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Župnija Žužemberk ima kar 16 podružnic (5 izmed njih je bilo porušenih med drugo svetovno vojsko ali po njej). Med njimi
je tudi cerkev sv. Primoža in Felicijana v Laščah (na naslovni strani). V arhivskih listinah je ta podružnica prvič omenjena
leta 1526. Naselje Lašče ( ki ga ne gre zamenjavati z Velikimi Laščami) leži ob cesti, ki skozi Suho Krajino vodi iz doline Krke
v Kočevje. Od vseh žužemberških podružnic je ta od farne cerkve najbolj oddaljena, zato pa nič manj skrbno obnovljena in
vzdrževana, za kar gre zasluga predvsem vaščanom Lašč in bližnje vasi Klopce. Suha Krajina je med drugo svetovno vojsko
veliko pretrpela, saj so komunistične horde v njej še posebno divjale in ropale krajevno prebivalstvo, pa še po vojski je bila
“kaznovana” z zapostavljanjem, ker ni bila dovolj “politično zaveda in zgrajena”.
Novoletni dan je posvečen Božji Materi Mariji, obenem je pa to svetovni dan miru. Slovesni praznik Gospodovega
razglašenja (Sv. Trije Kralji) praznujemo v Ameriki letos na nedeljo 4. januarja, v Sloveniji pa na torek 6. januarja. Razlika v
datumu praznovanja je nastala, ker se Slovenija strogo drži v liturgiji predpisanega datuma, Amerika pa je praznik prestavila
na nedeljo po novem letu. Naslednja nedelja, 11. januarja, je spomin Jezusovega krsta, ki ga je v Jordanu opravil Janez
Krstnik, je zadnji dan božičnega časa. Za tem dnem se bo zvrstilo šest nevadnih nedelj do pepelnice, ko se začne postni čas.
Januarja imamo še osmino za zedinjenje kristjanov (18. – 25.). Godovi v januarju: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in
Gregor Nazianški (2.); Ime Jezusovo (3.), katerega češčenje je z veliko zavzetostjo širil sv. Bernardin Sienski, in ki ga praznu
jemo v frančiškanskih cerkvah; ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v ameriški
Philadelphiji, po rodu iz Češke Janez Nepomuk Neumann (5.); poljska duhovnika in nacistična mučenca Jožef Pawlowski in
Kazimir Grelewski (9.); papež Gregor X. (10.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.);
frančiškan Odorik Pordenonski (14.); redovni ustanovitelj Arnold Janssen (15.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton,
Peter, Akurzij in Adjut (16.); egiptovski puščavnik Anton (17.); papež Fabijan in mučenec Sebastijan – Boštjan (20.); rimska
mučenka Neža (21.); diakon Vincenc (22.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.);
učenca sv. Pavla škofa Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj
Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco ter nemška kraljica Hema (oba 31.).

UREDNIK VAM
JANUAR – PROSINEC
NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA, Svetovni
dan miru; Odilo, op.; Fulgencij iz Ruspe, šk.;
Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.;
Jezusovo ime; Genovefa Pariška, red.; Anter, pap.;
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, Sv. Trije Kralji (v
Ameriki); Angela iz Foligna, tretjerednica;
  5 P Janez Nepomuk Neumann, šk.;
  6 T GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, Sv. Trije Kralji (v
Sloveniji); Andrej Corsini, šk.; Karl iz Sezze, red.;
  7 S Rajmund Penafortski, red.; Reginald, muč.;
  8 Č Lavrencij Giustiniani, patriarh; Gudula, spok.;
  9 P Jožef Pawlowski in Kazimir Grelewski, duh, muč.;
10 S Gregor X., pap; Viljem iz Bourgesa, šk.;
11 N JEZUSOV KRST; Pavlin Oglejski, patriarh;
12 P Anton Pucci, red.; Janez Merlini, red. ust.;
13 T Hilarij iz Poitiersa, šk., c. uč.; Berno Clunyski, op.;
14 S Odorik Pordenonski, red.; Malahija, prerok;
15 Č Arnold Janssen, red. ust.; Maver, op.;
16 P Berard, Oton, Peter, Adjut in Akurzij, franč. muč.;
17 S Anton Puščavnik, pušč.; Rozelina, red.;
18 N 2. NAVADNA NEDELJA; Začetek osmine za 		
			 zedinjenje kristjanov; Marjeta Ogrska, red.;
19 P Bernard Corleonski, red.; Janez de Ribera, šk.;
20 T Fabijan, pap. in Sebastijan, muč.; Sebastijan, muč.;
21 S Neža, muč.; Jožefa Marija od sv. Neže, red.;
22 Č Vincenc, diakon; Vincencij Pallotti, red. ust.;
23 P Ildefonz, šk.; Barnard, šk.; Henrik Suzo, red.;
24 S Frančišek Saleški, šk., c. uč.; Vera, spok.;
25 N 3. NAVADNA NEDELJA; Sklep osmine za 		
			 zedinjenje kristjanov; Spreobrnitev apostola
Pavla; Ananija iz Damaska, muč.;
26 P Timotej in Tit, šk.; Pavla Rimska, spok.;
27 T Angela Merici, red. ust.; Julijan iz Le Mansa, šk.;
28 S Tomaž Akvinski, red., c. uč.;
29 Č Valerij Trierski, šk.; Akvilin, duh., muč.;
30 P Hiacinta Mariscotti, red.; Martina, muč.;
31 S Janez Bosco, red. ust.; Hema (Ema), kraljica.
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Malo vode prosinca
daje obilo vinca.
Prvega prosinca in zadnjega sušca
je najhujša zima.
Če na sv. Treh kraljev dan jasen bo,
za dolgo zimo hrani seno.
Če sv. Anton (17.) z dežjem prihaja,
se dolgo potem zemlja napaja.

Stopili smo v 101. letnik našega mesečnika, toda
prve tri številke spadajo še v stoti letnik, saj je prva
številka izšla marca 1909. Slovenski frančiškanski
komisariat (tako se je takrat imenoval) je bil v začet
ku izhajanja Ave Maria številčno skromen, a se je po
vztrajni rasti poklicev iz vrst ameriških Slovencev
večal tja do prvih let po drugi svetovni vojski. Število
ameriških poklicev je upadlo, pač pa se je lepo
število mladih slovenskih frančiškanov pred komu
nizmom umaknilo v Ameriko, tako da je kustodija
(tako je komisariat prekvalificiralo cerkveno pravo)
dosegla svoj številčni višek tam nekje ob koncu 50.
let. Nato se je začelo počasno upadanje, kustodija se
je morala prekvalificirati v fundacijo, in ob stoletnici
Ave Maria nas je spet približno toliko, kot v začetku
– 6 v Lemontu, 1 v Johnstownu PA in 1 v New
Yorku. Fundacija nima več pravne podlage za obstoj,
zato bomo v doglednem času neposredno odvisni
od provincialata v Ljubljani. Je pa to seveda samo
cerkvenopravna ureditev – glede našega življenja
in dela se ne bo nič bistveno spremenilo.
Število 8 pa je samo na papirju. P. Martin Stepa
nich je star 93 let in se v pokoju posveča predvsem
molitvi. P. Vendelin Špendov je v nursing home,
njegovo stanje se je v zadnjih mesecih bistveno
poslabšalo: večinoma je v postelji, včasih ga dajo na
voziček. Govoriti ne more, včasih še da vedeti, da je
razumel, kar mu pripovedujem, večinoma pa sploh
ni videti nobene reakcije. Ne glede na to ga obiščem
vsak dan. Priporočamo ga v molitev, da bi ga Bog
rešil, kar si tudi sam želi. Decembra lani smo imeli
v hiši biseromašnika p. Atanazija Lovrenčiča,
ki je bil posvečen 5. decembra 1948. O kakem
praznovanju biserne maše pa ni hotel nič slišati.
Sicer je pa še prav poskočen in včasih celo prizna,
da je star že več kot 45 let. P. Metoda Ogorevca
so pa bolečine v hrbtenici 2. decembra nagnale na
preglede v bolnišnico Silver Cross v Jolietu. Odkrili
so mu dva krvna strdka v pljučih, sumijo pa na tumor
nekje v okolici hrbtenice. Ko tole pišem, še nimamo
nobenih obvestil, kaj in kako je z njim. Takšna je bila
torej bilanca našega številčnega stanja v začetku
decembra 2008.
Naši rajni, umrli januarja: P. Marko Hočevar
(4. jan. 1977); P. Lovrenc Grom (12. jan. 1992); Br.
Akurzij Somrak (14. jan. 1960); Br. Izidor Stergar
(16. jan. 1929); P. Gracijan Heric (16. jan. 1957); P.
Bonaventura Borgola (19. jan. 1996); P. Kazimir
Zakrajšek (27. jan. 1958). Naj v miru počivajo!
P. Bernardin

Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda. Bog nas vidi, on
bo naš plačnik. Besedi: Moli in delaj! obsegata vse, česar nam je za časno in
večno zveličanje potreba.
bl. Anton Martin Slomšek
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SPRAVA – ZDRAVILO PROTI GREHU
Janey Pavel II.

Sprava z Bogom in z brati je značilna prvina in raz
sežnost zakramenta sprave, protistrup in zdravilo
P. Vladimir Kos – Tokyo
proti razdiralnemu delovanju greh. Ko greši, se
Z ROŽNIM VENCEM V NOVO LETO
človek ne samo odtujuje Bogu, marveč vnaša kli
ce razdora tudi vase in v odnose med brati. Zato
Z rožnim vencem stopi v Novo leto!
vračanje k Bogu vsebuje obnovo edinosti, ki jo je
Vrtnice na njem naj zadehté:
prizadel greh.
v znamenje, da z Njo, v Nebesa vzeto,
Sprava je božji dar, zato jo more uresničiti samo
upaš si med pájkaste meglé.
on. Zakrament sprave predstavlja najprej poziv,
Tristo pet’n šestdeset večerov,
ki prihaja od zgoraj: »V Kristusovem imenu vas
tristo pet’n šestdeset bo dni.
prosimo: spravite se z Bogom,« piše sv. Pavel v
Z Njo, nebeško Mamo, z njeno vero –
drugem pismu Korinčanom (5,29). Jezus pa v priliki
kdo si dobrih del več ne želi.
o usmiljenem Očetu pove, da odpustiti in spraviti
Rad imej Jo, Jezusovo Mamo:
človeka z Bogom pomeni praznik in vir veselja za
stala je ob križa za vse nas!
vse. V Novi zavezi je sploh značilna vez med božjim
Novo leto piše novo dramo –
očetovstvom in prazničnim veseljem gostije. Božje
v njej Suflerja Božjega je glas.
kraljestvo je upodobljeno kot vesela gostija, na kate
ro vabi Oče. Izpolnitev vse zgodovine odrešenja je
izražena v prispodobi gostije, ki jo je Bog Oče pripravil za Jagnjetovo svatbo.
Sprava, ki jo podarja Bog Oče, je osredotočena prav v Kristusu. Kot uči sv. Pavel, je dejstvo, da smo
postali nova stvar, prenovljena po Svetem Duhu, »od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam
pa naložil službo sprave, namreč to, da je Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj, s tem da ljudem
ni zaračunal njihovih grehov, nam pa je zaupal besedo sprave« (2 Kor 5,18-19). Prav po skrivnosti križa
našega Gospoda Jezusa Kristusa je premoščena drama ločenosti med človekom in Bogom. Z veliko
nočjo skrivnost Očetovega neskončnega usmiljenja prenikne v najskritejše korenine človeške grešnosti
in tam začne delovati kot milost, ki pod pogojem, da jo človek svobodno sprejme, daje doživeti srečo
popolne sprave. Krisusovo neizmerno veselje in zapuščenost postane neizčrpen vir usmiljene ljubezni
in sprave. Odrešenik znova utira pot vrnitve k Bogu, ki omogoča vnovič doživeti izgubljeni sinovski od
nos in daje človeku potrebno moč, da ohrani to globoko občestvo z Bogom. Žal pa ima tudi odrešeni
človek še možnost, da greši znova, kar zahteva trajno budnost. Poleg tega pa tudi po odpuščanju osta
nejo nekatere posledice greha, ki jih je treba odstraniti in premagovati z večjo spokorno zavzetostjo za
dobro. To zahteva najprej popravo krivic, in sicer gmotnih in moralnih. Spreobrnjenje postane trajno
napredovanje na poti k spravi.
Zakrament, ki izraža in uresničuje spravo, po
stavlja v ospredje dejstvo, da sprava ne zadeva
samo našega odnosa do Boga Očeta, ampak
tudi do bratov. To sta dva med seboj tesno
povezana vidika sprave. Kristusovo spravno
delovanje se uresničuje v Cerkvi, ki po njego
vem izrecnem poslanstvu posreduje njegovo
odpuščanje. Ta sprava v Kristusu se uresničuje
predvsem v samem zakramentu sprave; vendar
pa je Cerkev v svoji občestveni skladnji narav
nana k spravi in sodeluje pri spreobrnjenju
grešnikov z molitvijo, s spodbudami, z bratskim
opominjanjem in bratsko podporo.
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NEDELJSKE MISLI
4. januar
Gospodovo razglašenje
Z VZHODA SMO SE PRIŠLI POKLONIT KRALJU
Mt 2,1-12
V zgodovini ni manjkalo poskusov razložiti prihod
Modrih, predvsem pa pojav zvezde s kakim astronom
skim dogodkom. Konjunkcija planetov Jupitra in
Saturna v ozvezdju Rib bi časovno celo odgovarjala,
pa tudi astrološke simbolike ni mogoče zanikati, torej
tudi ne nekega zgodovinskega dogodka. Pozornost
vzbudi trditev, češ da so se prav vsi jeruzalemski
izvedenci v Svetem pismu strinjali o napovedi Mesija,
čeprav so pripadali različnim šolam razlaganja Svetega
pisma, da pa se je zanj brigal edino Herod, vladar, ki
ga niso priznavali za zakonitega; tistim, ki so poznali
vse napovedi, pa se ni zdelo vredno, da bi se spravili
na pot in si stvar ogledali. Pa tudi Herod se je brigal
zanj le toliko, da bi v strahu za prestol našel tistega, ki
bi ga ogrožal, in ga spravil s poti. To jasno kaže, da gre
pri evangeljski zgodbi v tej obliki že za razlago prvih
krščanskih skupnosti nekega zgodovinskega dogodka,
ki stoji v ozadju. V svojem razmišljanju o prehodu oblju
be odrešenja od Judov na pogane, so kristjani prišli do
zaključka, da je Odrešenik Bog sam, da tisti, ki ga išče,
najde Kristusa, da je Cerkev oznanjevalka odrešenja,
da so vsi drugi poskusi obsojeni na propad in da je
Jezusov prihod za vse »veliko veselje«.
11. januar
Jezusov krst
JEZUS JE SIN NEBEŠKEGA OČETA
Mr 1,7-11
Posebnost Markovega evangelija (za razliko od Jane
zovega) je, da se ukvarja z lastnostmi in nalogo, ki jih
je Bog dal Mesiju. Že uvod »Tiste dni je prišel Jezus…« s
svojo časovno nedoločnostjo pove, da gre za čas, ki ga
imenujemo “eshatološki”, to je čas Božjega razodetja,
ki nima z našim zgodovinskim časom nič opraviti. Prve
krščanske skupnosti, v katerih so evangeliji nastajali,
so se tega dobro zavedale in so sporočilo razumele,
saj so ga primerjale s pričevanjem učencev, ki so iz
lastne skušnje ugotovili, da je bil Jezus na zemlji »poln
Svetega Duha«, kar so dokazovale ne samo njegove
besede, ampak tudi čudežna dejanja – to poudarja že
Luka, ko pravi, da je Jezus »rasel v modrosti, starosti
in milosti pri Bogu in pri ljudeh«, kakor beremo v
njegovem poročilu o dvanajstletnem Jezusu v tem
plju. Poleg tega so prve krščanske skupnosti poznale
tudi “velikonočno resničnost”, torej trpljenje, smrt in
vstajenje, ki so jim bili učenci priče. Krst v Jordanu je
Jezusa pred ljudmi naredil za Krstnikovega učenca,
torej prihajajoče upanje, ki ga je Krstnik oznanjal. Prav
kmalu pa njegova veljava in moč, predvsem pa besede
»jaz pa vam pravim» povedo, da se v njem izpolnjujejo
starozavezne Božje prerokbe.
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18. januar
2. navadna nedelja
PRVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM
Jn 1,35-42
Naslednji dan po krstu sta dva Janezova učenca
– eden od njiju je bil Andrej, ime drugega ni znano – šla
za Jezusom, ga nagovorila z naslovom “rabi” (kar v pre
vodu pomeni učitelj) in ga povprašala, kje da stanuje. S
tem sta pokazala, da ne iščeta nekaj, nekakšen nauk
ali kako skupnost, morebiti celo sekto, ampak njega
samega, kakor ga je pozneje na skrivaj iskal Nikodem.
To nam razloži nadaljevanje, ki pravi: »Šla sta torej in
videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan.« Kaj
se je godilo, kakšna vprašanja sta zastavljala Jezusu
(če sta jih), kaj so govorili, o tem evangelij ne poroča,
toda naslednji dan Andrej že naznani svojemu bratu
Simonu, da so našli Mesija in ga privede k Jezusu. Jezus
ga takoj prepozna, ga sprejme in mu spremeni ime
v aramejski Kefa, kar je prevedeno v grščino Petros,
oboje pa pomeni “skalo”. Pozneje na podoben način
slede že drugi učenci. V prvih učencih lahko prepozna
mo njihovo vero, saj so mu zaupljivo sledili, čeprav z
njim še niso imeli nobenih izkušenj. Janez Krstnik je
v tem evangeljskem odlomku lahko simbol Cerkve, ki
vodi k Jezusu, kot je nekatere svojih učencev privedel
k njemu. Janezova učenca postaneta Jezusova učenca.
Poslušata ga, saj sta ga našla, sledita mu, ostaneta pri
njem in nazadnje začneta pridobivati še druge. Ni težko
uzreti tukaj namig na misijonsko delo Cerkve.
25. januar
3. navadna nedelja
SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
Mr 1,14-20
Pri Marku je poklic Petra in Andreja opisan drugače
kot pri Janezu. Kot ribiča ob Genezareškem jezeru ju
Jezus povabi z obljubo, da bosta postala ribiča ljudi.
Isto se zgodi s Zebedejevima sinovoma Jakobom in
Janezom. Ta dva skupaj s Petrom sestavljata trojico,
ki je bila Jezusu najbližja, saj je njih vzel na goro spre
menitve kot priči poveličanja, pa tudi v Getsemani
kot priči vstopa v trpljenje. Andrej stopi v ozadje, kar
ugotovimo tudi iz seznama apostolov pri Marku (pri
Mateju in Luku je Andrej tudi v seznamu apostolov
takoj za Petrom in pred Zebedejevima sinovoma). Vse
to pa se dogaja, ko je Jezus že začel svoje poslanstvo z
oznanilom: »Spreobrnite se in verujte evangeliju.« Jezus
je učence povabil zgolj z besedami, ne kot Elija, ki je
Elizeja povabil tako, da ga je ogrnil s svojim plaščem.
Jezusu neka simbolična dejanja niso bila potrebna,
čeprav jih je včasih tudi uporabljal. Njegova beseda je
zadoščala, pa tudi svojega povabila ni ponavljal. Tako
vabi še danes: ne s prikazovani in z izrednimi dejanji,
ampak s svojim naukom. Pri svojem povabilu pa trpi
nobenih pogojev, raznih »če« in »ampak«, ki smo jih
ljudje tako vajeni in jih tako radi postavljamo ob vsaki
priložnosti. Od povabljenega pričakuje da bo zapustil
vse in šel za njim, kot so Peter, Andrej in Zebedejeva
sinova pustili mreže in šli za njim.


Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona
nadaljevanje

Bárijci (nadaljevanje)
Vasica stoji blizu vasice, gozdič se stika z gozdičem,
da oko že težko sledi in se vse izgublja v modrikasti
izparini. V daljavi kipijo k nebu gore, porasle do vrha.
Manjkajo pa tej pokrajini studenci; Barijci pijo kapnico,
ki je pa slaba in smrdi. Vročina ni prehuda, razen sredi
suhe dobe. Noči so pa večkrat občutno mrzle.
Lase si moški in ženske kratko strižejo; obrvi in tre
palnice si populijo. Moški si krasijo glavo s šopi belih
peres, ki jih vtaknejo za trak, ovit okoli glave. Mažejo se
z rdečilom, ki ga dobivajo iz nekega drevesa. Preko pleč
jim visi jermen, ki z njim pretepajo žene in otroke. Nanj
je tudi obešen prav majhen stolček. Ne sedijo namreč
radi na vroči zemljo, da jim ne škoduje. Če nimajo pri
sebi stolčka, imajo vsaj kos živalske kože. Pri Barijcih
vse kadi, moški in ženske. Tobak tudi namakajo v vodi,
ki jo potem pijo, da se z njo omotijo.

Na vojsko

Dobrodušni so in ljubeznivi, kadar hočejo. Potopi
sec Werne jih je večkrat videl, da so se držali za roke
in se sprehajali. Vsak jim je takoj prijatelj, tudi če ga
šele prvič vidijo. Hitro pa tudi sumničijo, vzkipijo in se
prepirajo. Radi beračijo; takrat potegnejo trebuh noter
in se podrgnejo po njem, češ: prazen je. Med seboj so si
needini, vas se prepira z vasjo. Če je bila krava ukradena
ali žena odpeljana, ranijo ali ubijejo prvega moškega
iz tistega kraja ali sorodstva. Maščevanje se potem
seveda vrne in gre večkrat dalje in dalje, da končno
izbruhne vojska. V davnih časih so imeli kralje, ki so
dajali narodu skupnost in moč. Takrat je bilo v deželi
vač varnosti in miru. Kralj je izravnaval spore, krajo in
rop pa ostro kaznoval. Zdaj se mora vsak le bolj sam
varovati in braniti. – Čast vaškega poglavarja je dedna.
Kazen pa more izreči le z odobrenjem svetovalcev.
Kaznuje skoraj samo z dajatvami: obsojeni mora dati
toliko in toliko govedi ali ovac; če pa ne more dati, ga


pretepejo in izženo. Nepoboljšljivim tatovom odsekajo
desno roko.

Vojščak

O vojski odloča zbor poglavarjev. Nato se v vsaki
vasi oglasi boben – votlo drevo, na obeh straneh pre
vlečeno s kožo – in kliče bojevnike. Pridejo pa le bolj
tisti, ki so osebno prizadeti. Če pričakujejo od napada
veliko korist, se ne menijo za nevarnosti in drvijo
kakor slepi proti sovražniku. Njih sulice in puščice so
zelo strupene. Pred odhodom na bojišče jih pomočijo
v strupen sok nekega drevesa, ki ga kuhajo skupaj z
zdrobljenimi glavami strupenih kač. Zato so potem
rane skoraj neozdravljive. Že od deške dobe se vadijo
v streljanju z lokom in v metanju sulice. Ko hitijo proti
sovražniku, teko kakor konjenica, ki se podi v hitrem
galopu. Kakor gazele odskakujejo z obema nogama
hkrati in ju mečejo visoko predse. V eni roki visoko
vihtijo sulico, v drugi držijo lok in puščice (Ljubljanski
list 1853, št. 188).
Na lov hodijo najrajši na slone, ker jim dajo mnogo
mesa. Njihove okle drago prodajo, kožo porabijo za
sandale, da jim razgreta zemlja ne izžge kože na pod
platih. Slone lovijo v jame, ki jih izkopljejo tam, kjer
sloni redno hodijo, in jih dobro pokrijejo z vejami in
travo. Ko pade slon v jamo, glasno tuli, nakar priteko in
ga usmrtijo s sulicami. Drugi način lova na slone je ta,
da lovec spleza na visoko drevo, da ga sloni ne morejo
izruvati ali prelomiti. Ko mu drugi lovci priženo žival,
meče nanjo težke sulice. Včasih jih pa gre cela truma
nad slone. Naženo jh skupaj, potem pa najpogumnejši
planejo z zelo dolgimi in močnimi sulicami nanje.
Kar jih stanuje ob Belem Nilu, znajo izvrstno plavati.
Hitro so na drugem bregu.
Rib povsod ne jedo, ker se jim studijo. Tudi kur
ne, češ da se hranijo z blatom. Slaščica jim je med
divjih čebel, ki jih je tam zaradi preobilja cvetlic zelo
mnogo.
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brali smo...
TARZ — V času obhajanja Pavlovega leta je turška
vlada dovolila uporabljati v bogoslužne namene ba
ziliko v Tarzu, ki je sicer spremenjena v muzej. Romarji
bodo v Pavlovem letu pomagali turškim katoličanom, če
bodo prihajali »kot romarji in ne kot turisti«.
ANKARA — Predsednik turške škofovske konference,
škof Luigi Padovese, je v pogovoru za katoliško agenci
jo Kathpress opozoril na pomanjkanje urejenega
pravnega statusa katoliške Cerkve v Turčiji. »Obstaja
mo ‘de facto’, ‘de iure’ pa ne!« je povedal.
BRUSELJ — Komisija škofovskih konferenc EZ (ComECE) je pohvalila predlog Komisije EZ, da bi ma
terinsko varstvo z dosedanjih 14 tednov podaljšali
na 18 tednov. To bi mnenju pomagalo k boljšemu
razumevanju družinskega in poklicnega življenja pa tudi
ustavitvi upadanje rojstev v Evropi. Delodajalci Komisije
EZ seveda niso podprli.
JERUZALEM — Izraelski dnevnik Haaretz je objavil
novico, da grozi velika nevarnost, da se bo podrla
streha cerkve Božjega groba. Izraelsko ministrstvo za
notranje zadeve je že obljubilo denarno pomoč za sanaci
jo strehe pod pogojem, da se bodo krščanske Cerkve, ki
varujejo to svetišče, o tem sporazumele med seboj.
MÜNCHEN — Redovnici Lei Ackermann, ki se bori proti
trgovini z belim blagom, prisilni prostituciji in spolnemu
turizmu, je Katoliška akademija Bavarske podelila de
narno nagrado, poimenovano po velikem teologu
Romanu Guardiniju.
CANBERRA — Škof Joseph Grech, pri avstralski škofovski
konferenci pristojen za priseljence in begunce, je v pogo
voru za katoliški tednik Catholic Weekly zahteval odpra
vo “priselitvenega preizkusa” za nove naseljence v
Avstraliji. Namesto tega je predlagal poseben program za
priseljence, ki naj bi jih seznanil z vsem, kar morajo vedeti
o Avstraliji, njenih zakonih in vrednotah.
MOSUL — V tem iraškem mestu so “neznanci” umorili
24-letnega invalidnega kristjana Ziada Kamala. Vdrli
so v njegovo malo trgovino v mestnem predelu Karama,
ga odvedli s seboj in ustrelili. Agencija Asia News domne
va, da so muslimanski nestrpneži ubrali novo taktiko pri
zastraševanju kristjanov; lotili naj bi se malih trgovcev.
VATIKAN — L’Osservatore Romano je prvič objavil po
drobnejšo predstavitev “Yom Kippurja”, spravnega
dne, ki so ga Judje letos praznovali 9. oktobra. Pisec
rimski višji rabin Riccardo Di Segni v prispevku govori o
svetopisemskih in rabinskih koreninah praznovanja.
HAMBURG — Raziskava javnega mnenja je pokazala, da
70 odstotkov mladih v Nemčiji verjame v posmrtno
življenje.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je odobril pospešen
proces za razglasitev za blaženo za s. Lucijo de
Jesus dos Santos, eno izmed treh pastirjev, ki se jim je
Marija prikazala v Fatimi leta 1917. Proces bo trajal tri leta
namesto običajnih pet.
RIM — Fundacija sv. Mateja, ustanovljena v spomin
na rajnega vietnamskega kardinala Francoisa Xavierja
Nguyena Van Thuana, je 10. decembra podelila nagradi
za področje solidarnost in razvoj za leto 2008 sloven
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skemu misijonarju na Madagaskarju Pedru Opeki za
projekt Akamasoa, s katerim pomaga vrniti človekovo do
stojanstvo brezdomcem, in duhovniku Jose Raul Matte,
ki pomaga gobavcem ob Amazonki v Braziliji.
VARŠAVA — Dokumentarni film poljskega režiserja
Pavla Pitere o papežu Janezu Pavlu II. z naslovom
Pričevanje si je ogledalo več kot 15.000 obiskovalcev.
Film je bil posnet po knjigi dolgoletnega tajnika tega pape
ža kardinala Stanislava Dziwisza.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 21. oktobra sprejel
odstop dosedanjega že 82-letnega latinskega lvivskega
nadškofa kardinala Mariana Jaworskega. Ukrajinska
nadškofija Lviv šteje le okrog 150.000 katoličanov latinske
ga obreda, veliko več — 670.000 — jih ima katoliška škofija
bizantinskega obreda v istem mestu.
LEUVEN — Pet profesorjev je prek medmrežja začelo
akcijo, da bi iz naslova te svetovno znane univerze, ki jo
je leta 1425 ustanovil papež Martin V. in je ena najstarejših
katoliških univerz na svetu, črtali vzdevek “katoliška”,
ker da ta vzdevek nima nič skupnega s sedanjo podobo
univerze. Profesor psihologije Pierre Philippot pa trdi,
da celo zbuja negodovanje, spotikanja.
VARŠAVA — Raziskava javnega mnenja je pokazala, da
je od vseh škofov na Poljskem najbolj priljubljen kra
kovski nadškof Stanislaw Dziwisz, dolgoletni tajnik
papeža Janeza Pavla II. Kar 65% ljudi je menilo, naj on v
prihodnje vodi Cerkev na Poljskem; sedanji primas kardi
nal Jozef Glemp je kot drugi dobil 29% glasov.
VATIKAN — Antiohijski melkitski patriarh Gregorios III.
Laham je za Kathpress izjavil, da je okrepljen dialog
z muslimani možen in smiseln. V Siriji pozitivno od
meva Pavlovo leto. Udeležence škofovske sinode o Svetem
pismu je povabil na romanje v Sirijo, kjer se bodo lahko
srečali s tamkajšnjim prebivalstvom, obenem pa s svetišči,
postavljenimi v čast apostolu narodov.
YAOUNDÉ — Apostolski nuncij v glavnem mestu Kameruna je povedal, da je pri izbiri, katero državo bo papež
obiskal v Afriki, odločila zemljepisna lega Kameruna,
ki ga bo poleg Angole ob 500-letnici evangelizacije
obiskal marca 2009.
GVATEMALA — Gvatemalski škofje so vlado pozvali, naj
z bolj učinkovito politiko zagotovi ljudem varnost. Leta
2008 v tej državi zaradi nasilja izgubilo življenje skoraj
5.000 ljudi, 4.000 pa je bilo poškodovanih zaradi mafijske
trgovine z mamili in uživanja mamil med mladimi.
RIM — Italijanski tednik Panorama je zapisal, da bo napovedana socialna okrožnica papeža Benedikta XVI.
z naslovom Caritas in veritate (Resnična ljubezen)
izšla leta 2009. Njeno besedilo tačas berejo strokovnjaki
za gospodarska vprašanja, saj bo tretja okrožnica Bene
dikta XVI. govorila tudi o teh.
BRUSELJ — Skupina znanstvenikov, ki jih je k temu
pritegnil ComECE, je Svetemu sedežu priporočila,
naj ratificira kjotski sporazum o varovanju človeko
vega zdravega okolja, saj bi to dejanje veliko pomenilo
kristjanom po vsem svetu. Tudi okrožnica o okoljskih
vprašanjih bi bila zelo zaželena, saj gre pri varovanju
okolja za človekovo dolžnost in etično odgovornost.



Niko Kuret

novoletna voščila

Splošna voščila, ki so v navadi za novo leto, so bila opisana v lanski januarski številki.
Nadaljujemo z voščili otrok, kakor so bila vsaj nekoč v navadi.
Otrokom je ponekod največje veselje, da smejo – po
svoje – voščiti novo leto.
V Soški dolini na Goriškem posebno od Kobariške
ga kota proti Trenti, hodijo otroci “konja kovat”. Lep
opis te šege nam je zapustil kobariški rojak pesnik Josip
Pagliaruzzi-Krilán. Otroci dobe tod na novo leto od
staršev lepo rdeče jabolko v dar; to jabolko je “konjiček”,
ki ga je treba podkovati. “Podkujejo” ga pa odrasli sorod
niki in znanci, ki ob obisku otrok, ko voščijo srečno
novo leto, zapičijo v jabolko svetel novec, “žebljiček”.
Tako hodijo otroci okrog stricev in tet, okrog botrov
in znancev, da si naberejo v jabolku polno novcev, ki
jih nato skrbno pobero iz njega, jih shranijo – ali pa
zapravijo za slaščice. Krilán pripoveduje:
»Nikoli se še ni zdela jutranja služba božja vaški
mladini tako dolga kakor danes; nikoli še niso otroci
tako težko klečali kakor danes; nikoli niso molili tako
malo…
Služba božja je končana. Še enkrat pokleknejo, du
hovnik blagoslovi svojo čredo, potem pa zagrmé iz
cerkve otročji črevlji, in vaška mladež se usuje iz cerkve.
Glasno in živo pomenkovanje se začne, otroci se razdelé
v majhne čete, in hajdi konja kovat.
Najprej seveda leté v župnišče. Gospodovi kuharici
ta ropot ni posebno všeč, in zato jezno ukazuje otro
kom, naj se poberó iz veže. Ali danes ne opravi nič.
Kakor bi bili k tlom prirasli, stojé otroci ter mirno
gledajo jezečo se hišno. Vedno nove čete prihajajo,
da jih je že polna vsa veža. Tiho šepetanje se začne,
vprašanja in odgovori se čujejo; ali kar  umolkne vse,
ko klobuki izginejo z glav, kajti ravnokar je vstopil
duhovni gospod v vežo, vrnivši se iz cerkve. ‘Voščim
veselo novo leto – Bog vam daj vse dobro – Da bi bili
še danes leto zdravi in veseli!...’ se glasi od vseh strani
in otroci se rijejo okrog gospoda, moleč mu z desnico
jabolko, krompir ali tudi oblico. In gospod, dobra duša,
stopi v svojo izbo ter prinese polno skledico novcev,
četrtakov, celo kaka desetica se blišči med njimi. Potem
vzame iz iztegnjenih rok jabolko za jabolkom ter po
tisne novec vanje, temu tudi dva ali četrtak in onemu
svetlo desetico. Kakó bistro gledajo mali voščivci na
gospodove prste, kaj vpiči v jabolko, kakó zagrabi vsak
svoje in, ‘Bog povrni!’ mrmraje, hité ven, kjer jih že
čakajo tovariši. ‘Kaj ti je dal?’, ‘Koliko imaš ti?’ kličejo
prišlecu in se gnetejo okrog njega, da bi mu pomagali
šteti, če tudi je samo eden ali dva novca, potem pa hitro
dalje k temu ali onemu sorodniku. Po poti gredé pa
vsak še enkrat pregleda svoje jabolko, prešteva, koliko
‘žrebljev’ že ima njegov konj, ter potisne novce globoko
v sredo, da se komaj vidijo. Kaj danes mar otrokom
mraz, sneg in led! Če se komu na potu zdrsne, ker na


pazi, kam stopi, in če telebi v sneg, kaj to, samo da ni
padel noben novec iz jabolka! Kar ima vas otrok, vsi
so danes zunaj, dečki in deklice, veliki in mali. Če le
more hoditi, že ga vleče starši brat ali sestra za roko
s seboj ter ga poučuje po poti, kako mora voščiti in
prositi, da mu podkujejo konjiča, ki ga drži v premrzli
roki. Bolj mali in plašljivi hodijo v velikih krdelih, da
imajo več poguma, odrasli pa stopajo po trije ali štirje
vkup ter nočejo sprejeti novih v družbo, kajti če jih je
več, dobi manj vsak.
Proti deseti, enajsti uri je vsa vas obrana; pri vsakem
stricu in ujcu, pri vsakem svaku in teti so že bili, in dasi
skrbno premišljujejo, ali so koga pozabili, ni nobenega
več. Tedaj vstopijo v kako vežo ali pod kako streho in
štejejo svoj dobitek, ne enkrat ali dvakrat, tudi več nego
desetkrat vedno z istim veseljem. Največ pa jih stoji
pred Kovačičem, ki prodaja slaščice…«
Šego so poznali tudi slovenski otroci v Rablju.
Omenja jo tudi pesnik Joža Lovrenčič, doma iz Kreda
pri Kobaridu:
»Striček, striček, moj konjiček,
glejte ga, je bos;
dajte, dajte, pa ga podkovajte,
da bo lahko vozil voz!«
Stric konjička vzel je v roko
in brez kládiva in brez žebljička
je konjička podkovál:
dve srebrni kroni mu globoko
vtisnil je in mi ga dal…
Mogoče so šego poznali tudi drugod po Sloven
skem, zakaj spominja se je Fran Levstik v svojih “Koled
nikih”:
To jabolko rudeče,
na mizo položeno
po hiši se ozira,
da bilo bi pošteno
z rokami obdarjeno.
Sprijaznite se z nami,
pred jabolko hitite!
Zdaj sreča je pod streho,
da je ne zamudite,
odprtih rok bodite!
Žene, možaki tudi
mastito pristopajte,
sezite v žep globoko,
samo srebra jemajte,
in v jabolko ga dajte!
V Slovenskih goricah so fantje tisti, ki hodijo voščit
navsezgodaj, ko je še trda tema, včasih že kar opolnoči.
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Na gospodinjino okno potrkajo: »Dobro jutro!  – Dobro
jutro! – Veselo novo leto vam želim! – Čujete? – Veselo
novo leto vam želim! Naj vam kokoši dobro nesejo! Naj
se vam krmljenke (svinje) lepo redijo! Pri goveji živini
naj vam gre vse po sreči! – Čujete? – Veselo novo leto
vam želim!« Gospodinja se je stežka prebuja. Nazadnje
se zave, kaj utegne biti, in sliši voščilo. Brez nejevolje
vstane in prižge luč. Skozi okno ni videti, kdo je zunaj
in koliko jih je. Gre k hišnim vratom in jih odpre. Fantje
se zrinejo v vežo, gospodinja jih povabi v sobo, veli jim,
naj se usedejo. Kje pa! Pri hiši so dekleta. Pravico imajo
in navada je taka, da gredo vsaki voščit k postelji in jo
potegnejo za ušesa. Kar mimogrede se porazgubijo
po kamrah. Medtem je postavila gospodinja zelenko
žganja na mizo. Že sklicuje fante, češ da je voščil že
zadosti in da »bo preveč v novem letu!« Fantje se pri
smejejo v hišo, posedejo okrog mize in vsak si odreže
kos kruha. Zelenka (“slatinar”) potuje iz rok v roke. Ko
se pokrepčajo, gredo dalje. Zunaj zavriskajo in podobni
vriski jim odgovarjajo od vsepovsod, »zakaj kdor je fant,
je to jutro na cesti.«
Niko Kuret

