor	ni	bistven	za	bogoslužje	 samo,	 saj	
vemo,	da	so	se	kristjani	v	prvih	stoletjih	zbirali	po	hišah	
in	»uživali	hrano	z	veselim	in	preprostim	srcem«	(Apd	
2,46).	Pozneje	so	začeli	uporabljati	nekdanja	poganska	
svetišča,	ki	so	jih	poprej	seveda	posvetili	s	posebnim	
obredom.	Podobno	so	izročili	cerkveni	rabi	tudi	nove	
bogoslužne	stavbe,	ki	so	jih	nalašč	zgradili	za	obhaja-
nje	 bogoslužja.	 To	 je	 bilo	 možno	 šele	 po	 razglasitvi	
svobode	za	kristjane,	torej	po	letu	313.

Božje	svetišče,	ki	ni	narejeno	z	rokami,	je	Kristus	
sam.	 On	 je	 resnični	 tempelj	 nove	 in	 večne	 zaveze.	
Evangelist	Janez	je	zapisal,	da	je	Jezus	samega	sebe	imel	
za	tempelj:	»Podrite	ta	tempelj	in	v	treh	dneh	ga	bom	
postavil...	On	pa	je	govoril	o	templju	svojega	telesa«	(Jn	
2,19-21).	To	pomeni,	da	je	Jezus	tisti	“kraj”,	kjer	se	Bog	
razodeva,	kjer	je	navzoč	s	svojim	odrešenjem.	Podobno	
velja	tudi	za	vernike.	»Mar	ne	veste,	da	ste	tempelj	Božji	
in	da	Božji	duh	prebiva	v	vas«	(1	Kor	3,16).

Bogoslužna	 zgradba	 je	 vidno	 znamenje	 te	 “dvoj-
ne”	božje	navzočnosti.	Zato	zasluži	vso	pozornost	 in	
spoštovanje.	Hkrati	pa	je	to	kraj,	kjer	se	zbiramo	verniki	
za	 obhajanje	 bogoslužja.	 Torej	 Božja	 hiša	 in	 ne	 hiša	
Cerkve.	 Prav	 posrečeno	 se	 v	 vseh	 jezikih	 uporablja	
ista	beseda	za	stavbo:	cerkev,	in	za	skupnost	kristjanov;	
Cerkev.

V	dolgi	cerkveni	zgodovini	so	kristjani	zidali	različ-
ne	bogoslužne	stavbe,	kakor	je	pač	narekoval	čas:	od	
bazilik	do	romanskih	cerkva,	od	gotike	do	baroka,	od	
neoklasike	do	moderne...	Vsak	čas	je	imel	svoj	slog	in	
vsak	slog	svojo	lepoto.	Za	bogoslužje	so	primerni	vsi	
slogi;	pomembni	sta	le	lepota	in	uporabnost.

Središče	 bogoslužnega	 prostora	 je	 oltar,	 ara	 alta,	
vzvišeni	 prostor	 kot	 žrtvenik	 in	 kot	 miza	 božjega	
kruha	in	pijače.	Vedno	je	postavljen	v	prezbiterij,	ki	je	
primerno	ločen	od	cerkvene	ladje,	nekoliko	dvignjen	
in	na	poseben	način	urejen	in	okrašen.	Uvod	v	Rimski	
misal	priporoča	še,	da	je	dovolj	prostoren	za	opravlja-
nje	svetih	obredov	(št.	258).	Pri	nas	je	navadno	oltar	
kamnit;	lahko	pa	je	tudi	iz	drugih	naravnih	materialov.	
Oltarna	miza	mora	biti	dovolj	velika,	da	se	na	njej	lahko	
urejeno	opravlja	sveta	daritev.

Na	oltarju	ali	ob	njem	sta	dva	ali	več	svečnikov,	ki	
naj	bosta	(bodo)	v	slogu	oltarja.	Križ,	ki	naj	bo	dobro	
viden	ljudem,	je	prav	tako	na	oltarju	ali	ob	njem.

Sveta	maša	se	začne	pri	sedežu	za	mašnika,	ki	mora	
označevati	njegovo	službo.	To	pomeni,	da	se	mora	ra-
zlikovati	od	sedežev	za	mašne	pomočnike	–	strežnike	

tako	po	izgledu	kakor	po	namestitvi.	»Zanj	je	najbolj	
prikladno	mesto	na	vrhu	prezbiterija	in	sicer	tako,	da	
je	obrnjen	k	ljudem«	(RmU	271).

Navodila	govorijo	tudi	o	ambonu,	kraju,	s	katere-
ga	se	oznanja	božja	beseda.	Priporočajo,	naj	bo	ne-
premičen	in	na	takšnem	mestu,	da	verniki	oznanje-
valca	dobro	vidijo	in	slišijo	(RmU	272).	Razlagavec,	
pevec	ali	zborovodja	naj	bi	uporabljali	drug	kraj,	na	
primer	stojalo	na	nasprotni	strani	v	prezbiteriju.

Prostor	za	ljudi	se	po	stari	tradiciji	imenuje	ladja.	
Imenitnejše	cerkve	jih	imajo	celo	več.	»Sedeži	ali	klopi	
za	vernike	naj	bodo	tako	postavljeni,	da	bodo	verniki	
zlahka	zavzeli	telesno	držo,	ki	 jo	terjajo	različni	deli	
obreda«	(RmU	273).	Zanimivo	je	tudi	opozorilo,	naj	
bo	prostor	za	vernike	primerno	udoben,	kakor	je	na-
vadno	poskrbljeno	v	prostorih,	kjer	se	ljudje	zbirajo	
(prim.	RmU	279).

Prostor	 za	 pevski	 zbor	 mora	 razodevati	 naravo	
cerkvenega	 petja	 in	 glasbe,	 saj	 le-to	 ni	 samo	 okras	
bogoslužja,	ampak	sestavni	del.	Pevci	so	del	zbranega	
občestva	in	s	svojim	petjem	zakramentalno	sodelujejo	
pri	maši.

Sveto	evharistijo	shranjujemo	v	trdnem	in	nevlom-
ljivem	tabernaklju.	V	novih	cerkvah	naj	bi	bil	v	posebni	
kapeli.	Pred	njim	vedno	gori	večna	luč,	ki	mora	biti	
“živ	ogenj”.

Kakor	skrbimo	za	lepoto	in	urejenost	oltarja,	tako	je	
treba	poskrbeti	tudi	za	spovednice	oziroma	spovedne	
kabinete.	Spovednica	ne	sme	biti	že	sama	po	sebi	“po-
kora”	za	vernike	in	za	spovednika.

Krstni	kamen	ali	krstilnik	naj	bi	bil	podobno	kot	
tabernakelj	v	posebni	kapeli	(krstilnici).

iz liturgije
Ivan	Likar

liturgični prostor
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Pogrebni	govorniki	radi	poudarjajo,	da	žalujemo	za	
pokojnim,	od	katerega	se	poslavljamo	in	da	smo	lahko	
hvaležni	 za	 to,	 ker	 smo	 ga	 imeli	 in	 ker	 smo	 smeli	 z	
njim	živeti.	Ta	trditev	lahko	vsakemu,	tudi	drugače	ver-
nemu	ali	manj	vernemu,	pomaga,	da	celoviteje	zasluti	
pomen	pokojnika	za	njegovo	življenje.	Vstali	Kristus	

pa	ob	žalovanju	in	zahva-
ljevanju	 nakazuje	 upanje	
v	 človekovo	 vstajenje	 in	
večno	življenje.	Človekova	
smrt	je	njegov	zadnji	sov-
ražnik,	 ki	 bo	 premagan	
(prim.	 1	 Kor	 15,54	 sl.).	
Občestvo	z	Bogom	in	po-
kojnimi	 na	 najgloblji	 na-
čin	 udejanjamo	 z	 molit-
vijo.	 V	 teh	 dneh	 še	 več	
kot	 navadno	 molimo	 za	
pokoj	 duš	 naših	 rajnih.	
Ob	poslavljanju	od	pokoj-
nih	potrebujemo	tolažbo,	
zahvalo	in	upanje.	Čas,	ki	
zdravi	 rane,	 nam	 poma-
ga,	 da	 se	 žalovanje,	 ki	 se	
pozneje	 pojavlja	 pred-

vsem	ob	obletnicah	smrti	in	na	dan	spomina	na	mrtve,	
postopno	 zmanjšuje	 in	 vse	 bolj	 stopa	 v	 osprednje	
hvaležnost	in	zavedanje,	da	so	nas	pokojni	ljubili	in	nas	
zadolžili,	da	molimo	zanje.	Tako	se	hvaležnosti	navadno	
pridružuje	vse	bolj	živo	upanje	na	onostransko	sreča-
nje	s	pokojnimi,	s	katerimi	smo	bili	na	zemlji	povezani	
in	bi	jim	radi	še	marsikaj	zaupali	in	povedali.	Mrtvi	se	
niso	pogreznili	v	nič,	ampak	so	varni	v	Božji	roki.

Človek	ima	navadno	milost,	da	negativni	dogodki,	
ki	jih	je	doživljal	s	pokojnimi,	počasi	zbledijo	in	v	spo-

minu	ostanejo	vse	bolj	živa	pozitivna,	lepa	in	prijetna	
doživetja.	Spomin	nanje	pa	nam	tudi	pomaga,	da	se	laže	
odločamo	za	nenehno	duhovno	rast,	napredovanje	v	
dobrem	in	zavestno	bližanje	Bogu.	Vse	bolj	prihajamo	
do	spoznanja,	da	se	bo	nekoč	vse	prevesilo	v	večnost.	
Naša	 večnost	 in	 zmožnost	 ljubiti,	 ki	 se	 je	 dejansko	
začela	v	trenutku,	ko	smo	bili	ustvarjeni,	ima	izjemne	
zmožnosti.	 Naša	 smrt	 in	 smrt	 naših	 rajnih	 je	 samo	
prehod	k	tistemu	končnemu,	ki	je	obenem	konec	in	
polnost,	konec	in	začetek.	Kristjani	živimo	v	napeto-
sti	 med	 “že”	 in	 “še	 ne”,	 med	 začetko	 in	 dovršitvijo,	
med	vero	in	gledanjem.	Oboje	povezujeta	od	mrtvih	
vstali	Kristus	in	Duh,	ki	je	navzoč	v	njegovi	Cerkvi	in	
v	človeštvu.

Ko	 je	evangeličanski	pastor	Dietrich	Bonhoeffer,	
žrtev	nacizma,	razmišljal	o	svoji	skorajšnji	nasilni	smrti	
kot	zadnji	postaji	na	poti	k	popolni	svobodi,	je	zapisal:	
»Pridi,	najvišji	praznik	na	poti	večne	svobode!	Smrt,	stri	
nadležne	okove	in	zidove	našega	minljivega	telesa	in	
naše	slepe	duše,	da	bomo	končno	mogli	videti,	kar	nam	
je	onemogočeno	gledati	tu	spodaj.	Svoboda,	dolgo	smo	
te	iskali.	Umirajoči	te	prepoznavamo	na	božjem	oblič-
ju.«	Ena	zadnjih	Bonheofferjevih	izjav	pred	usmrtitvijo	
je	bila:	»Zame	je	ta	konec	začetek	življenja.«

Ob	hvaležnem	spominu	na	naše	rajne	v	prvih	dneh	
novembra	se	bomo	ob	zahvalni	nedelji	Bogu	zahvalili	
za	 njegovo	 stvariteljsko	 velikodušnost,	 naklonjenost	
in	 darežljivost	 in	 za	 vse,	 ki	 so	 z	 Bogom	 sodelovali,	
da	 je	 zemlja	 ponovno	 obilno	 obrodila.	 Bogu	 bomo	
priporočili	tudi	odgovorne	predstavnike	človeštva,	da	
stvarstva	ne	bi	brezobzirno	izkoriščali	in	ga	onesnažili,	
temveč	da	bi	ga	ohranili	za	prihodnje	rodove,	ki	jim	
Bog	namenje	prihodnost	matere	in	sestre	zemlje.

Novembrski	dnevi	naj	postanejo	dnevi	hvaležnosti	
do	Boga	in	do	ljudi,	živih	in	mrtvih.

P.	Vinko	Škafar	OFMCap

žalovanje, zahvala in upanje

Zakonca	Martin	iz	Alencona	v	Normandiji	v	Fran-
ciji	 sta	 imela	 devet	 otrok.	 Najmlajša	 je	 bila	 Marie-
Françoise-Therese	 Martin,	 poznejša	 sv.	 Terezija	 iz	
Lisieuxa	 (1873-1897),	ki	 je	bila	 leta	1927	razglašena	
za	“zavetnico	misijonov”,	leta	1997	pa	kot	tretja	sveta	
žena	(za	sv.	Katarino	Siensko	in	sv.	Terezijo	Avilsko)	
za	cerkveno	učiteljico.	Papež	Benedikt	XVI.	je	potrdil	

Jože	Pavlič

blažena vzornika zakoncem

Louis in Zelie-Marie Martin
starša sv. Terezije Deteta Jezusa iz Lisieuxa

odlok,	s	katerim	je	Kongregacija	za	zadeve	svetnikov	
priznala	čudež	na	priprošnjo	kandidatov	za	blažena,	
zakoncev	Martin.

Postopek	za	razglasitev	staršev	“male	sv.	Terezije”	
se	je	začel	leta	1994	v	Vatikanu.	Predstavnica	svetišča	
v	Lisieuxu,	Isabelle	Quillet,	je	pred	kratkim	izjavila,	da	
se	je	ta	postopek	začel	zaradi	zgledne	življenjske	poti	

Razglasitev je bila na misijonsko nedeljo, 19. oktobra, v baziliki sv. Terezije v Lisieuxu.
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zakoncev	Martin	in	ne,	ker	sta	bila	
svetničina	starša.

