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Groblje so vasica, danes del naselja Rodica prav ob železniški progi Ljubljana – Kamnik, spadajo pa pod župnijo Domžale. 
Prva omemba cerkve na naslovni strani, posvečene sv. Mohorju in Fortunatu, zavetnikoma oglejskega patriarhata, je iz leta 1526. 
V drugi polovici 18. stoletja je cerkev postala največje kranjsko središče čaščenja zavetnice kmetov sv. Notburge. Takrat je bila 
stara gotska cerkev prezidana v baročno, kateri je vso notranjost poslikal s freskami baročni slikar Franc Jelovšek. Danes velja 
cerkev sv. Mohorja in Fortunata za enega najlepših spomenikov baročne umetnosti na Slovenskem. Do nje vodi 200 metrov dolg 
lipov drevored. Poleg cerkve so leta 1920 slovenski lazaristi postavili svoj misijonski zavod s kapelo sv. Vincencija in misijonsko 
tiskarno. Iz tega zavoda je izšlo lepo število redovnih poklicev, med njimi tudi duhovnik in skladatelj Lojze Mav ter bivši ljubljanski 
nadškof, sedaj kardinal dr. Franc Rode. Vse: zavod, posestvo in cerkev je bilo leta 1948 nacionalizirano. Cerkev je tri leta služila 
za skladišče kmetijskega posestva, nato do leta 1978 samo za koncerte, nato pa postopoma za bogoslužje. Župniji v Jaršah je bila 
vrnjena dokončno leta 1996. Zemljišče in zgradbe lazaristov pa so bile denacionalizirane in delno izplačane, delno pa je vprašanje 
še odprto, ker zemlja ni dokončno izmerjena.

Februar se letos začenja s 4. navadno nedeljo, naslednji dan pa praznujemo svečnico (2.), ki je spomin Jezusovega darovanja 
v templju, kakor je to predpisovala starozavezna postava. Sveta Družina se je ob Jezusovem rojstvu podvrgla vsem starozaveznim 
predpisom in že s tem dokazala, kar je pozneje Kristus sam izjavil, da ni prišel odpravit postave, ampak dopolnit. Na god sv. Blaža 
(3.) delimo blagoslov sv. Blaža proti boleznim grla. Seveda pa je prejemanje blagoslova brez resničnega življenja po veri samo 
praznoverje. Konec februarja pa je letos zaznamovan z začetkom postnega časa, saj je 25. pepelnica, dan ko je za odrasle pred-
pisan strogi post. Pomembnejši godovi v februarju pa so: škof in mučenec Blaž (3.), priprošnjik pri boleznih grla; isti dan goduje 
frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona, ki je po papeževem naročilu v 13. stoletju navezal stike s Kitajsko; frančiškan Jožef 
Leoniški (4.); sicilska devica in mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); redovnica Koleta 
(7.); redovnik Hieronim Emiliani (8.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica in rodna sestra sv. Benedikta Sholastika (10.); 
Lurška Mati Božja (11.); mučenec Janez iz Triore (13.); slovanska apostola Ciril in Metod (izven Slovenije) in mučenec Valentin 
(14.); sedem ustanoviteljev servitov (17.); dominikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani 
(21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.) in opat Roman (28.).
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Pa četudi domovini dobro želimo in smo pripravljeni po svoji moči 
pomagati, je vendar sam Bog tisti, ki more domovini dati vse, kar ji k časti in 

sreči služi, pa vse hudo od nje odvrniti.
bl. Anton Martin Slomšek

Če na svečnico sneži,
se vigred že glasi.

Svečnica zelena,
velika noč snežena.

O svečnici mušice,
pozneje še rokavice.

Na svečnico in Blaževo lepo,
veliko v jeseni vina bo.

FEBRUAR – SVEČAN

			1	 N	 4. NAVADNA NEDELJA;	Peter	Antiohijski,	pušč.;
			2	 P	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);	Simeon	in		
		 	 Ana;	Teofan	Venard,	muč.;
			3	 T	 Blaž,	šk.,	muč.;	Odorik	iz	Pordenona,	red.;
			4	 S	 Andrej	Corsini,	šk.;	Jožef	Leoniški,	red.;	Hraban		
		 	 Maurus,	šk.;	Janez	de	Britto,	muč.;
			5	 Č	 Agata,	dev.,	muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;
			6	 P	 Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	tov.,	japonski	muč.;
			7	 S Egidij	od	sv.	Jožefa,	red.;	Koleta,	red.;

			8	 N	 5. NAVADNA NEDELJA;	Hieronim	Emiliani,	red.;		
		 	 Janez	de	Matha,	red.	ust.;	Jakoba	Frangipani,	red.;
			9	 P	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;	Sabin,	šk.;
	10	 T	 Sholastika,	dev.;	Viljem,	pušč.;	Sotera,	dev.,	muč.;
	11	 S	 Lurška	Mati	božja,	Cedmon,	red.;	Saturnin,	muč.;
	12	 Č	 Evlalija,	muč.;	Benedikt	Anianski,	op.;	Meletij,	šk.;
	13	 P	 Katarina	Ricci,	dev.;	Gregor	II.,	pap.;	Janez	iz		 	
		 	 Triore,	muč.;	Kristina	Camozzi,	red.;
	14	 S Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven Sloveni- 
   je).;	Valentin	(Zdravko),	muč.;

	15	 N	 6. NAVADNA NEDELJA;	Jordan	Saški,	red.;
	16	 P	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;
	17	 T	 Sedem	ustanoviteljev	servitov.;	Luka	Belludi,	red.;
	18	 S	 Simeon,	šk.,	muč.;	Angelico	da	Fiesole,	red.,	slikar;
	19	 Č	 Konrad	Confalonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;
	20	 P	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;	Evherij,	šk.;
	21	 S Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Eleonora,	kraljica.;

	22	 N	 7. NAVADNA NEDELJA;	Sedež	apostola	Petra.;
	23	 P	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Romana,	spok.;
	24	 T	 Matija,	ap.	(v Sloveniji);	Sergij,	šk.;
	25	 S	 PEPELNICA;	Feliks	II.,	pap.;	Tarazij	(Taras),	šk.;
	26	 Č	 Egiptovski	mučenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	dev.;
	27	 P	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;
	28	 S Roman,	op.;	Ožbolt,	šk.;	Hilarij,	pap.

UREDNIK VAM
Kot	boste	opazili,	je	zasnova	te	številke	nekoliko	

drugačna	od	običajne.	Kar	nekaj	strani	sem	posvetil	
bližajoči	se	izpolnjeni	stoletnici	odkar	je	Ave	Maria	
začela	izhajati.	Upam,	da	vas	ta	zgodovinski	prerez	
ne	bo	dolgočasil,	res	pa	je,	da	sem	ponatis	člankov	
izbral	pač	po	svojem	okusu.	Sicer	je	pa	to	ne	samo	
pravica,	ampak	tudi	dolžnost	urednika.

Novo	leto	nam	ni	prineslo	kakšnih	lepih	napove
di	za	prihodnost	–	svetovna	gospodarska	kriza	ne	le,	
da	še	vedno	traja,	ampak	po	sodbi	izvedencev	niti	še	
ni	dosegla	najnižje	točke.	Tudi	zima	nam	letos	prav	
nič	ne	prizanaša,	čeprav	vremenoslovci	trdijo,	da	bo	
to	leto	najtoplejše	od	dolgega	povprečja	preteklih	
let.	Marsikomu,	tudi	meni	sploh	ni	jasno,	kako	naj	
trditev	o	globalnem	ogrevanju	našega	planeta	spravi	
v	sklad	s	čudnim	hladnim	vremenom,	ki	smo	ga	zad
nje	čase	deležni.	Sicer	pa	pravijo,	da	je	segrevanje	
in	ohlajevanje	celotnega	planeta	kot	nekakšno	utri
panje,	le	da	posamezen	utrip	traja	stoletja	dolgo.

Glavna	lemontska	novica	je,	da	so	našemu	gvardi
janu	p. Metodu Ogorevcu	odkrili	raka,	upajmo,	da	
še	 pravočasno.	 Operacijo	 je	 že	 prestal	 in	 menda	
niti	ni	bile	prehuda,	čaka	ga	pa	še	kemoterapija,	ki	
ni	 ravno	 prijetna	 reč.	 Vsekakor	 ga	 priporočam	 v	
molitev.	 Stanje	p. Vendelina	 je	 v	 glavnem	 nespre
menjeno,	imam	pa	vtis,	da	je	čedalje	bolj	odsoten.	
V	glavnem	sploh	ne	reagira,	tako	da	se	sprašujem,	
koliko	dojame,	kar	mu	pripovedujem.	V	domu	ima	
vso	oskrbo,	postrežbo	in	nadzor	24	ur	na	dan,	česar	
mu	doma	pač	ne	bi	mogli	nuditi.	Kljub	(navidezni?)	
odsotnosti	ga	obiščem	vsak	dan,	da	vsaj	tako	ostane	
povezan	s	samostanom,	ki	ga	je	dokaj	let	vodil.

Februarja godujeta:	P. Blaž Chemazar	(3.)	in	
P. Metod Ogorevc	(14.).	Ker	pa	praznik	sv.	Cirila	in	
Metoda	v	Sloveniji	praznujejo	5.	julija,	se	je	p.	Metod	
odločil,	da	bo	godoval	dvakrat	na	leto.

Umrli so februarja:	 P. Beno Korbič	 (2.	 febr.	
2002);	P. Leonard Bogolin	(3.	febr.	2000);	P. Pashal 
Esser	(5.	febr.	1937);	P. Aleksander Urankar	(9.	febr.	
1958);	P. Alfonz Miklavčič	(10.	febr.	1931);	P. Kalist 
Langerholz	 (16.	 febr.	 2002);	 Br. Fidelis Jagodic	
(23.	febr.	1934);	P. Bonaventura Sovinski	(27.	febr.	
1930).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir!

Tole	pišem	v	začetku	januarja.	Čez	nekaj	dni	bo
mo	imeli	sestanek,	na	katerem	se	bo	odločila	nadalj
na	 usoda	 Ave	 Maria.	 Vsekakor	 pa	 bo	 za	 zaključek	
stotega	 letnika	 redno	 izšla	 še	 marčeva	 številka.	
Bodočnost	je	pa	v	Božjih	rokah.

P. Bernardin
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Drugi vatikanski cerkveni zbor je poudaril posebno razsežnost 
ljubezni, ki nas po Kristusovem zgledu kliče, da gremo zlasti k ubogim: 
»Kakor je Kristusa Oče poslal, da bi ‘prinesel blagovest ubogim’ (Lk 
4,18), ‘prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno’ (Lk 19,10), tako Cerkev 
obdaja z ljubeznijo vse tiste, ki jih tare človeška slabost; še več, v 
ubogih in trpečih spoznava podobo svojega ustanovitelja, ubogega 
in trpečega, si prizadeva za lajšanje njihove bede in hoče služiti v njih 
Kristusu« (Luč narodov, 8).

Vprašanje uboštva vedno bolj dobiva verski pomen. Bog govori o 
»svojih ubogih« (prim. Iz 49,13), ki jih lahko istovetimo z »Izraelovim 
ostankom«, ponižnim in ubogim ljudstvom, kot ga imenuje prerok 
Sofonija (Sof 3,13). Tudi o bodočem Mesiju je rečeno: »Pravično bo 
sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi« (Iz 11,4).

V novi zavezi pa se ubogim oznanja blagovest osvoboditve, kot po-
udarja sam Jezus, ko nase obrne Izaijevo prerokbo: »Duh Gospodov je 
nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal 
me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane 
na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu« (Lk 4,18). /.../

Evangeljska doslednost je v zgodovini navdihnila številne Je-
zusove učence, da so prodali vse svoje imetje in ga razdelili med 
reveže. Tako uboštvo postane krepost, ki lajša usodo ubogih, obenem 
pa se spreminja v pot duhovne popolnosti, na kateri si človek pri-
dobiva neizčrpen zaklad v nebesih (Lk 12,32-34). Gmotno uboštvo 
pa ni nikoli cilj samemu sebi, ampak le sredstvo hoje za Kristusom, 
ki, kot pravi sv. Pavel v pismu Korinčanom, »je bil bogat, pa je zaradi 
nas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu« (2 Kor 

8,9).
Moram še enkrat o-

pozoriti na to, kako so 
ubogi danes izziv zlasti 
za bogate narode, ker 
milijone ljudi živi v nečlo-
veških razmerah, številni 
pa dobesedno umirajo 
od lakote. Tem bratom 
ni mogoče oznanjati Bo-
ga Očeta, ne da bi se v 
Kristusovem imenu za-
vzemali za pravičnejšo 
družbo. Cerkev se je ve-
dno, še posebej pa s 
svojim družbenim naukom, od okrožnice Rerum novarum do okrožnice Ob stoletnici, 
prizadevno soočala s stvarnostjo najbolj revnih. Vsako življenjsko okoliščino je treba 
doživljati kot novo priložnost za odločno spreobrnjenje src, da bo Sveti Duh prebudil 
v tej smeri nove pričevalce. Kristjani bodo morali – skupaj z vsemi ljudmi dobre volje 
– z ustreznimi gospodarskimi in političnimi programi prispevati k nujnim strukturnim 
spremembam, da si bo človeštvo opomoglo od revščine.

LJUBEZEN DO UBOGIH
Janez Pavel II.

P. Vladimir Kos – Tokyo

KOLIKOR LET, TOLIKO DRAGULJEV!
Ave Marija, to zvon, ki nam poješ

z zvoji slovenskih besed o stvareh,
danim človeku v korist in opoj,
tolikrat ranjenih, skrivljenih v grehu.

Vedno nas vodiš k studencem Ljubezni,
k veri v Gospoda, ki naš je Zaklad.
Stavki slovenski najlepša so vez,
Dolgim stoletjem navkljub – zmeraj mladi.

Eden smo narod v jeziku in veri,
tudi ko gremo v tujino živet.
Svet je pač takšen, prežet od razmer.
Eno ostane: vsak mora umreti.

Mama Marija stoji ti ob strani –
trs je srce, ki je brez milosti.
Toliko let se postavljaš nam v bran,
toliko let bogatiš nam uvide.

Amerikansko doživljaš življenje –
naš je Gospod posvetil cel svet:
vsakemu narodu vrnil jesen,
sen, ki ga Smrt je hotela prekleti.

Radi imamo te, Ave Maria!
Tvoj jubilej nam je v živi ponos.
Tvoj nas enkraten uspeh veseli.
Hvala Bogú, ki je vir vse modrosti!

Iskra prav drobna še plamen zaneti –
bodi kot iskra za naše srce!
Stroji, rakete, za v žep internet…
Cilj pa ostane: v Ljubezni živeti!

Amerikansko še enkrat ti demo:
Congratulations! And God be with you!
Če bi lahko nosila diadem…
Koliko let bi bilo za dragulje…
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NEDELJSKE MISLI
1. februar
4. navadna nedelja
JEZUS UČI Z OBLASTJO
Mr 1,21-28

Ko	po	Markovem	sporočilu	Jezus	na	začetku	svojega	
oznanjevanja	v	shodnici	v	Kafarnaumu	izžene	hudob
nega	 duha,	 je	 to	 potrdilo	 njegovega	 programskega	
oznanila:	»Čas	se	je	dopolnil	in	Božje	kraljestvo	se	je	
približalo.«	Prihod	Božjega	kraljestva	je	namreč	začetek	
konca	vlade	zla.	To	se	je	zgodilo,	ko	je	v	shodnici	učil,	
kar	je	bila	pravica	vsakega	odraslega	Juda.	Vendar	je	
učil	drugače	kot	pismouki,	ki	so	se	omejevali	zgolj	na	
legalistično	 razlago	 Postave:	 učil	 je	 kakor	 nekdo,	 ki	
ima	 oblast.	 To,	 da	 so	 njegovi	 poslušalci	 strmeli	 nad	
njegovim	 čudežem	 in	 naukom,	 jasno	 pove,	 da	 se	 še	
niso	 zavedali,	 s	 kom	 imajo	 opravka.	 Tudi	 hudobni	
duh	tega	še	ni	vedel,	zato	ga	imenuje	svetnika	božjega,	
torej	Mesija	v	starozaveznem	pomenu	besede.	Toda	v	
njegovem	kriku:	»Si	prišel,	da	nas	pogubiš?«	odmeva	
ves	obup	peklenske	vojske.	Ta	sicer	še	vedno	deluje	v	
brezupnem	boju	proti	Bogu	skozi	vso	zgodovino,	tudi	
v	našem	času,	toda	njena	tragika	je	v	tem,	da	ve,	da	ne	
more	zmagati.	Poskuša	pa	si	vsaj	pridobivati	druščino	
za	svoje	temno	kraljestvo,	ki	pa	je	prav	tako	obsojeno	
na	dokončno	uničenje,	ko	bo	ustvarjeno	novo	nebo	in	
nova	zemlja,	kakor	je	to	jasno	napovedano	v	Razodetju,	
zadnji	knjigi	Nove	zaveze.

8. februar
5. navadna nedelja
OZDRAVLJAL JE BOLNIKE
Mr 1,29-39

Odlomek	o	 ozdravljanju	 bolnikov	 je	 sestavljen	 iz	
treh	različnih	delov.	Najprej	gre	za	ozdravljenje	Petrove	
tašče.	Za	to	ozdravljenje	je	značilno,	da	se	ne	zgodi	več	
v	shodnici,	kakor	prejšnja,	ampak	na	domu.	Vsekakor	
pa	se	še	vedno	zgodi	v	soboto,	čeprav	so	farizeji	tisti	
dan	že	očitali	Jezusu,	da	v	soboto	ne	bi	smel	ozdravljati.	
Druga	ozdravljenja,	za	katerih	število	ne	zvemo,	se	zgode	
že	po	sončnem	zahodu,	torej	ko	je	sobota	že	minila,	in	
to	na	prostem,	tako	rekoč	mimogrede.	Zadnji	del	pa		
govori	o	Jezusovi	prečuti	noči	v	molitvi	in	odločitvi,	
da	 gre	 v	 bližnje	 kraje,	 kjer	 svoje	 učence	 povezuje	 z	
ozdravljanjem.	Kakor	koli	gledamo,	vedno	ugotovimo,	
da	so	bili	čudeži	nad	človeškim	telesom	pri	Jezusu	ve
dno	storjeni	nekako	mimogrede	–	glavno	je	bilo	vedno	
učenje,	torej	oznanjevanje.	Če	pa	pri	tem	upoštevamo	
še	Jezusovo	izjavo,	da	se	mu	ljudje	zde	kakor	ovce	brez	
pastirja,	torej	nevedni	in	nepoučeni,	lahko	ugotovimo,	
da	gre	pri	ozdravljanju	telesnih	bolezni	v	bistvu	za	isto	
stvar:	zdraviti	je	treba	celotnega	človeka.	Medicina	je	
to	že	davno	odkrila,	v	vsakdanjem	življenju	pa	se	tega	
le	premalo	zavedamo.	Kot	je	pri	vzgoji	treba	skrbeti	za	
celotnega	človeka,	mora	tudi	skrb	za	zdravje	obsegati	
telesno	in	duhovno	plat	posameznika.