V okolici Gorice (Miren) se je še do danes ohra
nila stara šega, da nese vsak fant svojemu dekletu ob
novem letu v dar “vrzóto” (ohrovtovo glavo), okrašeno
s “pocami” (pečenimi in razpočenimi koruznimi zrni),
nabranimi na nit. To šego je omenil že leta 1883 Ivan
Brščak v svojem opisu Brkinov. V noči pred novim le
tom »privezujejo vaški fantje deklicam na hišne duri in
na spalnično okno leta brzote, za katera drugi dan od
dotičnih deklet orehov zahtevajo. Slučajno sem poto
val,« nadaljuje Brščak, »skoz neko kraško vas novega leta
dan ter opazil na vsakem orehu, ki je stal v vasi in okolo
nje privezan visok kol, ki je nosil na gornjem koncu
veliko brzoto visoko nad vsemi drevesnimi vrhovi – v
znamenje novega leta.«
V Železnikih je dalo dekle svojemu prvemu fantu
svojčas za novo leto “krajček”. Fr. Koblar pravi: »To je
bilo novoletno darilo. Navadno srce iz ‘malega kruhka’,
včasih pa tudi kak drug dar, toda ime ‘krajček’ je sim
bolno – potrdilo ljubezenske zveze in s tem imenom
so radi namigovali na erotične reči. Otroci o krajčku
niso smeli slišati…«

sredozimska svetnica
sveta Neža
21. prosinca

Sv. Neža (21. januarja) spada med sredozimske svet
nike, ker se ob času njenega godu zima že prevesi v
drugo polovico. Legenda riše sv. Nežo kot trinjastletno
rimsko dekle, ki je odklonilo bogatega snubca, hoteč
ohraniti čistost, zaradi česar je pod Dioklecijanom
pretrpela mučeniško smrt.
Njeno življenje in njeno latinsko ime Agnes sta
vplivala na zavetništvo, ki ga je dobila. Upodabljajo jo z
belim jagnjetom v naročju, kar je simbol njene deviške
čistosti, in z mučeniško palmo v roki. Ljudstvo jo je
gledalo seveda s svojimi očmi. Primer za to je pesmica
iz okolice Baškega jezera na Koroškem:
Sveta Neža bicke* pase,
dolgo ruto** v roci ma,
petelinčka štumfe štrika
pa premalo volne ma.
(*bicek = ovčka; **ruta = šiba)

Slovencem je postala sv. Neža predvsem varuhinja
ovac, zavetnica pastirjev in ovčarjev. Na Koroškem so
prejšnje čase prinesli od vsake hiše, kjer so imeli ovce,
na god sv. Neže šop volne v cerkev. V Dražgošah v
Selški dolini je bil god sv. Neže praznik za vsako hišo,
kjer so redili ovce. Ko so ovce ostrigli, so vsaki na repu
pustili šop volne, ki so mu pravili “čop svete Neže”. In
preden je na Gorenjskem – pripoveduje Janez Jalen
– ovčar odgnal trop v planino, je pomolil: »Bog daj
letos travi gosto in visoko rasti, sveta Neža naj nam
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pomaga srečno jarce
pasti!« In ko je jeseni
prignal nazaj domov,
je rekel: »Hvala Bogu
in sveti Neži«.
Po naravnih zako
nih je tako, da začno
v drugi polovici janu
arja kokoši ob pravilni
negi spet nesti. Ljud
stvo kaj rado naveže
tak naravni pojav na
najbližji in – po njihovi
presoji najprimernejši
svetniški god. Izbrali
je za to sv. Nežo. Tako
pač pravijo po vsem
Slovenskem krepko in
robato, da se na dan sv.
Neže putam zadek odveže. S putami je imela sv. Neža
za svojega življenja nemara še manj opravka kakor z
ovcami.
God sv. Neže je bil tudi med tistimi dnevi, ko je
bila preja prepovedana in so ženske v Rožu odnesle
kolovrate kar na podstrešje.
Kako pri srcu je bila Slovencem svoje dni ta lju
bezniva svetnica, priča njeno ime, ki je bilo zelo
pogosto krstno ime. Na enem izmed najimenitnejših




Kum (1.220 m)

slovenskih hribov, na “svetem” Kumu (1.219 m), je
bila poleg danes podrte cerkve sv. Jošta tudi cerkev
sv. Neže s posebej stoječim zvonikom. Semkaj so Slo
venci zelo radi romali. Znana božja pot je bila tudi
Sv. Neža pri Velikovcu. Na splošno ima sv. Neža samo
v ljubljanski nadškofiji 2 župnijski cerkvi in kar 11
podružničnih cerkva, zato pa ima v mariborski škofiji
le 5 podružničnih cerkva in v goriški nadškofiji eno

edino župnijsko cerkev. Med starimi podobami sv.
Neže ne slovenskih tleh naj omenimo freski v cerkvi
sv. Petra na Vrhu nad Želimljem (iz sredine 15. stol.)
in v cerkvi sv. Janeza bo Bohinjskem jezeru (iz prve
polovice 15. stol.).
Na Dolenjskem, pod Kumom, so se dekleta priporo
čala sv. Neži še za ženina. »O preljuba sveta Neža, daj
mi Sitarjevega Matevža!« je reklo dekle na Selah, pri
poveduje Vinko Möderndorfer, ki je trkalo z glavo v
bukev. Pri tem gre verjetno za prav staro verovanje, saj
so tudi na god sv. Antona Puščavnika poznali butanje
ob skale. Sv. Neža goduje malo pred začetkom post
nega časa, za to je skrb marsikaterega možitve željnega
dekleta razumljiva.
Čas godovanja sv. Neže je kaj pripraven, da je
ljudstvo z njim združilo nekaj rekov, vzraslih iz stolet
nih izkušenj. Na Štajerskem si žele na dan sv. Neže
oblačnega vremena; tedaj bo obilo graha in še prav je,
če ga lahko prav ta dan nasadiš. Oblačno vreme na sv.
Neže prinese Štajercem zdravega sadja, če pa sonce sije,
bo sadje baje črvivo. Dolenjci si pa spet žele sončnega
in toplega vremena, zato pravijo: Če gredo na sv. Neže
dan žene na Kum bose, so potem na polju žita kopice
goste. Okoli Laškega (Breze) pa ménijo: Če pred Nežo
ni mrzlo, je pa potlej.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
I. poglavje
ZEMLJEPISNA PODOBA

Palestina
Palestina… To ime ima za človeka našega časa čisto
določen pomen. Označuje deželo, ki jo vsakdo lahko
najde na zemljevidu, na zahodnem robu Azije, na
področju, ki ga splošno imenujemo Bližnji Vzhod.
Severni 31. in 33. vzporednik ter vzhodni 32. in 34.
poldnevnik na grobo označujejo mali četverokotnik,
kjer leži ta dežela. Razprostira se od sirskih gora do
step Negeva, od velike Arabske puščave do obale Sredo
zemskega morja…To ime, obloženo s toliko zgodovine,
podob in bleska, je globoko zasidrano v spominih, ki
so preživeli vse spremembe stoletij, in je še danes v
rabi kljub vsem političnim odločitvam, ki so razkosale
ta sveta tla.
Naj zgleda še tako čudno, pa ta naziv nikakor ni bil
v rabi pred dva tisoč leti. Ljudstvom, ki so naseljevala
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ta prostor, ljudem, ki so tam pognali korenine, nikoli
ni prišlo na misel, da bi svojo domovino imenovali
Palestina. Sveto pismo te besede ne pozna. Stara zaveza
govori v latinskem prevodu vulgata kakih petnajstkrat
o Palaestini in o deželi, kjer so živeli. Je pa popolnoma
jasno, da ne gre za področje današnje Palestine, niti za
izraelsko ljudstvo. Palaestíni so Filistejci – takó to ime
prevajajo vsi novejši prevodi – klateži, razbojniki, ki so
prišli v 12. stoletju pred Kr. kot predstraža arijskega
vpada. To so tisti, ki jih je faraon Ramzes III. premagal
pod imenom “pomorska ljudstva” in so se potem usta
lili na obalni sarónski ravnini. Ko so Hebrejci prišli
iz Egipta, so se morali z njimi trdo spopadati v času
sodnika Samsona in kraljev Savla in Davida. Peléšet
je bil za Izraelce del njihove dežele, ki je ohranil ime
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premaganega sovražnika. Toda grški pomorci, ki so
imeli trgovske stike s pristanišči na “filistejski” obali,
so se navadili z imenom dela dežele, ki so ga poznali,
označevati celo deželo in so jo imenovali Palaistiné.
Ta raba se je razširila v grško-rimskem svetu, ki ga je
predal nam.
Če ljudje, ki so v Jezusovem času naseljevali “Pale
stino”, dežele niso imenovali tako, kakšno ime so ji
potem dajali? V kultiviranem jeziku, v verskem in zgo
dovinskem jeziku so ji rekli: Dežela Kanaan. Besedo
je najti kakih stokrat v Svetem pismu in označuje tako
ljudi kot deželo. Pa je to še enkrat čudno, saj so bili tudi
Kanaanci, ljudje iz Kanaana, za Izraelce sovražniki.
Svetopisemsko izročilo jih ima za potomce Hama,
drugega Noetovega sina, medtem ko so imeli Izraelci
Sema, najstarejšega, za svojega prednika. V resnici je ta
beseda pomenila mešanico sredozemskih, semitskih
in armenoidskih ljudstev, ki so naseljevala področje
od Sidona do Gaze in do Gerase in Sodome pred pri
hodom Jozuetovih trum. Kanaanci so držali v pesteh
predvsem mesta, ki so jih bili utrdili in Izraelovi sodniki
so imeli kar dosti sitnosti z obleganjem. Njihovo ime
izhaja iz feničanskega Kinahhu, kar pomeni škrlat, ki je
bil pomemben predmet trgovine tistih časov. Ko so Iz
raelci za poimenovanje svoje domovine rekli Kanaan,
je to bil spomin, da so oni, ki so blodili po puščavi, po
hudi borbi osvojili to deželo, ker jim jo je Bog dal.
So se pa posluževali tudi drugih izrazov, ki so spo
minjali na veličino njihove preteklosti in njen previd
nostni pomen. Obljubljena dežela je bil eden od njih v
spomin na zavezo med Abrahamom in Jahvejem, ki jo
je potrjevala vsa zgodovin izvoljenega ljudstva: besedo
je najti celo v Pismu Hebrejcem. Sveta dežela je drug
tak izraz, ki ga je vpeljal prerok Zaharija. Izraz Izraelova
dežela pa, pričakovanju nasprotno, ni bil pogost, če
prav se ga evangelist Matej poslužuje, ko pripoveduje
o Jezusovem povratku iz Egipta. Nasprotno pa je izraz
Judova dežela moral biti zelo v rabi, saj ga Sveto pismo
uporablja več kot stokrat, pa ne za označevanje zgolj
“Judeje”, ampak celotne Palestine. Najlepši, najgloblji
izraz pa je tisti, ki ga najdemo v Talmudu, in sicer v
spisih, ki so jih daleč od dežele očetov napisali rabini
v Babilonu: Dežela, dežela sploh, Božja dežela.
Na katero ozemlje točno so mislili Izraelci izpred
dveh tisočletij, kadar so govorili o svoji domovini? Kaj
je bila “Izraelova dežela”? To ni bila vsa svetopisemska
dežela. Tudi če ne upoštevamo delov Svete knjige, ki
so postavljeni v tuje dežele, Mezopotamijo, Egipt, celo
Perzijo, se dogajajo mnoge zgodbe Stare zaveze na
ozemljih, ki bi jih Judje v Jezusovem času niti v sanjal
ne imeli za svoje. Na primer Paddan Aram, “dežela Oče
tov”, ki leži ob vznožju Antitaurusa, kjer se je Abraham
ustavil na svoji navdihnjeni selitvi, kamor je Jakob šel
iskat ženo. Dobro so vedeli, da v tistih prastarih časih
niso bili nič drugega kot popotniki v tej deželi, ki jim ni
pripadala. Nasprotno pa niso nikdar priznali, da bi bila
njihova domovina, dežela Obljube, samo tisti smešni
okraj – komaj 2.000 km2 – kjer se je znašel okoli Jeruza
lema “Izraelov ostanek” po strašni izkušnji Izgnanstva
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in čudežnem povratku
v času Zorobabela. Ne,
sveta dežela je bila v
bistvu vse, kar si je pod
vrgel najmogočnejši
vladar svetopisemske
zgodovine, Salomon
okrog leta 950 pred Kr.
Njegova mirna oblast
je segala »od Dana do
Beeršebe«, torej od pod
nožja Hermona do ou
ed Gazze, proti vzhodu
pa do step Moába. Dve
stoletji pred Jezusom
sta po junaški vojski
Makabejcev dva odlič
na osvojitelja, Janez
Hirkan in Aleksander
Janej v hitrem zapored
ju zmag obnovila, ali
skoraj obnovila kraljestvo modrega kralja. Polastila sta
se Samarije, Galileje, ravnine ob obali in velikega dela
Edoma in Transjordanije. To je bila zares današnja Pale
sstina. Leta 63 pred Kr. jo je zasedel Pompej s svojimi
legijami. Rimljani so vzeli del za celoto (pars pro toto)
in to rimsko upravno enoto imenovali Judeja.
Tudi v mejah svojih najslavnejših časov je bila Pale
stina, dežela Kanaan, majhna dežela. Ni da bi vzeli za
res talmudske rabine, ki so v nekakšnem obrambnem
navdušenju deželi velikodušno naklonili dva in en četrt
milijona (2,250.000) rimskih kvadratnih milj. Tudi če v
to površino prištejemo še lep kos step onkraj Jordana,
je nikakor ni bilo več kot 25.000 km2, kar je nekaj več
kot površina Slovenije, ali pa zvezne države Massachu
setts, toliko kot Belgija ali Sicilija. Sveti Hieronim, ki je
odlično poznal deželo, saj je dolgo živel blizu Betle
hema, je ocenil razdaljo od severa do juga na komaj 160
rimskih milj, kar je približno 235 km (147 milj), to pa
je približna razdalja od Nove Gorice do Maribora, ali
pa od Philadelphije do Washingtona DC. Kar pa zadeva
širino, je isti cerkevni oče sploh ni hotel omeniti, saj
se mu je ta materialna majhnost Svete dežele zdela
nesorazmerna z njeno duhovno pomembnostjo. Od
Sredozemskega morja do Jordanove struge se razdalja
spreminja: od 40 km na severu, do največ 140 km pri
Mrtvem morju. Bistvene važnosti za poznanje življenja
v Palestini je: razdalje so nepomembne. Povprečen
pešec je potreboval teden dni za pot »od Dana do Beer
šebe«; dva dneva sta bila dovolj za pot od Nazareta do
Jeruzalema in slab dan za pot iz Svetega mesta v Jeriho.
To razloži neprestano premikanje, o katerem govori
Sveto pismo in odnose okraja do okraja.
To malo domovino pa so Izraelci dobro poznali in jo
ljubili. Vsi njeni vidiki so jim bili domači, kot je kmetu
domača vsaka zaplata njegovega polja. V tem ljudstvu,
ki je bilo vsajeno v to grudo najmanj dvanajst stoletij, je
gorela ljubezen do dežele, ki se nežno in ganljivo izraža
v mnogih odlomkih Svetega pisma. Cele knjige, kot
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Visoka pesem, dihajo to poezijo rodne dežele, ki edina
daje globoko in prodirno ljubezen. Ko so bili Izraelovi
otroci izgnani iz dežele, niso našli dovolj presunljivih
besed, da bi izrazili svojo bolečino. »Moja duša v meni
je vsa pobita, zato se te spominjam: od jordanske dežele

sem in vrhov Hermona, do gore Micár…« Ps 42,7). In še
bolj izgnanci ob rekah v času velike preizkušnje (prim.
Ps 137,1.5-6). Zakaj ta ljubezen do dežele je bila več
kot samo zemeljska ljubezen: bila je znamenje večne
zvestobe.

ta svetla zvejzda ta je zašla
Duhovna hvalnica za Božič in za praznik treh kraljev našega Gospoda Jezusa Kristusa (Lode spirituale
per il giorno di Natale e dell’Epifania di N. S. Giesu Christo) je božična oziroma trikraljevska kolednica,
katere prva kitica se glasi: Ta svetla zvejzda za je zašla. Dr. Zmaga Kumer šteje besedilo te pesmi za sploh
najstarejšo ugotovljeno slovensko pesem. Nastala je menda že v 12. ali 13. stoletju, nato ponarodela, objavil
pa jo je šele leta 1607 fra Gregorio Alasia da Sommaripa v svojem Vocabolario Italiano e Schiavo.

Ta svetla zvejzda ta je zašla
za ono stran črne goré;
ona nam sveti širokó,
širokó in visokó.
V zvejzde stoji dejte mladú,
v rokec drži an križ zlate,
v križ so zlatni puštobi,
da je to dejte pravi Bug,
da je to dejte rojeno
noter v tem mesto Betlemo,
v anej priprostnej štalici,
v enejh volovskih jasovceh;
spoznal ga je oslič, valek,
da je tu dejte pravi Bug.

kir je stvaril zemljó, nebú,
kršeniko dal dušo, teló.
Potle so peršel kralje trijé
– Gašpar, Melikor, Boltižar –
inu oni so k ofro pernesle
verok miro, čistó zlató.
Ino dorujejo Jezusa,
tega kralja nebeškiga.
Veseli se Jeruzalem,
Jeruzalem, mestu lepu!
V tebe nam si je adan rodil,
ker bode kralj čez kralje vse.
O hvala tebi Marija,
ker si nam dala sina tvojga!