Svetničinega	očeta	Louisa	Mar-
tina	so	vzgajali	v	vojaških	taborih.	
Nameraval	 je	vstopiti	v	samostan.	
Ker	se	mu	ta	želja	ni	 izpolnila,	se	
je	 posvetil	 izdelovanju	 ur.	 Tudi	
njegova	poznejša	žena	Zelie-Marie	
Guerin	si	je	želela	vstopiti	v	žensko	
redovno	 skupnost.	 Pozneje	 se	 je	
izučila	izdelovati	čipke,	po	katerih	je	slovel	Alencon.	
Pri	tem	ročnem	delu	je	pokazala	veliko	spretnosti.	13.	
julija	1858	se	je	poročila	z	Louisom	Martinom.	V	zako-
nu	se	jima	je	rodilo	devet	otrok,	štirje	so,	kar	ni	bilo	nič	

nenavadnega	za	tisti	čas,	umrli.
Terezija	 je	 privekala	 na	 svet	 2.	

januarja	1873	kot	zadnja	od	devetih	
otrok.	Za	leto	dni	so	jo	dali	v	oskrbo	
dojilji.	Razvijala	se	je	v	zelo	živahno	
dekle.	Poleti	1877	pa	ji	je	za	rakom	
umrla	mama,	kar	je	bil	hud	udarec	
za	družino	in	zanjo.

Bivši	 prefekt	 Kongregacije	 za	
zadeve	 svetnikov,	 kardinal	 Jose	 S.	

Martins,	 je	časnikarjem,	ko	so	povedali	 imena	novih	
blaženih,	 dejal,	 da	 bo	 beatifikacija	 staršev	 “male	 sv.	
Terezije”	iz	Lisieuxa	»pomemben	dogodek	za	vesoljno	
Cerkev«.	

Vedno	znova	se	razvnema	debata	o	tem,	kaj	pomeni	
zakonska	zveza.	Zgodovina	zahodne	družbe	je	proces	
širjenja	 svobode,	 pravic	 in	 svoboščin,	 ki	 je	 prinesel	
za	 dostojanstvu	 človeka	 primerne	 pridobitve	 (npr.	
pravica	do	življenja,	do	prostosti,	zasebnosti,	socialno	
varstvo	itd.).	Svoboda	služi	človeku	in	velja	za	temeljno	
vrednoto,	ki	tlakuje	pot	do	drugih	vrednot.	Čim	več	
ima	človek	svobode,	tem	več	drugih	vrednot	je	lahko	
deležen.	Na	neki	stopnji	pa	se	ta	proces	lahko	sprevrže	
v	svoje	nasprotje.	Tedaj	svoboda	postane	nasprotnica	
drugih	vrednot;	ni	več	v	službi	človeka,	ampak	je	človek	
v	njeni.	Služiti	ji	mora	za	vsako	ceno!	Svoboda	postane	
ideologija,	človek	ujetnik	v	njeni	kletki.	Tisto	svobodo,	
ki	je	bila	v	službi	človeka,	je	zahodna	družba	že	davno	
zamenjala	za	to	kletko.

Svobodo	lahko	primerjamo	zdravilu:	v	primernih	
količinah	 je	 koristno,	 v	 prevelikih	 škodljivo.	 V	 sebi	
nosi	poseben	opoj:	čim	večja	ko	 je	njena	mera,	 tem	
bolj	je	opojna.	Zanjo	bi	veljale	Shakespearove	besede	
o	požrešnosti:	»Požrešnost	ima	nujno	za	plen	vse,	na-
zadnje	požre	samo	sebe.«	Skozi	zgodovino	je	svoboda	
človeku	koristila,	danes	pa	se	marsikdaj	 sprevrača	v	
diktatorja,	 ki	 ne	 pozna	 svojih	 meja.	 V	 preteklosti	 je	
sprejemala	meje	narave,	izražene	v	naravnem	pravu,	
danes	 teh	meja	ne	priznava	več.	 »Vse	 je	ustvarjeno,«	
zatrjuje	 filozof	 Bachelard.	 Svoboda	 nima	 več	 meja;	
brezmejno	ustvarja	in	določa,	kaj	je	prav	in	res	in	kaj	
ni.	To	se	kaže	v	sodobnem	pogledu	na	zakonsko	zvezo.	
Doslej	je	v	našem	izročilu	veljalo,	da	je	zakonska	zveza	
naravno	utemeljena	zveza,	sklenjena	iz	ljubezni	med	
enim	moškim	in	eno	žensko	v	njuno	dobro,	z	naravno	
zmožnostjo	rojevanja	otrok	in	nalogo	njihove	vzgoje.	
Ob	tem	se	čutijo	prizadeti	in	zapostavljeni	istospolni	
partnerji,	 ki	 si	 želijo,	 da	 bi	 njihova	 zveza	 veljala	 za	
“zakonsko”,	s	tem	pa	bi	imeli	pravico	imeti	in	vzgajati	
otroke.	Njihov	argument	je:	»Vsi	smo	enaki	pred	zako-
nom,	brez	diskriminacije.«

Enakost	vseh	pred	zakonom	je	pomembna	civiliza-
cijska	pridobitev,	ki	ji	nihče	ne	nasprotuje	in	je	globoko	

zakoreninjena	 v	 judovskem	 in	 krščanskem	 izročilu:	
»Bog	ne	gleda	na	osebo«	(5	Mz	10,17),	tj.	na	raso,	spol,	
prepričanje	itd.	Vprašanje	pa	je,	kako	naj	razumemo	ta	
člen.	Komunistični	egalitarizem	ga	je	razlagal	uniform-
no,	kakor	se	je	kazalo	v	Jugoslovanski	armadi:	ker	smo	
vsi	svobodni,	moramo	biti	vsi	enaki,	zato	ne	sme	biti	
nihče	drugačen.	Nihče	ni	smel	nositi	zunanjih	znakov	
–	na	primer	križa	–,	uniforma	pa	je	bila	izraz	te	ena-
kosti.	 V	 egalitarističnem	
duhu,	po	katerem	med	A	
in	Ž	v	imenu	svobode	ne	
smemo	 delati	 razlik,	 bi	
morali	 »istospolne	 zveze	
z	 nezmožnostjo	 rojeva-
nja«	obravnavati	enako	ka-
kor	 »drugospolne	z	mož-
nostjo	rojevanja«.	Kot	po-
samezniki	 smo	 pač	 vsi	
enaki	 pred	 zakonom!	 V	
redu!	 Zakaj	 pa	 zdravnik	
vseh	bolnikov	ne	obravna-
va	enako,	ampak	daje	bolj	
bolnim	prednost,	jim	po-
sveča	 več	 časa	 in	 pozornosti,	 drugim,	 manj	 bolnim,	
pa	 manj.	 Ali	 je	 to	 diskriminacija?	 Ni!	 Zdravnik	 ima	
dolžnost	in	pravico,	da	paciente	obravnava	različno,	
glede	na	resnost	bolezni,	in	vsakemu	da,	kar	mu	pri-
pada.	Odgovor	je	preprost:	enakost	pred	zakonom	ne	
pomeni	egalitarizma!	Zahteva	istospolnih	partnerjev,	
da	 se	 njihovo	 zvezo	 obravnava	 enako	 kot	 zakonsko	
zvezo,	 temelji	 na	 egalitarističnem	 razumevanju	 za-
konske	zveze	po	načelu:	če	jaz	nimam,	tega	tudi	drugi	
nimajo	pravice	 imeti;	 če	 imajo	drugi,	 imam	pravico	
to	 imeti	 tudi	 jaz.	 A	 med	 drugospolno	 skupnostjo	
z	 zmožnostjo	 rojevanja	 in	 istospolno	 skupnostjo	 z	
nezmožnostjo	rojevanja	je	gotovo	dovolj	razlike,	da	ju	
ni	mogoče	obravnavati	na	isti	način,	kakor	pri	branju	
ne	smemo	mešati	med	A	in	Ž.	S	tem	nihče	ne	odreka	
istospolnim	 partnerjem	 pravice,	 da	 se	 ljubijo	 in	 da	

Robert	Petkovšek

diktatura svobode
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svoj	status	primerno	uredijo	pred	zakonom.	Prav	to	
je	 leta	 2002	 potrdila	 Komisija	 za	 človekove	 pravice	
pri	Združenih	narodih	(Quilter	v.	New	Zeland	(A.G.)	
(1997)	 ICHRL	 129):	 prepoved	 diskriminacije	 zaradi	
spolne	 usmerjenosti	 ne	 pomeni	 pravice	 do	 poroke	
med	istospolnimi	partnerji.

Ko	 so	 v	 Kanadi,	 znani	 po	 liberalizmu,	 leta	 2005	
uzakonjali	 istospolne	 zakonske	 zveze,	 argument	 o	
negativnem	vplivu	takšnih	zvez	na	otroke	ni	obveljal;	
prevladal	je	interes	odraslega	nad	potrebo	otroka.	Ko	
je	islamska	skupnost	po	načelu	»če	oni,	potem	tudi	mi«	
hotela,	da	se	uzakoni	mnogoženstvo,	so	ženske	proti	
temu	protestirale	in	dokazale	negativen	vpliv	poligam-

nih	zvez	na	razvoj	otroka	in	uspele.	V	politiki	torej	moč	
argumenta	ne	velja	veliko;	velja	argument	moči!

Opoj	svobode	ne	pozna	meja.	In	kakor	pravi	Aldous	
Huxley,	sodobni	diktatorji	ne	vladajo	kakor	včasih	s	
policijo,	ampak	s	tem,	da	delijo	svobodo	in	srečo.	Če	mi	
je	torej	dopuščeno,	da	počnem,	kar	hočem,	še	ne	po-
meni,	da	sem	tudi	svoboden.	Marcel	Gauchet	ugotavlja:	
»Humanizem	zmaguje,	toda	pod	njegovim	okriljem	se	
razvija	brezučutno	popačenje	človekove	človeškosti.«	
Naš	pravnik,	ki	obžaluje,	da	istospolne	zakonske	zveze	
še	niso	dopuščene,	pa	se	čudi	z	besedami:	»Naša	družba	
še	ni	dovolj	zrela.«	Nismo	torej	še	dovolj	zreli,	da	bi	
zlezli	v	kletko	diktature	liberalistične	svobode!

Iz šole je pobegnil domov
Njegova	življenjska	pot	se	je	pričela	v	kmečki	hiši	

v	Dvorjah	blizu	Cerkelj	na	Gorenjskem	9.	novembra	
1835.	Pri	krstu	so	mu	dali	ime	Martin,	kot	študent	na	
Dunaju	pa	je	postal	Davorin.	Mali	Martin	je	že	kmalu	
pokazal	toliko	bistrost,	da	so	ga	starši	sklenili	poslati	v	
šolo.	Vendar	ne	v	Cerklje,	kjer	je	učiteljeval	neki	Terček,	
čigar	»edino	veselje	je	bila	kerčma.«	Osemletnega	sina	
je	mati	odpeljala	v	Kranj	in	ga	vpisala	v	prvi	razred.	
Bilo	mu	je	dolgčas	po	domačem	okolju,	zato	jo	je	popi-
hal	domov.	Seveda	pa	se	 je	moral	nemudoma	vrniti.	
Bil	je	med	najboljšimi	učenci;	za	sošolca	je	imel	tudi	
poznejšega	pesnika	Simona	Jenka.

Iz	Kranja	je	odšel	na	ljubljansko	normalko,	kjer	je	bil	
sprva	odličen	učenec,	potem	pa	je	začel	popuščati	in	
kazalo	je,	da	iz	njega	ne	bo	nič.	Gimnazijo	je	vendarle	
končal	 in	sicer	v	Trstu.	Po	maturi	 leta	1858	 je	odšel	

na	Dunaj	študirat	pravo	in	uspešno	opravil	prvi	izpit.	
Potem	pa	je	študij	zanemaril	in	se	posvečal	bolj	glasbi,	
za	katero	je	bil	zelo	nadarjen,	ni	pa	imel	ustrezne	izo-
brazbe.

Prvo	glasbeno	znanje	je	utegnil	dobiti	v	Kranju	in	
zatem	v	Ljubljani.	Jenko	sam	je	dejal,	da	sta	bila	tam	
njegova	učitelja	Gašper	Mašek	in	Gregor	Rihar,	zlasti	
iz	Riharjevih	skladb	je	dobival	prve	nauke	o	komponi-
ranju.	Širše	se	mu	je	glasbeni	svet	odprl	v	Trstu,	kjer	
sta	ga	poučevala	Francesco	Sinico	in	Luigi	Ricci.	Nekaj	
glasbene	izobrazbe	pa	tudi	nekaj	kruha	si	je	prislužil	
kot	pevec	na	koru	 tržaške	stolnice.	Še	več	možnosti	
je	imel	na	Dunaju,	kjer	so	študenti	leta	1859	osnovali	
Slovensko	 pevsko	 društvo,	 Jenko	 pa	 je	 postal	 vodja	
njihovega	pevskega	zbora	in	to	nalogo	opravljal	zelo	
dobro.	»Peli	smo,	da	so	nas	angelci	poslušali,«	je	zapisal	
Josip	Stritar.

naša kultura
Silvester	Čuk

DAVORIN JENKO
9. novembra 1835 – 25. novembra 1914

»Pri malokom se je tako kako pri Davorinu Jenku pokazala resničnost pregovora ‘Nemo 
propheta in patria’ (Nihčeni prerok v domovini). Zanimati bi koga utegnilo, kako je postal slavni 
Naprej. Povedati hočem, kar je meni znano o tem. Prva misel se je rodila v Davorinovi glavi. To 
misel razodene svojemu prijatelju Simonu, prigovarja mu, naj zloži pesem tako in tako. To je 
bilo Simonu iz srca govorjeno, z veseljem in navdušenjem se poprime dela. Pesem prcej prvikrat 
ni imela take podobe, kakršno je potreboval skladatelj. Posvetovala sta se, delala in prenarejala 
sta skupaj, dokler ni bila stvar dovršena tako, da sta bila sama z njo zadovoljno, kakor pozneje 

vse občinstvo.«	(Josip Stritar)