15. februar
6. navadna nedelja
JEZUS OZDRAVI GOBAVCA
Mr 1,40-45

Ozdravljenje	 gobavca	 je	 popolnoma	 drugačno,	
kot	prejšnji	Jezusovi	čudeži.	Evangelist	ne	uporablja	
besede	“ozdraviti”,	ampak	“očistiti”.	Gobavost	v	Jezuso
vem	 času	 ni	 pomenila	 samo	 bolezni,	 kot	 vse	 druge,	
ampak	tudi	obredno	nečistost,	ker	je	gobavca	izključilo	
iz	 človeške	 družbe	 in	 ga	 prisililo	 v	 osamljenost	 na	
njenem	robu.	Danes	bi	rekli,	da	je	to	bila	krivica	do	
bolnega	človeka,	v	tedanji	družbi	pa	se	je	tega	očitno	
zavedal	samo	Jezus,	zato	evangelist	pri	opisovanju	Je
zusa	ne	poudari	samo	njegove	usmiljenosti,	ampak	tudi	
užaljenost	–	pa	ne	zaradi	bolnika,	ampak	zaradi	odnosa,	
ki	ga	je	imela	družba	do	njega.	In	ko	ga	ozdravi,	poroča	
evangelist,	mu	naroči,	naj	se	gre	pokazat	duhovniku	in	
prinese	običajni	dar,	da	bo	»njim«	v	pričevanje.	Katerim	
»njim«?	Očitno	tistim,	ki	jim	je	bila	glavna	skrb,	da	se	je	
starozavezna	postava	izvajala	z	vso	strogostjo,	ne	glede	
na	to,	koliko	je	pri	tem	prizadeta	bolnikova	osebnost	
in	njegove	pravice.	Očistiti	ga	torej	pomeni	vrniti	mu	
položaj,	ki	mu	v	družbi	pripada.	Gobavosti	modernega	
časa,	ki	izrine	človeka	iz	družbe	in	ga	postavi	na	njen	
rob,	nikakor	ne	manjka.	Dali	bi	ji	lahko	različna	imena:	
revščina,	neuspeh,	rasa,	politična	pripadnost,	vera…	In	
ni	treba	gledati	samo	revne	države,	kjer	se	večina	bori	
za	obstanek	in	živi	pod	pragom	revščine.	Tudi	v	najbolj	
razvitih	deželah	take	gobavosti	kar	mrgoli.

22. februar
7. navadna nedelja
SIN ČLOVEKOV ODPUŠČA GREHE
Mr 2,1-12

Ozdravljenje	 mrtvoudnega	 nosi	 med	 poročili	 o	
raznih	ozdravljenjih	spet	svoje	sporočilo.	Najprej	je	tu	
omemba,	da	se	je	zgodilo	vpričo	množice	–	toliko	jih	
je	bilo,	da	so	morali	nosači	razdreti	streho	in	bolnega	
spustiti	 pred	 Jezusa,	 kar	 seveda	 pri	 načinu	 gradnje	
v	 tistih	 podnebnih	 razmerah	 ni	 bil	 kakšen	 poseben	
problem.	Drugo	je	poudarek,	s	katerim	Jezus	pohvali	
vero	tistih,	ki	so	bolnega	prinesli.	Njihova	vera	je	tista,	
ki	povzroči,	da	Jezus	bolnemu	najprej	odpusti	grehe	
in	šele	na	godrnjanje	navzočih,	češ	da	si	jemlje	pravico,	
ki	mu	ne	gre,	svoje	odpuščanje	potrdi	tudi	s	telesnim	o
zdravljenjem.	Vse	se	dogaja	vpričo	množic	–	tudi	danes,	
ko	človek	kljub	vsemu	poudarjanju	zasebnosti	ne	more	
izpod	vpliva	družbe,	ki	vse	presoja,	vse	kritizira	in	v	
neki	obupni	samoobrambi	rine	na	rob	tistega,	ki	ne	tuli	
z	volkovi.	Jezusu	za	ozdravljenje	bolnega	zadošča	vera	
nosačev:	družba	torej	more	in	mora	s	svojim	zgledom	
in	svojim	odnosom	skrbeti	za	posameznika.	Preden	
poskrbi	 za	 telesno	 zdravje,	 Jezus	 bolnemu	 najprej	
odpusti	grehe.	Ali	ni	v	tem	dovolj	jasen	poudarek,	čemu	
je	v	življenju	treba	dajati	prednost?	Da	navzoči	zaradi	
Jezusove	izjave	godrnjajo,	spet	odseva	v	našo	družbo,	
ki	je	nasprotno	razpoložena	do	vsega,	kar	teče	izven	
ustaljenih	kolesnic.	Kdaj	se	bomo	torej	zavedeli	in	tudi	
mi	rekli:	»Nikoli	nismo	videli	kaj	takega?«
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

Kdor	hoče	Barijce	dodobra	poznati,	mora	biti	pri	njih	
vsaj	eno	leto,	v	mesecih	izobilja,	pa	tudi	v	času	lakote.

V	začetku	deževne	dobe	so	prav	dostojni	ljudje.	Vse	
dela,	vse	koplje	z	železno	rovnico,	nasajeno	na	dolg	dr
žaj;	vse	sadi	in	seje.	Razen	dure	imajo	še	neko	drugo	
žito,	ki	ima	še	bolj	drobno	zrnje	kakor	proso.	Takrat	po	
ves	dan	ne	uživajo	drugega	kakor	malo	mleka	ali	nekaj	
požirkov	domačega	piva,	ker	so	žito	hranili	samo	za	
setev	in	so	zdaj	zaloge	do	malega	prazne.	Vendar	pojo	
in	vriskajo,	četudi	jim	pot	curkoma	lije	po	črnem	licu.	
Zvečer	jih	doma	čaka	nekoliko	dure	ali	pa	neke	druge	
prav	 borne	 jedi	 iz	 drevesnih	 listov,	 ki	 jih	 kuhajo	 na	
mleku.	–	To	delo	pa	ne	traja	dolgo,	kvečjemu	dva	tedna.	
Potem	imajo	moški	dva	ali	tri	mesece	mir.	To	je	čas	la
kote.	Popravljajo	si	kočo,	da	se	v	deževju	ne	zruši,	ali	pa	
hodijo	za	čredami,	polegajoč	po	sencah.	Ponoči	morajo	
varovati	mlade	setve	pred	povodnimi	konji,	zato	vso	
noč	kričijo	in	tolčejo	na	železne	predmete.	Ubiti	pa	po
vodnega	konja	ne	morejo,	ker	za	to	nimajo	zadostnega	
orožja.	Ko	setev	zori,	morajo	paziti	na	tatove,	ker	če	se	
kakšen	izstradanec	skrivaj	priplazi	v	visoko	duro,	čepi	
v	njej	tudi	več	dni	in	zoblje	na	pol	zrelo	zrnje.	Kakšen	
se	je	tako	natlači,	da	mu	poči	želodec.

Ko	je	setev	srečno	dozorela,	je	na	Bárijskem	veliko	
veselje.	 Vsa	 družina	 gre	 žet.	 Porežejo	 pa	 duri	 samo	
gorenji	del	 s	 storžem.	To	znosijo	domov	 in	shranijo	
v	 pletenih	 košarah.	 Za	 kuho	 in	 peko	 ženske	 storže	
sproti	ružijo.	–	Potem	pa	ženske	spet	počivajo,	dokler	
ne	začno	v	drugo	saditi	in	sejati.	Od	vseh	zamorcev	ob	
Belem	Nilu	imajo	namreč	samo	Barijci	dvojno	setev,	
a	druga	ni	tako	velika	kakor	prva.	Dozori	 jim	konec	
novembra.	Do	takrat	so	prvo	žetev	že	pojedli,	z	drugo	
so	pa	še	prej	pri	kraju.	Ob	novem	letu	ima	malokdo	kaj	
žita,	razen	za	seme.	Tedaj	se	prično	zanje	posebno	hudi	
meseci.	Pri	vsaki	kupčiji	zahtevajo	“nameček	za	lakoto”.	
Mnogi	gredo	zdoma	za	težake	in	za	nosače	trgovcem	s	
slonovino.	V	aprilu	in	maju	je	glad	na	višku.	Mnogi	tako	
shujšajo,	da	jih	je	sama	kost	in	koža.	Nekateri	pomrjejo;	
nekatere	pobijejo	člani	lastne	družine	in	jih	vržejo	v	
Beli	Nil.	Matere	zadavijo	svoje	otroke,	ker	jih	nimajo	
s	čim	preživljati.	Tiste	mesece	se	mnogo	sliši	o	tatvi

nah,	ropih	in	pobojih;	vse	poskušajo,	da	ne	poginejo	
od	stradanja.	Srečen	tisti,	ki	ima	dobro	molzno	kravo!	
Drugi	se	hranijo	s	travo	in	drevesnimi	listi,	ki	jih	sku
hajo	in	pustijo	preko	noči,	da	se	nekoliko	omehčajo.	
Divjačine	tam	zaradi	gostih	naselij	skoraj	ni.

Velik	del	krivde	za	njihov	stradež	ima	njihova	zem
lja,	ki	zahteva	mnogo	moče;	če	nekaj	tednov	mine	brez	
dežja,	 usahnejo	 večkrat	 cele	 njive.	 Tudi	 so	 pregosto	
naseljeni.	Tam	ni	nič	neizrabljenega	sveta;	vse	je	v	lasti	
družin	in	obdelano.	S	svojim	slabim	orodjem	tudi	ne	
morejo	zemlje	dobro	obdelati.	Predvsem	pa	je	glado
vanja	kriva	njih	lahkomiselnost,	ki	je	še	večja	kakor	pri	
sosednjih	rodovih.	Ko	so	pridelki	pospravljeni,	hitijo	
jesti	in	tlačiti	vase,	kakor	da	bi	se	hoteli	odškodovati	za	
strašne	mesece	gladu.	Na	prihodnost	tudi	zdaj	nič	ne	
mislijo.	Iz	dure	si	varijo	pivo;	zanjo	si	hodijo	kupovat	
nakitje	in	lepotičje.	Veselijo	se	do	razposajenosti,	pojo	
in	plešejo.

Barijski	plesi	so	divji	in	razuzdani.	Misijonar	Vinco	
je	 zapisal:	 »Pri	 njih	 vlada	 pohotna	 razbrzdanost.	 Na	
vsem	se	vidi,	da	nimajo	nikakega	čuta	sramu«	(Letno	
poročilo	Marijinega	društva	1852/1853).	Plesišče	ima
jo	blizu	vasi.	Pred	plesom	ga	dobro	pometejo,	da	si	ne	
ranijo	nog.	Drevo,	ki	stoji	na	sredi,	ovijejo	z	venci.	Že	
popoldne	dajo	po	okoliških	vaseh	z	bobnom	znamenje	
za	ples.	Doma	se	z	jedjo	dobro	podpro,	potem	pa	pride	
staro	in	mlado.	Plesišče	razsvetljuje	velik	kres.	Začno	
pa	šele,	ko	je	luna	že	visoko.	Zaropočejo	in	zadonijo	
bobni,	žene,	dekleta	in	otroci,	možje	in	fantje	–	cvet	
vasi	in	okolice	v	svoji	divji,	brezhibni,	čvrsti	lepoti	–	se	
zvrščajo	za	ples.	Vse	vpije	in	vriska.	Vstopijo	se	v	dva	
kroga	in	si	gledajo	nasproti.	Moški	se	zvrstijo	v	zunanji	
krog.	Oboroženi	so	s	sulicami	in	loki;	tuli	so	napolnjeni	
z	 ostrimi	 puščicami.	 Imenitnejši	 imajo	 tudi	 ščite	 iz	
slonove	kože	in	so	ogrnjeni	s	kožo	panterja	ali	druge	
zveri.	V	notranjem	krogu	stojijo	žene	in	dekleta.	Kar	
premorejo	lepotičja,	ga	imajo	navešenega.	Zapojo.

Delo na polju ni lahko

Na plesu
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brali smo...
NAGASAKI — Več	kot	30.000	 ljudi	se	 je	v	ponedeljek,	
24.	 novembra,	 v Nagasakiju na Japonskem	 udeležilo	
razglasitve 188 japonskih mučencev za blažene.	
Mučeništvo	so	pretrpeli	med	letoma	1603	in	1639.	Obred	
sta	 vodila	 tokijski	 kardinal	 Peter	 Seiichi	 Shiraynagai	 in	
papežev	 zastopnik,	 kardinal	 José	 Saraiva	 Martins,	 med	
somaševalci	pa	so	bili	tudi	kardinal	Ivan	Dias,	poleg	škofov	
s	Filipinov	in	Tajvana	pa	še	sedem	korejskih	škofov.
VATIKAN — V	Vatikanu	so	27.	novembra	uradno	pred
stavili album “Amore infinito” (Neskončna ljube
zen)	 s	 pesmimi	 svetovno	 znanega	 tenorista Placida 
Dominga, posnetimi na besedila pesmi rajnega papeža 
Janeza Pavla II.	Pevec	 je	papeža	že	pred	 leti	prosil	 za	
dovoljenje,	da	bi	smel	uglasbiti	njegove	pesmi,	kar	papež	
dovolil.	Med	pesmimi	tudi	molitev	za	mir,	ki	jo	je	papež	
napisal	za	drugo	svetovno	versko	srečanje	oziroma	mo
litev	za	mir	na	svetu	leta	2002	v	Assisiju.
LJUBLJANA —	Slovenska	škofovska	konferencaje	sklenila	
podeliti odličje sv. Cirila in Metoda	slovenskemu laza
ristu Pedru Opeki, misijonarju na Madagaskarju,	
za	njegovo	misijonarsko,	vzgojno	in	humano	dejavnost.	
Odličje	mu	je	16.	decembra	vročil	ljubljanski	nadškof	in	
metropolit	Alojz	Uran.
RIM — Vatikanski	 poluradni	 list	 Osservatore Romano 
je	 ob	 40.	 obletnici	 izida	 znamenitega	 “Belega	 albuma”	
izjemno	 uspešne	 glasbene	 skupine	 “Beatles”	 pohvalil 
vse, kar so “kuštravi fantje iz Liverpoola” naredili 
za glasbo,	za	katero	so	bili	resnično	nadarjeni.
MÜNCHEN — Apostolski	eksarh	ukrajinske	grškokatoli
ške	Cerkve,	škof Petro Kryk,	je	22.	novembra	pred	stol
nico	v	Untergiesingu	v	bavarski	prestolnici	blagoslovil 
spominski kamen za milijone žrtev lakote pred 75 
leti v Ukrajini.	Na	spomeniku	piše:	»V	spomin	na	mili
jone	žrtev	‘holodomora’	v	Ukrajini	1932/33«.	Predstavnik	
pobudnikov	 postavitve	 pomnika,	 Andrij	 Nezmašnij,	 je	
nemške	oblasti	pozval,	naj	smrt	zaradi	lakote	tolikšnega	
števila	ljudi	v	Ukrajini,	ki	jo	je	povzročil	diktator	Stalin,	
priznajo	za	genocidno	dejanje.
RIM — Italijanski	minister	za	zunanje	zadeve	Franco Frat-
tini	je	po	vrnitvi	z	enodnevnega	obiska	v	Iraku	povedal,	
da si iraška vlada prizadeva kolikor toliko zava
rovati kristjane.	Frattini	se	 je	zavzel	za	večjo	varnost	
kristjanov	 ter	 za	 spoštovanje	 in	 priznavanje	 njihovega	
kulturnega,	 verskega,	 družbenega	 in	 tudi	 strateškega	
pomena	v	Iraku.
NEW DELHI — Šest škofov iz indijske zvezne države 
Orissa	 je	 oblastem očitalo, da premalo storijo za 
varnost kristjanov.	Podivjani	hindujci	so	umorili	okrog	
60	 kristjanov,	 desettisoče	 ljudi	 je	 iz	 strahu	 pred	 njimi	
pobegnilo	v	gozdove	in	druge	varnejše	kraje.
VATIKAN — Kongregacija za verski nauk	je	ameriške
mu jezuitu p. Rogerju Haightu prepovedala objav
ljati teološka dela in poučevati tudi na nekatoliških 
izobraževalnih ustanovah	 zaradi	 razširjanja	 hudih	
teoloških	zmot,	objavljenih	v	knjigi	Jezus,	božji	simbol.	
Tej	knjigi	je	Zveza	katoliškega	tiska	(CPA)	leta	2000	celo	
prisodila	nagrado.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI.	je	9.	decembra	za	nove