Opombe:
zašla = izšla, vzšla; za ono stran = izza one strani; zlatni puštobi = zlate črke; v anej = v eni; valek = volek;
kršeniko = krščeniku, kristjanu; Melikor = Melhior; so k ofro pernesle = so k darovanju prinesli; verok =
kadilo, adan = Adam.

zgodba za vas
Selma Lagerlöf

sveta noč

Pet let sem bila stara, ko me je prevzela velika žalost.
Ne vem, če sem bila kasneje kdaj še tako žalostna.
Zgodilo se je takrat, ko je umrla moja babica. Dotlej je
vsak dan sedela na vogalnem blazinjaku v svoji sobici
in pripovedovala pravljice.
Vem samo to, da je babica sedela in pripovedo
vala, od jutra do večera, in mi otroci smo tiho sedeli
poleg nje in poslušali. To je bilo čudovito življenje.
Nobenemu otroku se ni godilo tako lepo kot se je
nam. Moji spomini na babico so sicer bolj pičli, toda
spominjam se, da je imela lepe, snežno bele lase, da
je hodila zelo sklonjena in da je vedno sedela tam in
pletla nogavico.
Spominjam se tudi, da je vselej, kadar je pripovedo
vala pravljico, položila roko na mojo glavo in potem
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rekla: »In vse to je bilo res – prav tako kot jaz vidim
tebe in ti mene.«
Spominjam se tudi, da je znala peti lepe pesmi, ven
dar tega ni počela vsak dan. Ena teh pesmi je govorilo o
vitezu in o morski deklici in njen pripev je bil takšen:
»In hladen veter veje, in hladen veter veje prek širnega
morja.«
V spominu nosim tudi kratko molitev, le-te me je
naučila, in vrstico iz psalma.
Vseh zgodb, ki mi jih je pripovedovala, se spomi
njam slabo, nejasno. Le ene izmed nijih se spominjam
tako dobro, da bi jo lahko povedala. Zgodbice o Jezuso
vem rojstvu.
Vidite, to je skoraj vse, kar vem o svoji babici, ra
zen tistega česar se najbolj spominjam, namreč velike
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bolečine, ko je umrla. Spominjam se jutra, ko je bil
vogalni blazinjak prazen in nisem mogla doumeti, kako
se bodo iztekale ure tega dneva. Tega se spominjam.
Tega ne bom nikoli pozabila.
In spominjam se, kako so nas otroke popeljali k njej,
da bi pokojnici poljubili roko. In bali smo se, da bi to
storili, toda potem nam je nekdo dejal, da se bomo
lahko tako babici poslednjikrat zahvalili.
In spominjam se, kako so iz hiše odpeljali pravljice
in pesmi, v dolgi črni krsti, in kako se niso nikoli več
povrnile.
Spominjam se, da je nekaj izginilo
iz življenja. Zdelo se je, kot da so se za
prla vrata do vsega lepega, čarobnega
sveta, v katerega smo lahko prej po
mili volji vstopali in iz njega odhajali.
In zadaj ni bilo več nikogar, ki bi ta
vrata znal odpreti.
Spominjam se, da smo se otroci
počasi naučili igrati z igračami in
lutkami in živeti kot drugi otroci in
lahko bi se zazdelo, da nismo več
pogrešali babice, kot da se je več ne
spominjamo.
Toda danes, po štiridesetih letih,
ko takole sedim in zbiram legende
o Kristusu, ki sem jih slišala tam na
Jutrovem, se v meni prebudi kratka
zgodba o Jezusovem rojstvu, ki jo
je pripovedovala moja babica. In
zahoče se mi, da bi jo še enkrat povedala in jo uvrstila
v svojo zbirko.
Božični dan je bil in vsi razen babice in mene so se
odpeljali v cerkev. Mislim, da sva bili sami v vseh hiši.
Nisva se smeli odpeljati z drugimi, kajti ena je bila
premlada, druga pa prestara. In obe sva bili žalostni,
ker se nisva mogli odpeljati k jutranjicam, kjer bi videli
božične svečke. In ko sva tako sedeli v svoji osamljeno
sti, je babica začela pripovedovati.
»Nekoč je živel mož,« je rekla, »ki je odšel v temno
noč, da bi si sposodil ogenj. Hodil je od hiše do hiše in
trkal. ‘Pomagajte mi, dobri ljudje!’ je dejal. ‘Moja žena
je malo prej rodila detece in zanetiti moram ogenj, da
bi bilo ženi in otročičku toplo.’
Toda bilo je pozno ponoči, tako da so vsi ljudje spali
in nihče mu ni odgovoril.
Mož je hodil in iskal. Slednjič je v daljavi zagledal
odsev ognja. Odšel je tja in videl, da ogenj gori na pro
stem. Okrog ognja so ležale bele ovce in star pastir je
čuval čredo. Ko je mož, ki je iskal ogenj, prišel do ovc, je
zagledal tri velike pse, ki so ležali pri pastirjevih nogah
in spali. Toda ob njegovem prihodu so se vsi prebudili
in odprli velike gobce, ko da bodo zalajali, toda slišati
ni bilo nit glasu. Mož je videl, da so se dlake na njihovih
hrbtih nasršile, videl je, kako so se njihovi ostri zobje
belo lesketali v svetlobi plamenov in kako so planili
nadenj. Čutil je, da je eden od njih šavsnil po njegovih
nogah in drugi po roki, medtem ko mu je tretji planil
za vrat. Toda čeljusti in zobje, s katerimi so ga psi hoteli
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oklati, jih niso ubogali in mož je ostal živ in zdrav.
Mož je hotel naprej, da bi našel tisto, kar je iskal.
Toda ovce so ležale tesno druga ob drugi, hrbet ob
hrbtu, da ni mogel mimo. Tedaj je stopil na ovčji hrbet
in kar po ovcah poromal proti ognju. In nobena od
živali se ni prebudila ali zganila.«
Dotlej je lahko babica nemoteno pripovedovala,
toda zdaj si nisem mogla kaj, da je ne bi prekinila. »Za
kaj pa se niso zganile, babica?« sem vprašala. »To boš
prav kmalu zvedela,« je rekla babica in nadaljevala s
pripovedovanjem.
»Mož je bil že blizu ognja, ko je
pastir dvignil glavo. Star je bil in
čemeren do vseh ljudi. In ko je vi
del, da se bliža tujec, je pobral svojo
dolgo zašiljeno palico, ki jo je nosil v
roki, ko je pasel čredo, in jo zagnal v
moža. Palica je zasikala proti njemu,
toda preden ga je zadela, se mu je
izognila in poletela mimo njega daleč
prek polja.«
Tukaj sem spet prekinila babico.
»Babica, zakaj palica ni hotela zade
ti moža?« Toda babica mi sploh ni
odgovorila, temveč je nadaljevala s
pripovedovanjem.
»Mož je prišel do pastirja in mu de
jal: ‘Dobri prijatelj, pomagaj in mi daj
ognja. Moje žena je malo prej rodila
detece in zakuriti moram ogenj, da bi
pogrel njo in otročička.’ Pastir bi najrajši rekel ne, toda
ko je pomislil, da mu psi niso storili hudega, da ovce
niso zbežale pred njim in da ga palica ni hotela zadeti,
mu je postalo malo tesno pri srcu in si tujcu ni upal
odreči tistega, kar je želel. ‘Vzemi, kolikor potrebuješ,’
je dejal možu.
Toda ogenj je skoraj pogorel, polena in veje so pogo
rele, preostal je samo velik kup žerjavice in tujec ni
imel niti lopate niti vedra, da bi nesel rdeče ogorke.
Pastir je to videl in znova dejal: ‘Vzemi, kolikor
potrebuješ!’ Veselilo ga je, ker si mož ni mogel odnesti
žerjavice. Toda mož se je sklonil, nabral z golimi
rokami žerjavico iz pepela in si jo naložil v plašč. In
žerjavica mu ni opekla rok, ko se jih je dotaknila, in
ni osmodila plašča in mož jo je odnesel, kot da bi bili
orehi ali jabolka.
Tukaj sem že v tretje prekinila pravljičarko. »Babica,
zakaj žerjavica ni opekla moža?«
»Tudi to boš zvedela,» je rekla babica in potem pri
povedovala dalje.
»Ko je pastir, ki je bil hudoben in čemeren mož,
vse to videl, je prenenečne pomislil: ‘Kakšna noč je
neki to, ko psi ne grizejo, ko se ovce ne bojijo, ko kop
je ne ubije in žerjavica ne peče?’ Poklical je tujca in
mu dejal: ‘Kakšna noč je to? In zakaj je povsod toliko
usmiljenja?’
Tedaj je mož dejal: ‘Ne morem ti povedati, če tega
sam ne vidiš.’ In hotel je oditi, da bi čimprej zakuril in
bi se njegova žena in dete ogrela.
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Toda tedaj je pastir pomislil, da mož ne sme oditi,
dokler ne bo izvedel, kaj vse to pomeni. Vstal je in odšel
za njim, dokler ni prišel tja, kjer je mož živel.
Zdaj je pastir videl, da mož ni imel niti kolibe, da bi v
njej bival, kajti njegova žena in otrok sta ležala v votlini,
kjer so bile samo gole, hladne skalne stene.
Pastir je pomislil, da bo ubogo, nedolžno detece
morda zmrznilo v votlini, in čeprav je bil trdega srca,
ga je to presunilo in je sklenil, da bo pomagal otroku.
Snel je oprtnik z rame in vzel iz njega mehko, belo ovčjo
kožo. Dal jo je možu in dejal, naj nanjo položi otroka.
V trenutku, ko je pokazal, da zna biti tudi usmiljen,
so se mu odprle oči in videl je tisto, česar poprej ni
mogel videti, in slišal, čeprav poprej ni mogel slišati.
Videl je, da ga obdajajo majhni angelci s srebrnimi
krili. In sleherni od njih je imel v rokah godalo in vsi so
prepevali na ves glas, da se je to noč rodil Odrešenik,
ki bo svet odrešil njegovih grehov.
P. Anzelm Grün

In zdaj je razumel, zakaj so bile to noč vse stvari
vesele in da nihče nikomur ni želel žalega. In angelci
niso stali samo okrog pastirja, kajti videl jih je vsepov
sod. Sedeli so v votlini in sedeli so na hribu in letali pod
nebom. V velikih trumah so prihajali po poti in ko so
prišli mimo, so se ustavljali in si ogledali dete.
Povsod je bilo vriskanje in veselje in petje in igranje
in vse to je videl v temni noči, v kateri poprej ni nič
videl ali slišal. In vzradostil se je, da so se mu odprle
oči in padel je na kolena in hvalil Boga.«
In ko je babica prišla do sem, je vzdihnila in dejala:
»Toda to, kar je videl pastir, bi lahko videli tudi mi, kajti
angeli v božičnem času vedno letajo pod nebom, le
prepoznati jih moramo.«
Nato mi je babica položila roko na glavo in rekla: »To
so zapomni, kajti vse je res – tako kot jaz vidim tebe in ti
mene. Ne gre za luči in svetilke in ne za mesec in sonce,
kajti imeti bi morali oči, ki vidijo božjo krasoto.«

angeli za danes

Angeli so danes spet “moderni”. Potem ko so v teologiji in tudi v splošni zavesti dolga desetletja
bolj skromno životarili, so danes v številnih knjigah spet zelo cenjeni. V Svetem pismu so angeli Božji
poslanci. Naznanjajo Božjo pomoč on odrešujočo bližino. Ni vselej povsem jasno, ali so samostojna
bitja ali le poosebljenje ljubezni in tolažbe polne Božje pričujočnosti. Gotovo pa je tole: angeli so
prinašalci sporočila o drugi, globlji resničnosti za ljudi. Predstave, ki jih z njimi povezujemo, so
dragocene podobe hrepenenja po drugem svetu varnosti in lahkotnosti, lepote in upanja. Angeli so
prispodoba globokega, neprestanega hrepenenja po pomoči in odrešenju, ki ju samo ne zmoremo.
Angeli so izraz našega upanja, da se naše življenje ne izteka v prazno, da se more posrečiti, da mo
remo doseči svoj prvenstveni cilj. Angeli pa nam niso zmožni le pomagati, ampak nas hočejo tudi
usposobiti za korake k spremembam in držam, ki so koristne za naše življenje.
P. Anzelm Grün je bil rojen leta 1945 v majhni vasici pogorja Rhön sredi Nemčije. Po
maturi je vstopil v benediktinski red, duhovniško posvečenje je prejel 1971. Tri leta kasneje
je v Rimu doktoriral iz teologije, nato je v Nemčiji študiral še podjetništvo (business) in
je od leta 1976 celerar (ekonom) opatije Münsterschwarzach. V okviru te opatije je tudi
dom duhovnik vaj, kjer p. Anzelm vodi tečaje, predava in nudi duhovno vodstvo. Pisanje
ni njegova glavna dejavnost, čeprav ga večina ljudi pozna prav po knjigah. Njegovi dnevi
se začno ob 4:40, dopoldne opravlja svojo dolžnost samostanskega ekonoma, popoldne in
zvečer pa pogosto dela v domu duhovnih vaj. Piše z lahkoto, vendar samo šest ur na teden,
saj mu več časa strogi redovni urnik ne dovoljuje. Danes šteje njegov opus že preko 100
naslovov, ki so izšli v 28. jezikih v več kot 3 milijonih izvodov. Največji uspeh je doživela
prav njegova knjiga o angelih. Kljub svoji pojavi pa je p. Anzelm pravo nasprotje sodobnega “guruja”, saj ljudem ne ponuja lastne modrosti ali kakšnih ezoteričnih sporočil. S
svojo govorjeno in pisano besedo oznanja krščanstvo s prispodobami, ki so ljudjem prijazne in blizu. Neka
novinarka ga je imenovala »uničevalec skrbi«. To je vzdevek, ki ga sprejema tudi sam.
Njegova knjiga 50 Engel für das Jahr je izšla pri založbi Herder, slovenski prevod pa pri celjski Mohorjevi
leta 2003 z naslovom 50 angelov za vse leto.

angel ljubezni
Ljubezen je tako obrabljena beseda, da si je skoraj
ne upam postaviti na prvo mesto med 50 angeli. O lju
bezni prepevajo popevke. Vse se suče okrog ljubezni.
In mnogi besedo ljubezen takoj povežejo s predstavo
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o izpolnjeni spolnosti. An naj bo beseda ljubezen še
tako zlorabljena, na dnu svojega srca vendar vsakdo
hrepeni po njej. Veseli se, če se zaljubi v človeka, ki mu
ljubezen vrača. Tedaj se v njem nekaj razcveti. Njegov
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obraz nenadoma sije od veselja. Ve, da ga prijatelj/pri
jateljica brezpogojno sprejema in ljubi. Ljubezen – tako
nam pripovedujejo pravljice – zmore okamenele ljudi
obuditi v življenje. Živali lahko spet spremeni v ljudi.
Ljudi, obsedene z neko slo, s sovražnimi načrti – to
namreč pomenijo živali v pravljicah –, ki jih je začarala
čarovnica, lahko preobrazi v prelepe prince ali prince
se, ki so ljubeznivi in privlačni, ki so lahko srečni in
lahko osrečujejo.
Če zaželim sebi ali tebi angela ljubezni, tedaj ti ne
želim zgolj to, da te drugi ljubijo ali da se zaljubiš v
kakega moškega ali žensko. Kajti ljubezen je več kot
zaljubljenost. Zame je ljubezen samostojna notranja
vrednota. V svoji samostanski celici imam ikono svetega
Miklavža. Ko je pogledam, začutim, da je ta svetnik v
svoji biti ena sama ljubezen. Ljubezen kar izžareva. Ni
zaljubljen v kakšno žensko. Verjetno niti ni zaljubljen v
Jezusa Kristusa, vendar je tako ves prežet z ljubeznijo,
da jo odseva vse njegovo bitje. V človeku je prvobi
tno hrepenenje, da ni zmožen ljubiti le prijatelja ali
prijateljico, marveč da sam postane ljubezen. Kdor
je postal ljubezen, ljubi vse okrog sebe. Poln ljubezni
prihaja naproti vsakemu človeku in v njem obudi
življenje. Vsake travne bilke se dotakne s spoštovanjem
in ljubeznijo. Pozna predstavo iz Talmuda, da je Bog
sleherni travni bilki dal svojega angela, da lahko raste.
Poln ljubezni opazuje zahajajoče sonce. Čuti, da ga Bog
ljubi, da se skozenj pretaka Njegova ljubezen. Ta ljube
zen daje pečat vsemu, kar počne. Svoje delo opravlja iz
ljubezni. Kadar poje, poje zato, ker ljubi, ker se njegova
ljubezen hoče tako izraziti.
Že od nekdaj se ravno v zvezi z ljubeznijo govori o
angelu ljubezni. Nekomu, ki me ljubi, rečem: Ti si moj
angel. Če mi je dano izkusiti ljubezen, imam občutek,
da je v moje življenje stopil angel. Phil Bosmans meni,
da je angel nekdo, »ki ti ga Bog, nepričakovano in
nezasluženo, pošlje v življenje, da bi takrat, ko je pov
sod tema, prižgal nekaj zvezd.
Rose Ausländer pozna angela v tebi, ki se veseli tvoje
luči in joče zaradi tvojega mraka:
Iz njegovih peruti šumijo
besede ljubezni,
pesmi ljubkovanja.
Potrebujemo angele ljubezni, ki nas bodo uvedli v
skrivnost ljubezni, ki bodo vzpostavili stik z vrelcem
ljubezni, ki žubori v nas, ki pa je vse prevečkrat zasut
ali skaljen zaradi naših prizadetih čustev.
Z angelom ljubezni pa moraš ravnati obzirno. Ne
smeš od njega zahtevati preveč. Preobrazi namreč

Angeli muzikanti (Luca Signorelli)

lahko samo tisto, kar mu ponudiš. Če potlačiš svoja
napadalna čustva in jih zapreš vase, jih tudi angel ne
more prežeti s svojo ljubeznijo. Tedaj obležijo v tebi kot
grenka usedlina. In polagoma bodo začela ovirati tvoja
prizadevanja za ljubezen. Položi pred svojega angela
vse, kar je v tebi, tudi bes in jezo, tudi ljubosumnost
in strah, pa tudi odpor in razočaranost. Kajti vse v tebi
si želi, da bi bilo preobraženo v ljubezni. Naj te angel
ljubezni spremlja povsod. Pripelji ga s seboj v svoje na
petosti na delovnem mestu, v svoja nesoglasja v družini, v
zakonu ali prijateljstvu. Angel ljubezni ni pobožnjaški
sladkorni posip, ki ga lahko potrosimo na vse, angel
ljubezni bi rad preobrazil tvoje življenje. Ničesar ti ne
prepoveduje. Ne prepoveduje ti tvoje jeze. Ne zahteva,
da se ne čutiš prizadetega. Rad bi le, da mu dovoliš, da
presvetli vse, kar doživljaš. Tedaj boš svoje spore in na
petosti videl v drugačni ljuči. Ne bodo kar izginili. Niti
se ne bodo vedno našle hitre in preproste rešitve. Tvoj
angel ljubezni tudi ljubi resnico. Rad bi, da si natančno
pogledaš, kar se je zgodilo, da svoje občutke ob kon
fliktu jemlješ resno. Rad pa bi tudi, da se ne oklepaš
svojih prizadetih čustev, ampak dopustiš, naj jih pre
svetli. Ljubezen ne pomeni predvsem ljubečih čustev.
Ljubiti izhaja iz ljub, dober. Najprej je potrebna vera,
da boš videl dobro, da boš potem mogel ljubiti, dobro
ravnati. Ljubezen potrebuje najprej nov način gledanja.
Prosi svojega angela ljubezni, naj ti podari nove oči, da
boš ljudi okrog sebe in tudi sam sebe mogel videti v
novi luči, da boš lahko odkril dobro jedro v sebi in v
drugih. Tedaj boš znal tudi bolje ravnati. Želim ti, da
bi te angel ljubezni vse bolj uvedel v skrivnost božje
ljubezni, ki je v tebi kot studenec, ki nikoli ne usahne.
V samem sebi ti ljubezni ni treba ustvariti. Treba je le
piti iz studenca božje ljubezni, ki v tebi žubori in je je
zate vedno dovolj.

Trpljenje pomaga nezrelo ljubezen napraviti bolj zrelo.
Nezrela ljubezen, ljubezen, ki se ne mara ničesar naučiti, je sebična.

Walter Trobisch

Uči nas, kako naj te iščemo... Iskal te bom poln hrepenenja in ves željan.
Našel te bom poln ljubezni. Ljubil te bom tako, da te bom iskal.

sv. Anzelm
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Benedikt XVI.