»Našel sem nenadoma napev pesmi Naprej zastava Slave!« Tako je vzkliknil Davorin Jenko 16. 
maja 1860, prevzet mogočnega motiva naše narodne himne. Vso svojo dušo je vlil v to melodijo, vso 
svojo slovensko dušo. Zapel jo je narodu iz srca, zapel jo je, kakor bi jo zapel naroden pevec. Da, 
porodila se je v oni srečni uri nanovo melodija, ki jo je naš narod pel mogoče že stoletja.« – To je ob 
petdesetletnici (1910) himne Naprej zastava Slave skladatelja Davorina Jenka na besedila pesnika 
Simona Jenka zapisal glasbeni zgodovinar Davorin Beranič. Prav po tej navdušujoči himni se je 
Davorin Jenko globoko zapisal v dušo Slovencev, dasi je večji del svojega življenje živel in ustvarjal 
v Beogradu. Zadnjo noto svojega življenja pa je izpel v Ljubljani.
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»Naprej« –
prva slovenska narodna himna
V	 dunajskih	 letih	 je	 Davorin	 Jenko	 napisal	 svojo	

najbolj	znano	pesem	“Naprej	zastava	Slave”,	prvo	slo-
vensko	narodno	himno,	ki	so	jo	z	navdušenjem	pre-
pevali	na	številnih	čitalniških	 in	drugih	prireditvah.	
Slovensko	 pevsko	 društvo	 jo	 je	 javnosti	 predstavilo	
22.	 oktobra	 1860	 v	 priljubljeni	 dunajski	 gostilni	 Pri	
zlatem	 rešetu.	 Ob	 pomislekih	 nekaterih,	 da	 skladba	
ni	izvirna,	je	Jenko	odločno	pribil:	»Ne,	ta	melodija	je	
moj	umotvor	in	je	plod	hipnega	navdušenja!«	Avstrijske	
oblasti	so	pesem	Naprej	nekaj	časa	prepovedovale,	ker	
je	spodbujala	izražanje	narodne	zavesti.	Leta	1885,	ob	
petindvajsetletnici	nastanka	te	himne,	so	v	ljubljanski	
čitalnici	pripravili	Jenkov	večer,	na	katerem	so	izvajali	
samo	Jenkove	skladbe.	Najprej	so	zapeli	Naprej,	potem	
pa	še	številne	druge,	ki	se	pojo	še	danes	(Pobratimija,	
Mornar,	Lipa	zelenela	je,	Kje	so	moje	rožice,	Bom	šel	
na	planince,	Sijaj,	sijaj	sončece,	Gozdič	je	že	zelen,	in	
druge).

Jenko	je	svoje	skladbe	tudi	pridno	objavljal.	Junija	
1861	je	izšel	njegov	prvi	“opus”	z	naslovom	Slovenske	
pesme	za	četverospev,	samospev	in	glasovir,	v	začetku	
leta	1862	drugi	zvezek	z	naslovom	Slovenske	narodne	
pesmi,	ki	ga	 je	posvetil	Slovenkam.	Isto	 leto	so	 izšle	
še	 njegove	 uglasvitve	 Prešernovih	 pesmi.	 Ob	 petde-
setletnici	 Napreja	 je	 ljubljanska	 Glasbena	 matica	 6.	
novembra	1910	pripravila	“častni	večer”	v	počastitev	
njegovega	 avtorja.	 Na	 tej	 prireditvi	 so	 izvajali	 samo	
Jenkove	skladbe,	tudi	iz	beograjskih	let.

Tudi Srbom je napisal narodno himno
Ob	 koncu	 dunajskega	 obdobja	 (jeseni	 1862)	 je	

Davorin	Jenko	iskal	službo.	Čeprav	je	bil	že	priznan	

skladatelj,	 ga	 domovina	 ni	
marala,	zato	je	sprejel	mesto	
pevovodja	 pri	 pravoslav-
ni	 cerkveni	občini	v	vojvo-
dinskem	 mestu	 Pančevo.	
Službo	je	nastopil	v	začetku	
leta	1863,	vendar	se	v	 tem	
majhnem	gnezdu	ni	mogel	
udomačiti,	zato	je	v	prvi	po-
lovici	leta	1865	dal	Pančevu	
slovo.	“Beogradsko	pevačko	
društvo”	 mu	 je	 ponujalo	
službo	 pevovodja,	 ki	 jo	 je	
rad	 sprejel.	 Na	 tem	 mestu	
je	bil	do	poletja	1869.	V	teh	
letih	 je	 srbskemu	 narodu	
podaril	obilo	novih	skladb.	
Decembra	 1869	 je	 šel	 za	 eno	 leto	 v	 Prago,	 da	 bi	 iz-
popolnil	svoje	glasbeno	znanje.	Ko	se	je	vrnil,	je	znova	
prevzel	vodstvo	zbora	Beograjskega	pevskega	društva	
ter	sklenil	pogodbo	z	Narodnim	gledališčem,	pri	kate-
rem	 je	 najprej	 vodil	 zbor,	 potem	 pa	 je	 bil	 skoraj	 tri	
desetletja	njegov	kapelnik.

V	srbskem	okolju	 je	razširil	svojo	glasbeno	dejav-
nost	na	instrumentalno	in	scensko	glasbo.	Napisal	je	
glasbo	za	okoli	90	iger,	ki	jih	je	uprizarjalo	beograjsko	
gledališče.	 Leta	 1872	 je	 za	 igro	 “Markova	 sablja”	 na-
pisal	 zborovsko	 skladbo	 “Bože	 pravde”.	 Že	 po	 prvi	
izvedbi	(11.	avgusta	1872)	jo	je	navdušeno	občinstvo	
imenovalo	 “srpska	himna”,	 leta	1882	 je	 tudi	uradno	
postala	“srpska	kraljeva	himna”,	kar	 je	ostala	do	leta	
1918,	 med	 prvo	 in	drugo	 svetovno	 vojsko	pa	 je	bila	
sestavni	del	jugoslovanske	himne.

Po	smrti	svoje	prijateljice	Vele	Nigrinove	se	je	Jenko	
preselil	v	Ljubljano,	kjer	je	25.	novembra	1914	umrl.

So	stvari,	ki	se	lahko	zgodijo	samo	v	Sloveniji.	Med-
nje	spada	neka	primitivna	oblika	protikrščanstva.	Na	
račun	kristjanov	si	lahko	privoščite	vse.	Lahko	jih	za-
ničljivo	imenujete	“krščanarje”,	a	gorje,	če	bi	Romom	
rekli	cigani.	Lahko	 jim	zažigate	križe	 in	pačite	svete	
podobe,	a	gorje,	če	bi	zažgali	Davidovo	zvezdo,	simbol	
judovstva	 ali	 se	 dotaknili	 spomenika	 “NOB”.	 Lahko	
nekoga	“obtožite”,	da	je	kristjan	in	gotovo	na	volitvah	
ne	bo	zmagal,	saj	se	bo	nanj	vsul	plaz	obtožb,	a	gorje,	če	
bi	se	npr.	pripadniku	neke	manjšine,	zato	ker	vemo,	da	
je	njen	pripadnik,	zgodila	kakšna	krivica.	Obtožite	mi-
nistra,	da	je	kristjan	in	vitez,	in	je	to	že	zadostni	razlog	
za	diskreditacijo,	a	gorje,	da	bi	nekdanjemu	komunistu	
in	 predsedniku	 republike	 namenili	 isti	 očitek.	 Vaše	
ravnanje	bi	dišalo	po	lustraciji.	Celo	zmerni	zgodovi-

narji	si	ne	upajo	objektivno	soditi	o	škofu	Rožmanu,	
ker	naj	bi	bil	sokriv	slovenskega	holokavsta,	medtem	
pa	v	naši	državi	mrgoli	trgov	in	ulic,	poimenovanih	po	
diktatorju,	ki	je	nekdanjo	državo	spremenil	v	množično	
grobišče	in	je	kriv	za	stotisoče	žrtev.	A	to	večine	ne	mo-
ti.	Če	vas	moti,	da	imate	v	mestu	ulico,	poimenovano	
po	človeku,	ki	je	zakrivil	nekaj	sto	tisoč	smrti,	boste	
v	Sloveniji	izpadli	za	nestrpnega.	Povsod	po	svetu	bi	
veljali	za	demokrata.

Na	 račun	 kristjanov	 si	 pač	 lahko	 privoščite	 vse.	
Tako	je	neka	v	javnosti	marginalna	zveza	predstavila	
pobudo,	 naj	 slovenska	 država	 stori	 več,	 da	 bi	 se	 iz	
Italije	vrnile	umetnine,	ki	so	bile	po	krivici	odnesene	
iz	nekaterih	obalnih	cerkva,	samostanov	in	galerij.	Lepa	
poteza,	ni	kaj!	Potem	pa	pride	očitek	Cerkvi,	konkretno	

Božo	Rustja

neznosna lahkost
protikrščanstva 
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koprski	škofiji,	da	je	premalo	storila	za	vračilo	slik,	in	
pomenljiv	 dodatek	 na	 račun	 Cerkve,	 ki	 »doma	 zelo	
pedantno	 zahteva	 vrnitev	 vsega	 premoženja.«	 Sledi	
še	 vprašanje,	 »zakaj	 z	 enako	 vnemo	 ne	 zahteva	 tudi	
vračila	svoje	lastnine	od	Italije«.	Diskriminacija,	tako	
značilna	za	slovensko	družbo,	je	tu	očitna.	Zakaj	niso	
istega	 vprašanja	 naslovili	 na	 stroko	 in	 muzeje.	 Tudi	
njim	so	bile	odvzete	umetnine.	Kaj	so	oni	storili	več	
kot	Cerkev	pri	vračanju	umetnin?	In	dalje:	so	oni	pustili	
državi,	npr.	vladi	ali	pa	občini,	kakšno	stavbo	ali	druge	
dobrine?	Seveda	jih	niso,	saj	bi	bilo	smešno,	da	bi	jih.	
A	zanimivo,	da	od	Cerkve	tega	zahtevajo.	Podobno	bi	
svetoval	časopisu,	ki	je	z	veliko	ognjevitostjo	prinesel	
omenjeno	proticerkveno	“denacionalizacijsko	izjavo”,	
naj	da	Cerkev	lep	zgled	in	podari	državi	nekaj	svojih	
stavb.	Lahko	tudi	nekaj	računalnikov	in	druge	opreme,	
če	nima	gozdov.	Isti	časopis,	ki	sicer	tako	rad	poudarja,	
da	brani	demokracijo,	ni	objavil	odgovora	Škofijskega	
ordinariata	Koper	na	zlonamerne	in	lažne	obtožbe.

Toliko	bolj	 smešno	 je	očitati	 Škofijskemu	ordina-
riatu	Koper	težnjo	po	denacionalizaciji	in	pohlep,	ko	
pa	do	tega	dne	z	denacionalizacijo	ni	dobil	praktično	
ničesar,	 ampak	 je	 napisal	 le	 nekaj	 dopisov	 v	 zvezi	 z	
njo,	obenem	pa	ustvaril	kup	vlog	za	vrnitev	umetnin	
na	izvorno	mesto.

Najbrž	so	vse	to	gospodje	z	omenjene	zveze	vedeli,	
pa	so	vseeno	izrekli	navedene	besede,	nekateri	mediji	
pa	so	jih	z	veliko	vnemo	ponesli	v	javnost	v	slogu,	ki	v	
Sloveniji	tako	“vžge”:	»Poglejte	jo,	to	pohlepno	Cerkev.	
Izdajalsko	 odira	 samo	 svoje,	 s	 tujci	 pa	 še	 kar	 naprej	
‘kolaborira’!«	In	to	očitati	primorski	duhovščni,	ki	je	

v	 težkem	 obdobju	 fašizma	 izgorevala	 za	 svoj	 narod!	
Če	pa	na	omenjeni	zvezi	niso	vedeli	za	navedena	dej-
stva,	 potem	 niso	 ravnali	 pošteno	 in	 profesionalno,	
ker	so	govorili,	ocenjevali	in	sodili	o	stvareh,	ki	jih	ne	
poznajo!

Zakaj	 dajati	 tak	 poudarek	 le	 enemu	 nesrečnemu	
primeru?	Zato,	ker	je	simptomatičen.	En	sam	majhen	
primer,	pa	v	sebi	vsebuje	toliko	podtikanj	in	neresnic	
na	račun	Cerkve.	A	je	to	samo	še	en	primer,	da	v	Slo-
veniji	s	Cerkvijo	lahko	počnete,	kar	se	vam	zljubi.

Žal	pa	ta	primer	ni	osamljen.	Spomnimo	se	samo	
nedavne	 razprave	 o	 “novih	 vatikanskih	 grehih”.	 Ko-
liko	 nepoznavanja:	 od	 nepoznavanja	 izrazoslovja	 do	
nepoznavanja	 cerkvenega	 nauka,	 pa	 obenem	 toliko	
suverenih	 (ob)sodb	 kristjanov	 in	 Cerkve.	 Koliko	 so	
vredne	te	(ob)sodbe,	si	lahko	samo	mislimo,	če	teme-
ljijo	na	nepoznavanju	stvari,	na	nestrokovnosti	in	pred-
sodkih!	Dejstvo	pa	je:	če	te	vedno	znova	ponavljaš,	se	jih	
nekaj	“prime”.	In	če	ponavljaš	o	kristjanih	neresnice	in	
nestrokovne	sodbe,	se	tudi	te	primejo.	In	komaj	kdo	si	
upa	reči,	kar	bi	bilo	proti	splošnemu	toku,	saj	bi	veljal	
za	čudnega.	Pa	bi	se	samo	uprl	nestrokovnosti	in	pred-
sodkom!	Se	potem	še	čudite,	da	Cerkev	ob	vsem	tem	
zdrsi	na	zadnje	mesto	na	lestvici	med	institucijami,	ki	
jim	ljudje	zaupajo?	Jaz	se	ne.

Gotovo	nas	člane	Cerkve	to	nečastno	mesto	spodbu-
ja,	da	se	trudimo,	da	bi	izboljšali	podobo	Cerkve.	Nihče	
ni	odvezan	od	te	dolžnosti.	Vendar	pa	ne	gre	nikakor	
preveč	resno	jemati	take	ankete.	Dokler	nas	zasramuje	
družba,	ki	se	pusti	tako	poceni	manipulirati	in	si	s	tako	
nizkimi	udarci	soliti	pamet,	še	nismo	tako	slabi.