ga prefekta Kongregacije za bogoslužje imenoval 
toledskega nadškofa kardinala Antonia Canizaresa 
Llovero.	 Nasledil	 bo	 nigerijskega	 kardinala	 Francisa	
Arinzeja,	ki	je	kongregacijo	vodil	od	leta	2002.
CANBERRAWELLINGTON — Avstralski in novoze-
landski škofje	so	9.	decembra	objavili	izjavi, v katerih 
so opozorili na krivice, ki se dogajajo domorodcem,	
predvsem	pa	pozvali	oblasti	in	prebivalce	svojih	držav	k	
spoštovanju	dostojanstva	prvotnih	prebivalcev.
MÜNCHEN — Direktor	 Bavarske	 državne	 opere,	 Kent	
Nagano,	je	v	pogovoru	za	KNA	izjavil,	kako	zelo	se	je	skla-
datelj Olivier Messiaen	čutil duhovno povezanega s 
sv. Frančiškom Asiškim.	Najlepši	sad	tega	je	bila	njemu	
posvečena	opera,	ki	je	doživela	praizvedbo	28.	novembra	
1983	v	Parizu.	Messiaen	bil	od	leta	1931	do	smrti	leta	1992	
organist	v	cerkvi	Svete	Trojice	v	Parizu.
BERLIN — V berlinskem gradu Charlottenburg	 je	 od	
23.	 januarja	do	7.	marca	razstava o papežu Piju XII.	
(1939–1958)	s	katero	nameravajo	razjasniti	tudi	očitano	
papeževo	 stališče	 do	 preganjanja	 Judov	 in	 njihovega	
množičnega	pobijanja	(šoah).
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, p. 
Federico Lombardi,	je	povedal,	naj	raziskovalci	življenja	
in	 dela	 papeža	 Pija	 XII.	 (1939–1958)	 ne računajo na 
dokumente iz tajnega vatikanskega arhiva	 o	 tem	
papežu	še	najmanj	šest,	sedem	let.	Urediti,	arhivirati	in	
katalogizirati	je	treba	najmanj	16	milijonov	listov	v	15.430	
mapah	in	2.500	fasciklih.
PRAGA — Češki škofje so v skupnem pastirskem pismu 
zavzeli stališče do varovanja življenja.	V	njem	so	med	
drugim	 poudarili,	 naj	 vsi,	 ki	 delujejo	 na	 zdravstvenem	
področju,	dobijo možnost, da bodo lahko »brez tve
ganja ali zapostavljanja« odklonili splav.
BERLIN — Evangeličanski teolog Rolf Schieder	je	v	pre
davanju	z	naslovom	“Ali	so	vse	vere	nevarne?”	opozoril 
na natančnost pri navajanju statističnih podatkov.	
Podatek,	da	je	v	Nemčiji	več	kot	tri	milijone	muslimanov,	
temelji	na	napačnem	prepričanju,	da	so	vsi	priseljenci	iz	
muslimanskih	držav	muslimani.
KINŠASA — Tukajšnji nadškof Laurent Monsengwo 
Pasinya	je	EZ pozval, naj posreduje v Kongu, da bosta 
v državi zavladala red in mir.	Povedal	je,	da	mirovne	
enote	ZN,	ki	so	že	več	kot	deset	let	v	tej	afriški	državi,	niso	
učinkovite.	Zato	naj	EZ	in	ZDA	tja	pošljejo	svoje	vojake,	saj	
so	vse	dosedanje	notranje	mirovne	pogodbe	spodletele.
MONTEVIDEO — Člani urugvajskega senata so odo-
brili splav pod določenimi pogoji.	Predsednik Tabare 
Vazquez je dal veto na to odločitev.	 Predstavniki	
katoliške	Cerkve	so	pred	kratkim	odločno	nasprotovali	
legalizaciji	 splava.	Nadškof Nicolas Cotungo Fanizzi je 
poslancem, ki bodo to dejanje podprli, celo zagrozil z 
izobčenjem iz Cerkve.
WASHINGTON — Ekumenska agencija ENI poroča,	
da	je	uspel	novi	ameriški	predsednik	Obama močneje 
prepričati verne Američane kot pa pred štirimi leti 
demokrat John Kerry.	Še	posebej	protestantske	voliv
ce,	belopolte	evangeličane,	pri	katerih	so	imeli	ponavadi	
več	uspeha	republikanski	kandidati.
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Za označevanje jubilejev imamo izraz “srebrni 
jubilej” za 25-letnico, “zlati jubilej” za 50-letnico, 
“biserni jubilej” za 60-letnico, “diamantni jubilej” za 
65-letnico in “železni jubilej” za 70-letnico. Za jubilej 
ob stoletnici pa nimamo nobenega posebnega imena. 
Tako ga tudi ne moremo dati mesečniku Ave Maria, 
kateremu se bo z marčevo številko 2009 izpolnilo 100 
let nepretrganega izhajanja.

Januarska števila leta 1958 je prinesla nekakšen 
obračun mesečnika Ave Maria ob zlatem jubileju. Ob 
dvojnem številu letnikov letos pa bo treba obračun 
razdeliti na dve številki, pričujočo februarsko in pri-
hodnjo marčevo. Poleg osnovnih podatkov o listu sem 
na slepo srečo izbral za ponatis nekaj prispevkov, ki 
so mi ob listanju skozi 17.124 strani (brez platnic!) 
prvih 50 letnikov padli v oči.

Začetek je bil skromen: leta 1909 je imel mesečnik 
12 številk po 8 strani in 4 strani platnic. Nato je število 
strani počasi naraščalo do leta 1917, ko je začel izha-
jati dvakrat mesečno in se je od 450 letnih strani leta 
1917 povzpel na 462 strani leta 1919. Dvakrat na 
mesec je izhajal vključno do leta 1924. Kljub temu, 
da se je vrnil na enkratno mesečno izhajanje, je 
rekordno število strani dosegel leta 1939: 484 strani 
in 48 strani platnic.

Da glavno delo pri tiskanih medijih opravljajo 
uredniki je seveda vsakomur jasno. Ker vse kaže, da 
v Ameriki ni bilo nujno v vsaki številki mesečnika 
navesti ime urednika, je bilo iskanje, kako so si sledili 
uredniki Ave Maria precej zamudno, pa še kljub temu 
rezultati niso gotovi. Nekateri podatki si namreč 
nasprotujejo. Vsekakor je bil urednik od 1909-1920 
njen ustanovitelj p. Kazimir Zakrajšek. Leta 1921 
pa se stvar zakomplicira. En vir pravi, da je takrat 
»nekaj številk« uredil p. Hugo Bren, za ostali čas do 
leta 1926 pa ni jasno: viri navajajo tako p. Kazimirja 
Zakrajška kot p. Bernarda Ambrožiča. Spet drug vir 
pa trdi, da je bil urednik ves čas 1921-1926 p. Hugo 
Bren. Vsekakor je leta 1927 prevzel uredništvo p. 
Aleksander Urankar, od 1928-1930 pa je bil urednik 
p. Salezij Glavnik. V letih 1931-1935 je bil urednik spet 
p. Aleksander Urankar, za njim pa v letih 1936-1939 
p. Bernard Ambrožič. V času II. svetovne vojske 1940-
1945 je mesečnik spet urejal p. Aleksander Urankar, 
leta 1946 pa je uredništvo prevzel p. Martin Stepanich 
do leta 1952. P. Bazilij Valentin je prevzel uredništvo 
leta 1953. Ni jasno, kdaj je za njim prevzel uredništvo 
p. Fortunat Zorman – najkasneje poleti 1956, ko je p. 
Bazilij odšel v Avstralijo, bolj verjetno pa že leta 1955, 
kar se da sklepati iz spremenjenega sloga in oblike 
lista. Imena urednika namreč ni.

Gotovo je ena najbolj pretresljivih zgodb v zgo-
dovini Ave Maria izpoved Franka Malija, ki je bil 

zaradi umora obsojen na smrt in tik pred usmrtit-
vijo pomiloščen na dosmrtno ječo. Izpoved je izšla 
leta 1913, ponatisnjena je bila istega leta v posebni 
brošurici, pa tudi v jubilejnem letniku 1958. Žal je 
predolga, da bi jo še enkrat ponatisnili.

Že prvi letnik 1909 je na str. 29 objavil zanimive 
podatke (pravopisa nisem spreminjal):

Nekoliko zanimivih številk
Od	 30.	 junija	 1907	 do	 30	 junija	 1908	 je	 prišlo	 v	

Združene	Države	20.472	Jugoslovanov	iz	Avstrije,	t.	j.	
okrog	8.000	Slovencev	in	12.000	Hrvatov.

Med	temi	je	bilo	15.476	možkih	in	4.996	ženskih.	
Manj	 kot	 14	 let	 starih	 jih	 je	 bilo	 1.567,	 od	 1444	 let	
18.321,	nad	45	let	584.	Izmed	teh	jih	zna	11	možkih	in	
7	žensk	brati	a	ne	pisati,	4.459	možkih	in	1.199	ženskih	
ne	zna	ne	brati	ne	pisati.	Več	kot	$50.00	je	prineslo	
seboj	 743	 izseljencev,	 manj	 kot	 $50.00	 pa	 16.819.	
Skupno	so	prinesli	jugoslovenski	izseljenci	v	Ameriko	
$307,360.00.	V	Združenih	Državah	jih	je	bilo	že	preje	
1.416.	16.921	jih	je	vožnjo	samih	plačalo,	sorodniki	so	
plačali	 3.432,	 prijatelji	 119.	 K	 sorodnikom	 jih	 je	 šlo	
12.592,	k	prijateljem	6.874.	Brez	vsacega	naslova	 jih	
je	prišlo	1.006.

Radi	trahome	(očesne	bolezni)	jih	je	bilo	vrnjenih	
nazaj	52	jugoslovanov,	radi	slaboumnosti	2,	radi	raznih	
nalezljivih	bolezni	5,	z	opazko	“likely	to	become	a	pub
lic	charge”	–	“najbrž	bo	državi	in	javnemu	usmiljenu	
za	breme”	–	so	jih	vrnili	55,	vsled	zdravniških	izjav	25,	
kot	“contract	laborer”,	“delavci,	ki	so	bili	sem	zvabljeni	
z	zagotovilom	dela	in	plače”	jih	je	bilo	vrnjenih	5,	kot	
varih	izseljenca	je	bil	vrnjen	eden,	kot	mladoleten,	čigar	
stariši	se	niso	mogli	najti,	eden,	kot	javni	prostitutki	sta	
bili	vrnjeni	2,	skupno	146.	Potem	ko	so	že	bili	v	Ameriki	
nekaj	časa,	vendar	še	ne	tri	leta,	jih	je	bilo	vrnjenih	23	
izseljencev	iz	raznih	vzrokov…

Po	poklicu	jih	je	prišlo:	kmetiških	delavcev	(farmer	
laborer)	 6.931,	 delavcev	 6.278,	 služkinj	 2.000,	 pre
mogarjev	275,	kmetov	213,	4	duhovniki,	1	igralec,	4	
glasbeniki,	5	učiteljev,	1	bankar,	1	agent,	29	trgovcev.

Zanimive	so	tudi	sledeče	številke:	Izmed	Ameriških	
Jugoslovanov	 (Slovencev	 in	 Hrvatov)	 jih	 je	 bilo	 po	
raznih	karitativnih	zavodih	489	možkih	in	53	žensk.	
In	sicer	so	bili:	v	ječah	132	radi	hudih	prestopkov.	131	
radi	malih	prestopkov,	v	norišnicah	jih	je	bilo	127,	v	
ubožnicah	152.

Naseljeniški	statistični	urad	deva	Slovence	(Austrian	
Slovenian)	in	pa	avstrijske	Hrvate	(Austrian	Croatian)	
skupaj	v	eno	rubriko.	Pod	ime	Croatian	pa	jemlje	vedno	
le	Hrvate	iz	Istre,	Hrvatske	in	Slavonije.	Dalmatince,	
Bošnjake	in	Hercegovce	jemlje	zopet	skupaj,	Bulgare,	
Srbe	in	Črnogorce	pa	skupaj.

V novembrski številki istega leta je pa res raz-
veseljivo poročilo:

P.	Bernardin	Sušnik

100 let
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Slovenske šolske sestre v Ameriki!
Lepo	tiho	in	mirno	delujeta	v	složni	ljubezni	dva	

bratanaroda	v	Kansas	City,	Kans,	za	medsebojni	blagor	
telesni	in	dušni.	Obema	narodoma	načeljujeta	dva	vzor
na	možasvečenika:	Rev.	J.	Kompare	Slovencem	in	Rev.	
M.	Krmpotič	Hrvatom.	V	kratkem	času	ste	se	obe	na
rodnosti	krepko	razvili	v	bujno	sveteči	župniji.	Sedaj	so	
dobili	iz	stare	domovine	še	štiri	slovenske	in	hrvatske	
učiteljice,	da	prevzamejo	vzgojo	in	pouk	mladine.	19.	
septembra	so	mil.	g.	knezoškof	Mariborski	opravili	v	
kapelici	šolskih	sester	v	Mariboru	sv.	mašo,	po	kateri	
so	podelili	sveti	blagoslov	4	sestram	za	srečno	pot	v	
Ameriko.	To	so	bile	s.	Bonaventura	Kunst,	s.	Klotilda	
Strnad,	S.	Avrelija	Plankar	in	s.	Pulcherija	Zovko.	Takoj	
drugi	 dan	 so	 odšle	 na	 pot.	 V	 New	 York	 so	 prišle	 6.	
oktobra	s	parnikom	“President	Grant”.	Takoj	na	ladji	
v	pristanišču	jih	je	v	imenu	družbe	sv.	Rafaela	sprejel	
in	 pozdravil	 č.	 P.	 K.	 Zakrajšek	 in	 jim	 voščil	 prisrčni	
»dobrodošle	v	novi	domovini«.	Ker	jih	je	agent	v	Lju
bljani	speljal,	da	so	se	sirote	vozile	v	tretjem	razredu,	
morale	so	še	na	Ellis	Island	in	bi	morale	takoj	isti	dan	
zopet	na	pot	v	daljni	Kansas	City.	Prizadevanju	Rafae
love	družbe	se	je	pa	posrečilo	izposlovati,	da	so	jim	dali	
posebno	dovoljenje,	ter	so	smele	iz	otoka	v	New	York,	
kjer	 jih	 je	č.	g.	Nageleisen	v	Leo	Hausu	gostoljubno	
sprejel	in	pogostil.	Pod	vodstvom	g.	Jakopiča	in	njegove	
gospe	so	si	ogledale	znamenitosti	mesta,	obiskale	so	
farno	šolo	sv.	Nikolaja,	akademijo	čč.	ss.	Dominikank	
na	drugi	ulici	in	potem	pokrepčane	odšle	na	pot	do	
cilja.	Družba	sv.	Rafaela	jim	je	tudi	izposlovala,	da	so	se	
vozile	dalje	ne	v	izseljeniškem	tretjem	razredu,	ampak	
v	1.,	kar	jim	je	gotovo	olajšalo	dolgo	potovanje.	Ko	bi	
se	bile	 sestre	preje	obrnile	na	družbo	sv.	Rafaela	za	
svet	in	za	pomoč,	bi	jim	bila	družba	prihranila	mnogo	
neprilik,	mnogo	lepše	uredila	potovanje,	zlasti	bi	jim	
pa	mogla	kot	redovnicam	izposlovati	polovično	vožnjo	
do	Kansas	City,	kar	bi	pri	4	sestrah	pomenilo	že	nad	
$50.00.	Seveda	so	čč.	ss.	z	veseljem	pretrpele	vse	nepri
likem,	tudi	poniževanje,	ko	so	se	morale	na	Nemškem	
voziti	v	živinskih	vozovih,	ter	vse	to	darovale	kot	prvi	
dar	njihovega	misijonskega	življenja	v	Ameriki	Onemu,	
ki	jih	je	poklical	v	Ameriko.

Posebej je mojo pozornost pritegnila zahvala 
nekega dečka iz Clevelanda:

Javna zahvala
Cleveland, Ohio. –	Kot	12	 letni	učenec	šole	sv.	

Vida	se	moram	javno	zahvaliti	Devici	Mariji	za	ljubo	
zdravje,	 katerega	 sem	 si	 sprosil	 od	 ljube	 Marije.	 Bil	
sem	zelo	bolan	in	nobene	pomoči	ni	več	bilo	zame.	
Imel	sem	zdravnika,	ki	je	že	vse	upanje	izgubil,	da	bi	
jaz	še	kdaj	okreval.	Toda	Bog	je	hotel	drugače.	Bil	sem	
trikrat	operiran.	Zdravnik	mi	je	polovico	enega	rebra	
odsekal	in	vzel	ven.	Bil	sem	tako	slab,	daje	vsakdo	rekel,	
da	ne	bom	nikdar	več	zdrav.	V	bolnišnici	sem	bil	osem	
tednov.	Moji	stariši	so	veliko	prestali	z	menoj	in	veliko	
so	izdali	zdravnikom,	tako	da	jim	nikdar	ne	bom	mogel	
te	njih	ljubezni	povrniti.

Moja	 mama	 so	 mi	 zmiraj	 rekli,	 da	 moram	 moliti	

in	 Marijo	 prositi,	 pa	 bom	 že	
ozdravil	 in	 zmiraj	 sem	 imel	
list	 “Ave	 Maria”	 pri	 sebi,	 ker	
sem	tako	upal	dobiti	od	Marije	
gotove	pomoči.	Obljubil	sem,	
da	se	bom	v	tem	listu	zahvalil	
javno	nebeški	Materi,	ako	mi	
izprosi	 ljubega	 zdravja.	 Zato	
lepo	priporočam	jaz	kot	deček	
vsem	Slovencem	v	Ameriki	in	
tudi	vsem	tovarišem:	naročite	
se	na	list	“Ave	Maria”,ki	je	meni	
dal	toliko	zaupanje	do	Marije.	
Kajti	 stokrat	 in	 tisočkrat	 re
čem:	Kdor	Marije	ne	zapusti,	tudi	Marija	njega	ne	bode	
zapustila	v	bolečinah	in	težavah.	Kakšne	bolečine	sem	
jaz	prestal,	ne	morem	nobenemu	dopovedati.	Ko	je	
zdravnik	vzel	kos	rebra	ven	je	bila	tolika	rana,	da	je	šel	
s	celo	roko	notri.	Toda	imel	sem	pogum	in	zaupal	sem	
na	Marijo	in	sem	neprenehoma	k	Nji	molil	in	jo	prosil.	
In	glejte,	uslišan	sem	bil.	Popolnoma	zdrav	sem,	hvala	
Bogu,	hvala	Mariji	in	zahvala	mojim	ljubim	starišem.	
Zato	pa	 tudi	 jaz	 lahko	 iz	 lastne	skušnje	rečem:	kdor	
Marijo	 prosi	 pomoči	 zaupno,	 vsak	 bode	 uslišan.	 Jaz	
sem	živ	dokaz	za	resničnost	teh	besedi.	Zato	želim,	da	
bi	vsi	čitatelji	lista	“Ave	Maria”	čitali	to	mojo	zahvalo	in	
vsi	ljubili	Marijo,	kakor	jaz.	Objednem	pa	še	to	rečem,	
da	želim,	da	bi	vsi	Slovenci	čitali	lepi	list	“Ave	Maria”,	
da	bi	tudi	nje	navdušil	za	tisto	ljubezen	do	Marije,	za	
kakoršno	 je	 mene,	 da	 nisem	 v	 najhujših	 bolečinah	
odnehal	od	svojega	zaupanja.