SVETI PAVEL
prinesti svetu Kristusovo luč
njegovo življenje

Gotovo je bil v Pavlovem življenju najvažnejši do
godek tisti na poti v Damask, ko se je spreobrnil, saj
je srečanje s Kristusom pomenilo temeljni obrat v
njegovem življenju. Preden se ustavimo ob njem, si je
treba na kratko ogledati njegov življenjepis.
Pavlove mejne življenjepisne podatke najdemo v
Pismu Filemonu, v katerem pravi, da je »starec« (Flm
9: presbytes) in Apostolskih delih, ki ga v opisu Šte
fanovega kamnanja imenujejo »mladenič« (Apd 7,58:
neanías). Jasno, da sta obe oznaki splošni, toda po
ocenjevanju starih so “mladeniča” imenovali človeka
pri tridesetih, “starec” pa je postal, ko jih je dosegel šest
deset. Ugotavljanje časa Pavlovega rojstva je odvisno
od datiranja Pisma Filemonu. V glavnem postavljajo
njegovo oblikovanje v čas rimskega ujetništva v sredino
šestdesetih let. Pavel naj bi bil rojen leta 8, torej naj
bi bil star več ali manj šestdeset let, medtem ko jih
je imel v času Štefanovega kamnanja trideset. Kaže,
da je ta časovni red pravilen. Vsekakor je bil rojen v
Tarzu v Kilikiji (prim. Apd 22.3). Ta kraj je bil glavno
upravno mesto področja in leta 51 pred Kr. ni bil
prokonzul nihče drug kot Mark Tulij Cicero, medtem
ko je bilo deset let pozneje, leta 41, prizorišče prvega
srečanja Marka Antonija s Kleopatro. Pavel je bil Jud
iz diaspore in je govoril grško, čeprav je imel ime latin
skega izvora, ki pa je izhajalo iz hebrejskega korena
Saul/Saulos. Podeljeno mu je bilo rimsko državljanstvo
(prim. Apd 22,25-28). Pavlovo mesto je torej na stičišču
treh različnih kultur – grške, rimske in hebrejske – in
je bil morda prav zato razpoložen za plodno splošno
odprtost, za sredništvo med kulturami, za resnično uni
verzalnost. Naučil se je tudi ročnega dela, ki je morda
prihajalo od očeta: bil je »izdelovalec šotorov« (prim.
Apd 18,3: skenopoiós), ker je verjetno treba razumeti
kot obdelovanje grobe kozje volne ali pa lanenih vlaken
za izdelovanje pregrinjal ali šotorov (prim. Apd 20,3335). Okrog 12-13 leten, v starosti, ko judovski deček
postane bar mitzvá (“sin postave”), je Pavel zapustil
Tarz in se preselil v Jeruzalem, da bi študiral pri nogah
rabija Gamáliela Starejšega, vnuka velikega rabija Hiléla
v skladu z najostrejšimi predpisi farizejstva in si je tako
pridobil veliko gorečnost za starozavezno Toráh (prim.
Gal 1,14; Flp 3,5-6; Apd 22,3; 23,6; 26,5).
Na temelju te globoke pravovernosti, ki se je je
naučil v Hilélovi šoli v Jeruzalemu, je videl v novem
gibanju, ki se je sklicevali na Jezusa iz Nazareta, grožnjo
judovski istovetnosti, resnični pravovernosti očetov. To
razlaga dejstvo, da je zavzeto »preganjal Božjo Cerkev«,
kot trikrat priznava v svojih pismih (1 Kor 15,9; Gal
1,13; Flp 3,6). Čeprav si ni lahko dejansko predstav
16

ljati, v čem je bilo to preganjanje, je njegov odnos
gotovo bil nestrpen. V to stanje spada dogodek pred
Damaskom. Gotovo je, da se je od tega trenutka dalje
njegovo življenje spremenilo in je postal neutruden
apostol evangelija. Saj je Pavel prišel v zgodovino za
radi tistega, kar je storil kot kristjan, kot apostol, ne pa
kot farizej. Njegova apostolska dejavnost se običajno
deli na temelju treh misijonskih potovanja, katerim
se pridružuje četrto samo v eno smer: v Rim kot za
pornik. Vsa so opisana v Apostolskih delih. Pri teh treh
misijonskih potovanjih pa je treba prvo razlikovati od
ostalih dveh.
V začetku (prim. Apd 13-14) Pavel v resnici ni imel
neposredne odgovornosti, ki je bila zaupana Ciprčanu
Barnabi. Skupaj sta odpotovala iz Antiohije na Oron
tesu kot poslanca te Cerkve (prim. Apd 13,1-3), in ko
sta odplula iz pristanišča Selevkija na sirski obali, sta
prekoračila otok Ciper od Salamine do Pafa. Od tu
sta dosegla južne obale Anatolije, danes Turčije, in se
ustavila v mestih Atalíja, Perge v Pamfiliji, Antiohija v
Pizidiji, Ikonij, Listre in Derbe, od koder sta se vrnila
v izhodišče. Tako se je rodila Cerkev ljudstev, Cerkev
poganov. Medtem pa se je vnelo predvsem v Jeruza
lemu ostro razpravljanje o tem, kako daleč morajo
ti kristjani, ki prihajajo iz poganstvam vstopiti tudi
v izraelsko življenje in postavo (razne obveznosti in
predpisi, ki ločujejo Izrael od ostalega sveta), da bi
bili zares deležni obljub prerokov in da bi dejavno vs
topili v Izraelovo dediščino. Za rešitev tega temeljnega
problema za rojstvo bodoče Cerkve se je zbral v Jeru
zalemu tako imenovani apostolski zbor, da bi odločil
glede tega problema, od katerega je bilo odvisno
dejansko rojstvo vesoljne Cerkve. In bilo je odločeno,
da se spreobrnjenim poganom ne nalaga pokorščina
starozavezni postavi (prim. Aapd 15,6-30): to je, da
niso vezani na predpise judovstva; biti Kristusov po
meni živeti s Kristusom in po njegovih besedah. Ko so
postali Kristusovi, so postali tudi Abrahamovi in Božji,
ter deležni vseh obljub.
Po tem odločilnem dogodku se je Pavel ločil od
Barnaba, izbral Sila in nastopil drugo misijonsko poto
vanje (prim. Apd 15,36–18,22). Šel je preko Sirije in
Kilikije ter se ustavil znova v Listri, kjer je vzel s seboj
Timoteja (važna osebnost v porajajoči se Cerkvi, sin
Judinje in pogana), ga dal obrezati, prehodil osred
njo Anatolijo in prišel v mesto Troado na severnem
obrežju Egejskega morja. In tu ga je spet doletel važen
dogodek: v sanjah je videl Makedonca na drugi strani
morja, to je v Evropi, ki je rekel: »Pridi, pomagaj nam!«
To je bila bodoča Evropa, ki je prosila za pomoč in luč
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evangelija. Sledeč temu videnju je odplul v Makedonijo
in tako vstopil v Evropo. Pristal je v Neapolisu, prišel v
Filipe, kjer je ustanovil lepo skupnost, potem pa odšel
v Tesaloniko (Solun) in od tam zaradi težav, ki so mu
jih delali Judje, šel preko Bereje in prišel v Atene. V tej
prestolnici antične grške kulture je pridigal poganom
in Grkom najprej v Agorá, potem pa na Areopagu.
Govor na Areopagus, kot ga povzemajo Apostolska
dela, je zgled, kako prevesti evangelij v grško kulturo,
kako dopovedati Grkom, da ta Bog kristjanov in Judov
ni nek Bog, ki bi bil tuj njihovi kulturi, ampak neznani
Bog, ki ga pričakujejo, ki je resničen odgovor na naj
globlja vprašanja njihove kulture. Iz Aten je prišel v
Korint, kjer se je ustavil za leto in pol. In tukaj imamo
nek dogodek, ki je časovno dobro opredeljen, najbolje
od vsega v njegovem življenjepisu. Med tem prvim
bivanjem v Korintu je moral stopiti pred upravitelja
senatorske province Ahaje prokonzula Galiona, ker je
bil obtožen nezakonitega bogoslužja. O tem Galionu
in njegovem času v Korintu govori antični napis, ki so
ga našli v Delfih, kjer je zapisano, da je bil prokonzul
v Korintu v letih 51-53. Tako imamo popolnoma gotov
datum. Pavel je bival v Korintu v teh letih. Lahko torej
sklepamo, da je prišel več ali manj leta 50 in ostal do
leta 52. Iz Korinta je odšel skozi vzhodna mestna vrata
in odplul proti Palestini. Izkrcal se je v obmorski Ceza
reji od koder je šel v Jeruzalem in se vrnil v Antiohijo
ob Orontesu.
Tudi tretje misijonsko potovanje (prim. Apd 18,23
–21,16) se je kot vedno začelo v Antiohiji, ki je postala
izhodišče za Cerkev poganov, za misijone med pogani,
bila pa je tudi kraj, kjer se je pojavil naziv “kristjani”.
Apostolska dela nam povedo, da so bili Jezusovi
učenci prvič imenovani “kristjani”. Od tam je Pavel šel
naravnost v Efez, glavno mesto province Azije, kjer je
živel dve leti in opravljal delo, ki je močno vplivalo na
okolico. Iz Efeza je Pavel pisal pisma Tesaloničanom
in Korinčanom. Krajevni denarniki pa so našuntali
ljudi proti njemu, saj so videli, da se njihovi dohodki
manjšajo ker je upadel kult Artemide (njej posvečeni
tempelj v Efezu, Artemysion, je bil eno od sedmih
čud starega sveta); zato je moral bežati proti severu.
Ponovno je prehodil Makedonijo in odšel v Grčijo,
verjetno v Korint, kjer je ostal tri mesece in napisal
znano Pismo Rimljanom.
Od tu se je vračal po isti poti: preko Makedonije je
z ladjo dosegel Troado ter potem s kratkimi postanki
v Mitileni, Hiosu in Samosu dosegel Milet, kjer je imel
važen govor starešinam Cerkve v Efezu, v katerem
je orisal podobo pravega pastirja Cerkve (prim. Apd
20). Od tam je potoval z jadrnico proti Tiru, od koder
je dosegel obmorsko Cezarejo in se še enkrat podal
v Jeruzalem. Tukaj so ga zaprli zaradi nesporazuma:
nekateri Judje so pomotoma imeli za pogane druge
Jude grškega izvora, ki jih je Pavel pripeljal v tempeljsko
območje, ki je bilo pridržano samo Izraelcem. Smrtno
obsodbo je zaustavil poseg rimskega tribuna, ki je pove
ljeval straži na območju templja (prim. Apd 21,27-36);
to se je zgodilo, ko je bil v Judeji rimski prokurator
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Antonij Feliks. Ko je
Pavel preživel nekaj
časa v zaporu (ni
jasno, koliko časa)
in se kot rimski dr
žavljan skliceval
na cesarja (ki je bil
takrat Neron). ga je
naslednji prokura
tor Porcij Fest pod
vojaško stražo po
slal v Rim.
Na potovanju v
Rim so se ustavili
na sredozemskih otokih Kreti in Malti,
nato v mestih Sira
kuza, Région (Reg
gio Calabria) in Pu
téoli (Pozzuoli). Rimski kristjani so mu šli naproti po
Via Appia do Apijevega trga (o-krog 70 km južno od
Rima), drugi pa do Treh Tavern (okrog 40 km). V Rimu
je srečal odposlance judovske skupnosti, ki ji je zaupal,
da nosi svoje verige »zaradi Izraelovega upanja«. Toda
poročilo Apostolskih del preneha z omembo dveh let,
preživetih v Rimu pod površnim vojaškim nadzorst
vom, ne da bi omenil kako obsodbo cesarja (Nerona)
in še manj smrt obtoženca. Poznejša izročila govore o
njegovi osvoboditvi, ki naj bi omogočila misijonsko
potovanje v Španijo, kot tudi odhod proti Vzhodu,
predvsem na Kreto, v Efez in Nikopolis v Epiru. Na pod
meni temelji tudi domneva o nekem novem ujetništvu
in drugem zaporu v Rimu (od koder naj bi pisal tako
imenovana Pastoralna Pisma, to je dve Pismi Timoteju in
Pismo Titu) ter ob drugem procesu, ko naj bi bil obso
jen.Vsekakor je mnogo razlogov, ki navajajo raziskovalce
svetega Pavla k temu da apostolov življenjepis končajo
z Lukovo pripovedjo v Apostolskih delih.
O njegovem mučeništvu pozneje. Ta kratki pregled
Pavlovih potovanj zadošča, da spoznamo, kako se je po
svetil oznanjevanju evangelija ne da bi štedil moči. Soočal
se je s težkimi preizkušnjami, katerih seznam je zapustil
v Drugem pismu Korinčanom (prim. 11,21-28). Sicer
pa tudi sam piše: »Vse delam zaradi evangelija« (1 Kor
9,23) in z vso velikodušnostjo opravlja tisto, kar imenuje
»skrb za vse Cerkve« (s Kor 11,28). Vidimo prizadevanje,
ki ga je more razložiti samo duša, ki je bila v resnici
očarana od luči evangelija, zaljubljena v Kristusa, duša,
ki jo podpira globoko prepričanje: treba je svetu ponesti
Kristusovo luč, oznaniti evangelij vsem. Zdi se mi, da je
to tisto, kar ostane od tega kratkega pregleda Pavlovih
potovanj: videti njegovo navdušenje za evangelij, zaslutiti
tako veličino, lepoto, še več, globoko nujnost evangelija
za vse. Molimo, da bi Gospod, ki je dal videti svojo luč
Pavlu, ki mu je dal slišati svojo Besedo, ki se je zaupno
dotaknil njegovega srca, dal videti tudi nam svojo luč,
da bi se tudi našega srca dotaknila njegova Beseda in bi
mogli tako tudi mi dati današnjemu svetu luč evangelija
in Kristusovo resnico, po katerih ga žeja.
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naša kultura
Silvester Čuk

BOGOMIR MAGAJNA
13. januarja 1904 – 27. marca 1963
Dete neutolažljivo joče in joče. Angelci se čudijo in vprašujoče po
gledujejo Marijo. Marija pa se smehlja. Na klopi poleg zibelke sedi in
reče: »Samo mati lahko potolaži človeško dete, kadar se joče, zakaj
iz matere je dete rojeno in iz matere hoče živeti in se umiriti. Vi, an
gelci, pa ste bili brez mater rojeni, zato tega ne morete vedeti. Prine
site mi dete v naročje!« Drug za drugim pohite angelci k zibeli, ga
vzdignejo in lahko nesejo Mariji, ki ga vzame v svoje naročje. Z levico
objema nebeška mati Marija človeško dete, z desnico si odpenja belo
srajco, si razgalja prsi, ki so polne življenja, jih ponudi otroku v ustece.
To je legenda o Mariji dojilji, ki je poleg še šestih drugih njegovih lepih legend o naši
nebeški Materi izšla v izboru njegovih spisov, ki ga je pod uredništvom Franceta
Vodnika z naslovom “Življenje in sanje” izdala koprska založba Lipa leta 1965,
dve leti po smrti avtorja, ki je bil dolgo časa predsednik njenega založniškega sveta.

Zdravnik in zdravstveni učitelj
Bogomir Magajna je bil rojen 13. januarja 1904 v
Gornjih Vremah pri Divači. Starši so imeli srednjo
kmetijo in manjšo trgovino. V družini so bili štirje otroci:
devet let starejši brat France je po vrnitvi iz Amerike
(1922) prevzel domačo kmetijo, uveljavil pa se je tudi
kot strokovni (predvsem s področja sadjarstva) in
leposlovni pisatelj (obdelal je ljudske anekdote in
jim dal literarno obliko: izšle so v knjigah “Žalostne
zgodbe o veselih Kraševcih” in “Samo za objokane
ljudi”). Sestra Danica se je odselila v ZDA, Pavla pa je
ostala doma. Prve štiri razrede je Bogomir obiskoval
v Vremskem Britofu, nato je šolanje nadaljeval v Lju
bljani. Kot gojenec katoliškega zavoda Marijanišče je
končal klasično gimnazijo, po maturi se je odločil za
študij medicine. Ta študij je začel v Ljubljani, končal pa
v Zagrebu leta 1930.
Zatem je služil kot vojaški zdravnik, nekaj časa v
Sarajevu, nato v Logatcu. V Sarajevu je končal povest
“Gornje mesto”, ki jo je začel pisati že kot študent medi
cine v Zagrebu, v Logatcu pa je dobil pobudo za svojo
povest “Graničarji” (1934). Po prihodu v Ljubljano se je
na pobudo prof. Alfreda Šerka specializiral za psihiatra
in je do okupacije deloval kot zdravnik v bolnišnici za
duševne bolezni v Ljubljani.
Italijani so ga internirali, po kapitulaciji Italije pa
je do konca vojske deloval kot partizanski zdravnik,
po vojski pa je postal upravnik bolnišnice za duševne
bolezni v Polju pri Ljubljani, kjer je ostal vse do svoje
smrti 27. marca 1963.
Dobrih trideset let je opravljal pomembno delo na
področju zdravstvene prosvete. Sodeloval je pri raznih
časopisih, po vojski zlasti pri Kmečkem glasu, kjer je
vodil Kotiček za zdravje. Imel je predavanja na radiu
in po raznih krajih Slovenije, napisal je tudi več tisoč
osebnih odgovorov.
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»Ukradli so nam besedo in smeh«
Kot umetnik in človek je Bogomir Magajna globoko
doživljel osebne življenjske stiske in jih soočal z naro
dovo voljo do življenja v času, ko je njegova rodna
Primorska trpela pod fašizmom. O tem priča dolga
vrsta njegovih primorskih novel in zgodb iz življenja
“zaznamovanih”. Spomin na rodno grudo se mu veže
s spoznanjem: »Nič več pesmi tam, kjer je bila nekoč.
Komur so bili ugrabili svobodno besedo, ne more peti
veselo. Ukradli so nam besedo in smeh. Človeka hočejo
spremeniti v žival in mu vladati potem po svoji volji.«
Kot pisatelj se je Bogomir Magajna oglasil v začetku
tridesetih let prejšnjega stoletja. Svojih prvih pet knjig
je napisal za Mohorjevo družbo v letih 1930-1937, ko je
bil med najvidnejšimi mladimi pripovedniki. Najprej
so izšle njegove Primorske novele (1930), zatem povest
Gornje mesto, ki je izhajala najprej kot uvodna povest
v družinski reviji Mladika (1931), leta 1932 pa je izšla v
knjigi. Istega leta je izšla zbirka njegovih novel in črtic
Bratje in sestre, leta 1934 povest Graničarji in leta
1937 knjiga za mladino Čudovita pravljica o Vidu in
labodu Belem ptiču.
Pisanju se je Magajna posvečal že v dijaških letih:
sodeloval je v domačem listu Plamen v Marijanišču, v
Križu na gori, v goriških listih Naš čolnič in Družina.
Iz prvih let po vojski izvirajo njegove številne zgodbe
iz partizanskega življenja, ki jih je pisatelj zbral v knjigi
Odmev korakov (1953). Na njegovo pisateljsko de
lovanje je močno vplivalo tudi njegovo poklicno delo.
»Vse bolj so ga privlačevali izjemni psihični procesi... V
tovrstnih delih se pogosto oddaljuje od realističnega
psihologiziranja in se poslužuje sodobnejših izraznih
oblik. Najboljše novele te vrste so vključene v zbirko Zaznamovani (1940), ki gotovo spada v vrh Magajnovega
opusa« (Zoltan Jan).
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Mladinski pisatelj in zapisovalec legend
Uveljavil se je tudi kot mladinski pisatelj. Med
najbolj znana dela s tega področja spada njegova
“umetna pravljica” Brkonja Čeljustnik (1933), ki je
doživela več izdaj. Magajna za mladino ni le pisal,
ampak je »kot stric Jaka v Racku in Liji sam zelo rad
pripovedoval mladini pravljice, legende, zgodbe ali
kaj podobnega in bo kot dobrodušni striček Baj-Baj še
dolgo živel v spominu naših otrok,« je zapisal France
Vodnik v spremni besedi h knjigi Življenje in sanje, v
katero je uvrstil zgodbe o Racku in Liji, saj je Magajna
v njih »neprisiljeno, z velikim poznavanjem otroškega
sveta in razumevanja otroške duše v sicer samostojnih,
a okvirno povezanih pravljicah in zgodbah znal združi
ti sanje in resničnost, vse to pa povezati z neprisiljenim
življenjskim naukom.«

islam

Po drugi svetovni vojski je izdal zbirko pravljic z
naslovom V deželi pravljic in sanj (1942) in mladin
ski knjigi O zlatem klasu in zlatem biseru (1955) ter
Povestica o deklici Maji (1957). Pri založbi Kres je
leta 1943 izdal knjigo Oživeli obrazi, ki v prvem delu
prinaša njegove legende o Mariji: Legenda o vremski
Mariji (o božjepotni cerkvi v njegovi rojstni in krstni
župniji), Legenda o Marti, kapitanu in barbanski
Mariji, Legenda o Mariji in mlinarju (po narodni
pesmi iz Ziljske doline), Legenda o Mariji dojilji (be
lokranjski motiv), Legenda o petrovški Mariji, Legenda
o ljubenski Mariji.
Za njegovo šestdesetletnico je celjska Mohorjeva
družba načrtovala izdajo katere izmed njegovih knjig.
Sam je izrazil željo, da bi najraje videl Oživele obraze
ali pa Legende. Šestdesetega rojstnega dneva ni učakal
in tudi načrtovana knjiga ni zagledala belega dne.