Novica	 o	 krstu	 Magdi	 Cristiana	 Allama,	 ki	 ga	 je	
papež	krstil	na	veliko	soboto,	 je	obkrožila	 svet,	ven-
dar	 je	 to	 samo	 konica	 ledene	 gore,	 katere	 resnične	
razsežnosti	 so	 večinoma	 neznane.	 Hude	 nevarnosti,	
katerim	 se	 izpostavlja	 tisti,	 ki	 zapusti	 muslimansko	
vero,	onemogočajo	da	bi		pojav	natanko	ocenili,	toda	
podatki,	ki	 so	na	 razpolago,	dajejo	misliti	o	važnem	
pojavu,	 ki	 bi	 morda	 mogel	 celo	 hudo	 predrugačiti	
bodočnost	sveta.	Kot	poroča	londonski	Times,	je	okrog	
15%	evropskih	muslimanov	zapustilo	 islam.	V	Veliki	
Britaniji	jih	je	bilo	okrog	200.000,	v	Franciji	ocenjujejo,	
da	vsako	leto	15.000	muslimanov	postane	kristjanov:	
več	ali	manj	10.000	katoličanov,	ostalo	protestantov.

Upadanje v Afriki
Leta	2006	je	šejk	Ahmad	al-Qataani	v	pogovoru	za	

televizijsko	postajo	Al-Džazira	izrekel	besede	preplaha:	
»Islam	je	bil	vedno	glavna	religija	v	Afriki	in	svoj	čas	je	
30	afriških	jezikov	pisalo	z	arabskimi	črkami.	Število	
afriških	 muslimanov	 je	 zdaj	 316	 milijonov,	 polovica	
od	 tega	 so	 severni	 Afričani	 arabskega	 kulturnega	
kroga.	V	nearabskem	delu	Afrike	število	muslimanov	
ne	presega	150	milijonov.	Ko	pomislimo,	da	je	vsega	
afriškega	prebivalstva	milijarda	ljudi,	spoznamo,	da	se	
je	število	muslimanov	sorazmerno	zmanjšalo	v	primer-
javi	z	začetkom	prejšnjega	stoletja.	Po	drugi	strani	pa	
je	število	katoličanov	naraslo	od	enega	milijona	 leta	
1902		na	okrog	330	milijonov.	Tem	je	treba	prišteti	še	
46	milijonov	 tistih,	ki	pripadajo	drugim	krščanskim	
veroizpovedim.	Vsako	uro	se	667	muslimanov	spreo-
brne	 v	 krščanstvo.	 Vsak	 dan	 se	 16.000	 muslimanov	

islam
Guglielmo	Piombini

pojav spreobrnjenj iz islama

Vsako leto milijoni muslimanov postanejo katoličani:
pojav, ki raste in povzroča preplah med muslimanskimi oblastmi
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spreobrne	v	krščanstvo.	To	so	ogromne	številke.«

Številčni porast islama je zasluga
visoke rodnosti v islamskih deželah
Verjetno	je,	da	je	al-Qataani	številke	napihnil,	da	bi	

povečal	preplah	med	svojimi	soverniki,	toda	njegove	
izjave	 razodevajo	 vedno	 bolj	 splošno	 usmerjenost:	
kljub	grožnjam	s	smrtjo	in	preganjanjem,	ki	zadenejo	
“odpadnike”,	 so	 na	 svetu	 spreobrnjenja	 iz	 islama	 v	
krščanstvo	veliko	številnejša	kot	tista	v	nasprotni	smeri.	
Številčna	rast	islama,	ki	je	v	zadnjem	času	(kot	je	priznal	
Vatikan)	 presegla	 katolištvo	 kot	 najbolj	 prakticirana	
religija	na	svetu,	je	skoraj	izključno	zasluga	visoke	rod-
nosti	v	islamskih	deželah,	kjer	se	je	otroška	smrtnost	
silno	zmanjšala,	to	pa	po	zaslugi	zapadne	medicine.

Rast krščanstva je zasluga spreobrnjenj
Rast	krščanstva	pa,	nasprotno,	temelji	predvsem	na	

spreobrnjenjih	odraslih.	Kot	je	zapisal	vodja	krščanskih	
evangelikalcev	Wolfgang	Simpson:	»V	zadnjih	desetlet-
jih	 je	 h	 Kristusu	 prišlo	 več	 muslimanov	 kot	 v	 vseh	
preteklih	stoletjih.«

Koptski duhovnik Zakaria Botros
skrbi za zveličanje duš
Osebnost,	ki	se	ga	islamske	verske	oblasti	najbolj	

boje,	je	koptski	duhovnik	Zakaria	Botros,	ki	ga	arab-
ski	časopis	al-Insan	al-Jadid	imenuje	»javni	sovražnik	
islama	številka	ena«.	Njegovi	programi,	ki	jih	iz	Zdru-
ženih	 držav	 prenaša	 satelit,	 v	 katerih	 razpravlja	 s	
krščanskega	vidika	o	najbolj	problematičnih	vidikih	
Korana	(sveta	vojska,	manjvrednost	žensk,	kamnanje	
in	podobno)	so	povzročili	skrivna	množična	spreobrn-
jenja	v	krščanstvo.	Njegovo	popolno	znanje	arabščine	
in	poznanje	islamskih	virov	mu	pomagata,	da	dosega	
široko	poslušalstvo	na	Bližnjem	Vzhodu,	gledalce	pa	
preseneča	pogosta	nesposobnost	ulemov,	ki	rajši	izbe-
rejo	molk,	kakor	da	bi	na	prepričljiv	način	odgovorili	
na	njegova	izvajanja.	Zadnji	razlog	tega	uspeha	pa	je	
–	 za	 razliko	 od	 podobnih	 zapadnjaških	 nastopov,	 ki	
kritizirajo	islam	samo	s	političnega	vidika	–	da	je	glavno	
prizadevanje	Botrosa	zveličanje	duš.

Proti radikalnemu islamizmu
je učinkovito samo prepričljivo
duhovno sporočilo
Kot	 je	 zapisal	 Raymond	 Ibrahim	 v	 konservativni	

ameriški	reviji	National	Review,	»mnogi	zapadni	kritike	
ne	 razumejo,	 da	 je	 za	 onesposobljeneje	 radikalnega	
islamizna	treba	namesto	njega	predložiti	kaj	teocen-
tričnega	in	duhovno	zadovoljivega,	ne	pa	sekularizem,	
demokracijo,	kapitalizem,	materializem	ali	feminizem.	
‘Resnice’	neke	vere	 lahko	 izzove	samo	Resnica	neke	
druge	vere.	P.	Zakaria	Botros	se	z	ognjem	bori	proti	
ognju.«

Reakcija na fundamentalizem
so množična spreobrnjenja.
V Iranu reagirajo s smrtno obsodbo.
Na	vsem	Bližnjem	Vzhodu	je	odpor	do	najslabših	vi-

dikov	islamskega	fundamentalizma,	kot	je	to	politična	

oblastnost,	nestrpnost,	nasilje	in	terorizem,	milijone	
mož	in	žena	približal	krščanstvu.	V	resnici	se	zdi,	da	
so	 se	 v	 Iranu	 milijoni	 ljudi	 na	 skrivaj	 spreobrnili	 k	
evangeličanskemu	krščanstvu	v	zadnji	petih	letih.	Pa-
stor	Hormoz	Šariat	trdi,	da	jih	je	spreobrnil	50.000	s	
svojim	programom	v	jeziku	farsi,	ki	ga	prenaša	satelit.	
Hormoz	 pripominja,	 da	 so	 misijonarji	 v	 razdobju	
1830-1979,	v	150	letih	evangelizacijskih	naporov	uspe-
li	 u	stvariti	 komaj	 3.000	 glavo	 evangeličansko	 skup-
nost.	 Danes	 pa	 iranski	 parlamen,	 zaskrbljen	 zaradi	
naraščajočega	števila	mladih,	ki	zapuščajo	islam,	dela	
na	tem,	da	bi	uzakonil	smrtno	kazen	za	odpadnike	od	
islama.

Podoben	pojav	se	ponavlja	v	vojnem	Iraku,	kjer	je	
vedno	 več	 ljudi	 sitih	 posledic	 terorizma	 al	 Kaide	 in	
nasilja	verskega	ekstremizma	in	z	naraščajočo	nezau-
pljivostjo	 poslušajo	 govore	 svojih	 verskih	 voditeljev.	
Kot	 poroča	 protestantski	 pastor	 Pavel	 Ciniraj,	 se	 je	
v	krščanstvo	spreobrnila	5.000	muslimanov	v	Iraku,	
10.000	 v	 Indiji,	 prav	 toliko	 v	 Afganistanu,	 15.000	 v	
Kazahstanu,	 30.000	 v	 Uzbekistanu.	 Izvršni	 tajnik	
Medverskega	sveta	Rusije	Roman	Silantijev	je	zatrdil,	
da	se	je	v	teh	deželah	samo	lani	2	milijona	“etničnih”	
muslimanov	spreobrnilo	v	krščanstvo	(100.000	samo	
v	 Kirgizistanu).	 Odvratnost	 islamističnega	 nasilja	 je	
med	glavnimi	vzroki,	saj	se	je	največ	ljudi	spreobrnilo	
v	področju	Beslana,	ki	je	bil	prizorišče	tako	znanega	
kot	žalostnega	napada	teroristov	na	osnovno	šolo.

Reakcije na krščanski prozelitizem
V	Alžiriji	je	spreobrnjenje	okrog	80.000	ljudi	prigna-

lo	vlado	do	tega,	da	 je	nedavno	razglasila	zakone,	ki	
strogo	kaznujejo	krščanski	“prozelitizem”.	V	Maroku	
so	se	pojavile	v	številnih	člankih	v	časopisu	pritožbe	
zaradi	spreobrnjenja	25-40.000	muslimanov,	predvsem	
iz	berberskih	rodov.	V	Sudanu	je	od	začetka	devetde-
setih	let	sprejelo	krščanstvo	kar	5	milijonov	ljudi	kljub	
hudim	preganjanjem,	ki	se	 jih	 je	 lotila	vlada.	Kakšni	
so	 vzroki	 teh	 množičnih	 spreobrnjenj?	 Kot	 je	 rekel	
nek	sudanski	evangeličanski	voditelj:	»Ljudje	so	videli,	
kakšen	je	islam	in	hočejo	namesto	njega	Jezusa.«

Po	desetletjih	islamistične	vojske	je	prišlo	do	tisočev	
skrivnih	spreobrnjenj	v	krščanstvo	 tudi	na	kmečkih	
področjih	Kašmira,	kjer	je	nek	vernik	izjavil:	»Vera	me	
zanima,	sovražim	pa	nasilje.	Sovražim	islamske	funda-
mentaliste.	V	cerkev	hodim	iskat	mir.«	Mufti	iz	Peraka	
v	Maleziji	ocenjuje	na	okrog	250.000	število	tistih,	ki	
so	zapustili	islam	z	uradno	zahtevo	odpada,	naslovljeno	
na	vlado,	kar	je	pravica,	ki	jo	uživajo	samo	malezijski	
državljani	iz	narodnostnih	manjšin.

Dejavne so predvsem
protestantske Cerkve
Misliti	dá,	da	so	aktivne	predvsem	protestantske,	

evangelikalske	 in	 binkoštne	 Cerkve.	 Leta	 1996	 je	
egipčanska	 Biblična	 družba	 prodala	 samo	 3.000	 iz-
vodov	 filma	 o	 Jezusu,	 leta	 2000	 pa	 600.000.	 Zdi	 se,	
da	se	skrajno	 tajna	spreobrnjenja	usresničujajo	celo	
med	 Palestinci.	 Nek	 evangelikalski	 pastor	 je	 izjavil:	
»Med	temi	ljudmi	sem	delal	30	let,	in	verjemite	mi,	da	
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»Ali	bi	šli	z	menoj?«
»Kam?«
»Na	 jezero	plavat,«	mi	 reče	 smehljaje	eden	mojih	

prijateljev,	starih	med	30	in	40.	V	kopalkah	stoji	pred	
menoj.	»Po	včerajšnjem	tajfunu	je	jezero	kot	safir.	In	
zrak	je	tako	svež	kot	spomladi.«

»Spremljal	 vas	 bom	 z	 očmi,«	 mu	 rečem;	 bil	 sem	
nameč	že	zjutraj	v	jezeru.	On	pa:

»Prosim,	pojdite	z	menoj.	Po	tajfunu	je	v	vodi	kar	
dosti	hlodov	in	odlomljenih	vej.	Čul	sem,	da	človeka	
ranijo.	Ne	vem,	kako	bom	reagiral.	Saj	veste,	tri	otroke	
imam	doma.«

Ne	morem	se	več	upirati.	Zlezem	v	še	mokre	kopal-
ke	in	se	vrnem	v	jezero.	Malce	hladna	je	voda,	a	sonce	
pripeka	iz	višine	in	vzpostavlja	ravnotežje.	Tu	in	tam	
plavajo	veje.	Počasi	se	bližava	sredini	jezera.	Naenkrat	
mi	reče:

»Srce	 mi	 močno	 bije,	 v	 možgane	 mi	 bije.	 Kaj	 naj	
storim?«

Mirno	mu	rečem	po	nekaj	zamahih	ob	njem:

»Najprej	nobene	panike!	Lepo	se	obrnite	v	smeri	
obale	nazaj.	Prosim,	plavajte	počasi.	Čisto	poleg	vas	
sem.	Do	obale	ni	niti	60	metrov.«

Pokima	 in	 se	 obrne	 in	 z	 rdečim	 obrazom	 počasi	
plava	 nazaj	 k	 bregu.	 Plavam	 ob	 njem	 in	 ga	 gledam.	
Tako	ve,	da	sem	na	razpolago,	če	pride	do	krize.	Celo	
smehljal	sem	se,	kolikor	je	to	v	vodi	mogoče.