Ko	sem	bil	slab	in	nisem	mogel	drugega,	sem	pa	list	
“Ave	Maria”	v	rokah	držal,	pa	sem	bil	potolažen.	Zato,	
gospod	urednik,	Bog	in	Marija	naj	Vama	plačata	za	ta	
lepi	list.	Želim	pa,	da	bi	list	“Ave	Maria”	prišel	v	vsako	
hišo.	Vam	udani	učenec	šole	sv.	Vida.

Frank	Vidervol
1364	E.	43	St.,	Cleveland,	O.

Pretresljivo je pismo, objavljeno leta 1926 na str. 
227:

Pittsburgh, Pa.
Z	veseljem	sem	prebrala	letošnjo	majnikovo	številko	

lista	“Ave	Maria”.	To	je	še	le	tretja	številka,	katero	sem	
dobila,	ker	sem	se	naročila	še	le	pred	kratkim.	Preje	
sem	sovražila	vse,	kar	je	katoliškega,	kakor	toliko	mojih	
nesrečnih	tovarišic,	slovenskih	mater,	ki	se	pehamo	po	
naselbinah,	kjer	ni	slovenske	cerkve	in	slovenskega	gospo
da.	34	let	sem	že	v	Ameriki	pa	sem	še	le	letos	šla	prvič	k	
spovedi.	Lahko	si	mislite,	kakšno	je	bilo	naše	življenje.	
Mož	je	prišel	sem	v	Ameriko	pred	menoj.	Jaz	sem	prišla	
za	njim.	Ko	sem	prišla	sem,	bil	je	mož	že	brezveren.	Ja	
pa	mesto,	da	bi	ga	posvarila	in	ga	skušala	spraviti	na	
pravo	poti,	sem	se	mu	še	smejala,	ko	je	govoril	proti	
cerkvi	in	duhovnikom.	Rada	sem	prebirala	slabe	liste.	
Posebno	“Glas	Naroda”	sem	imela	rada.	Vzačetku	sem	
sempatja	katerikrat	še	šla	v	cerkve.	Potem	so	me	pa	
prijateljice	 psregovorile,	 da	 sem	 vse	 skupaj	 pustila.	
Začelo	se	je	pri	nas	popolnoma	brezversko	življenje.	
Ko	so	otroci	odrastli,	sem	najstarejše	še	dala	v	katoliško	

Se ga kdo spominja?
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šolo.	Zadnje	tri	pa	nisem	več	pustila.	Štirje,	ki	so	hodili	
v	katoliško	šolo,	so	še	nekaj.	Pomožile	in	poženili	so	se	
katoliško,	dasi	ne	žive	posebno	dobro.	Slab	zgled	doma	
je	podrl,	kar	je	šola	dosegla.	Najmlajši	je	star	sedemnajst	
let,	pa	je	bil	že	trikrat	zaprt.	Vsi	drugi	so	pa	vsi	za	nič.	
Potepajo	se	okrog	po	cele	mesece.	In	vsega	sem	jaz	njih	
mati	kriva.	Sedaj	sem	stara	reva,	mesto	pokoja	imam	
strašno	peklo	v	hiši.	Nikdar	ni	miru.	Spomladi	sem	bila	
bolna,	pa	me	je	obiskala	moja	soseda	in	mi	prinesla	
list	“Ave	Maria”	in	me	pregovorila,	da	sem	se	naročila	
nanj.	 O,	 kako	 sem	 nesrečna	 sedaj!	 Kaj	 imam	 od	 vse	
Amerike?	Kaj	imam	od	vsega	socializma?	Kaj	imam	od	
vseh	slabih	listov,	ki	sem	jih	brala?	Zgubila	sem	moža	
in	vse	otroke.	O,	gospod	urednik,	kako	me	srce	boli,	
ko	gledam	svojo	strašno	nesrečo.	Večkrat	si	mislim,	le	
zakaj	sem	jaz	na	svetu?	Umrla	bom,	pa	me	bodo	otroci	
še	preklinjali,	kakor	me	še	sedaj,	ko	sem	še	živa.	Unikrat	
je	prišel	fant	domov	pijan,	pa	sem	ga	posvarila,	pa	me	je	
hotel	udariti,	ko	bi	me	ne	bila	soseda	branila.	O	prosim,	
molite,	molite	za	me!	Kaj	bo	z	menoj?	O,	matere,	ki	ste	
tako	zaslepljene,	kakor	sem	bila	jaz,	ko	bi	vam	mogla	
odpreti	oči	preje,	dokler	ne	bo	prepozno,	kakor	je	za	
me.	 Prosim	 vse,	 ko	 boste	 romali	 k	 Mariji	 Pomagaj	 v	
Lemont,	molite	za	nesrečno	mater.

M.	J.

Pred drugo vojsko in po njej je naročnike po vsej 
Ameriki redno obiskoval Br. Antonin Šega. Veliko je 
njegove zasluge, da je število naročnikov v najboljših 
letih prišlo preko 7.000, vendar cilja 8.000 naročni-
kov, ki so si ga zastavili, niso nikdar dosegli. Je pa znal 
br. Antonin tudi v pisanju kakšno zasoliti:

samega sebe po zobeh
Ta,	ta	je	pa	dobra!	Urednik	Molek	je	hodil	po	Colo

radi	in	potem	napisal,	da	so	mu	nekateri	svetovali,	naj	
obišče	tudi	“prijatelja”	Rev.	Trunka.	Ni	ga	šel	obiskat,	
pač	pa	piše	v	svoji	cunji,	kaj	je	slišal	o	njem	iz	govor
jenja	ljudi.	Piše	o	njem	tako,	da	je	naravnost	“za	počt”.	
Tako	zna	samega	sebe	biti	po	zobeh	samo	kak	Molek,	
ki	danes	ne	ve	več,	kaj	je	včeraj	zapisal.

Meni	je	nekdo	pokazal	tisto	pisanje	z	opombo:	Vi	ste	
boljši	prijatelj	g.	Trunka	kot	Molek,	berite	to	povejte,	
koliko	je	Molek	zadel.

Res	imam	čast,	da	mi	g.	Trunk	vsako	leto	izkazuje	
veliko	 prijateljstvo	 in	 naklonjenost,	 ko	 se	 vstavljam	
pri	njem	na	svojem	potovanju,	zato	smem	reči,	da	g.	
Trunka	jako	dobro	poznam.	Škoda,	da	ni	urednik	Molek	
še	mene	vprašal,	kako	je	z	g.	Trunkom,	zakaj	jaz	bi	mu	
lahko	še	kaj	več	povedal	in	potem	bi	Molek	lahko	še	
več	napisal	–	g.	Trunku	v	sramoto.

Prvič	piše	Molek,	da	je	g.	Trunk	zelo	molčeč.	Ker	
je	pa	tak	tudi	Molek,	zato	ni	hotel	iti	k	njemu,	ker	bi	se	
molče	gledala	in	bi	bil	to	prizor	za	grške	bogove.

No,	jaz	vem,	da	g.	Trunk	ni	ravno	tako	molčeč,	zakaj	
midva	se	imava	vedno	zelo	veliko	pogovoriti.	Pač	pa	je	
nekaj	drugega.	G.	Molek	se	je	zbal	gledati	iz	oči	v	oči	
možu,	poštenjaku	in	učenjaku,	ki	bi	 lahko	Moleku	s	
par	besedami	pognal	rdečico	v	uredniško	obličje.	To	
že	verjamem,	da	bi	potem	postal	g.	Molek	jako	molčeč,	

če	morda	drugače	tudi	ni	tako	hudo,	kot	sam	pravi	o	
sebi.

Neka	žena	je	povedala	Moleku,	da	je	g.	Trunk	čuden	
priest.	Slabo	oblečen,	kot	kakšen	mavhar,	se	mota	po	
vrtu	okrog	farovža	in	grabi	listje	ali	gradi	plot	iz	kamna.	
Prav	nič	se	ne	obnaša	kakor	priest…

Torej	tak	je	ta	mož!	In	njegovo	delo	mu	je	sedaj	kar	
naenkrat	v	nečast	in	sramoto!	Saj	drugače	ima	Molek	
toliko	 povedati,	 kakšni	 lenuhi	 so	 duhovniki	 in	 kako	
žive	od	tujih	žuljev.	Po	tolikem	in	takšnem	delu	ima	
g.	Trunk	prav	gotovo	precej	žuljev	na	rokah,	pa	kljub	
temu	 končno	 nima	 toliko,	 da	 bi	 se	 oblačil	 vsaj	 tako	
dobro	kot	kak	“delavski”	urednik	Molekove	sorte.	Res,	
duhovniki	morajo	biti	velike	delavske	pijavke,	posebno	
pa	še	g.	Trunk	–	ta	nečedni	“pečlarski	mavhar!!”

In	 tudi	sam	si	kuha	g.	Trunk,	 tako	poroča	Molek	
začudenemu	svetu.	Ali	ni	to	zopet	novo	pohujšanje?	
Pa	 še	 v	 kuharsko	 šolo	 ni	 hodil!	 Tukaj	 moram	 pa	 jaz	
poseči	vmes	in	g.	Molku	še	kaj	več	povedati.	G.	Trunk	
je	tudi	mežnar,	olepšal	je	slovensko	pokopališče,	posli
kal	je	sam	svojo	farno	cerkev	in	tako	prihranil	svojim	
ljudem	kakih	$3000.00.	Nekje	sem	pa	bral,	da	se	celo	
odtrganih	knofov	ne	ustraši,	ampak	jih	kar	sam	nazaj	
pricimpra.	Tak	je	torej	ta	v	resnici	nad	vse	“nesrečni”	
in	politično	“osmoljeni”	g.	Trunk.	In	zdaj	se	g.	Molek	
prime	za	glavo	in	zklike:	Pa	vse	to	brez	–	šole!	Torej	se	
res	človek	marsikaj	nauči	–	brez	visokih	šol.

Lahko,	lahko,	g.	Molek,	toda	ne	vsak!	G.	Trunk	zna	
vse	to	in	še	marsikaj,	vse	to	tudi	dela	in	opravlja,	zraven	
vsega	tega	pa	še	toliko	piše	vsak	dan,	da	se	je	svet	že	
prej	čudil	tej	zmožnosti,	kako	se	bo	šele	sedaj,	ko	je	
po	zaslugi	g.	Moleka	zvedel,	od	kakšnega	“mavharja”	
in	 “čudnega	priesta”	prihaja	vse	 tisto	pisanje!	Želeti	
bi	bilo,	da	bi	se	tudi	g.	Molek	česa	naučil,	vsaj	tega,	da	
ne	sme	delavcem	pisati	o	žuljih	in	umazanem	delu	g.	
Trunka,	ko	jim	na	drugi	strani	neprestano	dopoveduje	
o	njegovem	brezdelju	in	lenarjenju	gori	v	coloradskih	
hribih.	Kateremu	pisanju	g.	Molka	naj	sedaj	ubogi	bral
ci	Molkove	cunje	verjamejo?

Tudi	bi	 jaz	zelo	rad	videl,	koliko	žuljev	 je	 imel	g.	
Molek	pokazati	tistim	“svojim”	ljudem	tam	po	Westu.	
Najbrž	 je	 imel	 žulje	 samo	 	 v	 –	 ustih.	 Naredili	 so	 se	
mu	pa	od	samega	govorjenja	o	tistih	delavskih	žuljih,	
od	katerih	žive	duhovniki,	posebno	njegov	najboljši	
“prijatelj”	g.	Trunk.	Gotovo	je	tako	govoril,	ko	se	je	pa	
vsedel	k	pisanju,	 je	pozabil	na	svoje	govorjenje	in	je	
pisal	o	resničnih	Trunkovih	žuljih…	Tako	se	menda	ta	
slavni	urednik	še	ni	nikdar	–	počil	po	ustih…

Čast	 mu	 in	 priznanje!	 Še	 večja	 čast	 in	 še	 večje	
priznanje	pa	č.	g.	Trunku,	ki	je	sicer	res	jako	skromen	
mož,	pa	ni	sam	kriv,	če	prihaja	njegova	hvala	v	svet	po	
zaslugi	g.	Molka…

Morebiti je prav ta prispevek dobra priložnost, 
da omenimo eno glavnih nalog, ki si jih je zastavil 
že prvi urednik, drugi so mu pa sledili: obvarovati 
Slovence, ki so se v Ameriko preselili s trebuhom za 
kruhom, pred protiversko propagando, ki so jo širili 
takrat tako imenovani “socialistični” krogi. Da je Ave 
Maria uspešno opravljala to nalogo kaže strupeno 
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sovraštvo, ki je vladalo do nje v teh krogih. Po drugi 
vojski se je veliko teh “socialistov” idejno spajdašilo s 
slovenskimi komunisti, zanimivo pa je, da je bil zgo-
raj omenjeni Molek proti tej usmeritvi, zato so ga pa 
iz svojih krogov “dali na čevelj”, kot pravimo.

O razmerah v Sloveniji pod komunizmom so bili v 
Ave Maria kar dobro poučeni. Dokaz za to je objava 
naslednjega besedila v julijski številki leta 1945:

Kdor	 je	 bral	 v	 Ameriški	 Domovini	 “odlomke”	 iz	
knjige	o	partizanih,	je	dobil	dovolj	jasen	odgovor	na	
vprašanje,	če	so	slovenski	katoličani	imeli	vzroke	ali	ne,	
da	niso	ne	mogli	ne	hoteli	sodelovati	s	partizanskimi	
komunisti.	Toda	ta	poročila	so	bila	več	ali	manj	tu	v	
Ameriki	tiskana	že	pred	dvema	letoma.	Kdor	takrat	ni	
verjel,	da	so	imeli	slovenski	katoličani	dovolj	vzroka,	
da	niso	sodelovali	 s	komunisti,	naj	vzame	na	znanje	
–	če	nič	drugega	–	da	so	partizani	v	svoji	uradno	izdani	
pesmarici	natisnili	takole	pesem:

Razpnite	čez	ves	svet	vešala!
Vaš	bog	so:	rop,	požig,	umor.
Divjajte!	Kri	je	zakričala.
Glavo	je	dvignil	v	nas	upor!
Hura,	rdeči	pionirji.
Partizan,	ruši,	razdiraj!	Hura!

Seveda je bila Ave Maria ves čas po vojski, prav 
do slovenske osamosvojitve 1991, v Sloveniji prepove-
dana. Le občasno so kake številke prišle v Narodno 
in univerzitetno knjižnico, pa tudi knjižnica SAZU 
jih je nekaj dobivala. So nam jih pa redno dajali na 
vpogled naši prijatelji v Italiji.

O povojnih beguncih poroča Ave Maria v avgusto-
vi številki leta 1945 na str. 28-29:

V	 “Ameriški	 Domovini”	 so	 bila	 brati	 še	 druga	 ža
lostna	 poročila	 iz	 stare	 domovine.	 Mnogo	 tisočev	
slovenskih	ljudi	je	zbežalo	v	tujino,	preden	so	Slovenijo	
osvojili	partizani.	Vse	od	začetka	so	bili	ti	beguni	proti	
komunizmu,	zato	so	si	jih	komunisti	zapisali	na	smrtno	
listo.	Sedaj	se	ti	siromaki	potikajo	po	obmejnih	krajih	
Avstrije	 in	Italije	 ter	uživajo	vse	bridkosti	beguncev.	
Nekateri	od	teh	so	se	že	oglasili	svojim	sorodnikom	
tukaj	in	v	njihovih	pismih	smo	brali	o	strahotah	pod	
komunističnim	režimom.	Gotovo	bo	kmalu	še	več	takih	
poročil	prišlo	do	nas.

Komunistični	režim	v	Sloveniji	je	seveda	vse	te	be
gunce	razglasil	za	izdajalce.	Bežali	so,	trdijo,	ker	imajo	
slabo	 vest…	 Seveda	 so	 imeli	 slabo	 vest,	 pa	 ne	 pred	
Bogom,	 ampak	 pred	 komunisti.	 Saj	 so	 vedeli,	 da	 so	
jih	komunisti	že	tri	leta	poprej	obsodili	na	smrt,	ker	
so	se	pokazali	kot	odločni	nasprotniki	komunizma.	S	
tem,	da	so	bežali,	pač	niso	prav	nič	“dokazali”,	da	so	
–	izdajalci.	Popolnoma	prav	je	zapisal	kanonik	Oman	
v	Ameriški	Domovini:	Potem	so	bili	tudi	Jezus,	Marija	
in	Jožef	izdajalci,	ko	so	bežali	pred	Herodom	v	tujino…	
In	resnično	so	bili	tudi	ti	trije	–	izdajalci,	seveda	le	v	
Herodovih	 očeh.	 Saj	 je	 bilo	 Herodovo	 preganjanje	
božjega	Deteta	“politično”	preganjanje,	ker	se	je	Herod	
bal	za	svojo	vladarsko	moč.

V februarski številki leta 1951 je prav zanimiv 

članek z naslovom “Oh, te prerokbe”, v katerem BV 
(Bazilij Valentin) razpravlja o prerokbah, ki so se 
takrat začele širiti. Jasno postavi razliko med prerok-
bami, kjer določeni ljudje govore po Božji volji in v 
Božjem imenu, kot na primer starozavezni preroki, 
ali pa tisto, kar je napovedala Marija v Fatimi, ter med 
prerokbami, ki skušajo zadostiti človeški radoved-
nosti in so zrasle bodisi iz bolezenskega stanja nekega 
človeka, ali pa so preprosto goljufije z namenom priti 
do denarja, lahko pa tudi zanke hudobnega duha.