islamski “raj” v Savdski Arabiji

»dobra žena mora živeti v strahu«
Ne smejo šofirati, pokazati obraza, govoriti v javnosti,
stisniti roko moškemu. Na televiziji pridigarji spodbuja
jo može, naj tepejo svoje žene »v njihovo dobro«. Savd
ske novinarke pripovedujejo o mnogih prepovedih, ki
zadevajo islamske žene v njihovi deželi in zahtevajo, naj
se verske resnice ločijo od družbenih navad.
Brez dovoljenja ženske ne smejo niti voziti avta ali
spremeniti barvo svoje obleke, medtem ko pridigarji na
televiziji opozarjajo, da ženska, ki stisne roko moškemu
zagreši “ročno prešuštvo”. Savdske novinarke kritizirajo
družbeno miselsnost o odnosu med ženo in možem.
Fatimaa Al-Faqih piše v dnevniku Al-Watan piše o
mnogih prepovedih, ki so naložene savdskim ženam:
»ne smejo voziti avta, potovati brez dovoljenja [moža
ali očeta ali tistega, ki ima nad njimi oblast], bivati
same v hotelu brez dovoljenja, izbrati ime sinu brez
soglasja [moškega], zapustiti hišo ali sprejeti delo brez
dovoljenja, spremeniti barvo abaye [tradicionalna
dolga vrhnja obleka] brez dovoljenja, iti v šolo ali na
univerzo brez dovoljenja«.
V nekaterih savdskih mestih ženska ne sme niti
“pokazati obraz”, brez dovoljenja se ne sme poročiti in
ne more »ostati poročena, če nekdo od njenih moških
sorodnikov odloči, da je rod njenega moža nižji od
njenega rodu…, ne more zahtevati ločitve ne da bi se
opravičila in plačala kazen«. Brez dovoljenja »ne more
po ločitvi obdržati otrok… ali sprejeti zasebno ali javno
vodilno službo«, »ne sme vznemirjati moža in, končno,
glas ženske velja za neko obliko onečaščenja in ji je v
javnosti prepovedano govoriti.
Mnogi moški – piše Hasna Al-Quna’ir v dnevniku
Al-Riyad – dokazujejo manjvrednost ženske z napač
nim razlaganjem besed Preroka, kar pogosto počno
tudi številni pridigarji na televizijskih programih. Kot
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primer: verz iz Ko
rana pravi: »Rod, ki ga
vodi ženska, ne bo us
peval,« in zato – tako
pripoveduje novinar
ka – je nek izvedenec
na televizijskem pro
gramu trdil, da naj ne
vprašujejo za mnenje
žensko, ker reagira
samo čustveno. Nek
drug izvedenc je na
televiziji »v obrambo
kreposti žene spod
bujal očete, brate in
može, rekoč, da dekle, ki je niso tepli od otroštva dalje,
postane uporna žena,« in da »je ženska, ki gre iz hiše
brez zagrinjala, kakor ženska, ki hodi okrog naga«. Isti
pridigar opominja islamske žene, da je pokazati odkrito
glavo »glavni razlog, da se ženske pustijo zapeljati in
padejo [v greh]. Nek drug pridigar pa pravi, da ženska,
»ki stisne roko moškemu, ki ni njen mož, zagreši ‘ročno
prešuštvo’.« Novinarka pripominja, da je treba Prero
kove izreke razumeti »v zgodovinskih okoliščinah in
v posebni zvezi,« v kateri so bili izgovorjeni, in da je
treba razlikovati »verske dolžnosti« od družbenih pravil
obnašanja, ki so nasprotna in niso predmet vere, »kot
je to navada zakrivati si obraz«.
»V skladu z našo kulturo« – piše Maha Al-Hujailan v
dnevnikju Al-Watan – »mora ženska živeti v nepresta
nem strahu… da si bo mož vzel drugo ženo«. – »Samo
ženska, ki živi v tem strahu, izpolnjuje vlogo žene,
medtem ko ženska, ki je gotova, da mož ne bo vzel
druge žene, zaničuje moža in družinsko življenje…
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Po tej kulturi se morajo ženske čutiti razumsko in
psihološko nižje, kot razposajene smrkljice, ki jih je
treba vedno nadzorovati, zastraševati in kaznovati, da
bodo delale to, kar je treba«.
Ženske, ki tako mislijo – nadaljuje – lahko celo
verjamejo, »da je vljuden mož, ki jih spoštuje, ne

gotov slabič in da je idealen mož nasilnež, ki ženo
ponižuje«.
»Ženska,« tako zaključuje Hasna Al-Quna’ir, »je žr
tev te osamljene kulture in lahko samo upa, da se bo
spremenila kulturna zgradba celotne družbe. Agencija
Asia News.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokyo

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

bilo je v petem nadstropju
In bil je eden tistih deževnih japonskih dopoldne
vov, ki se zdijo, da se bodo vsak čas razjasnili. A te
zmeraj znova s kapljami prepričajo, da ne sklepaš
pravilno. In če si na cesti in izpod dežnika upaš od
kriti košček svetlega nébesa, ti ga takoj zakrijejo. Da
se izognem razočaranju in bolj in bolj mokrim hlačam
– od golenic navzdol – se z dvigalom povzpnem v peto
nadstropje nedavno obnovljenjega poslopja. Nedelja
je in poslopje je razmeroma tiho, in še dve uri moram
čakati na avtobus. Moja pomota, ker nisem dovolj jasno
izrekel časa odhoda, ko sem v množici potnikov ku
poval vozni listek. Vedel sem, da je v petem nadstropju
skoraj sredi velikega prostora nekaj sedežev v obliki
kock. Upal sem, da bo vsaj ena kocka zame prazna. In
kar štiri so bile; po štiri so namreč tvorile novo kocko,
menda le v nedeljo več ali manj zasedeno.
Iz malce mokre torbe potegnem notes in kemični
svinčnik (to orodje imenujemo tudi na Japonskem
bolj ali manj razločno “ball pen”). Skoraj povsod me
spremljata. S tako imenovanim navdihom je namreč
tako, da nikdar ne veš, kdaj te iznenadi. In tudi, ko ga
ujameš na papir, še ni dozorel za kakšen esej ali celo
pesem. Nekaj takega se dogaja s snežinko: veš, da je
lepa, čudovito lepa, a preden se ti posreči, da se ti
razodene pod mikroskopom, je treba čas razdeliti na
štiriindvajset potrpežljivih enot. Ne vem, ali prav razu
mete. Vsekakor sedim na kocki z notesom na kolenih
in s tistim kemičnim orodjem v rokah. Notes ni prazen:
po dvakrat štiri vrstice nastajajoče pesmi me gledajo
pričakujoče. Tokrat jih ne bom razočaral. In prav, ko
hočem dodati prvo vrstico tretje kitice, stoji poleg me
ne belo oblečen možakar in me angleško nagovori:
»Oprostite, da Vas motim. Ni  vsak dan, da bi srečal
človeka, ki piše pesmi.«
Za hip se ozrem v obraz za učenimi očali. Zdravnik?
Vsekakor je obraz japonski in prijazen.
»Skušam pregnati dolgčas. Skušam napisati pesem.
Ni lahko, a je zanimivo.«
»Ste že kaj objavili?«
»Hm! To in ono sem poslal revijam. Ena mi je sveto
vala, naj se lotim bolj koristnih opravil. Češ, da so pravi
pesniki rojeni za to in da je verjetnost, da sem eden
izmed njih, matematično majhna, ker je zmeraj manj
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rojstev.«
»Vi ste pa prepričani, da imate tovrsten dar?«
»Prepričan? Hm! Ne vem. Kot sem rekel: hočem
pregnati dolgčas.«
Iz žepa potegne vizitko.
»Dovolite, da se Vam predstavim. Sem doktor Sú
gita.«
Hočem vstati, on pa me potisne nazaj in tako sedeč
sprejmem vizitko.
»V čast mi je, da sem Vas spoznal. Govorite odlično
angleško.«
»Nekaj let sem študiral v Ameriki. Zdaj imam svoj
urad s sodelavci tukaj v petem nadstropju.« Z roko
pokaže proti razsvetljenim vratom v ozadju: »Naša
posebnost je zdravljenje poklicne psihopatije.«
»Čestitam, gospod doktor, k poklicu, ki lahko ozdra
vi marsikatero japonsko bolezen.«
»Naša specialiteta je, da pomagamo ljudem odkriti
– večkrat neslutene – sposobnosti, ki jim zagotavljajo
uspeh.«
»Zdravljenje traja dolgo?«
»To je odvisno od bolnika. Dosegli smo že nekaj
odličnih rezultatov. Nek diplomiran agronom je od
kril, da je rojen za politiko. Zdaj je uspešen parlamen
tarec. Nekaj prodajalka v velemestni trgovini je bila
blizu samomoru, ker je obupala nad smislom svojega
poklica. Pomagali smo ji v skladu z njenim skromnim
zaslužkom« – oči so mu zdrknile k mojim mokrim
hlačam, se pravi od golenic navzdol – »in zdaj so njeni
romani uspešnice.«
»Čestitam, gospod doktor!«
»Zdaj veste, zakaj sem se zagledal v Vaše pisanje
pesmi. Računal sem z možnostjo, da Vas nekaj žene v
pesnikovanje, ki pa ga občinstvo ignorira in Vam polni
življenje z grenkobo. Ali smem vprašati: kaj Vas prav
posebej zanima, kje bi se počutili najbolj srečnega?«
»V podmornici,« odgovorim smehljaje.
»V podmornici?«
Z iskrečimi očmi mu razlagam:
»Pomislite! Cel svet je vaš. Ni meja ne obmejnih
stražarjev, ne zavlačujočih preiskav. Sicer ste obdani od
motorjev, toda ti Vas nosijo skozi valove in na valovih
k zoram in sončnim vzhodom in zahodom in k nočem
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z zvezdami in k neznanim pristaniščem, polnim čudo
vitih rastlin in še bolj čudovitih živali in z najbolj ču
dovitimi ljudmi...«
»Gospod doktor”!« ga pokliče asistentka v belem
izpred vrat z zlatimi črkami.
»Hái!« se odzove doktor (kar po naše lahko pomeni
tudi “Takoj!”), a se mi še enkrat nasmehne:
»Morda imate pa res nekaj pesniškega v sebi.«
Tudi jaz odidem v pritličje, ki nudi izključno jest
vine. Hm, morda je nekaj pesniškega v meni... Pred

bananami stojim, zares so cenene. In kako dišijo!
»Dober dan, gospod misijonar!«
Ozrem se. Za menoj stoji starejša Japonka, katoličan
ka skupnosti v teh osrednjih japonskih gorah. Zjutraj
sem z njimi – in pravzaprav z našim Gospodom – da
roval sveto Daritev.
»Kdaj boste spet prišli?« me vpraša in čutim, da se
tega veseli. Ne, ona nima nobenega dvoma o mojem
misijonskem poklicu.
Jaz tudi ne.

Edoardo Tagliani

DR Kongo: poročilo iz Gome

tukaj otroci-vojaki
streljajo kar na vse po vrsti
»To je katastrofa. Po cestah streljajo z minometi
medtem ko epidemija kolere in pomanjkanje živil
smrtno ogroža na stotine tisočev ljudi.« Iz misijona
v Gomi poroča misijonar: »V Kongu je več grobišč
kot v Rvandi in uporniki spreminjajo otroke-vojake v
smrtonosne stroje tako, da jih prisilijo ubiti koga od
domače družine. Kot zahodnjaki smo na udaru. Ravno
kar (v začetku novembra 2008) so izropali naš center,
vendar ostajamo tukaj z izgnanci.«

Milijon in pol pregnancev, ki so se
znašli med nakovalom vojske in kladi
vom upornikov?
»Tragedija je na višku. Po sredinem porazu četnikov
(29. oktobra) zdaj v mestu obračunavajo in ropajo. V
desetih letih smo našteli šest milijonov mrtvih, kar je
neznanski holokavst, v sedanji zmešnjavi pa niti tega ne
vemo, koliko ljudi se je zateklo v mesto. Že od avgusta
jih je 900.000 iskalo zavetje v Severnem Kivu (obmej
no področje, nekoč neodvisno, pa tudi zdaj hoče
avtonomijo), zdaj pa se je pridružilo prehrambeno
in zdravstveno pomanjkanje. V centru “Don Bosco”
je 600 pregnancev nabasanih v bivši kapeli in skupaj
s salezijanci ločujemo obolele za kolero od zdravih,
da bi tako preprečili epidemijo. Skladišča Svetovnega
prehrambenega programa so prazna, v Kongu se pa
spet preliva nedolžna kri.«

Zakaj je to pot državljanska vojska
hujša?
»Dosegla je Gomo, medtem ko smo do sedaj trupla
na cesti dobivali 20 kilometrov od mesta. Vsakih pet
metrov naletimo na oboroženo skupino in pomagamo
ljudem na področjih, za katera se vlečejo vojska in
kup uporniških skupin. Z avtom si v par minutah od
ene fronte do druge. In vsi, tudi redna vojska pošilja
naprej otroke-vojake, stare 8-9 let ali več, pogosto pija
ne, drogirane, izurjene za okrutnost, zanovačene na
silo, ugrabljene iz domov in oborožene. Zgrabijo jih in
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jih vpričo staršev prisilijo, da ubijejo brata ali kakega
sorodnika, sicer pa pobijejo celo družino. Podvrženi
so takim psihološkim pritiskom, da v šestih mesecih
postanejo nespoznavni: vojni stroji brez vsakega tabúja
odrasle vesti. Njih se najbolj bojimo, saj z otrokom ni
mogoče razpravljati. Pogosto jih skušamo rešiti, pa
ne gre.«

Zakaj?
»Humanitarni pristop Združenih narodov ne deluje,
programi trajajo premalo časa, potem zmanjka denarja
in ti uničeni otroci počenjajo ostudnosti. Očetovske
oblasti ne priznavajo več, ker so jih v vojski imenovali
za podoficirje, in pobijejo svoje lastne starše, če jih
ti dobijo nazaj. V Gomi sem pet let, toda ti dnevi so
grozni: vse beži, kupi mrtvih od kamnanja, streljanje
po ulicah tudi s težkim in srednje težkim orožjem,
s havbicami in minometi. Prebivalci so med dvema
ognjema, med vojsko in uporniki in eden je slabši od
drugega. Kdor more zbeži, ostali se poskrijejo. Divje
izkoriščanje naravnega bogastva (kobalta, bakra, cinka,
zlata, diamantov, koltana, kasaterita) povzroča vedno
nove vojske v severnih področjih države in tudi sedanjo
človeško žaloigro.«

Ste vi v nevarnosti?
»Mi beli smo “tisti z denarjem”, torej najljubši cilj
ropanja. Napadli so našo hišo, toda zdaj sem varen,
hvala Bogu. Smo prijatelji ali sovražniki, odvisno od
tega, kako gledajo na Modre čelade. To spoznamo po
kamenju, ki ga mečejo na naše terenske avte. Skupino
sem odpeljal v Rvando, sam sem pa ostal tukaj za delo
s 300 krajevnimi sodelavci. Smo na višku humanitarne
krize. Vedno znova najdemo skupna grobišča: več jih
je kot v Rvandi, toda v Kongu se za to nihče ne briga. V
tem času spopadov bi potrebovali šotore, obleke, hra
no in ostale osnovne dobrine za sprejemna taborišča.
Zdaj je končano razdobje navideznega miru, spet smo v
strelskih jarkih. To je ciklična drama.« Agencija Fides.
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ETIOPIJA
izbruh edinega vulkana v deželi
Adis Ababa, 5. novembra 2008 –V severovzhodni pokrajini Afar je nepričakovano izbruhnil vulkan Arteal,
edini aktivni vulkan v deželi. Izbruh je spremljal potresni sunek, lava pa je pokrila 300 kvadratnih kilometrov
ozemlja. O kakšnih hujših posledicah in človeških žrtvah zaenkrat ni poročil. Agencija Misna.

ALŽIRIJA
čiščenje minskih polj
Alžir, 10. novembra 2008 – Zadnji mesec je alžirska vojska ob vzhodni in zahodni državni meji uničila več kot
14.000 min, ki so bile položene med vojsko za neodvisnost v letih 1954 do 1962. Našli so jih s pomočjo Francije, ki
je izročila Alžiriji vojaške zemljevide, kjer so bila označena minska polja. Po cenitvah alžirskih vojaških oblasti je v
deželi še več kot 3 milijone protičloveših min, ki jih je v tistem času položila francoska vojska. Agencija Misna.

DR KONGO
kolera na pohodu
Kinšasa, 12. novembra 2008 – Od začetka oktobra 2008 je bilo v vzhodnem delu dežele, kjer so spopadi med
uporniki bivšega generala Laurenta Nkunde in vladnih čet, registriranih najmanj tisoč primerov kolere. Svetovna
zdravstvena organizacija, sodi, da je epidemija kolere zelo resna predvsem zato, ker je težko dostaviti zdravstveni
material v to oddaljeno področje, ki je že tako kraj težke humanitarne krize. Agencija Misna.

ALBANIJA
večji pridelek žita
Tirana, 19. novembra 2008 – Pridelek žita je zrasel za 33%, kar je celotno poljedelstvo dvignilo za 4,7% v letu
2008. To so podatki mednarodnega gospodarskega sodelovanja na temelju številk, ki jih je dalo albansko minis
trstvo za poljedelstvo. Povečala se je tudi pridelava sadja (10%) in zelenjave (15%). Porast je pripisati kreditom
in povračilom za gorivo, ki jih je dala vlada. Agencija Misna.

HAITI
otroci žrtve podhranjenosti na jugovzhodu dežele
Port-au-Prince, 21. novembra 2008 – V oddaljeni vasi Baie na jugovzhodu dežele je oktobra 2008 umrlo naj
manj 26 otrok je zaradi podhranjenosti ali zaradi drugih komplikacij, ki so nastale zaradi pomanjkanja hrane. V
isti vasi je bilo še 50 otrok v kritičnem stanju, ki so jih spravili v bolnišnice, ki jih vodita organizaciji “Zdravniki
brez meja” in “Zdravniki sveta”. Glavni vzrok je bilo septembrsko deževje in poplave, ki so osamile na tisoče ljudi
v gorskih krajih, in ki že tako žive v skrajno težkih pogojih te najrevnejše države Latinske Amerike. Zadnji čas so
deželo prizadeli še štirje uragani ki so povzročili okrog 700 mrtvih in 300 pogrešanih. Svetovni prehrambeni
program poziva mednarodno skupnost, naj se zavzame za 3 milijone ljudi, ki nimajo od česa živeti. Uničeno je
veliko plantaž in veliko živine je poginilo, kar je naredilo življenje še težje, saj so se od začetka leta v tej države
cene osnovih živil dvignile za tretjino. Posledica: množični protesti in nezaupnica vladi. Agencija Misna.