»Še	malo,	še	malo,«	ga	vzpodbujam.
Ob	bregu	sva.	Kakor	da	je	ves	izčrpan	obleži	na	pes-

ku.	Jaz	pa	se	zahvalim	svojemu	in	njegovemu	angelu	
varuhu.	Pomislite,	kaj	bi	bilo	z	njegovo	smrtjo:	vdova	
s	tremi	otroki,	bedna	pokojnina,	in	madež	na	mojem	
imenu:	namesto	da	bi	mu	odsvetoval,	sem	šel	z	njim	
celo	plavat	v	potajfunsko	jezero…

Ne	on	ne	jaz	ni	ženi	ničesar	izdal.	Pozneje	sem	slišal	
od	žene,	tako	mimogrede,	da	je	možev	oče	bil	umrl	od	
kapi	–	med	plavanjem.

Odtlej	ne	hodim	z	nikomer	ne	na	jezero	ne	na	mor-
je,	tudi	če	bi	me	sam	guverner	pokrajine	povabil	na	
skupno	plavanje.

misijoni
P.	Vladimir	Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

»ali bi šli z menoj?«	(3)

V	nič	manj	kot	trinajst	deželah	je	vedno	novačijo	in	
uporabljajo	v	oboroženih	spopadih	otroke,	ki	postane-
jo	žrtve,	pa	tudi	izvrševalci	raznih	oblik	nasilja.	To	sledi	
iz	objave	generalnega	tajnika	Združenih	narodov	Ban	
Ki-moona	za	razdobje	od	avgusta	2006	do	avgusta	2007.	
Te	dežele	so:	Afganistan,	Burundi,	Čad,	Centralnoafriška	
republika,	 Filipini,	 Kolumbija,	 RD	 Kongo,	 Myanmar	
Nepal,	Somalija,	Sudan,	Šri	Lanka	in	Uganda.	Izboljšalo	
se	je	stanje	v	Slonokoščeni	obali,	kjer	v	tem	letu	ni	bilo	
novačenja	otrok.	Poročilo	poudarja,	da	sovražne	strani	
v	 tej	deželi	ne	samo	da	so	prenehale	z	novačenjem,	
ampak	so	se	tudi	potrudile,	da	bi	našle,	osvobodile	in	
rehabilitirale	otroke-vojake.

Ban	 Ki-moon	 spodbuja,	 naj	 bo	 nasilje	 nad	 otroki	
predmet	 obtožbe	 pred	 Mednarodnim	 kazenskim	

sodiščem.	 To	 je	 stalno	 sodišče	 Združenih	 narodov	
za	 presojanje	 zločinov	 genocida,	 proti	 človeštvu	 in	
vojnih	zločinov.	Ob	tem		generalni	tajnik	opozarja,	da	
je	to	sodišče	izdalo	zaporni	nalog	za	Josepha	Konyi	in	
za	štiri	druge	voditelje	 tako	 imenovane	“Gospodove	
vojske”,	 uporne	 organizacije,	 ki	 že	 dvajset	 let	 izvaja	
sistematično	 nasilje	 nad	 civilnim	 prebivalstvom	 na	
severu	Ugande.	Prav	oni	so	nasilno	zanovačili	na	tisoče	
otrok.

Poročilo	navaja	med	nasiljem,	ki	so	mu	podvrženi	
otroci-vojaki	ali	pa	jih	silijo,	da	ga	izvršujejo,	tudi	spolno	
nasilje,	saj	je	60%	registriranih	posilstev	v	Kisanganiju	
na	severu	RD	Konga	bilo	izvršenih	na	žrtvami	od	11.	
do	17.	leta	starosti.

Generalni	 tajnik	 je	 poudaril	 še	 drug	 vidik:	 hitro	

OTROCI – VOJAKI
novačijo jih še v trinajstih deželah

nisem	nikoli	videl	česa	podobnega.	Pa	 je	še	več:	kot	
poroča	 spletna	 stran	 www.backtojerusalem.org/vi-
sion	veliko	število	misijonarjev	oznanja	evangelij	ob	
cesti,	ki	iz	Kitajske	vodi	v	Jeruzalem;	evangelikalci	v	
Nigeriji	 hočejo	 narediti	 nekaj	 podobnega:	 s	 50.000	
misijonarji	 pograbiti	 severno	 Afriko,	 da	 bi	 tudi	 oni	
dosegli	Jeruzalem.	In	sredi	tega	sendviča	bo	vahabitska	
Savdska	Arabija.

Dejavnost katoličanov

Bolj	zadržana	je	misijonska	dejavnost	katoličanov.	
Jezuit	P.	Samir	Khalil	Samir,	eden	največjih	katoliških	
izvedencev	 za	 islam,	 papežev	 svetovalec,	 iz	 lastne	
izkušnje	 izpričuje,	 da	 v	 islamskih	 deželah	 velik	 del	
katoliškega	klera	zaradi	strahu	ali	zaradi	nerazumljive-
ga	“ekumenizma”	skuša	odsvetovati	spreobrnjenja.
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Vojaška	 hunta	 izkorišča	 delo	 tisočev	 beguncev	 v	
taboriščih	za	obnavljanje	področja	delte	reke	Irrawad-
dy,	ki	ga	je	opustošil	ciklon	Nargis.	Prijava	prihaja	od	
opozicijskega	časopisa	The Irrawaddy News,	ki	navaja	
neimenovane	 vire.	 Prebivalci	 Laputta,	 Pyapona,	 Bo-
galaya	in	Dedaye	so	skupaj	s	svojimi	otroci	prisiljeni	
opravljati	zastonj	najtežja	dela.	Svet	za	burmanski	mir	
in	razvoj,	ki	mu	stoje	ob	strani	vojaške	čete	sili	begunce,	
da	so	nosači,	da	sekajo	bambus	in	drevesa,	čistijo	ceste	
in	vasi,	vse	to	pa	brez	najmanjšega	povračila.	Druge	
silijo	 kot	 ročne	 delavce	 v	 ladjedelnicah	 in	 jim	 tako	
onemogočajo,	da	bi	predvsem	popravili	svoje	bivališča,	
ki	ga	je	uničil	ciklon,	ali	da	bi	uredili	življenje	v	svojih	
vaseh.

Tisti,	 ki	 se	 nočejo	 podrediti	 nasilju,	 so	 prisiljeni	
plačati	kazen	1.500	kyatov	(okrog	enega	in	pol	dolarja),	
kar	je	ogromna	vsota	za	prebivalca,	ki	se	še	bori	za	pre-
živetje	in	katerega	povprečni	dohodek	je	pod	pragom	

MJANMAR
izkoriščanje beguncev

naraščanje	sistematičnih	in	premišljenih	napadov	na	
šole,	učitelje	in	vzgojne	strukture	na	nekaterih	vojnih	
področjih	kot	sta	Afganistan	in	Irak.	Še	posebej	kritič-

no	postaja	zadnje	čase	v	Indiji	zaradi	nasilja	hindujskih	
skrajnežev.	To	je	pojav,	ki	zahteva	pozornost	mednar-
odne	skupnosti.	L’Osservatore Romano.

revščine.	Poleg	tega	so	deležni	še	sramotne	obtožbe,	
da	 se	 obnašajo	 kot	 “lenuhi	 in	 oportunisti”,	 ki	 samo	
gledajo	 druge,	 ki	 delajo	 in	 čakajo,	 da	 bodo	 zastonj	
dobili	bivališče.

Priče	potrjujejo,	da	begunce	pretepajo	in	jih	silijo	
zapuščati	 barake,	 kjer	 so	 našli	 zatočišče,	 vlada	 pa	 si	
izmišlja	 prazne	 razloge	 zakaj	 ljudi	 mečejo	 ven.	 Nad-
zorstvo	nad	obnovitvenim	delo	ima	66.	divizija	lahke	
pehote,	ki	jo	vodi	komandant	Maung	Maung	Aye,	znan	
po	tem,	da	je	civiliste	prisilil	graditi	ceste	in	komuni-
kacijska	pota,	ko	je	bil	na	čelu	70.	pehotnega	bataljona	
leta	2000.

Mednarodna	skupnost	 je	že	večkrat	obsodila	bur-
mansko	 vlado	 zaradi	 izkoriščevalskega	 dela	 pri	
postavljanju	vojaških	baz,	cest	in	mostov.	Za	tiste,	ki	
niso	 hoteli	 sodelovati,	 so	 se	 odpirala	 vrata	 zaporov	
z	mučenjem	in	pobijanjem	brez	razloga	in	obsodbe.	
Agencija Asia News.

Od	mamil	v	Afriki	največ	uporabljajo	marihuano.	Po	
podatkih	PNUCID	(Urad	Združenih	narodov	za	borbo	
proti	mamilom)	je	v	Afriki	okrog	25	milijonov	uporab-
nikov	marihuane,	kar	pomeni	5,8%	odraslih	afriških	
prebivalcev.	V	svetovnem	merilu	je	teh	uporabnikov	
samo	3,4%.	Problem	je	še	večji,	ker	ima	od	Afričanov,	
ki	se	zdravijo	zaradi	zlorabe	mamil,	61%	hude	psihične	
probleme.

Za	marihuano	pridejo	sintetična	mamila,	ki	jih	po-
gosto	 jemljejo	skupaj	z	marihuano.	Gre	za	snovi	kot	
je	mandrax,	ki	je	razširjen	predvsem	v	južni	Afriki,	ali	
za	ukradena	zdravila	kot	so	barbiturati	in	amfetamini.	
Mandrax	ima	posebno	zgodovino,	saj	so	ga	uporabljali	
v	Južni	Afriki	za	časa	apartheida	v	tako	imenovani	“tajni	
vojski”,	 ki	 so	 jo	 uprizarjale	 tajne	 službe	 rasističnih	
režimov.	Mandrax	v	glavnem	uvažajo	iz	Indije,	ga	pa	
že	pridelujejo	tudi	doma.

Poleg	teh	snovi	se	vedno	bolj	pojavljata	tudi	heroin	
in	kokain	(zadnjega	predvsem	v	obliki	“crack”	–	me-
šanice	kokaina	in	jedilne	sode).	Ti	dve	mamili	sta	se	
pojavili	 v	 začetku	 80.	 let	 na	 tržišču	 zapadne	 Afrike,	
kjer	 se	 zdaj	 hitro	 širita	 predvsem	 v	 glavnih	 mestih	
Gvinejskega	zaliva	(Liberija,	Slonokoščena	obala,	Gana,	
Togo,	 Benin	 in	 Nigerija).	 V	 začetku	 je	 to	 bil	 le	 tok	
heroina	in	kokaina,	ki	je	šel	preko	teh	dežel	v	Evropo	
in	Združeje	države.	Tako	se	je	počasi	razvilo	obrobno	

tržišče.	Zdaj	pa	afriški	mamilski	gospodarji	gledajo	z	
naraščajočim	zanimanjem	domačo	porabo	mamil,	tako	
da	je	prvo	združeno	tržišče	v	teh	krajih	prav	tržišče	
mamil.	Opazili	so	celo	že	mamila,	ki	prihajajo	iz	Evrope	
v	Afriko,	kar	je	prava	revolucija	v	primerjavi	s	stanjem	
pred	nekaj	leti.

Prihod	“cracka”	v	 Južno	Afriko	 je	povzročil	 spre-
membo	v	porabi	mandraxa.	V	začetku	 je	bil	“crack”	
privilegij	“boljših”,	predvsem	tistih,	evropskega	izvora,	
zdaj	pa	se	širi	tudi	med	plastmi	domačinov,	predvsem	
v	velikih	mestih	kot	je	Johannesburg,	Kapsko	mesto	
in	Durban.	Tudi	poraba	heroina	raste	ne	samo	v	Južni	
Afriki,	 ampak	 tudi	 v	 bližnjem	 Swazilandu,	 ki	 je	 pre-
hodno	ozmelje	za	mamila,	uvožena	iz	južne	Azije	skozi	
mozambiška	pristanišča.

Trgovino	na	drobno	po	ulicah	afriških	mest	orga-
nizirajo	krajevne	mreže,	ki	niso	kaj	posebno	urejene	
in	organizirane.	Pogosto	jih	sestavljajo	tihotapci,	ki	se	
posvečajo	trenutno	najboljšemu	tržišču.	Priseljenci	v	
Južni	Afriki,	največ	 iz	Gane	 in	Nigerije,	nadzorujejo	
tržišče	kokaina	v	Johannesburgu,	kjer	je	največ	neza-
konitih	priseljencev.

Mamila	uporabljajo	tudi	za	“vlivanje	poguma”	bor-
cem	v	raznih	afriških	vojskah,	predvsem	pa	otrokom-
vojakom.	 Marihuano	 in	 amfetamine	 so	 sistematično	
dajali	otrokom,	ki	so	jih	prisilili	postati	borci	predvsem	

AFRIKA
afriški trg mamil je

nova “obljubljena dežela” mednarodne trgovine z mamili
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v	Liberiji	in	Sierri	Leone.	To	je	šlo	tako	daleč,	da	pro-
grami	za	ponovno	vključevanje	otrok-vojakov	vsebujejo	
tudi	 fazo	 “razstrupljenja”.	 Par	 mamila-vojska	 ima	 še	
drug	obraz:	s	pridelavo	mamil	in	njihovim	prometom	
financirajo	razne	skupine	četnikov.	Zadnjih	20	let	so	
spopade	 v	 Mozambiku,	 Angoli,	 Liberiji	 in	 Senegalu	
financirali	tudi	s	pomočjo	mamil.

Širjenje	mamil	v	Afriki	je	velik	problem	in	kaže,	da	
bo	še	večji,	 saj	 je	v	 teku	proces	priseljevanja	 ljudi	v	
mesta.	Naraščajoča	ponudba	nezakonitih	snovi	ni	edini	
vzrok	tega	pojava,	kar	dokazujejo	otroci	ceste,	ki	se	ne	
morejo	kupiti	“cracka”	ali	marihuane,	pa	se	zatekajo	
k	raznim	lepilom	in	topilom,	da	se	z	njimi	drogirajo.	
Agencija Fides.