Kot vedno se je tudi v letu 1951 na veliko razprav-
ljalo o miru, kljub koncu II. svetovne vojske pa je bilo 
nič koliko bojnih polj na svetu. Pisec omenja prerokbo 
nekega kmeta Irlmaierja is Freilassinga, ki za jesen 
1951 napoveduje, da bodo brez napovedi tri ruske ar-
made udarile na zapad. Prva se bo valila čez Dunaj, 
Linz, Regensburg preko vse Bavarske proti zapadu, 
druga preko Dresdna in Berlina na zapad in tretja 
na severu preko Königsberga na zapad. Freiburg naj 
bi bil ruski glavni stan. Nastala bo velika povodenj, 
Anglija se bo za vedno potopila, dve tretjini Pariza 
bo uničenega, papež bo bežal čez veliko vodo proti 
zapadu, pa se bo kmalu vrnil, v Ameriki bo v eni noči 
pobitih več ljudi kot v obeh zadnjih vojskah. Begunci 
se bodo naselili severno od Donave, kjer bo vse praz-
no, dežela južno od Donave (tam je tudi Slovenija) 
pa vojske ne bo utrpela. Zaradi eksplozij atomskih 
bomb se bo podnebje severnega in južnega pola tako 
spremenilo, da bodo na Bavarskem gojili južno sadje. 
Sonce bo za tri dni otemnelo. Na srečo pa to ne bo 
dolgo trajalo. Bavarska, Avstrija in Madžarska bodo 
postale kraljevine. Bavarska bo dobila starega, ve-
likega in suhega kralja. Leta 1952 bo prosta zasedbe. 
Nato se bodo vsa tri kraljestva združila v eno. Meje 
na bo več. Od treh ruskih hord pa se ne bo niti ena 
vrnila domov.

Na drugem mestu so prerokbe danskega astrologa 
Knuta Hallerströma, ki zagotavlja, da nove svetovne 
vojske ne bo, da se bosta v naslednjih letih USA in 
Nemčija ugodno razvijali, da bo leto 1953 prineslo 
popolno ozdravljenje raka in da računa s skorajšnjo 
Stalinovo smrtjo.

Na tretjem mestu so prerokbe nekega Italijana po 
imenu Longo, ki naj bi umrl svetniške smrti, in je leta 
1902 prerokoval za 20. stoletje dve svetovni vojski, 
po katerih bo zavladal splošen mir, kar bo zasluga 
razglasitve verske resnice o Marijinem vnebovzetju.

Ko danes gledamo nazaj, vidimo, koliko so bile 
prerokbe vredne. Rusija je čisto lepo ostala tam, 
kjer je bila leta 1945. Da je papež šel (ne bežal) »čez 
veliko vodo«, je bilo treba čakati do leta 1965, ko je 
Pavel VI. obiskal Ameriko. Anglija je še vedno, kjer 
je bila, Pariz prav tako ni videl nobenih ruševin, na 
Bavarskem sem pa sam dostikrat bil, pa nisem videl 
nobenega bananovega, pomaračnega ali limonovega 
drevesa. O kakih kraljih ni bilo ne duha ne sluha, na 
padec meja v Evropi pa je bilo treba čakati še lepa 
desetletja. Sicer sem pa našel, da je Irlmaier umrl 26. 
julija 1959 in je sam lahko videl, koliko so njegove 
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prerokbe vredne. Kar zadeva danskega astrologa: 
rak še danes razsaja, kot je takrat, na Stalinovo smrt 
je bilo pa treba čakati še kar dve leti (1953). Bartolo 
Longo je bil leta 1980 sicer razglašen za blaženega, 
od prerokb pa je zadel samo razglasitev verske resni-
ce o Marijinem vnebovzetju (1950). O kakem miru 
po dveh svetovnih vojskah so pa lahko samo sanjali, 
saj so se nove vojske kar vrstile do današnjega dne: 
Koreja, Vietnam, Afganistan (Iraka niti ne omenjam, 
saj ta vojska spada že v 21. stoletje), poleg tega pa še 
kup državljanskih vojsk od  Kolumbije, Čila, Angole, 
Somalije, Šri Lanke in Bog vedi kje še vse.

Tako B. V. zaključuje: Skušajmo	torej	vsak	s	svoje	
strani	živeti	tako,	da	ne	bomo	sokrivi	grozot,	ampak	gra
ditelji	miru,	ki	si	ga	vsi	tako	želimo.	Skrb	za	bodočnost	
pa	prepustimo	Bogu!

Slovenski izseljenci v Avstraliji so nujno potrebova-
li slovenske duhovnike, zato sta leta 1951 tja odšla dva 
patra izmed lemontskih frančiškanov:

slovo
Kako	 radi	 prihajajo	 slovenski	 izseljenci	 k	 naši	 le

montski	Mariji	Pomagaj.	Pač	vedo,	zakaj.	Marija	jih	ne	
pusti,	da	bi	odhajali	prazni.	Marija	jih	potolaži,	da	se	
vračajo	na	svoje	domove	kakor	prerojeni.

Letos	pa	bo	dala	Marija	Pomagaj	slovenskih	izseljen
cem	prav	poseben	dar.	In	sicer	onim,	ki	so	daleč,	daleč	
od	 domovine	 in	 tudi	 daleč	 od	 izseljenskih	 Brezij.	

Mislim	 namreč	 slovenske	
brate	in	sestre,	ki	so	prav	v	
zadnjih	 letih	 tako	številno	
odhajali	 v	 daljno	 Avstrali
jo,	 da	 si	 v	 novi	 domovini	
ustvarijo	 dom	 v	 miru	 in	
svobodi.

Prav	 na	 praznik	 Marije	
Pomagaj,	dne	24.	maja	v	ra
nem	jutru,	bosta	odšla	med	
avstralske	Slovence	dva	čla
na	našega	frančiškanskega	
lemontskega	 komisariata.	
To	sta	p.	Klavid	Okorn	in	p.	
Beno	Korbič.	Dolgo	sta	se	
pripravljala,	da	sta	končno	
dobila	potna	dovoljenja.	Go
tovo	sama	nista	pričakova

la,	da	bo	dan	njunega	odhoda	prav	–	praznik	Marije	
Pomagaj.	Kakor	bi	res	hotela	Marija	pokazati,	da	ju	ona	
spremlja	na	misijonski	poti.

P.	Beno	in	p.	Klavdij	sta	doma	iz	istega	gorenjskega	
kraja	(kar pa ne drži, saj je bil p. Klavdij iz Podbrezij 
v istoimenski fari, p. Beno pa iz Zbilj v župniji Smled-
nik; op. ur.),	v	isti	klerikaški	družinici	sta	se	pripravljala	
na	duhovniški	poklic.	Med	nesrečno	vojsko	sta	skupno	
delila	 strahote	 dachauskega	 taborišča.	 Končno	 sta	
prišla	v	Ameriko,	zdaj	pa	se	skupno	podajata	na	delo	
med	Slovence,	ki	so	brez	dušnega	pastirja,	razstreseni	
po	vsem	avstralskem	otoku.

Obema	 želimo	 na	 misijonsko	 pot	 obilo	 uspehov.	
Vemo,	da	ju	čaka	tudi	trnje,	zato	ju	bodo	vedno	sprem
ljale	naše	molitve.

Bog	z	Vama	in	Marija	Pomagaj!

V januarski številki jubilejnega leta 1958 najdemo 
najprej papežev blagoslov listu Ave Maria in p. Ka-
zimirju Zakrajšku, ki bi maja  praznoval 80-letnico 
življenja. Nato je voščilo chicaškega nadškofa kardi-
nala Stritcha, kot zaključek tega našega polstoletnega 
pogleda nazaj pa naj služi pismo, ki ga je ob tej priliki 
napisal ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman.

v petdeseto leto
Ko	je	mladi	duhovnik	–	frančiškan	Rev.	p.	Kazimir	

Zakrajšek	 –	 začel	 izdajati	 list	 “Ave	 Maria”	 na	 osmih	
straneh,	tiskan	na	najcenejši	papir	–	nasprotniki	so	ga	
zaničljivo	 imenovali	 “patrova	 flikca”	–	pač	ni	mogel	
nihče	pričakovati,	da	bo	list	petdeset	let	izhajal	(in	bo	
še	dalje),	še	manj	je	pater	Kazimir	pri	tedanji	bolehno
sti	mogel	misliti,	da	bo	zlati	jubilej	lista	doživel.	Pa	ga	
je	doživel	in	še	vedno	piše	vanj.

Ko	 listu	 čestitamo	 in	 mu	 radi	 priznamo	 nemale	
zasluge	za	versko	življenje	Slovencev	v	Združenih	dr
žavah,	se	z	ustanoviteljem	vred	Mariji	zahvaljujemo	za	
vse	dobro,	kar	ga	je	list	napravil	v	dušah.	To	je	sicer	
večinoma	nevidno	in	neopazno,	a	vidni	znaki	v	petih	
desetletjih	 kažejo,	 da	 mora	 biti	 teh	 skritih	 uspehov	
mnogo.	 Marija	 je	 posredovala	 s	 svojo	 priprošnjo,	 s	
posredovanjem	milosti;	Marija	 je	premagala	mnogo
tere	 ovire	 in	 silno	 sovraštvo,	 ki	 je	 koj	 spočetka	 sku
šalo	ugasiti	lučko,	ki	jo	je	list	“Ave	Maria”	prižgal	pred	
Marijo,	da	kaže	dušam	pot	iz	zmot	in	jim	pokaže	Jezusa,	
blagoslovljeni	 sad	 njenega	 telesa.	 Tudi	 pri	 tem	 listi	
se	je	izkazalo,	da	je	Marija	zmagovalka,	kakor	ji	sveta	
Cerkev	hvalo	poje:	»Ti	sama	si	premagala	vse	krive	vere	
na	svetu.«

List	 “Ave	Maria”	 je	glasnik	Marije	Pomagaj,	v	 tem	
smislu	 je	 edinstven	 list	 v	 našem	 jeziku.	 V	 domovini	
Marija	Pomagaj	ni	imela	posebnega	glasila;	morda	ga	ni	
toliko	potrebovala,	ker	je	bilo	tedaj	–	hvala	Bogu	–	kar	
lepo	število	verskih	listov.	Za	izseljence	v	Združenih	
državah	pa	je	Marija	potrebovala	glasilo,	da	svoje	zbe
gane	otroke,	vržene	v	tujino	in	živeče	sredi	sveta,	Bogu	
odtujenem	in	veri	nasprotnem,	ohranja	v	sveti	veri	in	
vodi	k	Bogu.

Devetinštirideset	let	je	Marija	s	tem	listom	že	učila,	
opominjala,	vzpodbnujala	naročnike	in	čitatelje.	Mari
ja,	pravim!	Sicer	so	uredniki	in	sotrudniki	pisali	verske	
članek,	poučne	zgodbe	in	koristne	zglede	ter	zbirali	
novice	 in	vesti,	da	vse	 je	bilo	povezano	z	Marijo.	Ni	
številke,	ki	bi	ne	bila	govorila	o	Mariji;	vsebina	vseh	
letnikov	je	marijansko	pobarvana.	Po	Mariji	k	Jezusu,	
k	 zakramentalnemu	življenju,	v	 živo	zvezo	z	Bogom	
po	milosti,	v	to	smer	je	vodil	list.	Kdor	ga	je	čital,	 je	
spoznal	in	vzljubil	Marijo,	jo	začel	bolj	iskreno	častiti	
in	se	njeni	priprošnji	z	večjim	zaupanjem	priporočati	
–	s	tem	je	stopil	na	tisto	pot,	ki	ob	Marijini	materinski	
roki	vodi	v	zveličanje.

Cerkev	 obrača	 svetopisemske	 besede	 iz	 Sirahove	
knjige	 na	 Marijo:	 »Kateri	 mene	 pojasnjujejo,	 bodo	
večno	 življenje	 imeli.«	 List	 “Ave	 Maria”	 že	 petdeseto	
leto	to	dela:	pojasnjuje	Marijo,	njeno	življenje	in	njene	
čednosti	opisuje	in	razlaga.	Naj	se	ta	obljuba,	da	bodo	
imeli	 večno	 življenje,	 po	 Marijini	 priprošnji	 spolni	
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urednikom,	izdajateljem,	naročnikom	in	čitateljem.
V	Ameriki	je	lepa	in	koristna	navada,	da	jubilantom	

poleg	dobrih	želja	prinašajo	darove:	prijatelji,	znanci	
in	 častilci.	 Spodobi	 se,	 da	 tudi	 listu	 jubilantu	 poleg	
čestitk	in	poleg	zahvale	Mariji,	še	kak	dar	prinesemo.	
Ne	mislim	na	denar	ali	kakšne	druge	materialne	do
brine	–	ampak	dar,	ki	ga	vsak	list	najrajši	ima	in	ga	bo	
vesela	tudi	Marija:	več	naročnikov	v	jubilejnem	letu.	Je	
še	precej	družin	in	posameznikov,	ki	še	niso	naročili	
“Ave	Marije”,	pa	bi	ga	lahko,	saj	naročnina	ni	visoka,	in	
bi	jim	bilo	zelo,	zelo	koristno	duhovno	berilo;	k	takim	
pristopite	kdaj	vsi,	katerim	je	“Ave	Maria”	ljubi	prijatelj	
in	ga	radi	berete,	z	 lepo	in	prijazno	besedo	skušajte	
pregovoriti	sosede	in	znance,	da	ga	naročijo	da	bo	Mari
ja	dobila	še	širši	krog	duš,	ki	jo	bodo	po	tem	listu	bolje	
spoznali	in	gorečneje	častiti	in	se	po	njeni	priprošnji	

zveličali.	Jubilejni	letnik	naj	
bo	najbolj	razširjen	izmend	
vseh	 petdesetih	 letnikov	
–	in	naj	pod	Marijinim	varst
vom	že	dolga	leta	pojasnjuje	
njeno	 lepoto,	 ljubezen	 in	
materinsko	 skrb,	 ki	 jo	 ima	
tudi	do	našega	naroda.

+	Gregorij	Rožman

Ustanovitelj lista p. Ka-
zimir Zakrajšek je še doži-
vel jubilejno prvo številko 
letnika 1958, 80-letnice 
pa ni dočakal. V Očetovo 
hišo je odšel iz Lemonta 27. 
januarja 1958.

sveta zgodovina
Henri	DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

I. poglavje
ZEMLJEPISNA PODOBA

Lepote in raznolikost Božje dežele

Kako	naj	bi	Izraelci	ne	ljubili	svoje	domovine?	Ta	
Palestina	je	čudovita	dežela	in	njena	lepota	še	danes	
očara	popotnike.	Kako	je	morala	biti	očitna	šele,	pre
den	so	stoletja	turškega	gospodarjenja	uničila	toliko	
gozdov	in	nasadov,	preden	so	tovarne	postavile	svoja	
obzidja,	svoje	žerjave,	svoje	dimnike	v	krajih,	ki	jih	je	
zaznamoval	Božji	pečat!

Obzorje	vzpetin	je	tako	prefinjeno,	tako	čisto,	tako	
mehko,	kot	bi	ga	začrtala	roka	umetnika.	Samo	grška	
Atika	lahko	tekmuje	s	to	popolnostjo.	Igra	ravnin	in	
bežen	vtis	obzorja	dajejo	povsod	duha	tej	skrivnostni	
ubranosti,	 ki	 spominja	 na	 večnost.	 Pod	 safirno	 mo
drino	neba	se	igra	barv	zlije	v	mavrico	redke	lepote:	
škrlat	zemlje	vinogradov,	nežno	zelenilo	sadovnjakov,	
bledo	zlató	zrelega	ječmena,	motno	rumenilo	puščav	
–	vsa	ta	lestvica	barv	se	na	soncu	zliva	v	tople	rjavkasto	
rdeče	odtenke,	v	senci	pa	v	bronasto	vijoličaste.	In	kot	
bi	bilo	potrebno	še	bolj	zanihati	to	simfonijo	barv,	ji	
skupine	 cipres	 dajejo	 črn	 poudarek,	 ali	 pa	 je	 videti	
trepetajoče	bledomodro	pregrinjalo	oljčnih	gajev.

Malo	je	dežel,	ki	na	tako	majhnem	prostoru	nudjo	
tako	različne	poglede.	V	nekaj	urah	se	pride	iz	bregov	
rajskega	jezera	v	vznemirljivo	grmado	gorskih	grebe
nov,	suhih	grap	in	ostrorobih	grobelj,	kjer	bo	usmiljeni	

Samarijan	pobral	ranjenca,	ležečega	na	robu	ceste.	Pet	
leg	(20	milj,	32	km)	dalje	isti	zemeljski	usad	nudi	prizor	
prekipevajočega	gozda,	vrednega	kake	afriške	savane,	
pa	tudi	strašen	kraj,	kjer	ni	nobenega	življenja,	kjer	se	
pod	 žgočim	 soncem	 kovinsko	 blešči	 vodna	 gladina	
med	odsekanimi	robovi	visokih	golih	skal.	Samo	uro	
hoje	je	od	najrodovitnejše	ravnine	do	goličav,	kjer	se	
pasejo	ovce.	In	karavanam,	ki	jih	žge	peščeni	veter,	se	
zbudi	novo	upanje,	ko	gledajo	bleščeči	sneg	na	vrhu	
Hermona.

Ozemeljska	podoba	Palestine	je	bila,	se	razume,	v	
Jezusovem	času	taka,	kot	jo	poznamo	še	danes:	v	času	
petdesetih	 človeških	 generacij	 se	 obličje	 zemlje	 ne	
spremeni	bogvekaj.	Geologija	in	zemljepis	se	še	nista	
rodila.	Rimski	Plinij	je	zaslužen,	da	se	je	tega	loteval,	
Jude	 pa	 to	 ni	 zanimalo.	 Morali	 so	 se	 pač	 zavedati	
čudovitih	 nasprotij,	 ki	 jih	 je	 videti	 v	 raznih	 okrajih	
njihove	dežele.	Pa	kakor	so	bili	nagnjeni	k	temu,	da	so	
lirično	poveličevali	Obljubljeno	deželo,	so	morali	pač	
priznati,	da	se	slavna	svetopisemska	oznaka	»dežele,	
kjer	tečeta	mleko	in	med«	nanaša	na	posamezna	pod
ročja	v	zelo	različni	meri.