TURČIJA
v Carigradu živi 30.000 otrok na cesti
Ankara, 25. novembra 2008 – Na turških cestah živi prepuščenih samim sebi skoraj 31.000 otrok obeh spolov,
največ od njih (30.109) jih je samo v mestu Carigradu, kjer je okrog 15 milijonov prebivalcev. Otroci ceste žive
od miloščine ali malih tatvin. Raziskavo je opravila Agencija za varstvo človekovih pravic, ki je vključila vanjo tudi
centre za rehabilitacijo in sirotišnice. Predsednik Agencije je zatrdil, da se bodo s tem ukvarjali dokler proble m
otrok ceste ne bo rešen. Skrb za otroke je prva pri varstvu človekovih pravic. L’Osservatore Romano.

MEHIKA
molitev za konec vojske
Tijuana, 27. novembra 2008 – Tisoči vernikov različnih ver – katoličani, budisti, judje, muslimani, hare
Krišna – so se udeležili velikega obreda javne molitve, ki je 26. novembra združil v Tijuani (na severu Mehike
ob meji z Združenimi državami) skoraj 4.000 ljudi. Verniki in njihovi predstavniki so molili več ur s prošnjo,
da bi prenehala vojska med tolpami, ki se ukvarjajo s trgovino z mamili in so v letu 2008 zahtevale okrog 4.500
smrtnih žrtev. Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

SPET POD NAREKOVAJEM?

Do leta 2004 sem dajal naslov te rubrike “za narodov blagor” vedno pod narekovaj, kar je pomenilo, da gre v resnici ravno
za nasprotno. Ne le, da pod vlado naslednic komunistične partije, ki jih milo imenujejo tudi tranzicijske stranke, pač ni bilo
pričakovati kake skrbi za narod, pač pa se je tudi izkazalo, da so v bistvu samo polnili svoje žepe. Zadnja štiri leta sem narekovaj
opustil, ker se je po osamosvojitvi leta 1991 prvič dogajalo, da se je vlada res pobrigala za napredek, ki je koristil tudi navadnemu
slovenskemu človeku. Ker so nazaj na oblast prišle spet naslednice komunistične partije, se vprašujem, če ne bo treba naslova
te rubrike spet dati pod narekovaj. Že način predvolilne kampanje, ki je bila umazana in nepoštena kot je sicer nikjer na svetu ni
videti, daje misliti, da bo narekovaj spet potreben.
Po volitvah se je v krogu novega mandatarja Boruta Pahorja začelo prerivanje in barantanje z ministrske stolčke, kot ga drugje
niti zlepa ni bilo videti. Vse to zakulisno umazanijo je dobro razgrnil dr. Bernard Nežmah v Mladini 2008/46 pod naslovom: “Kam
bo merila nova vlada”.
Seznam potencialnih ministrov Pahorjeve vlade je eden
medijskih odzivov opremil celo s formulacijo “sanjska vlada”.
Koliko je sanjska in kaj napoveduje pogled na ministrska
imena?
Poenostavljene šablone ponavadi pravijo, da je premier
Janez Janša avtokrat, bodoči premier Borut Pahor pa dialoški
demokrat. Res? Njun presek je Karl Erjavec, ki je imel pod Janšo
status resnega ministra, pod Pahorjem pa je postal pripovedo
valec vicev. Zdaj ima njegova stranka resda rekordno število treh
ministrov, toda z lepotno napako. Ko je bil objavljen seznam
članov vlade, je moral Erjavec sklicati tiskovno konferenco, da je
na njej pojasnil, da sta Ivan Svetlik in Zlata Ploštajner Desusov
kader, da pa nista člana te stranke niti ne bosta v njo vstopila!!?
Profesor Svetlik je bil celo predvolilni adut SD.
Popolno ponižanje stranke Desus, ki je dobila enega samega
ministra, a še ta ne bo vodil ne obrambnega ne državotvornega
ministrstva, temveč okoljsko, za katero doslej ni nikoli kazal
preferenc. Še več, vprašanja okolja doslej sploh niso bila opazna
topika upokojenske stranke. Manjša stranka, kot je LDS, pa dobi
dva državotvorna resorja: notranje ministrstvo in pravosodje.
Rezultat koalicijskih pogajanj je torej popolna zmaga
mandatarja Pahorja, ki je stisnil v kot Desus in mu vrgel nekaj
drobtinic.
In sporočilo? Borut Pahor je izjemen pogajalec ali Borut Pa
hor je popolni oblastnik, ki je partnerja odrl pri živi koži? Prva
zmagovalčeva poteza je popolna dominantnost. Pred štirimi leti
sta Desus in Erjavec končala pogajanja z Janšo kot upoštevana
partnerja!
Vsaka vlada ima tri prestižne ministrske položaje, za kate
re so vedno v zgodovini potekali ostri politični boji: zunanji,
finančni in obrambni minister. V Franciji je prvi mož diplomacije
Bernard Kouchner, nekoč legendarni vodja zdravnikov brez
meja, pa zdravstveni minister pod Mitterandom, ki se je med
bosansko vojno prebil v obkoljeno Sarajevo. Med nemškimi
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politiki se poleg kanclerjev spominjamo prav zunanjih ministrov:
Hansa Dietricha Genscherja in zlasti temperamentnega Joshka
Fischerja, vodjo stranke zelenih. Zunanji ministri po definiciji
niso brezbarvni aparatčiki, ampak persone, ki prav s svojimi
poantiranimi izjavami dajejo ton politiki.
Na Slovenskem ni bil prvi mož diplomacije samo Dimitrij Ru
pel, leta 1992 je v koaliciji z Drnovškom to mesto zasedel Alojz
Peterle, vodja krščanskih demokratov in pred tem predsednik
slovenske vlade 1990. In koga je izbral Pahor? - Kariernega
diplomata Samuela Žbogarja, bivšega ambasadorja v ZDA,
diplomatskega člana veleposlaništva pri Združenih narodih
in državnega sekretarja na MZZ. Ga poznamo po kakšni izjavi,
potezi ali izrečeni misli? Nak, kvečjemu po pripetljaju, da je iz
njegovega kroga pricurljala skrivna vest, da so ZDA pledirale na
Slovenijo, naj prva prizna Kosovo. Če seveda kot diplomatskih
kvalitet ne štejemo njegovih tekov po maratonih v ZDA.
To, da je nekdo povsem spodoben uradnik, ga pač ne kvali
ficira za tako reprezentativno funkcijo. Še zlasti, če pomislimo,
da je na ministrsko mesto pretendiral tudi Ivo Vajgl, bistveno bolj
izkušeni diplomat, ki je bil večkratni ambasador, porte-parole
še v Markovićevi jugo vladi, tudi slovenski zunanji minister, prvi
mož v Drnovškovem predsedniškem uradu in ugledni politik
Zaresa.
Borut Pahor se tako ni odločil za primernejšega kandidata,
zunanjega ministrstva ni prepustil partnerjem druge najmočnej
še stranke v koaliciji.
Finančni minister je zlasti v sedanjih časih osrednji položaj
v vladi. Pahorjev jocker je France Križanič, ki ima potrebne
strokovne reference, ne nazadnje je avtonomno držo nakazal v
nedavnih medijskih pogovorih o državnem odkupu “Mercator
ja”, saj je kot prioritetna dejanja postavil razrešitev procesov in
preiskav, ki jih zoper malverzacije Boška Šrota vodijo državne
institucije. Ker pa je gospod Križanič član SD, je tudi drugo
osrednje ministrstvo v rokah Pahorjeve stranke.
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Obrambni minister je tretja velika funkcija, tako zaradi
obrambe države kot zavoljo velikega proračunskega deleža in
slovenske udeležbe v operacijah NATA. Toda tudi to ministrstvo
pripada SD prek gospe Ljubice Jelušič.
Če naredimo primerjavo z Janševo vlado ‘04, ugotovimo, da
je od treh osrednjih ministrstev SDS prevzela prek Rupla samo
zunanje ministrstvo, medtem ko je finance vodil prvak NSi An
drej Bajuk, obrambo pa predsednik Desusa Karl Erjavec.
Pahorjeva SD ima oblast nad tremi najbolj prestižnimi re
sorji, na katera svojih partnerjev ne pripusti.
Druga največja partnerica Zares je zasedla vsaj številčno
sorazmerni del vlade, medtem ko je pravo presenečenje bogat
izplen LDS. Dve državotvorni ministrstvi, o katerih je Desus
samo sanjal, sta padli v roke Alešu Zalarju s pravosodjem in
Katarini Kresal s policijo. S stališča skrbi za človekove pravice je
kajpak neugodno, da ista stranka upravlja tako sile pregona kot
sodno in tožilsko vejo, ki o delu policije potem razsojata. Toda
bolj kot ta skrb bije v oči izbira LDS prav za ti dve ministrstvi,
ki ne prinašata ministrom in z njima stranki nikakršne slave ne
dobrega imidža. Doslej še nihče izmed slovenskih pravosodnih
ministrov ni postal popularni politik, še manj pa ministri za po
licijo. Zakaj bi se tako izkušena stranka potegovala prav za ta
dva malo priljubljena položaja? Če ne dobi popularnosti, kje
je potem korist?
SDS pravi, da tajkuni zdaj odpirajo šampanjce. Res, če sod
stvo, tožilstvo, kriminalisti in policaji niso posebej vneti, potem
preiskave, procesi in sodni postopki v preiskovanju finančnega

kriminala zvodenijo oziroma zastarajo. Obtožba na račun LDS in
njene pomoči svojim finančnim botrom je sicer težka, dopusti
mo lahko sicer možnost, da bodo dejanja to demantirala,
vendar se velja ozreti tudi v preteklost. Kaj je bila bit vladavine
LDS med leti 1992-2004? Sanjsko okolje za prosperiteto vseh
mogočih finančnih korporacij, ki v dolgem obdobju sploh niso
imela nad seboj zakonov, po katerih bi bili kapitalski dobički
obdavčeni, kriminalisti in tožilci pa niso bili usposobljeni in
dovolj številčni za borbo z malverzacijami.
V času medvladja sta posebej vneta gospoda Boško Šrot
in Zoran Janković. Prvi se požvižga na vse zakone in omejitve: v
času ko zaradi finančne likvidnosti prodaja delež “Mercatorja”,
nonšalantno kupi dodatnih 60 % časnika “Večer” in postane
monopolist z lastništvom dnevnih časopisov, navzlic odporu
časnikarjev in celo ministrstva za kulturo. Če so bili pred deset
letji obrtniki ti, ki so imeli za nacionalni šport prelisičiti zakone
in državo, to zdaj počne druščina okoli Boška Šrota.
Ljubljanski župan pa povsem ignorira zakone svobodnega
trga, saj se kar neposredno s podjetjem “Vegrad” dogovori, da
bo od njega odkupil stanovanja v vrednosti 20 milijonov evrov.
Pričakovali bi javni natečaj, po katerem bo občina objavila,
da išče najboljšega ponudnika, ki ji bo ponudil največ novih
stanovanj za to vsoto, tekmo torej, v kateri bi bila vsa podjetja,
ki gradijo stanovanja enakopravna. Ne, vse po domače, na
štiri oči.
Pomenljivo bo torej videti, kako bo do teh zadev postopala
Pahorjeva vlada.

Uničujočo oceno tega barantanja je brez dlake na jeziku oziroma peresu objavil Tomaž Mastnak v Dnevniku 14. novembra pod
naslovom “Razlika med Pahorjem in Obamo”. Naslov je sicer nekoliko zavajajoč, saj v resnice ni nobene primerjave med obema
novoizvoljenima, zato pa toliko hujša kritika slovenskega novega predsednika vlade.
Ko so volitve opravljene, se izvoljeni osamosvojijo. Izražanju
politične volje sledi kupčevanje. Za volilce nastopi čas negoto
vosti in prej ali slej najverjetneje tudi razočaranja. Zdaj smo pre
težno še vedno v obdobju negotovosti. A kakor koli so stvari še
nejasne, obrisi tistega, kar prihaja, se že kažejo. Na Slovenskem
na to prihodnost najzgovorneje kaže imenovanje ministra Erjavca.
To, kako mu je Pahor menda ponujal vsa ministrstva, razen ob
rambnega, ni nič manj ogabno od tega, kako je Erjavec terjal zase
prav obrambno ministrstvo in nobenega drugega. Da sta gospo
da velik del predstave odigrala pred dvignjeno zaveso in da ju pri
tem nihče v njunih strankah ni oviral, je neverjetno neokusno.
Mlajši med njima si morda celo domišlja, da tak ekshibicionizem
predstavlja novo odprtost politike. V resnici je to natanko tisto,
zaradi česar se ljudem politika gravža (in zaradi česar jih bo na
naslednjih volitvah težje spraviti na volišča kot letos). Da je Pahor
Erjavcu na koncu dal ministrstvo, je madež, ki ga ta vlada, pa če
bo delala še tako dobro, ne bo mogla sprati s sebe.
Kar mene pri tem najbolj moti, ni to, da si je Erjavec izpo
sloval ministrstvo. Takšno kupčevanje pač sodi k politiki.
Najbolj me moti to, da mu je Pahor dal ministrstvo za okolje.
V določenem smislu to pove o Pahorjevi vladi vse. Jemlje ji
kredibilnost, ker jemlje kredibilnost njenemu predsedniku. Ko
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je Pahor pred volitvami govoričil o tem, da bo njegova vlada
strokovna in kompetentna, se mi je zdelo to nepotrebno, morda
tudi neumno. Kakšna pa naj bo vlada? Da pa potem za ministra
za okolje predlaga človeka, o katerem vsakdo ve, da o okoljski
politiki nima pojma, in iz stranke, ki o okolju še v programu – tej
najbolj neobvezujoči literaturi – ne reče ničesar, je kraljevska
neumnost. Take vrste neumnost, ko kralj iz samega sebe naredi
dvorskega norčka. Ampak tudi to je postranskega pomena.
Bistveno je to, da predlaganje Erjavca za ministra za okolje izraža
odnos do okolja. Vsaj Pahorjev odnos do okolja, če že ne odnosa
njegove celotne vlade. Odnos do okolja pa kaže na to, kako kdo
razume dogajanje v današnjem svetu in še posebno probleme,
ki nas pestijo. Največji, ključni problem je danes prav okolje.
Vem, da primerjava iz vrste razlogov ni najprimernejša, a poglej
mo si razliko med Obamo in Pahorjem glede okolja. Obama v
teh dneh pošilja v svet bolj redka sporočila, kar pomeni, da
je tisto, kar sporoča, dobro premišljeno. V teh pretehtanih
sporočilih je okolju odmerjen izjemen pomen. V ponedeljek je
novi ameriški predsednik prek svojega predstavnika napovedal,
da se bo, ko bo prevzel položaj, s hitrimi in odločnimi ukrepi lotil
Bushevih najbolj pogubnih zakonov. Menda je njegova posebna
delovna skupina identificirala okoli dvesto takšnih zakonov.
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Eden od dveh izrecno omenjenih je tisti, s katerim je vlada v
odhajanju ponudila 1.500 kvadratnih kilometrov ekološko zelo
občutljivih zemljišč v javni lasti za iskanje nafte in zemeljskega
plina. Obama želi to vrtanje preprečiti. Sporočilo je širše: treba
je narediti konec rahljanju in razgradnji naravovarstvene zako
nodaje. Tri dni pozneje je poslal svojega predstavnika na veliko
okoljevarstveno konferenco v Washington, da bi zagotovil, da bo
nova vlada radikalno prelomila z Bushevo politiko do okolja in
se najhitreje lotila problematike podnebnih sprememb. Obama
je med volilno kampanjo večkrat govoril o ogroženosti planeta
in predstavljal 30 točk svoje okoljevarstvene politike. Zdaj za
gotavlja njeno uresničevanje. Kot prioriteto. Nisem zasledil, da
bi Pahor kaj govoril o varstvu okolja. Ni mi znano, da bi ali pred
volitvami ali po njih imenoval okoljevarstveno politiko kot eno

prednostnih nalog svoje vlade. Spomnim pa se, da so med
usklajevanjem koalicijske pogodbe eni od njegovih partnerjev
poudarjali, da je treba okoljevarstveni vidik okrepiti.
V vladi po meri časa okoljevarstvena politika ne bi bila
eno od njenih delovnih področij, pač pa vidik, s katerega bi
se koncipiralo in koordiniralo delo finančnega, gospodarske
ga, tehnološkega, prometnega in kmetijskega (in morda še
kakšnega) ministrstva. Namesto tega je Pahor postavil nad
ministra za razvoj, pardon, za “razvoj in evropske zadeve”, kar
mi diši po preteklem – če ne kar po devetnajstem – stoletju.
Okoljevarstveno politiko pa je obsodil na životarjenje ali smrt,
ker je za resornega ministra predlagal popolnega nevedneža za
to problematiko, ki je povrh tega tudi brez slehernega ugleda.
Kakšna kolosalna neodgovornost!