SIRIJA
verski turizem

Damask,	26.	septembra	2008	–	Vlada	v	Damasku	računa	z	verskim	turizmom	in	naznanja,	da	pričakuje	v	
prihodnjem	letu	okrog	6	milijonov	turistov.	Poleg	kakih	200	mođej	v	deželi,	med	katerimi	po	važnosti	in	arhitek-
tonski	lepoti	prednjači	vélika	Omajadska	mošeja,	je	v	deželi	mnogo	krajev,	ki	so	povezani	s	krščansko	tradicijo,	
kot	je	to	Ananijeva	kapela	in	kraji	spreobrnjenja	sv.	Pavla.	Agencija Misna.

PERU
rekordno pogozdovanje

Lima,	23.	septembra	2008	–	V	četrti	Comas	mesta	Lima	je	99	študentov	potolklo	svetovni	rekord.	V	50	minutah	
so	vzdolž	5	km	ceste	Avenida	Heróes	dell’Alto	Cenepa	posadili	19.300	grmičkov	ameriškega	zimzelenega	evkalip-
tusa,	ki	je	poznan	tudi	kot	rožnati	poper	ali	ponarejeni	poper.	Ta	grm	zraste	do	višine	nekaj	metrov.	Peru	je	tako	
prekosil	Anglijo,	kjer	je	bilo	leta	2006	v	istem	času	posajenih	18.124	dreves.	Comas	je	ena	najbolj	onesnaženih	
četrti	Lime	in	vse	Latinske	Amerike,	zato	so	meščani	ponosni	na	véliki	uspeh	gojencev	kolegija	Santo	Domingo,	
saj	so	že	v	mladosti	začeli	borbo	proti	onesnaženju.	Po	meritvah	leta	2007	je	količina	strupenih	delcev	v	ozračju	
Lime	devetkrat	presegala	količino,	ki	jo	dovoljuje	Mednarodna	zdravstvena	organizacija.	Agencija Misna.

GVATEMALA
prvič ženska določena za šefa policije

Guatemala	City,	23.	septembra	2008	–	Predsednik	Alvaro	Colom	je	z	namenom	očistiti	policijo	od	škandalov	
korupcije	in	vpliva	organiziranega	kriminala	ter	znižati	visok	odstotek	nasilja	imenoval	za	novo	generalno	direk-
torico	policije	Marlene	Raquel	Blanco	Lapola,	ki	je	prva	ženska,	postavljena	na	to	mesto	v	zgodovini	Gvatemale.	
Od	januarja	je	nova	direktorica	odpustila	iz	službe	zaradi	prepovedanih	dejanj	že	269	policistov,	nadaljnjih	150	
pa	je	še	v	preiskavi.	Njenemu	imenovanju	je	sledil	škandal,	ko	so	razkrili,	da	so	bili	visoki	policijski	uradniki	
povezani	z	zločinskimi	bandami	pri	napadih	na	avtomobiliste	in	njihovem	izsiljevanju	na	cestah,	ki	povezujejo	
deželo	s	sosednjim	Salvadorjem.	Agencija Misna.

BRAZILIJA
več kot milijon otrok-delavcev

Brasilia,	20.	septembra	2008	–	Brazilija	je	še	daleč	od	tega,	da	bi	premagala	siljenje	nedoraslih	v	delo.	Razis-
kava,	ki	jo	je	objavil	dnevnik	“Estado	de	São	Paulo”	kaže,	da	je	bilo	leta	2007	otrok-delavcev	1,2	milijona.	Zakon	
sicer	predpisuje	najnižjo	starost	14	let,	toda	od	teh	1,2	milijona	otrok	jih	je	bilo	157.000	v	starosti	od	pet	do	devet	
let.	Statistika	kaže,	da	60%	otrok	sploh	ni	plačanih:	kot	povračilo	za	delo	imajo	hrano	in	prebivališče.	Največ	
otrok-delavcev	je	na	severovzodu	države:	najbolj	iskani	so	za	poljsko	delo	predvsem	na	plantažah	sladkornega	
trsa.	Glavni	razlog	za	to	delo	je	revščina:	povprečni	družinski	zaslužek	v	Braziliji	je	240	evrov	($348)	na	mesec,	
kar	je	pa	dvakrat	več	od	dohodka	najrevnejših	družin,	ki	imajo	otroke-delavce	v	starosti	od	pet	do	štirinajst	let.	
Pri	otrocih	in	mladih,	ki	delajo,	je	pismenih	80%,	pri	onih,	ki	ne	delajo,	pa	94%.	L’Osservatore Romano.

INDIJA
požig katedrale v Jabalpurju v državi Madhya Pradesh

Jabalpur,	20.	septembra	2008	–	Skrajneži	so	podtaknili	ogenj	v	katoliški	katedrali	v	mestu	Jabalpur	in	povzročili	
hudo	škodo.	Priče	so	videle	tri	ljudi	na	motorjih,	ki	so	bežali	od	zažgane	cerkve.	Ena	od	prič	pripoveduje,	da	
je	prav	to	jutro	krajevni	vodja	skupine	hindujskih	skrajnežev	“Dharma	Raksa	Sena	–	Vojska	za	varstvo	vere”)	

EGIPT
italijansko-egipčanska univerza

Kairo,	19.	septembra	2008	–	Po	obojestranskih	srečanjih	zunanjih	ministrov	sta	vladi	v	Kairu	in	Rimu	naz-
nanili	odprtje	italijansko-egipčanske	univerze	za	znanost	in	tehnologijo.	Odločeno	je	bilo	tudi,	da	bo	leto	2009	
razglašeno	za	italijansko-egipčansko	leto	znanosti.	Pred	odprtjem	univerze	bo	Egipt	obiskal	italijanski	predsednik	
Giorgio	Napolitano.	Agencija Misna.
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grozil,	da	bodo	zažgali	cerkev.	Vsa	apsida	z	oltarjem,	kipi	svetnikov	in	okna	so	popolnoma	uničeni.	Cerkev	je	
bila	zgrajena	pred	150	leti	in	obnovljena	leta	1997	po	potresu.	Tisoči	jeznih	ljudi	so	se	zbrali	okrog	cerkve	in	
zahtevali	aretacijo	krivcev.	Množica	je	zaprla	vse	ceste,	ki	vodijo	v	Jabalpur,	krajevna	oblast	pa	je	poslala	policijo	
varovat	vse	cerkve	in	samostane	v	vseh	zvezni	državi.	Požar	je	bil	podtaknjen	ko	se	je	predsednik	vlade	države	
Madhya	Prades	mudil	tam	zaradi	predvolilne	kampanje.	Predsednik	je	eden	od	važnih	članov	nacionalistične	
stranke	Bharatiya	Janata,	ki	je	politična	oblika	hindujskega	ekstremizma.	Vandalska	dejanja	v	krščanskih	cerkvah	
in	kultnih	prostorih	so	se	v	preteklih	dneh	dogajala	v	isti	državi	in	tudi	v	Kerali	in	Karnataki,	najhujše	pa	je	bilo	
v	Orissi,	kjer	so	bile	tudi	žrtve	in	begunci.	Agencija Misna.

Izid volitev je za pripadnike Slovenske pomladi in za vso Slo
venijo res žalosten (pol)korak nazaj. A vendar gre  brez dvoma 
za moralno zmago, ki so lahko pomladnodemokratične stranke 
nanjo  ponosne.  Levica iz starih  komunističnih korenin je šibko 
zmagala le s pomočjo izredno pristranskega tiska in najbolj 
zlobnih, spet povsem nedokazanih podtikanj, laži in namišlje
nih afer,  s katerimi praviloma skuša odvrniti pozornost in roko 
pravice od resničnih zločinov, množičnih grobišč in “preštevanja 
kosti”, nekdanjega in nedavnega ropanja slovenskega premože
nja, zatiranja človekovih pravic, ponarejanja zgodovine  in 
lažnega, zlobnega rušenja slovenskega ugleda v svetu. Kako 
sramoten način zmagovanja po starem komunističnem receptu, 
kjer je po poročilu Delovih povabljenih komentatorjev Milana 
Balažica in Samota Uhana v zadnjem tednu pred volitvami vpli
val na za levico ugodne rezultate tudi nastop Milana Kučana, 
zadnjega komunističnega vodje in medijsko zgrajene  kultne 
osebnosti slovenskih komunistov.

Škoda seveda, da lahko stari in novi tovariši  še vedno vleče
jo za nos toliko Slovencev.

Sam sem kot slovenski in ameriški državljan in tudi kot 
sociolog in socialni psiholog (morda po petih letnikih filozofije 
tudi nič manj filozof kot npr.  dr. Spomenka in podobni filozofski 
ustvarjalci javnega mnenja v Sloveniji) trdno prepričan, da če 
bi bili listi, ki so tako vneto tiskali dolge romane laži in povsem 
neutemeljenih “prerokb”  globoke (dejanske ali hlinjene)  
paranoje zoper Janeza Janšo in koalicijo, pošteno objavljali 

tudi drugo plat zvona, morda kdaj tudi kake naše prispevke  
(npr.  Strategijo lažne zastave in Poglede ob volit vah), ki so jih 
pravočasno dobili,  bi gotovo manj volilcev  poslušalo in volilo 
dediče ali idejne naslednike komunistične partije, med njimi 
npr.  Golobiča, ki ga je v ameriški reviji tako pristno predstavil 
dr. Slavoj Žižek, ideolog njegove in “liberalne stranke”,  da bi 
že samo Žižkovi  dobesedni citati prenekemu Slovencu odprli 
oči!  Le kako to, da niso nikjer na levici pošteno navedli, kaj je 
o “bodočem slovenskem Stalinu” Golobiču za tujce povedal  
marksist  dr. Žižek, ki se  o njem tuja revija sprašuje, ali je 
akademik ali komedijant?  Zakaj se to, kar je izjavil za revijo v 
Ameriki, ne sme zvedeti tudi v Sloveniji?  Hvaležni pa smo lahko 
Družini (štev. 37) in Ognjišču za objavo tudi teh od levice povsem 
zamolčanih dr. Žižkovih citatov. 

Vsekakor pomladni Slovenci, ki smo bliže od komunistov 
preganjanemu dr. Pučniku kot komunističnemu vodji “dr.” 
Kučanu, bliže pri živem telesu zažganemu škofu Vovku kot 
njegovemu  zasliševalcu in Kučanovemu sodelavcu dr. Roterju, 
bliže uporniku in uspešnemu političnemu voditelju Republike  
Slovenije in Evropske zveze Janši kot “novemu slovenskemu 
Stalinu” Golobiču, bliže od komunistov zaprtemu in utišanemu 
mednarodno priznanemu pisatelju Jančarju kot marksističnemu 
ideologu,  komendijantu Žižku, bliže  poštenemu rodoljubnemu  
kmetu Ivanu Omanu kot tajkunu in gospodarju časopisnih 
omrežij Bošku Šrotu, ...  tisti   Slovenci, ki smo bliže evropskim 
krščanskim in demokratičnim izročilom kakor rdeči  sovjetski 

Ker je dosedanja največja opozicijska stranka, Pahorjeva SD, zmaga z manj kot 2% večino nad Janševo SD, si bo za svoje 
vladanje vsekakor morala pomagati z berglami, pa naj so to Golobičev Zares, LDS Kresalove, pa Šrotova SLS ali Erjavčeva DeSUS. 
Lahko, da bodo šli v koalicijo, vendar se zdi, da bo Pahor kmalu tenko piskal. Golobič je le preveč zagledan vase, da bi bil lojalen 
koalicijski partner, tako bo Pahor ali njegova lutka, ali se bosta pa na mile viže skregala. Bolj verjetno prvo, saj Pahor do zdaj 
ni pokazal kaj drugega kot kup lepega besedičenja brez vsebine. Kar zadeva Golobičev Zares pa tako ni nobene skrivnost, da 
njegove niti iz ozadja vleče Kučan, ki mu vloga skritega podpihovalca kar leži, saj se je je dobro naučil v času, ko se je pregrizel do 
šefa komunistične partije. Vprašanje je, kako dolgo mu bo Golobič pokoren, zagledan vase, kot je. LDS pod “vlado” Kresalove ne 
pomeni praktično nič, saj od nje nismo slišali do zdaj niti ene izjave, ki bi imela glavo in rep. Zanašati se na Šrotovo SLS pomeni 
počepniti pred tajkunom Boškom Šrotom, bratom predsednika SDS, ki že tako vlada nad večino slovenskega tiska. DeSUS je pa 
stranka upokojencev, ki jih ne zanima nič drugega kot višje pokojnine, kakega političnega načrta pa nima. Tako se tudi te politične 
bergle, na katere se bo moral opirati mandatar pri sestavi nove vlade, stvar, za katero nikoli ne veš, kdaj te bo izdala.

Seveda nastane vprašanje, kako je sploh mogoče, da je kljub uspehom Janševe vlade v zadnjih štirih letih, SD dobila tista manj 
kot 2% pred njim. Dobro analizo je naredil dr. Edi Gobec, ki je ljubeznivo dal dovoljenje, da jo tukaj objavim.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

VLADA NA BERGLAH
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Zakaj torej ne objavljam tudi komentarjev druge strani? Prvi razlog je, da ti nasprotni komentarji ne izražajo veselja nad re-
zultati volitev, pač pa izražajo nerazumno sovraštvo do Janševe vlade, čeprav ga z nobeno rečjo ne znajo razložiti. Pa to ni glavni 
razlog. Najhujše je, da so pisani v tako ogabnem žargonu in uporabljajo tako umazano izrazoslovje, dobesedno kvantaško, da si 
ga dostojen tisk ne more privoščiti objaviti. Kot da se je na to komentiranje spravil “jugoslovanski jug” z vsem svojim umazanim in 
seksualno obarvanim kvantanjem. Da ne govorimo potem o slovenščini, ki je zares obupna – po vsem tem bi se človek res pridružil 
mnenju, da je še lep odstotek Slovencev nepismen vsaj v smislu, da niso zmožni povezano izraziti svojih misli.

Po vsem tem je kaj tehten prispevek, ki ga je pod naslovom “Ali ima laž še vedno kratke noge” v goriškem Novem glasu objavil 
profesor na teološki fakulteti ljubljanske univerze dr. Janez Juhant. Objavljen pred volitvami pa le osvetli marsikatero vprašanje.