Ves	Kanaan	bi	moral	biti	po	sodbi	geologije	suho	
področje,	dobro	kvečjemu	za	pašo	drobnice.	Razen	na	
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nekaj	krajih	Samarije	in	Transjordanije,	kjer	so	danes	
ugasli	vulkani	pustili	plošče	lave,	so	vsa	tla	iz	belega	raz
pokanega	apnenca,	v	katerem	so	sem	in	tja	ozki	pasovi	
laporja.	Odtod	splošna	suhost	zemlja,	ki	jo	podnebje	
še	poveča.	Odtod	tudi	značilna	oblika	dolin,	globoke	
soteske,	kanjoni,	ki	jih	kot	trdnjave	ločujejo	podolgo

vate	vzpetine.	Odtod	 tudi	obilje	naravnih	 jam,	ki	 so	
jih	povsod	uporabljali	za	črede	in	za	ljudi,	v	kakršnih	
je	iskal	pribežališče	kralj	David	na	begu	pred	svojim	
upornim	sinom,	in	Dete	Jezus	za	svoje	rojstvo.

Nek	zemeljski	dogodek	 je	preprečil,	da	Palestina	
ni	postala	 taka,	kot	 je	suhi	apnenčasti	del	 francoske	
Champagne	 ali	 italijanske	 Apulije.	 Posledice	 tega	
gubanja	zemeljske	skorje	teorija	v	dvatisoč	letih	še	ni	
razjasnila.	 Apnenčasta	 plošča	 se	 je	 pod	 pritiskom	 iz	
zapada	proti	vzhodu	nagnila	v	dolgo	ravnino,	na	kateri	
so	se	lahko	kopičile	naplavine,	nato	se	je	dvignila	–	kar	

ji	je	pomagalo	zaustaviti	oblake	–	in	se	istočasno	gubala	
in	razpokala	in	tako	izoblikovala	zapleteno	površino.	
In	kakor	bi	se	hotela	ločiti	od	azijskih	skladov,	se	je	na	
svoji	vzhodni	strani	od	severa	do	juga	razklala	v	dva	
ogromna	 jarka,	ki	 jo	 sekata	do	 temelja,	dve	razpoki,	
med	kateri	se	je	pogreznil	cel	odsek	tal.	To	je	dogodek	
iz	 geološke	 zgodovine,	 ki	 je	 dal	 Kanaanu	 njegovo	
značilno	 podobo,	 štiri	 vzporedna	 področja	 njenih	
naravnih	 območij	 in	 tisto	 nepričakovano	 gričevje,	
kakor	izvotleno,	ki	ga	človek	tako	močno	občuti,	če	iz	
višin	Jeruzalema	gleda	proti	prepadu,	ki	ga	je	odprla	

razpoka	in	kjer	Jordan	teče	proti	Mrtvemu	morju.
Zapad	 je	 bil	 v	 Jezusovih	 časih	 prav	 tako	 kot	 v	

današnjih	najbolj	cenjen.	Za	ravno	peščeno	obalo,	ki	
so	jo	omejevale	rjavordeče	sipine,	in	kjer	je	samo	zaliv	
Haife	za	Karmelskim	rtom	nudil	naravno	zavetje,	se	
je	razprostiral	Šarón,	sijajna	ravnina,	katere	bogastvo	
je	slavil	že	prerok	Izaija	(Iz	35,2).	To	je	ravnina,	kjer	
današnji	 Izrael	 goji	 svoje	 pomarančne	 nasade.	 Nato	
se	za	nepravilno	črto	gričev	razprostira	na	višini	200	
metrov	druga	naplavinska	ravnina,	Šéfela,	kjer	je	žito	
čudovito	obrodilo	in	ki	je	noben	Izraelec	ni	prehodil	
ne	da	bi	se	v	duši	zabaval	ob	misli	na	zvijačo,	s	katero	

jo	 je	 veliki	 Samson	 zagodel	 Filistejcem,	 saj	 si	 je	 kar	
predstavljal,	 kako	 je	 tristo	 lisicam	 privezal	 na	 repe	
goreče	bakle	in	jih	spustil	v	filistejsko	žitno	polje	(Sod	
15,45).

Tri	 dokaj	 strme	 stopnice,	 ki	 jih	 sekajo	 zelo	 ozke	
soteske,	 vodijo	 na	 področje	 višavja,	 ki	 široko	 kakih	
50	 kilometrov	 poteka	 od	 severa	 do	 juga	 in	 pomeni	
hrbtenico	izraelske	dežele.	To	je	bil	za	vernega	Juda	
resnični	 Kanaan,	 od	 vsej	 najsvetejša	 zemlja,	 kjer	 je	
najmanjši	griček,	najmanjši	potoček,	najmanjša	vasica	
spominjala	na	slavno	preteklost.	Višavje?	Nekoliko	pre
tiravanja.	Takratni	jezik,	navdihnjen	od	svetopisemskih	
besedil,	je	govoril	o	Judovih	gorah,	o	Efraimovih	gorah,	

o	gori	Tabor,	in	o	gori	Garízim:	tega	ni	vzeti	dobesedno,	
saj	tudi	na	Flamskem	100	metrov	visok	grič	Kemmel	
imenujejo	“gora”.	Te	palestinske	“gore”	niso	nič	dru
gega	 kot	 veliki	 griči,	 ki	 se	 včasih	 na	 vrhu	 lepo	 obli,	
včasih	pa	od	erozije	nazobčani	smelo	dvigujejo	na	robu	

Sredozemska obala

Šarón

Šéfela

Jezreél (Ezdrelon)
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majhnih	ravnic.	Tabor	 je	visok	562	metrov,	Garízim	
868,	Judove	gore	največ	860,	in	Djermaq,	najvišji	vrh	
Palestine,	ne	pride	čez	1.200	metrov.	Kljub	temu	pa	ta	
osrednji	del	Svete	dežele	dela	na	popotnika	vtis,	da	je	
vse	samo	gor	in	dol:	treba	je	iti	samo	po	grebenih	iz	
Galileje	v	Jeruzalem,	pa	se	človek	o	tem	prepriča.	In	to	
je	pot,	po	kateri	je	pogosto	hodil	Jezus	s	svojimi.

Pričakovali	bi,	da	mora	biti	vse	to	višavje	enako,	pa	
sploh	ni.	Posebnosti	oblikovanja	tal	in	delovanja	pod
nebja	ga	je	jasno	razdelilo	na	tri	območja,	ki	so	jih	Kri
stusovi	sodobniki	dobro	razlikovali	in	bili	prepričani,	
da	 razlike,	 ki	 so	 jih	 opažali,	 odgovarjajo	 različnim	
usodam,	da	imajo	različne	duhovne	pomene.	Judeja	na	
jugu	je	bila	trdnjava,	kraj	neomajne	zvestobe,	kjer	se	je	
naselil	Abraham,	kjer	so	kralji	ustanovili	prestolnico,	
kjer	 so	 častili	 pravega	 Boga.	 Suha	 zemlja,	 kjer	 so	 se	
morala	polja	tiščati	na	terasah	na	pobočju	gričev	ali	na	
zaplatah	rdeče	ilovice,	dolgočasna	pokrajina	kot	petje	
v	shodnici,	pa	vendar	tako	lepa	s	svojimi	brezmejnimi	
obzorji	in	s	tisto	vsepovsod	raztreseno	motno	rumeno	
barvo,	ki	je	spominjala	na	levjo	kožo.	Slovesna	Judeja,	
ki	bo	prizorišče	Kristusovega	trpljenja.	Bolj	na	sever,	
onkraj	Betela	in	Šila	je	bila	Samarija,	veliko	bolj	izrazita,	
kjer	 so	 kotline	 bazaltne	 naplavine	 »obljubljale	 žito«,	
kjer	je	bilo	lahko	priti	od	doline	Jordana	do	morja	po	
ravnini	Jezreél.	To	je	ozemlje,	kjer	je	Barák	na	klic	pre
rokinje	Debóre	premagal	vojsko	Siserája	(Sod	4,1516),	

Samarija	 mnogih	 stikov,	 pa	 tudi	 nemoralnosti,	 krive	
vere	in	bogokletja,	kot	so	govorili	pobožni	Judje,	ki	so	
jo	zaničevali.	Kar	zadeva	Galilejo	stotih	gričev	in	prav	
toliko	ravnic,		dobro	namakano	na	podnožju	Libanona,	
je	 to	bila	od	vseh	najlepša	provinca,	posejana	z	gaji	
dreves	in	vasmi	tako	lepo,	da	so	jo	strogi	jeruzalemski	
rabini	gledali	s	sumničavim	nezaupanjem,	saj	je	bila	
v	njihovih	očeh	preveč	mehka	 in	 lahkotna,	premalo	
stroga	za	 sveto	Postavo.	To	 je	Galileja,	kjer	bo	 Jezus	
preživel	svoje	srečno	otroštvo	in	od	koder	se	bo	napotil	
oznanjat	veselo	novico	Ljubezni.

Galileja z Genezareškim jezerom

Angel	sprave	naj	ti	omogoči,	da	se	najprej	spraviš	s	
seboj.	Mnogi	ljudje	živijo	danes	nepomirjeni.	Ne	more
jo	se	pomiriti	s	tem,	da	je	njihovo	življenje	potekalo	
drugače,	 kot	 so	 bili	 načrtovali.	 Prerekajo	 se	 s	 svojo	
usodo,	 z	 razočaranji,	 ki	 jim	 jih	 je	 prineslo	 življenje.	
Sami	 s	 seboj	 so	 sprti.	 Ne	 morejo	 imeti	 pozitivnega	
odnosa	do	sebe.	Radi	bi	bili	drugačni,	inteligentnejši,	
uspešnejši	in	prikupnejši.	Radi	bi	bili	lepšega	videza.	
O	sebi	 imajo	 izdelano	povsem	določeno	podobo,	ki	
bi	ji	radi	ustrezali.

Beseda	sprava	vljučuje	tudi	širši	pomen:	poravna-
va, mir, poljub,	 pa	 tudi	 umiriti, pomiriti.	 Spraviti,	
pomiriti	se	s	samim	seboj	pomeni	torej	skleniti	mir	s	
samim	seboj,	strinjati	se	s	seboj,	kakršen	sem	postal.	
Poravnati	spor	med	različnimi	potrebami	in	željami,	
ki	 me	 vlečejo	 sem	 in	 tja.	 Odpraviti	 razcepljenost	 v	
sebi	 med	 mojo	 idealno	 podobo	 in	 resničnostjo.	 Po
miriti	razjarjeno	dušo,	ki	se	vedno	znova	upira	moji	
resničnosti.	Poleg	tega	pa	pomeni	tudi	poljubiti	to,	kar	
mi	je	še	posebno	težko,	svoje	napake	in	slabosti,	nežno	
ravnati	s	samim	seboj,	zlasti	s	tem,	kar	je	v	nasprotju	
z	 mojo	 idealno	 podobo.	 Tu	 mi	 bo	 že	 moral	 priti	 na	
pomoč	angel,	da	se	bo	sprava	z	menoj	samim	posrečila,	

da	 bom	 zares	 mogel	 reči	
DA	svoji	 življenjski	 zgodbi,	
svojemu	značaju,	temu,	kar	
sem	dobil	za	popotnico	kot	
breme.

Le	 če	 sem	 pomirjen	 s	
seboj,	 lahko	 mislim	 tudi	
na	 to,	da	bi	pomiril	 ljudi	v	
svoji	okolici,	ki	so	v	sporu	z	
menoj	in	z	drugimi.	Ljudje,	
ki	 so	 razcepljeni	 in	 nepo
mirjeni	v	sebi,	bodo	tudi	ok
rog	sebe	povzročali	razdor.	
Danes	 je	 mnogo	 pobožnih	
ljudi,	ki	svojo	notranjo	raz
klanost	prenašajo	navzven.	
Ker	imajo	previsoko	idealno	sliko	o	sebi,	izluščijo	vse,	
kar	 je	 temnega	 v	 njihovi	 notranjosti.	 To	 pa	 morajo	
potem	 prenašati	 na	 druge.	 In	 potem	 stalno	 vidijo	 v	
drugih	hudiča	ali	nekakšne	demone.	Preklinjati	morajo	
vse,	 ki	 ne	 živijo	 po	 normah	 Cerkve,	 ki	 ne	 ustrezajo	
njihovim	lastnim	predstavam	o	krščanski	morali.	Ker	
so	odcepili	hudiča	od	lastnega	srca,	ga	vidijo	povsod	

P.	Anselm	Grün

angeli za danes

angel sprave

Jakobova lestev
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okrog	sebe.	Okoli	takšnih	ljudi	nastaja	razdor.	Nekate
ri	so	navdušeni,	da	je	končno	prišel	nekdo,	ki	si	upa	
povedati	resnico.	Drugi	pa	čutijo,	da	iz	njih	puhti	nekaj	
bolnega	in	razdiralnega,	ter	se	odvrnejo	od	njih.

Apostol	Pavel	pa	razume	službo	kristjanov	ravno	kot	
službo	sprave.	Bog	sam	nam	je	naložil	službo	sprave	
(prim.	2	Kor	5,18).	Angel	sprave	te	hoče	spremeniti	
v	poslanca	sprave,	ne	tako,	da	bi	 jo	povsod	zahteval	
in	 druge	 priganjal	 k	 spravi,	 marveč	 tako,	 da	 spravo	
dosežeš.	 Sprava	 ne	 pomeni,	 da	 vse	 konflikte	 okrog	
sebe	prekriješ	 s	pobožnim	plaščem,	da	hočeš	uskla
diti	vsa	različna	mnenja	 in	spore.	To	namreč	mnogi	
zamenjujejo	s	spravo.	V	resnici	pa	ne	morejo	prenesti	
konfliktov.	 Strah	 jih	 prevzame,	 če	 ni	 vse	 okrog	 njih	
harmonično.	To	jih	spominja	na	dogodke	iz	otroštva,	ki	
so	jih	vznemirjali,	morda	zakonski	prepiri	staršev,	ko	so	
se	čutili	ogrožene,	ker	so	jih	oropali	občutka	varnosti	
in	doma.	Spraviti	pomeni	poravnati.	In	poravnati	po
meni	izravnati,	izravnati	pot	med	različnimi	strankami,	
zgraditi	most	med	nasprotujočimi	si	skupinami.	To	pa	
ne	pomeni	vse	izravnati,	vse	uskladiti.	Stališča	naj	le	
ostanejo.	Vendar	se	več	ne	spopadajo	med	seboj.	Ob
staja	most,	na	katerem	se	obe	strani	spet	pogovarjata,	
kjer	se	lahko	spet	približata	druga	drugi.

Preden	 hočeš	 druge	 spraviti	 med	 seboj,	 preden	
moreš	 poravnati	 spor	 med	 sovražnimi	 skupinami	 v	
svoji	bližini,	moraš	najprej	doseči	spravo	s	samim	se
boj.	In	živeti	moraš	v	spravi	z	ljudmi	v	svoji	bližini.	To	
ne	pomeni,	da	bi	moral	za	ceno	edinosti	potlačiti	vse	
svoje	občutke	in	potrebe.	Nasprotno,	če	zavoljo	miru	

potlačiš	svojo	jezo,	se	ne	boš	nikoli	zares	spravil	s	tistim,	
na	katerega	si	se	jezil.	Svoja	čustva	moraš	jemati	resno.	
In	ne	smeš	jim	pripisovati	teže.	Vsako	čustvo	ima	svoj	
pomen.	Če	se	jeziš	na	kolegico	v	službi,	ima	to	določen	
pomen.	 Jeza	 je	vzvod,	da	nekaj	 spremeniš	ali	da	ne
kaj	gledaš	drugače.	Če	se	med	pogovorom	z	nekom	
jezim	nanj,	vendar	to	jezo	nato	pobožno	potlačim,	s	
tem	 zastrupim	 ozračje	 med	 nama.	 Če	 pa	 se	 na	 jezo	
primerno	odzovem,	ne	da	bi	ji	pripisoval	težo,	lahko	
jeza	nekaj	razčisti.	Jeza	pogosto	pokaže,	da	drugi	ne	
pove	zares	tega,	kar	misli	in	čuti,	ampak	da	ovinkari,	da	
nalašč	govori	prikrito.	Če	izrazim	svojo	jezo,	pondim	
drugemu	priložnost,	da	sam	pri	sebi	še	enkrat	kritično	
presodi	zadevo.	Ponudim	mu	most,	na	katerem	se	bova	
lahko	bolj	odkritosrčno	in	bolje	pogovarjala.	Odločilno	
pa	je,	da	ne	skušam	brezpogojno	doseči	svojega	prav,	
ampak	da	drugega	spoštujem	in	si	želim	sprave	z	njim.	
Sprava	pomeni	drugega	vzeti	resno,	obenem	pa	vzeti	
resno	tudi	sebe	s	svojimi	občutki.

Sprava	ima	tudi	politično	razsežnost.	Nepomirjeni	
ljudje	 ne	 razdvajajo	 le	 ljudi	 okrog	 sebe.	 Razdor	 še	
širi,	 saj	 lahko	odločilno	vplivajo	na	ozračje	v	deželi.	
Soglašajo	s	predsodki	do	drugače	mislečih	in	tistih,,	
ki	živijo	drugače.	Ustvarjajo	ozračje	v	katerem	se	proti	
tujcem	in	proti	drugačnim	izvaja	nasilje.	Angel	sprave	
bi	te	zato	rad	spremenil	v	kvas	sprave	za	naš	svet.	Če	boš	
v	svojem	govorjenju	pomirjen,	boš	postal	vir	sprave.	
Tedaj	se	bodo	v	tvoji	bližini	tujci	in	obrobne	skupine	
čutili	sprejete.	Tedaj	ne	boš	sejal	trosov	razdora,	pač	
pa	gorčična	semena	upanja	in	sprave.

Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL
v srečanju s Kristusom se razum odpre resnici

Izkušnja,	ki	jo	je	sveti	Pavel	doživel	na	cesti	v	Da
mask,	 se	 navadno	 imenuje	 njegovo	 spreobrnjenje.	
Prav	na	cesti	v	Damask	se	je	v	začetku	tridesetih	let	1.	
stoletja,	po	razdobju,	ko	je	preganjal	Cerkev,	uresničil	
odločilen	trenutek	v	Pavlovem	življenju.	O	tem	je	bilo	
dosti	 napisanega,	 seveda	 z	 najrazličnejših	 vidikov.	
Gotovo	je,	da	se	je	zgodil	obrat,	še	več,	bodočnost	se	
je	 postavila	 na	 glavo.	 Nepričakovano	 je	 tedaj	 začel	
pojmovati	 kot	 »izgubo«	 in	 »smeti«	 vse,	 kar	 je	 poprej	
pomenilo	njegov	najvišji	ideal,	skoraj	smisel	njegove
ga	 bivanja	 (prim.	 Flp	 3,78).	 Kaj	 se	 je	 zgodilo?	 O	
tem	imamo	dve	vrsti	virov.	Prva,	bolj	znana	vrsta	so	
pripovedi	 izpod	 Lukovega	 peresa,	 ki	 jih	 kar	 trikrat	
prinaša	 v	 Apostolskih	 delih	 (prim.	 9,119;	 22,321;	
26,423).	Skušnjava	povprečnega	bralca	je	morda,	da	
se	je	preveč	ustavljal	na	nekaterih	podrobnosti,	kot	je	
svetloba	z	neba,	padec	na	tla,	glas,	ki	kliče,	novo	stanje	
slepote,	ozdravljenje,	kakor	da	bi	luskine	padle	z	oči,	
post.	Toda	vse	te	podrobnosti	se	nanašajo	na	središče	
dogodka:	vstali	Kristus	se	prikaže	kot	blesteča	luč	in	
govori	Savlu,	preoblikuje	njegovo	mišljenje	in	njegovo	

življenje	sámo.	Blesk	Vstalega	ga	oslepi:	tako	se	tudi	
na	zunaj	pokaže,	kakšna	je	bila	v	resnici	njegova	notra
njost,	njegova	slepota	za	resnico,	za	luč,	ki	je	Kristus.	In	
potem	njegov	dokončni	»da«	Kristusu	v	krstu	ponovno	
odpre	njegove	oči	in	mu	da	videti	zares.

V	stari	Cerkvi	je	bil	krst	imenovan	tudi	“razsvetlje
nje”,	ker	ta	zakramen	daje	luč,	daje	v	resnici	videti.	Kar	
se	tukaj	označuje	le	teološko,	se	pri	Pavlu	uresničuje	
fizično:	ozdravljen	svoje	notranje	slepote	vidi	dobro.	
Svetega	Pavla	torej	ni	ozdravila	neka	misel,	ampak	nek	
dogodek,	nezadržna	navzočnost	Vstalega,	o	kateri	ne	
bo	mogel	nikdar	pozneje	dvomiti,	tako	močna	je	bila	
razvidnost	 tega	dogodka,	 tega	srečanja.	V	temelju	 je	
spremenilo	 Pavlovo	 življenje,	 in	 v	 tem	 smislu	 lahko	
govorimo	 o	 spreobrnjenju.	 To	 srečanje	 je	 središče	
pripovedovanja	svetega	Luka	in	je	čisto	mogoče,	da	je	
uporabljal	pri	tem	pripoved,	ki	je	izvirala	iz	skupnosti	
v	Damasku.	To	da	misliti	krajevna	obarvanost	z	omenja
njem	Ananija	in	z	imeni	tako	ulice	kot	lastnika	hiše,	v	
kateri	je	Pavel	bival	(prim.	Apd	9,11).

Druga	vrsta	virov	o	spreobrnjenju	so	sama	pisma	
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svetega	Pavla.	Nikoli	ni	govoril	o	podrobnostih	tega	
dogodka,	zato	mislim,	da	je	sodil,	da	vsi	poznajo	bistvo	
te	zgodbe,	da	vsi	vedo,	da	se	je	iz	preganjalca	spreme
nil	v	gorečega	apostola	Vstalega.	 In	 to	se	ni	zgodilo	
kot	posledica	lastnega	razmišljanja,	ampak	pomemb
nega	dogodka,	 srečanja	z	Vstalim.	Čeprav	ne	govori	
o	podrobnostih,	pa	večkrat	namiguje	na	to	prevažno	
dejstvo,	 to	 je,	 da	 je	 on	 priča	 Jezusovega	 vstajenja,	 o	
katerem	je	prejel	razodetje	od	Jezusa	samega	skupaj	
z	 apostolskim	 poslanstvom.	 Najbolj	 jasno	 besedilo	
o	tej	točki	 je	v	njegovem	pripovedovanju	o	tem,	kar	
je	 središče	 zgodovine	 odrešenja:	 Jezusova	 smrt	 in	
vstajenje	ter	prikazovanja	pričam	(prim.	1	Kor	15).	Z	
besedami	prastarega	 izročila,	ki	ga	 je	 tudi	on	prejel	
od	jeruzalemski	Cerkve,	pravi,	da	je	Jezus	umrl	križan,	
da	je	bil	pokopan,	da	je	vstal,	in	da	se	je	po	vstajenju	
najprej	prikazal	Kefu,	to	je	Petru,	nato	dvanajsterim,	
nato	petsto	bratom,	od	katerih	jih	večina	ta	čas	še	živi,	
nato	Jakobu,	nato	vsem	apostolom.	In	tej	pripovedi,	ki	
jo	je	prejel	iz	izročila,	dodaja:	»Nazadnje	za	vsemi	pa	se	
je	prikazal	tudi	meni«	(prim.	1	Kor	15,8).	Tako	pove,	da	
je	to	temelj	njegovega	apostolata	in	njegovega	novega	
življenja.	So	pa	tudi	druga	besedila	o	isti	stvari:	»Po	Je
zusu	Kristusu	smo	prejeli	milost	in	apostolstvo«	(Rim	
1,5);	in	še:	»Mar	nisem	videl	Jezusa,	našega	Gospoda?«	
(1	Kor	9,1),	besede	s	katerimi	namiguje	na	stvar,	ki	jo	
vsi	 poznajo.	 Končno	 pa	 je	 najbolj	 znano	 besedilo	 v	
Pismu	Galačanom	1,1517:	»Ko	pa	se	je	Bogu,	ki	me	je	
izbral	že	v	materinem	telesu	in	me	poklical	po	svoji	mi
losti,	zdelo	prav	razodeti	v	meni	svojega	Sina,	da	bi	ga	
oznanjal	med	pogani,	se	nisem	zatekel	k	mesu	in	krvi,	
pa	tudi	v	Jeruzalem	nisem	šel	k	tistim,	ki	so	bili	apostoli	
pred	mano,	temveč	sem	se	odpravil	v	Arabijo,	potlej	
pa	sem	se	vrnil	v	Damask«.	V	tej	“samoobrambi”	od
ločno	poudarja,	da	je	tudi	on	resnična	priča	Vstalega,	
da	ima	svoje	poslanstvo,	ki	ga	je	sprejel	neposredno	
od	Vstalega.

Tako	lahko	vidimo,	da	se	dva	vira,	Apostolska	dela	
in	Pisma	svetega	Pavla	stekata	in	srečujeta	na	temeljni	
točki:	Vstali	je	govoril	Pavlu,	poklical	ga	je	k	apostolatu,	
naredil	je	iz	njega	resničnega	apostola,	pričo	vstajenja,	
s	posebno	nalogo	oznanjati	evangelij	poganom,	grško
rimskemu	svetu.	Istočasno	pa	je	Pavel	spoznal,	da	mora	
kljub	neposrednosti	svojega	odnosa	z	Vstalim	stopiti	
v	 skupnost	 Cerkve,	 da	 se	 mora	 dati	 krstiti,	 da	 mora	
živeti	v	soglasju	z	ostalimi	apostoli.	Samo	v	tej	zvezi	z	
vsemi	bo	lahko	pravi	apostol,	kot	jasno	zapiše	v	Prvem	
pismu	 Korinčanom:	 »Naj	 bom	 torej	 jaz	 ali	 oni,	 takó	
oznanjamo	in	takó	ste	sprejeli	vero«	(15,11).	Samo	eno	
oznanjevanje	Kristusa	je,	ker	je	Kristus	en	sam.

Kot	je	videti,	Pavel	v	vseh	teh	odlomkih	tega	trenut
ka	nikoli	ne	razlaga	kot	nekega	dejstva	spreobrnjenja.	
Zakaj?	Je	mnogo	domnev,	toda	zame	je	vzrok	zelo	jasen.	
Ta	obrat	v	njegovem	življenju,	to	preoblikovanje	vsega	
njegovega	bitja	ni	bilo	sad	nekega	psihološkega	pro
cesa,	nekega	razumskega	 in	moralnega	dozorevanja,	
ampak	je	prišel	od	zunaj:	ni	bil	sad	njegove	misli,	ampak	
srečanja	 z	 Jezusom	 Kristusom.	 V	 tem	 smislu	 ni	 bilo	
preprosto	spreobrnjenje,	dozorenje	njegove	osebnosti,	

ampak	je	bila	smrt	in	vstajenja	zanj	samega:	umrlo	je	
eno	njegovo	bivanje	 in	neko	novo	bivanje	z	vstalim	
Kristusom	se	je	rodilo.	Drugače	te	Pavlove	prenovitve	
ni	mogoče	razložiti.	Vse	psihološke	analize	ne	morejo	
pojasniti	 in	 rešiti	 tega	 problema.	 Samo	 dogodek,	
tesno	 srečanje	 s	 Kristusom	 je	 ključ	 za	 razumevanje	
tega,	kar	se	je	zgodilo:	smrt	in	vstajenje,	prenova	po	
moči	Tistega,	ki	se	 je	pokazal	 in	 je	govoril	z	njim.	V	
tem	globokem	pomenu	smemo	in	moramo	govoriti	o	
spreobrnjenju.	To	srečanje	je	resnična	prenova,	ki	je	
spremenila	vsa	njegova	merila.	Zdaj	lahko	reče,	da	je	
tisto,	kar	je	bilo	prej	zanj	bistveno	in	temeljno,	postalo	
zanj	»smeti«,	ne	več	»dobiček«,	ampak	izguba,	ker	poslej	
šteje	samo	življenje	v	Kristusu.

Ne	smemo	pa	misliti,	da	 je	bil	Pavel	 tako	zaprt	v	
nekem	slepem	dogodku.	Ravno	nasprotno	je	res,	ker	
je	vstali	Kristus	luč	in	resnica,	luč	Boga	samega.	To	je	
razširilo	njegovo	srce,	ga	naredilo	odprtega	vsem.	V	
tem	trenutku	ni	izgubil,	kar	je	bilo	dobrega	in	resnič
nega	v	njegovem	življenju,	v	njegovi	dediščini,	ampak	
je	 na	 nov	 način	 razumel	 modrost,	 resnico,	 globino	
postave	 in	 prerokov.	 Znova	 se	 jih	 je	 polastil	 na	 nov	
način.	 Istočasno	 se	 je	 njegov	 razum	 odprl	 modrosti	
poganov;	 ker	 se	 je	 z	 vsem	 srcem	 odprl	 Kristusu,	 je	
postal	 sposoben	 širokega	 dialoga	 z	 vsemi,	 je	 postal	
sposoben	postati	vsem	vse.	Tako	je	res	mogel	biti	apo
stol	poganov.

Če	se	obrnemo	k	sebi,	se	zdaj	vprašamo,	kaj	to	po
meni	za	nas.	Pomeni,	da	tudi	za	nas	krščanstvo	ni	neka	
nova	 filozofija	 ali	 nova	 morala.	 Kristjani	 smo	 samo,	
če	 srečamo	 Kristusa.	 Seveda	 se	 nam	 ne	 kaže	 na	 tak	
neustavljiv,	bleščeč	način,	kot	je	to	storil	Pavlu,	da	ga	
je	naredil	za	apostola	vseh	narodov.	Toda	tudi	mi	lahko	
srečamo	 Kristusa	 v	 branju	 Svetega	 pisma,	 v	 molitvi,	
v	liturgičnem	življenju	Cerkve.	Lahko	se	dotaknemo	
Kristusovega	srca	in	čutimo,	da	se	on	dotika	našega	
srca.	Samo	v	tem	osebnem	odnosu	s	Kristusom,	samo	
v	tem	srečanju	z	Vstalim,	postanemo	res	kristjani.	Tako	
se	odpre	naš	razum,	se	odpre	vsa	modrost	Kristusa	in	
vse	bogastvo	resnice.	Prosimo	torej	Gospda,	naj	nas	
razsvetli,	naj	daruje	našemu	svetu	srečanje	z	njegovo	
navzočnostjo:	naj	nam	tako	da	živo	vero,	odprto	srce,	in	
veliko	ljubezen	za	vse,	ki	je	sposobna	obnoviti	svet.

Srečanje pred Damaskom (Peter Pavel Rubens)
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Najmlajši brat pisatelja Ivana Cankarja
Cankarji	so	zelo	star	rod,	ki	ga	moremo	po	matičnih	

knjigah	vrhniške	župnije	zasledovati	skoraj	od	začetka	
17.	stoletja.	Neposredni	predniki	pisatelja	Ivana	Can
karja	 so	živeli	v	Veliki	Ligojni	pri	Vrhniki.	Pisateljev	
stari	oče	Jakob,	po	poklicu	krojač,	je	kupil	leseno	bajto	
na	vrhniškem	klancu.	Tam	se	je	rodil	Jože,	oče	našega	
pisatelja,	ki	 je	bil	prav	 tako	krojač	 in	se	 je	 leta	1867	
oženil	z	Nežo	Pivk.	V	njunem	zakonu	je	bilo	dvanajst	
otrok,	osem	deklic	in	štirje	fantički:	dva	sta	se	oprijela	
krojaštva,	dva	pa	sta	študirala	in	dosegla	intelektualen	
poklic.	Za	pisateljem	Ivanom,	ki	ni	končal	nobene	višje	
šole,	je	stopil	na	pot	učenosti	Karlo,	njegov	najmlajši	
brat	–	za	njim	so	prišle	na	svet	tri	sestrice.

Karlo	 se	 je	 rodil	 14.	 oktobra	 1877.	 Po	 končani	
osnovni	šoli	na	Vrhniki	je	za	poldrugo	leto	starejšim	
bratom	 Ivanom	 odšel	 v	 Ljubljano	 na	 gimnazijo.	 Do	
pomladi	1895,	ko	je	Ivan	prvič	padel	pri	maturi,	sta	
stanovala	 skupaj.	 Kot	 gimnazijec	 je	 bil	 Karlo	 član	
dijaškega	društva	Zadruga	in	njegov	tajnik.	Z	izvirnimi	
in	 prevedenimi	 črticami	 in	 gledališkimi	 poročili	 je	
sodeloval	v	Slovencu, Domu in svetu, Ljubljanskem 
listu	in	Zgodnji Danici.	Zaradi	svoje	bistrosti	je	kmalu	
zaslovel	kot	“Cankar	mlajši”.	Šolanje	v	Ljubljani	so	mu	
omogočili	 razni	 dobrotniki,	 sprva	 zlasti	 Luka	 Jeran,	
urednik	Zgodnje Danice,	velik	podpornik	revnih	di
jakov.	 V	 Ljudski	 kuhinji	 je	 zanje	 ustanovil	 posebno	
“mizo”,	kjer	so	dobili	hrano	za	majhen	denar	ali	zastonj.	
Morda	se	je	tudi	iz	hvaležnosti	do	svojih	dobrotnikov	
Karlo	po	maturi	leta	1900	odločil	za	študij	bogoslovja,	
kar	bratu	Ivanu	ni	bilo	prav	nič	všeč.

Ivan spodbuja Karla k pisanju,
Karlo plačuje Ivanove dolgove
Pred	odhodom	na	Dunaj	jeseni	1896	je	Ivan	Karlu	

izročil	v	varstvo	svojo	korespondenco	in	nekaj	svojih	
rokopisov.	Čeprav	sta	bila	Ivan	in	Karlo	po	svetovnem	

nazoru	na	nasprotnih	bregovih,	sta	si	bila	izmed	vseh	
bratov	in	sester	najbližja.	Ivan	mu	je	pisal	sto	pisem,	
ki	 jih	 je	Karlo	skrbno	hranil,	medtem	ko	je	Ivan	vsa	
njegova	raztrgal.	V	svojih	pismih	je	Ivan	bratu	Karlu	
natančno	in	odkritosrčno	poročal	o	svojem	življenju,	
nazorih,	literarnem	delu,	o	namenu	posameznih	spisov,	
zato	so	ta	pisma	neprecenljive	vrednosti	za	poznavanje	
Cankarja	in	njegovega	dela.

Ivan	 je	bil	prepričan,	da	 je	brat	Karlo	pisateljsko	
nadarjen,	zato	da	je,	gimnazijca,	v	svojih	pismih	spod
bujal,	naj	prime	za	pero.	»Piši	kakšno	povest	ali	črtico.	
Vadi	se!«	(23.	novembra	1896).	»Ti	ne	pišeš	nikdar	nič,	
kaj	delaš?	Ali	sploh	kaj	misliš?	Ne	mudí	se	sicer	prav	
nič,	da	bi	začel	resno	pisati,	a	kakšen	glas	bi	vendar	že	
lahko	dal	od	sebe.	Na	ta	način	Te	bodo	nadkrilili	drugi,	
ki	 imajo	 manj	 talenta«	 (10.	 avgusta	 1898).	 »Vzemi	 si	
moje	besede	k	srcu,	sedi	in	delaj,	zdaj	ko	imaš	čas.	Jaz	
mislim,	da	Ti	frfotajo	snovi	krog	nosa,	ne	premlevaj	jih	
predolgo	in	prični	pisati«	(22.	avgusta	1898).