Kaj je torej pričakovati od nove slovenske vlade? Najbrž je zadel “žebljíco na glavíco” Milan Gregorič s člankom “Volitve v
objemu ‘puča na obroke’”, ki ga je objavil v Novem glasu 2008/40. Za razumevanje njegove sklepne napovedi je treba iti skozi
njegov zgoščeni prerez predvolilne kampanje.
Ni moj namen, da bi v tem sestavku obravnaval celovitost
vzrokov, ki so privedli do poraza pomladne opcije na volitvah,
ampak se želim dotakniti zgolj tistih potez, ki so jih skriti režiserji
vlekli iz ozadja in ki spominjajo na “puč na obroke” ter so po
membno vplivale na volilni rezultat.
Začelo se je s pučem v Delu in v Magu slabo leto pred volit
vami, kjer je levičarsko kapitalska vprega opravila temeljito
kadrovsko čistko (Danilo Slivnik, dr. Janez Markeš in skupina
Magovih novinarjev), s čimer je največja časopisna hiša spet
prišla v “prave roke” in je tako bila nared za volitve.
Sledil je alarm ob rasti ratinga Zmagu Jelinčiču, ki se je
na predsedniških volitvah približal kar 20% in bi lahko postal
odločujoč dejavnik pri oblikovanju prihodnje vladne koalicije, a
se mu je naenkrat in z velikim pompom zgodil “Sašo Peče”, ki je
SNS nekoliko razgradil in jo spravil v dopustne okvire.
Skoraj istočasno se je zgodil levi puč v SLS-u, ki je odnesel
dr. Janeza Podobnika in ustoličil levici in kapitalu naklonje
nega Bojana Šrota, odprl vrata SLS-a mladinski stranki s
povzpetniškim predsednikom Darkom Kranjcem na čelu, ki ni
niti malo skrival svojega odpora do pomladne vladne koalicije.
Spričo slabih volilnih rezultatov je sicer Šrot ponudil svoj odstop,
vendar se v pragmatični stranki, kot je SLS, stvar lahko reši tako,
da se odstop ne sprejme, in je tako volk sit in koza cela.
Nato je prišla na vrsto Nova Slovenija, ki so jo prav tako
z veliko in drago medijsko promocijo od zunaj in od znotraj
razgradile kar krščanske “zdrave sile”. V obeh primerih, pri SNS
in NSi, so morali stati v ozadju kar bogati botri, da so si lahko
privoščili tako razkošno reklamo.
S tem so bile velike priprave na volitve opravljene. Delo in
Mag sta bila kadrovsko konsolidirana in disciplinirana, Janševi
potencialni koalicijski partnerji pa se bili sesuti ali preusmerjeni
v levo. Prizaneseno je bilo le DeSUS-u, ki pa lahko še vedno

doživi svoj levi puč, tudi še po volitvah, če ne bo Karel Erjavec
dovolj razumen in bo preveč soliral.
Sledila je afera Patria, zamišljena kot milostni udarec Jane
zu Janši, ki pa ni povsem uspel, a je očitno, skupaj z ostalimi
manevri, napravil dovolj škode, da je pomladanska opcija
izgubila volitve.
Veliki dežurni čuvarji slovenske demokracije, ki jih je tako
motila domnevna Janševa avtoritarnost, so se ob javnih na
stopih obnašali, kot da tega verižnega puča ne vidijo ali ga
nočejo videti. Tej temi se je spretno izogibal tudi Borut Pahor,
za katerega sicer ne mislim, da bi imel prste vmes, vendar je
brez zadržkov pospravil sadove “v verižni puč ujetih volitev”, ki
so bile, po mojem mnenju, dobljene in “ukradene” hkrati, ter je
tako na neki način držal vrečo pri tej kraji. Legalno je sicer z njimi
vse v redu, navedeni dogodki pa resno postavljajo pod vprašaj
njihovo moralno politično neoporečnost in s tem tudi njihovo
legitimnost ter tako poglabljajo naš notrani razkol. Kakorkoli že
pa naj bi bila po želji zmagovalcev odslej naprej v deželi kranjski
zopet red in mir. Pisni mediji so spet v pravih rokah. Le še na
RTV bo treba razmere nekoliko urediti. Rdečih baronov ne bo
nihče več ogrožal ali zmerjal s tajkuni. Sindikat bo po novem
spet kooperativen. Sodniki ne bodo več stavkali. Z neokusnim
razkopavanjem množičnih grobov bomo prenehali. Zdravstva in
šolstva ne bomo več brezglavo razgrajevali s kakšnimi zasebnimi
koncesijami. Upokojencem bomo vrgli kako kost in Janković bo
dobil nazaj svojih 60 milijonov evrov. Nato se bo našla še kaka
kopija zloglasnega seznama z okrog 600 imeni, ki ga je Borut
Pahor ukazal uničiti.
Za morebitno gospodarsko stagnacijo bo kriva svetovna
finančna kriza ali pa kar prejšnja vlada, ki je premalo štedila.
In Kučan se bo po vsem tem lahko spet v miru odpravil v pokoj,
do prihodnjih volitev.

Upam, da se gospod Gregorič moti! Iskreno upam! Toda po izkušnjah, pridobljenih med leti 1992 in 2004, ko je bila na čelu
LDS (razen petmesečne Bajukove vlade od junija do novembra 2000), se bojim, da je to “upanje proti upanju”.
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Zemeljski plaz pri Vorleku (nadaljevanje)
Ko so pri “Trboveljski” spoznali, da je tudi zlata
brv odpovedala, so uprizorili neko nedeljo po radijski
oddaji neko igro, v kateri so po rudniških rovih gonili
neko slepo kobilo, ki so ji nadeli moje ime, samo, da
bi me sramotili, seveda iz maščevanja, ker so v tožbi
propadli.
Tačas so kmetje dobili več novih prič, da je rudar
jenje povzročilo usodni plaz. Med novimi pričami je bil
tudi osemdesetleten mož na smrtni postelji, ki je pod
prisego izpovedal, da je kot deček nosil očetu kosilo v
rov na sedanjem plazu, o katerem pa družba noče nič
vedeti. Oče je tedaj za družbo tesaril. Nastopile so še
druge priče, ki so nedvomno dokazale, da je rudarsko
delo povzročilo plaz, ki je potegnil s sabo hiše, vrtove
z drevjem in njive kot razmočeno maso, ki se pomika v
dolino. V svojem poročilu sem napovedal, katere hiše in
njive, ki stoje na videz še nepoškodovane, bodo postale
v doglednem času enaka žrtev plazu, ki se nadalje raz
vija. Napoved se je v nekaj letih tudi uresničila.
Pri Trboveljski družbi sem se zelo zameril. Tožba
kmetov se je pa srečno končala in družba jim je morala
škodo poravnati. Kljub zameri me je čez nekaj let Tr
boveljska ponovno klicala, ker ni bilo druge izbire.
Tu imamo zopet lep zgled, kako skuša kapital teht
nico pravice z vsemi sredstvi nagibati na svojo stran.

Narodni muzej v Ljubljani

Dragocena muzejska starina
Telefon kliče iz muzeja. Ravnatelj dr. Mal prosi, naj
nemudoma pridem v muzej, stvar je zelo važna.
Ob prihodu me čakajo dr. Mal z dr. Ložarjem in
dr. Polc, univerzitetni profesor, jurist. Dr. Mal po
jasnjuje, kako mu je uspelo z dr. Ložarjem pridobiti
za drag denar za muzej izredno dragoceno starino.
Verjetno izvira prav iz časov prihoda Slovencev v naše
kraje. O najdbi je spisal daljši članek za neko nemško
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revijo, pa tudi dr. Ložar
je obdelal starino, le z
drugega vidika.
To so trije nerazločni
reliefi na pedenj dolgih
kosih belega marmor
ja z napisi: DUX, REX,
MINETA. Dobila sta še
dvoje rimskih stremen
in del zaponke. Vse sta
kupila od nekega kmeta, ki je vse to izkopal na svoji nji
vi. Da napisa na reliefih Dux in Rex  pomenita vojvodo
in kralja, mu je jasno; ne ve pa, kaj naj pomeni napis
Mineta; morda kako slavno žensko ali vladarico?
Ogledujem surove in nerazločne reliefe: marmor
vseskozi svež, brez patine. Pomazan je le površno z
ilovico, globoke črte so še sveže, čiste. Izrazim dr. Malu
dvom v njihovo pristnost. »O tem ni dvoma,« pravi dr.
Mal. »Že to, da so kosi surovo obdelani, priča za primi
tivnost tedanjega umetnika. Kmet tudi ne zna latinsko,
ker ni hodil v šole in kje bi mogel on narediti take, sicer
zelo surove reliefe?«
»Meni se zdi,« pravim, »da umetnika, ki jih je na
redil, celo osebno poznam. Kje ste kupili te stvari?«
– Prestrašeno me gledata. »Vse sva kupila od nekega
Cerarja blizu Mokronoga,« pravi neodločno dr. Mal. –
»Na pravega sta naletela,« pravim. »Osebno ga poznam,
pijančka. Ker je reven kočar, služi denar na ta način,
da ima za pijačo. Hodil je v gimnazijo, pa je prišel le
do druge. Zna nekaj latinskih besed. Pozneje je delal
kot rudar nekaj časa na Francoskem na rudi “mineti”
(železna ruda). Sam mi je vse to pravil.« – Vsa osupla
povešata muzejska ravnatelja oči. Bila sta v zadregi.
»No, so pa vsaj rimska stremena pristna in pa za
ponka,« pravi dr. Mal. Ogledam si stremena. Železo ni
bilo ne v zemlji ne v vodi, le v dimu je bilo nekaj časa.
Sveži sledovi pile. Povem, da je delo staro kvečjemu
nekaj mesecev. Kos medi, ki naj bi bil od stare zaponke,
je le kos kake moderne priprave. Rimske zaponke so
bile iz brona in na njih bi bila od starosti patina, tu so pa
še sveži sledovi pile. Vsa poparjena povešata ravnatelja
glave in molčita. Zadaj je stal dr. Polc, se muzal in ob
prizoru užival.

Bajanica
Bajanica, nemško Wünschelrute, je leskova ali vr
bova šibica – ali tudi bakrena žica – ki jo rabijo nekateri
ljudje, da z njo odkrivajo pod zemljo vodo, rude, pre
lome in tako dalje. Čarobno palico so poznali že stari
narodi: Egipčani, Babilonci, Grki in drugi. V srednjem
veku so rabili bajanico predvsem rudarji za odkrivanje
rudnega bogastva. V ta namen jo rabijo ponekod še
danes, posebno pri iskanju vode.
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Za raziskovanje z bajanico ni sposoben vsak človek.
Le nekateri, živčno zelo občutljivi, čutijo, kako se baja
nica v rokah zgane, ko prestopijo kak pod zemljo skrit
tok vode, ali rudo, premog, votlino in podobno. Tudi
živali čutijo marsikaj, kar je človeku skrito.
Ljudje, ki čutijo sposobnost za raziskovanje z baja
nico, postajajo z vajo bolj občutljivi, obenem pa spo
znavajo tudi nepopolnost in nezanesljivost takega raz
iskovanja. Dokler je raba bajanice v naravnih mejah, je
vse v redu. Od nekdaj pa so jo rabili tudi za vraževanje
in zlorabo. Poznal sem inženirja, ki je z bajanico meril,
koliko vode preteče pod dolgim mostom, na katerem
je stal. Domišljal si je, da mu je bajanica prav povedala
(ing. F.).
Kaj je vzrok, da se bajanica v rokah raziskovalca
zgane, ni znano. So razne podmene, gotovega ni nič.
Bajaničar večkrat sam ne ve, zakaj se je bajanica zganila,
ali je bila to voda ali kaka ruda, ali zemljeski prelom
ali kraška votlina. Zato so napovedi z bajanico skrajno
negotove.
Nekaj zgledov.
Znan bajaničar je bil baron Codelli. Klicali so ga na
razne kraje, da bi jim pokazal podtalno vodo. Na par
mestih mu je res uspelo: baje pri Višnji gori in v enem
primeru v Vikrčah. V bližini je postavil v Pirničah
profesor iz Ljubljane vikend. Tudi njemu je pokazal
Codelli, kje naj koplje na vrtu, da bo prišel do vode.
Koplje vodnjak in ga sproti betonira. Že je bil kakih 12
m globoko, vode pa nikjer. Pokličejo me in vprašajo za
svet. Vodnjak so kopali v produ, kjer je vsako upanje na
vodo izključeno. Svetoval sem, naj napravijo kapnico
s filtrom.
Drug primer. Blizu pobočja Šmarne gore izvira ob
cesti močan studenec. Priteka iz Šmarne gore. Par sto
metrov od studenca stojita dve vili. Tudi tu je pokazal
baron Codelli, kje naj gospodarja kopljeta, da bosta
prišla do talne vode. Vode nikjer. Pošljejo pome. Ko
pridem, zagledam že od daleč velikanski kup črnega
karbonskega škriljavca poleg izkopanega vodnjaka.
Potožita mi, da sta dala kopati, če se prav spominjam,

kakih 18 m globoko, stroški so zelo narasli, vode pa ni.
Povedal sem jima, da kopljejo v karbonskem škriljavcu,
ki je za vodo neprepusten in je ponekod debel do 5
kilometrov. Vse delo je bilo prazno. Pokažem jima malo
dalje ob bregu, kjer naj poskusita. Res sta tam napravila
zajetje in sta bila vesela dobre vode.
Klican sem bil na ogled terena pri Celju. Baron
Codelli je na travniku ob Savinji zataknil s palico me
sto, kjer naj bi izvirala termalna voda. Ogledam si to
mesto: oddaljeno je od reke le kakih deset korakov in
nad gladino vode samo dobrega pol metra. Če bi na
tem mestu izvirala topla voda, bi prav gotovo prodrla
na površje travnika skozi hladno podtalno vodo, ker je
topla voda lažja. Pa ni bilo nikakega sledu. Rekel sem
gospodarju, da se lahko sam prepriča. Naj na mestu
skoplje pol metra globoko jamo in če je res tu terma,
bo voda v jami topla. Seveda je ni bilo. Napovedovanje
z bajanico je skrajno nezanesljivo.
Vendar se včasih posreči. Profesor ing. Gostiša na
rudarskem oddelku Univerze je prej služboval v Varešu.
Pripovedoval je tole. Nekega dne rudniški vodovod ni
več dal vode. Kje je cev počena ni bilo mogoče določiti,
ker je potekala napeljava v produ in voda ni prišla na
površino. Kar se domisli ing. Gostiša, da bi poiskali
mesto poškodbe z bajanico. Od uslužbencev ni bil
nobeden za to sposoben, pač pa imajo v pisarni močno
histerično ženšče. Tej bodo dali bajanico v roke in jo
bodo vodili z zavezanimi očmi ob napeljavi. Tako tudi
store. Ko jo tako vodijo, pove naenkrat dekle, da se je
šibica močno zganila. Peljejo jo po ovinku še enkrat na
isto mesto. Zopet isti pojav. Tu dajo kopati in res pridejo
do prelomljene cevi, kjer je voda odtekala.
Profesorju dr. Hinterlechnerju je bilo na Dunaju
naročeno, naj preizkusi neko svetovno znano bajani
čarko, ki z bajanico določi sestavine vsaki rudnini.
Postavi ji v vrsto razne rudnine in ji naroči, naj zapiše,
kar bo o vsaki določila. Da pa ne bi brala telepatično
njegovih misli, se obrne proč in misli na vse druge
stvari. Ko je končala, je bilo vse napak določeno. Ni
mogla telepatično izrabiti njegovega znanja.

na dan umre
25.000 nedolžnih otrok
Unicef je sprožil akcijo “Verjemite v ničlo”
Na svetu zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih
potrebščin vsak dan umre 25.000 otrok, kar je sramot
na in nepotrebna številka.
Organizacija združenih narodov od leta 1953 20.
november zaznamuje kot svetovni dan otrok. General
na skupščina Združenih narodov je 20. novembra
1959 sprejela deklaracijo o otrokovih pravicah, na
isti dan 30 let pozneje pa so sprejeli še konvencijo o
otrokovih pravicah. S temi dokumenti so bili otroci

opredeljeni kot imetniki posebnih pravic, države pa
so zavezali k minimalnemu uresničevanju pravic in
svoboščin otrok.
Unicef se bori proti smrti. Čeprav imajo otroci z
zgoraj omenjenimi dokumetni zagotovljene nekatere
pravice, pa jih je veliko preveč še vedno žrtev pomanj
kanja, bolezni, vojsk in drugih grozot. Na Unicefu so
tako letos začeli kampanjo, ki so jo poimenovali “Verjemite v ničlo”, s katero hočejo vse svetovne vlade
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prepričati, naj pripomorejo k temu, da se bo število
dnevnih otroških smrti zmanjšalo iz 25.000 na nič,
čeprav niso določili, do kdaj.
»Ti otroci ne umirajo zaradi neozdravljivih bolezni, ampak jih pokopljejo bolezni, kot so driska,
pljučnica, ošpice ali malarija – bolezni, katerih zdravljenje ali preventiva stane nekaj penijev,« so povedali
pri Unicefu. »Neopravičljivo in nesprejemljivo je, da
nemočni otroci še vedno umirajo, medtem ko ima ves
svet dovolj sredstev, da jih reši,« so še zapisali.
Število smrti se zmanjšuje, a to ni dovolj. Kljub groz
ljivim in skrb vzbujajočim podatkom je mogoče zaznati
zmanjševanje števila otroških smrti. Leta 1980 je bilo
na svetu 14,6 milijona otrok, ki so umrli pred petim

letom starosti, kar je bilo približno 40.000 smrti na
dan. Leta 1990 se je številka zmanjšala na 12,7 milijona
mrtvih otrok, lani pa je ta številka znašala približno 9,2
milijona, kar pomeni, da se število mrtvih otrok kljub
dolgoletnim konfliktom ter razsajanju virusa HIV in
Aidsa zmanjšuje.
Unicef si prizadeva za zmanjšanje otroških smrti
predvsem v državah tretjega sveta s cepljenji, dobav
ljajo jim prevleke za postelje, ki preprečujejo napad
komarjev, ki širijo malarijo in k hrani dodajajo vitamin
A. Cena osnovnega paketa za cepljenje, ki vključuje
cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, tetanusu in
meningitisu in pripomočke za cepljenje, je približno
17 dolarjev.

misijonski pomenki
V soboto, 8. novembra, je g. Rudi Knez praznoval
90. rojstni dan. V nedeljo, 9. novembra je bila zanj
sveta maša darovana v naši cerkvi Marije Vnebovzete.
Po maši mu je g. župnik čestital k visokemu rojstnemu
dnevu. Nato so mu člani organizacij, kjer je pomagal v
življenju med nami, prišli čestitat in se mu zahvalit za
vso pomoč, ki jo je nudil.
Tudi Misijonska znamkarska akcija se je iskreno

zahvalila za njegovo delo, ki ga je kot blagajnik vestno
opravljal do zadnjih težkih let po nesreči v Jeruzalemu,
ko se je življenje precej spremenilo.
Bog ga ohrani med nami še mnogo let, je želja nas
vseh. Za vso pomoč pa: Bog poplačaj.
Prav lep pozdrav od vseh sodelujočih in
Marice Lavriša

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $150: J. Kepic; $80: P. Machek; $60: RM. NovakLeger, A. Zupanc, H. Zupancic; $50: C. Leskovar, J. Tegel, J. Bevec, M.
Krnec, M. Ravnik, I. Cenkar; $40: I. Antolin; $30: J. Kosir, I. Zakrajsek,
M. Stefancic, C. Kermavner; $20: M. Klemenc, M. Mohar, H. Smolej,
S. Korosec, M. Tiedman; $10: M. Novak.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: $80: M. Haklin; $50:
A. Sever, M. Ravnik; $40: S. Sovan;
$30: M. Stefancic; $25: RM Novak-Leger, J. Horvat; $20: V. Judnic,
J. Gustin, A. Remec, M. Simrayh, M. Zakelj, I. Zakrajsek, dr. V. F. Mersol;
$10: M. Kucic, M. Novak, J. Samanich, K. Samanich.
ZA CERKEV: $100: P. Rozman; $25: dr. V. F. Mersol, F. Lovsin;
$20: I. Zerdin; $15: J. Kepic; $10: M. Klemenc, R. Staric, M. Tiedman;
$8: H. Smolej.
ZA SAMOSTAN: $50: I. Zerdin, J. Gorsic; $25: A. Zupanc, dr. V.
F. Mersol $10: M. Klemenc, M. Zakelj.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30: SWU #2; $10: M.
Zakelj.
ZA LUČKE: $6: M. Tiedman; $5: J. Bevec; $4.50: M. Stefancic;
$3: P. Machek; $3: H. Smolej.
ZA MISIJONE: $50: I. Cenkar; $10: M. Klemenc, G. Bucik; $4:
M. Tiedman.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: R. Staric; $25: dr. V. F. Mersol.
DAR LISTU AM: $80: L. Burjes $50: J. Tegel, N. Puc; $40: H.
Zupancic; 30: S. Mrva, J. Gorsic, F. Lovsin;
$25: A. Zupanc, I. Zakrajsek, dr. V. F. Mersol; $20: I. Antolin, G.
Bucik; $15: J. Kepic, R. Staric; $10: I. Babic, M. Klemenc, M. Mohar,
J. Kosir, C. Kermavner, M. Krnec, S. Korosec, I. Zerdin, M. Tiedman,
T. Glavac, M. Kocjan; $5: J. Bevec.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
IVANKA GOSTICH, Euclid, OH
FRANK ORAŽEM, Manhattan, KS
MARY BALAŽIC, Tinley Park, IL