Rass:
Osebno sem prizadet, da lahko neka bogata Ljubljana, pol

na državnih uslužbencev in bogatih ljudi, odloča o izidih volitev 
v Sloveniji. Pa naj se Pahor in co. kosa z recesijo, inflacijo itd. 
Kdor pozna Janšo, ve, da so njegovi ministri delali kot konji, da 
so dosegli izjemne gospodarske rezultate. Pahor kaj takega ni 
zmožen, da ne govorim o Golobiču, ki bo najprej vzel metlo v 
roke, naredil red na TV Ljubljana, ukazal časopisom, kaj morajo 
pisati, postal predsednik parlamenta in krojil politiko v parla
mentu. Me pa veseli, da Cvikl ni postal poslanec in da se po
slavlja Školč. Sicer ne dvomim, da ne bi dobil službe  mogoče 
bo pa zopet kulturni minister in bodo vsi njegovi frendi dobili 
denar za svoje projekte....Itd...itd...že videno.

Masterz:
Zelo žalostno:
SD je dobila samo v Ljubljani, podeželje in ostali kraji kjer 

stanujejo domoljubni slovenci so glasovali SDS.
Kluzo:
Dobro, da smo že v Evropi. Spomnim se, da Kučan še na 

obisk nikamor ni mogel.
Rokky:
in začelo se bo neverjetno hvaljenje levice ko bo šlo vse 

narobe, bodo še zmeraj poročali, da je vse v najlepšem redu 
še posebej na pop tv.

Roksy:
Jao, stari komunisti se vračajo na oblast. Neverjetno, to je 

možno samo pri nas! No vsaj Lipakov ni notri, to je pa edina 
svetla točka teh volitev. Zdaj pa bo med in mleko.

Robidus:
Ne morem verjeti, kako so ljudje lahko tako zelo bolani. 12 

let smo živel pod taktirko komunistov. Kako smo živeli v tem 
času? Katastrofa. Prišla je nova vlada in naredila vsaj nekaj 
dobrih stvari. Zdaj pa spet nazaj. Me prav zanima kako bomo 
zdaj živeli. Glede na napovedi, bi morali zdaj vsi imet evropske 
plače (2.000 evrov), upokojenci pa 1.000 evrov pokojnine.

Bilbo:
Pa smo spet v komunizmu. Spet bomo menjavali direktorje.

Eney:
Kako lahko zmaga stranka, ki je medse sprejela hinavskega 

Ropa in ki je pod vplivom starega komunista Kučana, ki ga je 
čas povozil??  No... saj bo sedaj SD imela priložnost pokazati, 
kaj zna. Preden gre folk na volitve, pa bi moral nujno opravljati 
izpit iz poznavanja političnih zadev.

Kevin Diaz:
Sram me je, da živim v Sloveniji. Levičarji imate sprane mož

gane tako da ne veste kje je sever. Intelektualizem je v Sloveniji 
je daleč pod povprečjem in to so volilci danes tudi ZOPET poka
zali. Vse kar je storila bivša vlada v teh štirih letih bo izničeno... 
Žalostno, da ima folk tako sprane možgane.

Kljukca:
Zdaj nam bo pa šlo samo se na slabše! Spet imamo ko

muniste na oblasti! Pa nesposobnega Pahorja, ki se še imena 
svojih ministrov ne spomni. Ljudje kako ste volili???

Death:
Vsak, ki je volil SD, je volil proti Sloveniji. Žal se narod tega 

ne zaveda. Ta narod ni dorasel samostojnosti , ustreza mu, da 
ga vodijo lažnivci, roparji. In prav je tako! Kakšen narod, takšna 
oblast. Vračamo se na Balkan! Še enkrat jim je uspela velika 
laž!!!!!!!!!!!

Pegaz:
Ne vem zakaj čestitate Pahorju za zmago, pravi zmagovalci 

so: Pavček, sigurno bo dobil kak vojaški posel brez javnega 
naročila, Zidar, sigurno bo lahko še naprej gradil naše ceste in 
verjetno zdaj še železnice,  Šrot, pivovarna Laško je njegova, pa 
verjetno še kaj drugega.

Roksy
Za useh so res trdo garali. Ni lahko na Finskem podkupovati 

novinarjev.
Nelčika:
Žalujem. Pravzaprav bi bila enako razočarana, če bi name

sto SD zmagal Zares ali pa LDS. Glasovala sem za SDS. Je 
kar je, ampak če kakšen Rop postane eden od ministrov... 
pokvarjenec, da ga ni večjega! “Čestitam” Slovencem, ker so 
spet izbrali staro pokvarjeno politiko...

Zanimivi so komentarji, ki so se na slovenskih spletnih straneh pojavili ob objavi volilnih rezultatov. Izbral sem jih nekaj, ki 
so naklonjeni prejšnji, Janševi vladi. Seveda bralci ne komentirajo s polnimi imeni, pač pa z izmišljenimi oznakami. Najprej si jih 
oglejte, potem bom pa razložil, zakaj ne objavljam tudi tistih, ki so navdušeni nad izidom volitev.

zvezdi, ne smemo izgubiti poguma, volje in vztrajnosti v delu 
za dobro Slovenije. Bolj kot kdaj koli  moramo v Sloveniji, 
zamejstvu in po svetu zastaviti vse svoje moči za rast in vzpon  

lepše, srečnejše, bolj poštene in uspešne, v domovini strpne 
in v svetu spoštovane Slovenije! Za vse to nam morajo biti tudi 
zadnje volitve močna pobuda in izziv!
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Račun je torej dokaj preprost. Ugotovili so, da bi se dalo še marsikaj “privatizirati” (= pokrasti), pa je zato treba priti na oblast. 
Pozabljajo pa na nekaj: na oblast so jih spravili tajkuni, predvsem, tisti, ki je lastnik večine medijev – pivovar Šrot. Ta bo seveda 
gledal, da bo pospravil večino v svoj nenasitni žep, tisti pa, ki so prišli po njegovi “milosti” na oblast, bodo plesali tako, kot bo on 
godel in se bodo morali zadovoljiti z drobtinicami z bogatinove mize. Mediji bodo – čeprav nehote – jasno pokazali stanje: če se 
bodo lutke poskušale upreti, jih bodo nemudoma povozili. Habeant sibi, pravijo Latinci: Prav jim je, to so iskali.

Preden zaključim ta prispevek pa še ena žalostna ugotovitev: slovenska emigracija po svetu je popolnoma odpovedala. Ob 
prejšnjih volitvah so se vedno pritoževali, da so glasovnice dobili prepozno. Letos so prišle pravočasno. Iz Ljubljane so jih odposlali 
že avgusta in sicer nekaj nad 47.765. Vrnjenih je bilo 13.930. Ostalih 33.865, ki so končale v kakem košu v ZDA, Kanadi, Argentini, 
Avstraliji… bi lahko volilni izid bistevno spremenilo. In vzrok? Naj navedem samo enega, ki pa nikakor ni osamljen. Ko se je nekdo 
pritoževal, češ kako je mogoče, da so bili spet izvoljeni “ta rdeči”, sem ga vprašal, če je pravočasno oddal svojo glasovnico. In je 
mirno izjavil, da ne, da se on s tem ne bo ukvarjal. Po pravici povedano, bi mu najraje (njemu in vsem njemu podobnim) primazal 
eno okrog ušes. Biti brezbrižen do svoje državljanske dolžnosti, potem pa drugim očitati neuspeh, do katerega je sam pripomogel, 
je pač višek nesramnosti.

Je pa še en problem. Kučan je po Ljubljani na veliko oznanjal, da bo on volil SD – s tem je brez dvoma potegnil za seboj mnogo 
takih, ki se sami ne znajo odločiti. Nisem pa zasledil niti ene izjave kateregakoli slovenskega škofa, koga bo on volil, saj bi tudi 
taka izjava potegnila za sabo mnoge, ki se sami ne znajo odločiti. Se škofje bojijo, da bi jim kdo očital vmešavanje v politiko? Torej 
imamo spet različne državljane: Kučanovega tipa, ki se v politiko lahko vmešavajo, in druge, ki se ne smejo. Latinski pregovor pravi: 
Quod licet Iovi non licet bovi – Kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu. V tem primeru bi ga jaz parafraziral: Kar je dovoljeno volu, 
je toliko bolj dovoljeno Jupitru. Kje je ostala korajža Jegliča, ki je leta 1917 prvi podpisal majniško deklaracijo v brk vsej dunajski 
vladi in slovenskim avstrijakantom? Kje je Rožmanov pogum, ko je med vojsko javno obsojal komunizem, čeprav so komunisti iz 
zased morili po Ljubljani in Sloveniji? Kje je ostala neupogljivost Božjega služabnika Vovka, ki se je znal upreti vsemu povojnemu 
komunizmu z vso njegovo represivno udbo vred? Tudi Rode si je še upal kdaj udariti s pestjo po mizi in javno povedati svoja načela. 
Zdaj pa nič… nič! Kaj res kdo misli, da bi Vovk postal svetniški kandidat, če bi se pustil zlomiti udbašem? Kaj res kdo misli, da bi 
Rode postal kardinal, če bi počepnil vsakokrat, ko bi se zbal, da bo  zavreščal kak rdeči petelin?

Že nedokončana gospodarska tranzicija oziroma pojav taj
kunov je napovedoval hud volilni spopad. Iz Slovenije usmerjana 
oddaja na finski televiziji o pogodbah v zvezi z oklepniki pa 
presega ne le vse meje dobrega okusa volilnih in medijskih 
spopadov, pač pa odpira problem etične poštenosti in pravne 
korektnosti. Brez dokazov obtoževati ljudi je bila značilnost 
komunističnega režima in drugih totalitarnih sistemov, ki so 
za oblast izbrali tudi laž, prevaro in umor. Prijatelj mi je dejal, 
da omenjena zgodba ni presenetljiva, saj dediči omenjene 
polpreteklosti poznajo le take metode. Če temu dodamo javno 
priznano ponarejanje Pečeta in druge zvijačne in lažne manevre, 
ki jih zdaj počnejo tisti, ki morajo prevzeti oblast, potem bi 
to moralo zaskrbeti slovenske državljane. Če bi taki ljudje z 
zvijačo le prišli na oblast, se bojim, da bomo pravico morali 
zopet iskati na cesti, saj v demokraciji ne smemo pristajati na 
take metode.

Ni pa ta medijski škandal edina globoka rana naše demo
kracije. Govorjenje o mobilizaciji vseh sil se sliši zelo revolucio
narno in potrjuje nepripravljenost za družbeni dialog in za 
demokratično sodelovanje. Izključevanje idejnih tekmecev in 
zavračanje družbenega dialoga za skupni blagor niso nič druge
ga kot nadaljevanje revolucije s sredstvi, kot sta pomembni laž 
in prevara. Od tod izmišljeni, prevarantski in zavajajoči podvigi. 
Kako prevarantska je ta politika, kaže usoda vodja stranke SD, 
ki je orodje v rokah te nenačelne in nedemokratične politike. 
V to umazano igro se je spustil tudi del SLS s svojim prvakom, 
ki je postal le še zagovornik svojega pivovarskega brata, večji 
del stranke pa se zdaj obrača po revolucionarnem vetru, ki ga 

narekujejo botri iz ozadja. Podobno velja za tako imenovano 
Krščansko demokratsko stranko, ki po besedah svojega vo
ditelja »upravlja s (slovenskim) božjim stvarstvom«, morda tudi 
zato, da ga bo pomagala izročiti levim tajkunom, zraven pa še 
slovesno mahajo s pravimi krščanskimi vrednotami. Kje je še 
kaka nova stranka imela denarja za tako drago oglaševanje, če ji 
tega ni omogočal »žlahtni konservativni boter«, ki mu je iz vsega 
drugega kot krščanstva – napuha, zaslužka in starih povezav 
– uspelo mobilizirati spretne govorce za zavajanje naivnih.

Očitno takim politikom ne gre za Slovenijo vrednot, pravne 
države in skupnega dobrega, pač pa za prevzem oblasti, s 
katero bi lahko na svoje privatne račune pripeli še vse, kar se 
lahko privatizira. Tako tranzicijski državljani plačujemo davek za 
to zahtevno in dolgotrajno družbeno zdravljenje. Žal je tudi ta 
davek zelo neenakomerno porazdeljen. Medtem ko si eni prisva
jajo vedno večjo gospadarsko in tako družbeno moč, malemu 
človeku raste malodušje v stilu, saj so vsi enaki. Spuščanje 
milnih mehurčkov služi ustvarjanju vzdušja, češ vsi so enaki, 
vsi so pokvarjeni in nič se ne da narediti. Tako delo sedanje 
vlade od predsedovanja EZ do pomembnih reform, ki so bile 
opravljene, posebno utrditev policijskega in sodenega pregona 
kriminala in prevar, ostaja ob strani in mnogi naivno verjamejo, 
da je itak vseeno. A, kot sem zapisal v Družini, volilna tekma 
odpira prave probleme le, če mediji nudijo volivcu zanesljivo 
sodbo brez potvarjanja, kar je odvisno od samopodobe strank 
in politikov, a tudi od medijskih učinkov, ki lahko celo uvelja
vljenim ljudem vzamejo ugled in dostojanstvo, a povzdignejo 
leporečne kričače.
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V	Celju	je	bilo	v	častniški	obednici	z	velikimi	črkami	
zapisano,	da	je	strogo	prepovedano	slovensko	govoriti.	
Govoril	sem	nalašč	slovensko,	pa	mi	nihče	ni	upal	kaj	
reči.	Štirinajst	dni	nato	smo	v	Celju	slovesno	obhajali	
pogreb	Avstrije	in	prišili	na	kape	slovenske	kokarde.

Po razsulu Avstrije
Avstrija	 je	 bila	 največja	 ovira	 razvoju	 slovanskih	

narodov.	Vse	je	bilo	tako	urejeno,	da	bi	morala	slovan-
ska	 večina	 služiti	 le	 koristim	 Nemcev	 in	 Madžarov.	
Svetovna	vojska	je	pritirala	to	razmerje	do	take	stopnje,	
da	so	se	narodi	uprli	in	se	otresli	vsiljenega	varuštva.	
Vse	je	zadihalo	v	novi	svobodi	in	delalo	načrte	za	boljšo	

bodočnost.	Tudi	pri	nas	je	bilo	tako.	Na	polju	prosvete	
so	urejevali	slovenske	gimnazije.	Prej	jih	razen	privat-
nih	škofovih	zavodov	nismo	imeli.	Pripravljali	so	tudi	
vse	za	univerzo	v	Ljubljani.	Vse	je	šlo	širokopotezno.	
Predstojništvo	 province	 je	 izposlovalo	 iz	 Beograda	
pravico	javnosti	za	privatno	višjo	gimnazijo	v	Kamniku,	
zaenkrat	samo	za	lastni	naraščaj.

Ker	nismo	imeli	primernih	učnih	moči,	so	iskali,	
katere	izmed	mlajših	bi	poslali,	da	se	na	univerzi	pri-
pravijo	za	profesorje.	Poslali	so	p.	Romana	Tominca	v	
München	študirat	slavistiko,	za	Ljubljano	so	pa	določili	
mladega	p.	Bernarda	Ambrožiča	in	proti	moji	volji	tudi	
mene,	ki	sem	imel	po	končani	svetovni	vojski	že	38	
let.	Kljub	ponovni	prošnji,	naj	me	puste	v	miru,	sem	
moral	 ugrizniti	 v	 kislo	 jabolko.	 Pozneje	 je	 stopil	 na	
univerzo	tudi	p.	Benedikt	Krakar	z	nalogo	pripraviti	
se	za	klasične	jezike,	ker	je	p.	Bernard	študij	opustil	in	
odšel	v	Ameriko.

Poteklo	 je	 nekaj	 let.	 Kako	 se	 vrši	 poučevanje	 na	
privatni	samostanski	gimnaziji	nisem	vedel.	Pozneje	
sem	slišal,	da	naštevajo	v	vsakoletnem	poročilu	med	
delujoče	profesorje	tudi	mene,	dasi	o	tem	sploh	nisem	
bil	obveščen	in	ta	čas	nisem	bil	niti	enkrat	v	Kamniku.	
Poročali	so	vedno,	da	se	pouk	vrši	redno.	Imenovan	

je	pa	bil	nadzornik	za	Kamnik.	To	je	bil	univ.	prof.	dr.	
Radojčič.	Ko	se	nekoč	srečava,	me	pomiluje,	da	sem	
preobremenjen.	Poleg	obširnega	študija	na	univerzi,	
hodim	še	v	Kamnik	učit.	Odvrnem	mu,	da	v	Kamnik	
sploh	ne	hodim,	ker	tam	ne	učim.	A,	tako,	pravi.	Pove	
mi,	da	 je	 imenovan	za	nadzornika	za	kamniško	gim-
nazijo	in	da	se	pelje	tja.	Ko	pride	v	Kamnik	v	samostan,	
išče	kje	je	šola.	Na	dveh	sobah	je	res	našel	napis,	človeka	
pa	nikakega	ne	v	šoli,	ne	na	hodniku.	Končno	najde	
p.	Bernardina	Mlakarja.	Kako	sta	se	pomenila,	ne	vem.	
Nikjer	ne	bilo	ne	učencev,	ne	učiteljev.

Samostanska	privatna	šola	s	pravico	javnosti	je	bila	
zanaprej	ukinjena.

Vera in prirodoslovje
Po	 prvi	 svetovni	 vojski	 sem	 dovršil	 študije	 priro-

doslovja	 in	 	 zemljepisja	 ter	 vršil	 službo	 profesorja	
asistenta	na	tehniški	fakulteti	v	Ljubljani.	Obenem	sem	
oskrboval	mineraloško	knjižnico.	Med	drugimi,	ki	so	
si	knjige	izposojali,	je	bil	tudi	ing.	Endlicher,	nestrpen	
brezverec	 in	 nasprotnik	 duhovnikov.	 Ko	 mu	 nekoč	
pripravljam	zaprošeno	knjigo,	mi	govori:	»Kako	je	ven-
dar	to,	da	bi	kot	duhovnik	študirate	prirodoslovje,	ko	
je	vendar	znano,	da	si	ta	dva	predmeta	nasprotujeta?«	
–	Vprašam	ga,	če	je	kdaj	o	bogoslovju	kaj	študiral.	–	»Kaj	
vendar	mislite?	Tega	predmeta	se	še	v	gimnaziji	nisem	
hotel	učiti,«	pravi.	–	Vprašam	ga,	če	se	 je	kaj	bavil	 s	
prirodoslovjem.	–	»Prav	nič,	saj	veste,	da	sem	rudarski	
inženir,«	odgovori.	–	»Čudim	se,«	mu	pravim.	»Glejte,	
jaz	sem	študiral	bogoslovje	in	prirodoslovne	znanosti	
v	širokem	obsegu,	pa	nisem	našel	med	temi	predmeti	
nikakega	nasprotja,	ampak	najlepšo	harmonijo.	Kako	
pa	 vi	 najdete	 nasprotje,	 ko	 niste	 študirali	 ne	 enega	
ne	drugega,	mi	je	nerazumljivo.«	–	Obmolknil	je,	vzel	
zaprošeno	knjigo	in	se	hitro	izgubil.

Zbolel	je.	Od	kajenja	je	dobil	raka	na	pljučih.	Obis-
kal	 sem	 ga	 parkrat	 in	mu	omenil,	 da	mu	preskrbim	
spovednika,	ako	želi,	da	bi	se	dal	prevideti,	pa	ni	maral	
nič	slišati	o	tem.	Ko	je	bolezen	napredovala,	sem	bil	še	
enkrat	pri	njem,	če	se	je	morda	kaj	premislil.	Govoril	je	
vse	druge	stvari,	le	o	najpotrebnejšem	ne.	Ni	se	vdal.	
Pol	ure	po	mojem	odhodu	ne	nanagloma	umrl.

Nekoč	prej	so	imeli	inženirji	zborovanje.	Inženir,	
neki	 Belgijec,	 je	 potegnil	 z	 robcem	 nevede	 iz	 žepa	
tudi	rožni	venec,	ki	mu	je	padel	na	tla.	Ing.	Endlicher	
zažene	krohot,	Belgijec	pa	pobere	rožni	venec	in	mirno	
pravi:	»To	je	dragocen	spomin	po	moji	materi	in	jaz	ga	
vsak	dan	molim.«	Vsi	navzoči	so	s	spoštovanjem	gledali	
Belgijca,	z	zaničevanjem	pa	surovega	Endlicherja.

Pohorje
Pohorje	pri	Mariboru	je	tako	imenitno,	da	so	o	njem	

pisali	že	mnogi	ljudje	–	učene	glave	–	in	porabili	mno-
go	papirja	in	črnila.	Moj	predstojnik	na	mineraloškem

Kamnik danes

P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)
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Iz	Milwaukeeja	je	bilo	sporočeno,	da	so	imeli	20.	julija	Misijonski	piknik.	Pričel	se	je	s	sveto	mašo,	pri	kateri	je	
bil	tudi	g.	dr.	Jože	Gole,	ki	je	letos	praznoval	65-letnico	mašniškega	posvečenja.	Po	sveti	maši	so	mu	vsi	navzoči	
čestitali	k	lepemu	jubileju	in	mu	želeli	zdravja	v	prihodnjih	letih.

Piknik	je	lepo	uspel,	saj	je	bila	sončna	nedelja.	Imeli	so	različne	igre	za	mlade	in	starejše,	pa	še	godce,	da	je	
bil	popoldan	prav	prijeten.

Slavljenec	g.	dr.	Gole	se	je	spomnil	novomeške	škofije	in	daroval	prav	lepo	vsoto	škofu	msgr.	Andreju	Gla-
vanu.

Misijonarka	usmiljenka	s.	Vesna	Hiti,	ki	deluje	v	Rvandi,	se	je	tudi	oglasila.	Je	zelo	zaposlena,	tako	da	je	šele	na	
duhovnih	vajah	našla	čas,	da	je	napisala	pismo,	v	katerem	se	zahvaljuje	za	vso	pomoč,	ki	jo	dobi	od	naše	skupine.	
Piše,	da	brez	zaledja	ne	bi	bilo	mogoče	delati	na	tem	polju.

Oglasila	se	je	tudi	Marija	Srešova,	ki	deluje	v	Indiji.	Srečala	se	je	z	Indijko,	ki	veliko	dela	med	ženami,	ki	vezejo	
in	je	staroselkam	pomagala	z	novimi	vbodi	in	tudi	s	prodajo	izdelkov	na	indijskem	trgu.	Sestavila	je	v	jeziku	
staroselk	tudi	knjigo,	da	bodo	imele	spomin	na	vsa	ta	leta,	ko	je	bila	med	njimi.

Vsi	sodelavci	pri	misijonskem	delu	vse	bralce	lepo	pozdravljajo	in	žele	lepo	jesen!
Marica Lavriša

misijonski pomenki

Imena	tistih,	ki	so	zadeli	dobitke	so	bila	objavljena	
v	prejšnji	številki.	Zahvaljujemo	se	Elizabeti Modic	in	
Franku Karnerju,	ki	sta	dobitek	vrnila	kot	darilo.	Tu	
so	imena	vseh	sodelavcev,	ki	jim	gre	zahvala	za	uspešen	
potek	piknika.

Krofi:	vse	potrebno	za	krofe	je	darovala	Lilijana 
Čepon.	Z	združenimi	močmi	so	krofe	cvrli:	Ida Babič, 
Lilijana Čepon, Micka Mavec, Feliks Mavec, Pavla 
Mavec, Albert Mavec.

Pecivo:	potice,	jabolčne	zavitke,	kolače	in	drugo	
pecivo	so	darovale:	Jožica Horvat, Angela Račič, Bill 
Žerial, Filomena Densa, Ivanka Žerdin, Nežka Lodew-
yck, Ida Babič, Nandi Puc, Marika Cigan, Darinka 
Rous, Marija Vlašič, Julija Kaluza, Micka Mavec, 
Pavla Mavec.

Dvorana in točilnica:	Slovenski Kulturni Center	
je	dal	na	razpolago	dvorano	in	točilnico	pijač.

Priprava dvorane:	Slavko in Slavica Sovan, Feliks 

LEMONTSKI FRANČIŠKANI SE VSEM SODELAVCEM ISKRENO ZAHVALJUJEMO IN JIM ŽELIMO, 
NAJ JIM DOBRI BOG POVRNE NJIHOVO POŽRTVOVALNOST!

medeni piknik 2008
Mavec.

Priprava kosila:	Fanika Fritz, Ljuba Novak, Meta 
Hanzlik, Jean Železnikar, Kathy Čufar, Kristina 
Čepon.

Serviranje kosila:	Marija Sovan, Rob Zudich, Joži 
Razpotnik, Marty in Jared Mavec, Martin Novak, 
Fanika Goršič, Kristina Novak.

Pomivanje posode:	John Vidmar, Millie Magajne, 
Karl in Karl Jr. Hren.

Natakarji:	 Slavko Sovan, Martin Novak, Marko 
Čepon, Stane Anzeljc.

Prodaja vstopnic:	Ivanka in Stane Markun.
Točilnica na hribu:	 Frank Markun z družino, 

Stane Markun z družino.
Kuhinja na hribu:	Toni Pettit in prijatelji, Julie 

Kacin-Lavoie.
Prodaja srečk in mini tombola:	Dolores Puhek, 

Mary Podder, Gen Puol, Fran Morison.

zavodu	ljubljanske	univerze	me	je	določil,	da	naj	tudi	
jaz	preiščem	Pohorje	in	predložim	spis	za	“svetovno	

nagrado”.	Nekaj	dni	sva	hodila	skupaj,	da	sem	spoznal	
način	naročenega	dela. se nadaljuje
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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.

ZA SVETE MAŠE: $200:	T.	Gorensek.	M.	Cerer;	$180:	D.	Grajnar;	
$90:	A.	Dolinar;	$60:	M.	Muhic;	$50:	M.	Lunder,	I.	Antolin,	D.	Senk;	
$40:	O.	Kambic,	F.	Kosir,	A.	Gorshe;	$30:	P.	Mocnik;	$20:	M.	Martincic,	
B.	Modic,	M.	Holjevac,	I.	Matic;	$10:	M.	Frank.

2	gregorijanski	maši	za	+	Janeza	Zupancica:	$900	L.	Zupancic.
ZA CERKEV: $200:	A.	Dolinar;	$50:	V.	Pregelj;	$10:	J.	Sobocan,	

D.	Senk.
ZA SAMOSTAN: $50:	B.	Modic,	I.	Markun,	D.	Grajnar;	$10:	C.	

Kermavner.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20:	C.	Wesolowski	&	Ar-

gonne	Group;	$15:	SWU	#2.
ZA LUČKE: $20:	L.	Zupancic;	$10:	F.	Kosir;	$6:	A.	Dolinar.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	M.	Rebernak.
DAR LISTU AM: $80:	L.	Zupancic;	$50:	F.	Karner;	$40:	A.	Gor-

she;	$30:	M.	Lunder;	$25:	B.	Modic;	$20:	J.	Sobocan,	L.	Najdowski,	D.	
Grajnar;	$15:	M.	Muhic;	$10:	A.	Lenassi,	M.	Rebernak;	$4:	B.	Kranjec.

V	spomin	Milana	Dovic,	Andreja	Šnajdar	in	družine	Režek:	$40	
M.	Dovic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

Zastopnik	slovenskih	škofov	profesor	dr.	Drago	
Ocvirk	je	vodil	popoldansko	somaševanjev	

Lemontu	28.	septembra	2008.	Na	sliki	je	med	
pridigo.

Praznovanja	v	Lemontu	sta	se	udeležila	tudi	
sedanji	ordinarij	iz	Marquette	škof	Sample	in	

njegov	predhodnik,	upokokojeni	škof	Garland.

BARAGOVI DNEVI
2008