Veliki	dunajski	brat	pisatelj	je	bil	kar	naprej	“suh”	in	
v	številnih	pismih	prosi	svojega	mlajšega	ljubljanskega	
brata,	 naj	 mu	 nujno	 pošlje	 kaj	 denarja,	 kar	 je	 Karlo	
tudi	storil.	Poravnaval	je	Ivanove	dolgove	v	Ljubljani,	
posredoval	je	pri	založnikih	njegovih	spisov,	da	so	mu	
nakazovali	honorar.	Ivana	je	podpiral	tudi	iz	Sarajeva.	
Decembra	 1908	 mu	 je	 jamčil	 (in	 pozneje	 tudi	 sam	
plačal)	za	tisoč	kron	posojila	pri	Kmetski	posojilnici	
na	Vrhniki,	češ	da	potrebuje	denar	za	poroko.

Karlo se pred Ivanom
umakne v Sarajevo
Po	končanem	prvem	letniku	bogoslovja	v	Ljubljani	

je	Karlo	Cankar	poleti	1901	potoval	po	Bosni	in	tedaj	je	
v	njem	dozorel	sklep,	da	bo	nadaljeval	teološke	študije	
v	Sarajevu.	Pri	tem	sta	ga	vodila	dva	motiva:	Bosna	se	
mu	 je	 zdela	 nekakšna	 misijonska	 dežela,	 ugodna	 za	
delovanje	katoliškega	duhovnika;	drugi	razlog	pa	se	je	
nanašal	na	Ivana.	Karla	je	kot	dijaka	mikalo	javno	delo.	

naša kultura
Silvester	Čuk

KARLO CANKAR
14. oktobra 1877 – 9. februarja 1953

»Ti pojdeš v semenišče? – Jaz ne rečem nič, stori, kakor Ti je drago. Kakšne 
misli imam jaz o teh stvareh, Ti je znano; če misliš Ti drugače, Ti ne bom 
prigovarjal. Ako pa napraviš ta korak iz materijalnih ozirov – napravi ga! 
Jaz bi se rajši obesil. – No, naposled boš imel lepo življenje in če se skladajo s 
Tvojimi nameni tudi Tvoji nazori, potem Te samo blagrujem.«

Tako je svojemu poldrugo leto mlajšemu bratu Karlu 24. novembra 1899 z Du-
naja pisal Ivan Cankar, prvak slovenskih pisateljev, ko mu je ta sporočil, da se je 
po končani gimnaziji odločil za študij bogoslovja in za duhovniški poklic. Ko mu 
je Karlo sredi maja leta 1903 sporočil, da bo poleti (ob koncu tretjega letnika bogo-
slovja) posvečen v duhovnika, mu je brat Ivan odpisal: »Odkritosrčno ti čestitam, 
da si že tako blizu svojega cilja. Vseeno je, kaj jaz mislim o tem cilju; če si Ti 
resnično srečen, jaz nimam pravice in tudi vzroka ne, da bi Te obžaloval.«
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Ko	je	stopil	v	semenišče,	se	ni	odpovedal	upanju,	da	bo	
tudi	kot	duhovnik	imel	kako	javno,	najbrž	časnikarsko	
vlogo.	A	ker	je	pričakoval,	da	bo	tudi	Ivan	posegel	v	
politično,	 morda	 časnikarsko	 življenje,	 se	 je	 bal,	 da	
bi	se	z	bratom	sovražno	srečal	v	svetu.	Zato	je	mislil,	
da	stori	bolje,	da	se	umakne	v	daljno	in	drugojezično	
Bosno.	 V	 sarajevsko	 semenišče	 je	 vstopil	 1.	 oktobra	
1901.	 To	 bratovo	 odločitev	 je	 Ivan	 označil	 kot	 »neu
men	in	otročji	korak«,	vendar	je	Karlo	ostal	pri	svojem	
sklepu.	Leta	1903	je	bil	posvečen	v	duhovnika,	nekaj	let	
je	poučeval	na	šoli	kot	katehet.	Od	19061916	je	bil	ured
nik	Hrvatskega dnevnika,	ki	ga	je	povzdignil	v	najbolje	

urejevan	sarajevski	list.	V	njem	je	objavil	v	hrvaškem	
prevodu	nekaj	bratovih	črtic	še	pred	njihovo	objavo	v	
izvirniku.	Od	1908	do	1923	je	bil	škofijski	tajnik.

Od	9.	septembra	do	10	novembra	1909	je	bil	pri	
njem	 kot	 gost	 nadškofa	 Stadlerja	 brat	 Ivan,	 ki	 se	 je	
tam	 spravil	 z	 Bogom	 (na	 smrtni	 postelji	 mu	 je	 brat	
Karlo	pomagal	obuditi	popolno	kesanje,	spovedal	pa	
ga	 je	Finžgar).	Veliko	 je	pomagal	pri	 izdaji	 Ivanovih	
Zbranih spisov.

Po	zadnji	vojski	se	je	naselil	v	Ljubljani,	kjer	so	ga	
pod	streho	sprejeli	frančiškani.	S	te	zadnje	postaje	svo
jega	življenja	je	odšel	v	večnost	9.	februarja	1953.

Pri	Zapadu	občudujejo	tehnološki	in	znanstveni	raz
voj,	vidijo	pa,	da	nima	“duše”.	Tudi	v	zmernih	deželah	
medrese	učijo	borbo	proti	Zapadu	in	kažejo	portrete	
“muslimanskih	mučencev”.	Temu	izzivu	se	ni	mogoče	
zoperstaviti	samo	s	pravnimi,	vojaškimi,	političnimi	in	
diplomatskimi	sredstvi.

Izziv,	ki	ga	je	islam	vrgel	Zapadu	je	bolj	kot	ekonom
ski	in	političnem	predvsem	kulturen	in	verski.	»Obču
dujejo	 nas	 zaradi	 tehnologije,	 ekonomije	 in	 razvoja,	
bojijo	se	nas	zaradi	vojaške	moči.	Vendar	pa	vidijo	na	
Zapadu	 in	 to	predvsem	v	Evropi	 sušo,	pomanjkanje	
otrok,	 splave,	 samomore,	 homoseksualne	 poroke,	
skratka	propad	in	imajo	za	nalogo	priti	in	dati	dušo	za
padnemu	razvoju.«	To	trdi	misijonar	P.	Piero	Gheddo	v	
svoji	knjigi	“Izziv	islama	Zapadu”	in	je	sad	spoznavanja,	
ki	je	dozorevalo	v	več	kot	40	letih	potovanj.

»Kadar	se	govori	o	izzivu	islama,«	pravi,	»se	govori	
predvsem	o	nafti,	ekonomiji,	politiki,	terorizmu.	Vse	to	
je	res,	ni	pa	to	vse:	izziv	je	predvsem	kulturen	in	verski.	
Muslimani	so	globoko	verni	ljudje,	četudi	včasih	samo	
na	zunaj,	kakor	smo	tudi	mi.	Pridejo	pa	v	stik	z	ljudmi,	
ki	nimajo	več	Boga	na	svojem	obzorju.	Tako	nas	po	eni	
strani	izsiljujejo	s	terorizmom,	nafto	in	prebivalstvom,	
zaradi	katerega	se	na	primer	govori	o	vdoru	v	Evropo:	
v	Nemčiji	7	milijonov	Turkov	predstavlja	10%	prebival
stva.	Po	drugi	strani	pa	je	izziv	verski:	prepričani	so,	da	
prinašajo	dušo	našemu	razvoju.	Vse	to	bi	nas	moralo	
siliti	k	razmišljanju,	v	resnici	pa	kadar	se	govori	o	izzivih	
islama,	iščemo	odgovore	v	pravnih,	vojaških	in	diplo
matskih	posegih	in	v	ekonomskih	osamljenjih.

Kako to, da vidite izziv v tej presoji, ki jo imajo 
islamske dežele o Zapadu?

Prebujenje	islama,	ki	je	staro	manj	kot	stoletje,	si	je	
zadalo	vsaj	pri	velikem	delu	muslimanov	cilj,	da	bi	v	
islamskih	deželah	znova	uvedli	kalifat	in	zavzeli	svet.	
To	nalogo	jim	prišepetava	bolj	človečanski	kot	moralni	
propad	Zapada.	Zapad	zdaj	ne	ve,	kaj	hoče.	Vélike	ide
ologije,	ki	so	si	jih	ustvarili	namesto	Boga,	so	propadle	

in	ostal	je	prazen.	In	oni	ga	hočejo	spet	napolniti.

O muslimanskih deželah govorite kot o enoti, 
v resnici pa je toliko zelo različnih islamov.

Več	kot	40	let	že	krožim	po	muslimanskih	deželah,	
obiskal	sem	praktično	vse	razen	kavkaških	in	malen
kost	 drugih.	 Presenetilo	 me	 je,	 da	 so	 kljub	 tolikim	
raznim	islamom:	sunitom,	šiitom,	sufijem,	zmernim,	
pristašem	šarije,	vsi	edini	v	tej	borbi	proti	Zapadu.	K	te
mu	jih	sili	predvsem	tisto,	kar	imenujejo	nemoralnost	
Zapada,	ki	jo	oglašajo	časopisi	in	uče	v	šolah.	Njihovi	
učbeniki	in	učitelji	vztrajno	trde,	da	je	Zapad	močan	
vojaško	in	ekonomsko,	toda	prazen.	To	je	sodba,	ki	se	
je	sčasoma	spremenila.	Naši	misijonarji	v	Bangladešu	
na	primer	pripovedujejo,	da	je	bilo	pred	štiridesetimi	
leti,	ko	so	prišli	tja,	občudovanje,	strah,	mogoče	celo	
odpor,	ne	pa	sovraštva.	Mirno	si	lahko	potoval.	Potem	
je	prišlo	sovraštvo,	morda	zaradi	nafte,	morda	zaradi	
Izraela.	Bin	Laden	ni	bil	“nastal”	slučajno.

Toda mnoge muslimanske dežele obsojajo in 
odklanjajo Al Kaido in terorizem.

Tudi	 v	 zmernih	 deželah	 islamske	 šole,	 medrese,	
učijo	 Koran,	 predvsem	 pa	 borbo	 proti	 Zapadu.	 Od	
tam	 pošiljajo	 najboljše,	 čeprav	 revne,	 v	 šole,	 kjer	 se	
oblikujejo	muslimanski	borci.	Za	nas	bodo	to	terori
sti,	toda	v	šolah	so	njihove	slike,	so	“mučenci	islama”.	
Zlepa	 ni	 govora	 o	 tem,	 kako	 je	 to	 ustvarilo	 globoko	
protizapadno	miselnost	v	muslimanskih	ljudstvih,	ro
doviten	teren	za	naraščanje	terorizma.	Leta	in	leta	sta	
Sadam	Husein	in	Gedafi	izplačevala	20/25.000	dolarjev	
družinam	samomorilskih	napadalcev.	Prepričan	sem,	
da	drugi	še	vedno	počno	isto.	Zakaj	terorizem	je	del	
borbe	proti	Zapadu.

Če to drži, kaj bi potem moral storiti Zapad?
Zapad	 bi	 moral	 razumeti,	 v	 čem	 je	 izziv.	 Do	 zdaj	

tega	noče:	proti	 terorizmu	nastopa	z	vojaškimi,	eko
nomskimi,	 političnimi,	 pravnimi	 in	 diplomatskimi	
sredstvi,	 nikoli	 pa	 ne	 pomisli	 na	 krizo	 naše	 družbe,	

islam

izziv islama
predvsem na področju kulture in vere
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ki	 je	 nemoralna,	 brez	 možnosti	 preživetja.	 Nikoli	 si	
ne	reče:	moramo	se	spremeniti.	Moramo	se	vrniti	k	
Jezusu,	spoznati,	da	je	nemoralnost	osrednje	vprašanje.	
Ne	pravim,	da	bi	morala	ukazovati	Cerkev,	Bog	ne	daj!	
Toda	tudi	ona	je	dejavnik	razvoja.	Naša	kultura	temelji	
na	krščanstvu.	Montanelli	mi	je	rekel:	»Sem	katoličan,	
ki	 ne	 veruje	 in	 ne	 prakticira.«	 in	 ko	 sem	 ga	 vprašal,	
kako	to	spravi	skupaj,	mi	 je	odgovoril:	 »Ne	moremo	
reči,	da	nismo	kristjani.«	Če	duši	Evrope	odvzamemo	
krščanstvo,	 ostanejo	 samo	 še	 razvaline	 starih	 Aten	
in	starega	Rima.	Ideja	enakosti	vseh	ljudi	in	enakosti	
moškega	 in	 ženske,	 ločitev	 Cerkve	 od	 države,	 šole,	
bolnišnice,	 spoštovanje	 človekove	 osebnosti:	 vse	 to	

je	v	krščanstvu	in	to	nas	dela	drugačne	od	islama.	In		
tudi	 Jezus	Kristus	manjka	 islamu.	Manjka	na	primer	
smisel	za	odpuščanje.	Na	Sumatri	v	Indoneziji	je	mnogo	
narodnosti.	Vsi	so	muslimani,	ampak	od	časa	do	časa	
je	tam	vojska	med	rodovi.	Država	za	pomiritev	pošlje	
pomiritveni	odbor.	Sestavljen	je	iz	petih	spoštovanih	
oseb,	 med	 katerimi	 sta	 vsaj	 dva	 kristjana	 (običajno	
en	katoličan	in	en	protestant).	Vprašal	sem	zakaj	taka	
sestava	v	muslimanski	deželi.	»Zato,	ker	imate	smisel	
za	 odpuščanje,	 za	 ustvarjanje	 miru.«	 so	 mi	 odgovo
rili	na	notranjem	ministrstvu.	»Za	nas,	muslimane,	je	
maščevanje	 sveta	 reč.«	 Kadar	 torej	 kristjan	 govori	 o	
miru,	je	verodostojen,	musliman	pa	ne.

Dobro	 poznate	 naš	 japonski	 brzec	 “Shínkansen”:	
menda	drvi	z	brzino	kakih	300	km	na	uro,	morda	več.	
Za	 tovrsten	 brzec	 so	 zgradili	 progo,	 ki	 jo	 –	 recimo	
–	“odlikuje”	cela	vrsta	predorov	na	račun	razkošne	po
krajine	ob	morju,	ki	bi	zahtevala	svoje	ovinke.	Kadar	
moram	potovati	z	vlakom	in	nisem	vezan	na	določen	
dan	ne	na	njegove	z	obiski	napolnjene	ure,	izberem	za	
pot	zmerno	hiter	vlak	z	zmerno	izrabljenimi	ovinki.	
Čudovito	 lepe	pokrajine	nočem	prezreti.	Stvarnikov	
dar	je,	tu	in	tam	skrbno	ohranjen.	In	tako	sedim	danes	
v	takšnem	vlaku.	Zgodaj	dopoldne	je,	nekako	med	9.30	
in	11.30,	ko	je	razmeroma	malo	ljudi	na	poti.	Vsaj	danes	
je	moj	oddelek	skoraj	prazen.	Občudujem	lepe	hiše;	naj	
so	zgrajene	po	stari	ali	pa	moderni	arhitekturi,	lepe	so,	
če	jo	je	gradil	arhitekt	s	čutom	za	lepoto;	ta	ni	isto	kot	
obvladanje	arhitekture.	Griči,	hribi,	polja	vrtovi,	morje,	
otoki,	idealna	obala	za	plavanje…	vse	to	se	vrsti	pred	
očmi,	za	hip	obstane	in	se	umakne	novim	vtisom.

Naenkrat	me	nagovori	mlad	človek:
»Ali	smem	prisesti?«
»Dobrodošli!«	mu	odgovorim.
»Prijetno	vreme	imamo,«	reče	s	pogledom	na	mimo	

hitečo	pokrajino.
Pokimam:
»Upam,	da	nas	ne	bo	obiskalo	dosti	tajfunov.«
Tudi	on	pokima:
«Na	tajfune	se	človek	navadi.	Toda	ali	ste	slišali	o	

najnovejšem	zločinu?«
Pazljivo	me	gleda,	čakaje	na	odgovor.
»Ali	 mislite	 na	 srednješolko,	 ki	 je	 s	 kuhinjskim	

nožem	ubila	spečega	očeta?«
»Da,	nanjo	mislim,«	pritrdi	z	zgrbančenim	čelom.	

In	takoj	doda:

»To	je	najnovejši	primer,	a	ni	edini.	Skoraj	vsak	me
sec	se	zgodi	kaj	takega.	In	tudi	to	najbrž	veste,	da	se	led	
oceanov	topi	–	prehitro.	In	tudi	to	najbrž	veste,	da	kljub	
zdravilom	zmeraj	več	Afričanov	umira	za	aidsom.«

Pozorno	ga	pogledam.	Zgrbančeno	čelo	 in	zaskr
bljen	 obraz	 razodevata	 mladega	 človeka,	 ki	 mu	 ni	
vseeno,	tudi	na	japonskih	otokih	ne,	ali	se	bodo	eskim
ski	 igluji	obdržali…	Morda	pa	 je	mladi	človek	dobro	
izšolan	–	jehovec?

»Ali	se	vam	ne	zdi,«	nadaljuje	moj	sopotnik,	»da	se	
bližamo	koncu	sveta?«

Ne	da	bi	mu	izdal	svoje	domneve	rečem:
»Vaše	vprašanje	me	spominja	neke	ameriške	družbe,	

ki	je	doslej	vsaj	trikrat	slovesno	napovedala	konec	sveta,	
češ	da	ji	to	narekuje	krščanski	nauk,	ki	ga	oznanja.«

Moj	sopotnik	z	nobeno	mišico	na	obrazu	ne	izda,	
ali	 te	stvari	pozna.	Malce	se	zazre	skozi	okno,	nakar	
nadaljuje:

»Zmeraj	manj	ljudi	veruje,	zmeraj	več	ljudi	je	never
nih	 in	 zmeraj	 več	 takih,	 ki	 se	 s	 svojo	 nevero	 čutijo	
resnično	napredne.	Menim,	da	poznate	dežele,	ki	se	
zaman	borijo	za	neodvisnost;	ali	dežele,	ki	je	zmeraj	
bolj	obvladuje	teror;	ali	drugi	imperij…«

Narahlo	pokimam,	da	mu	odgovorim,	da	mi	te	stvari	
niso	neznane.	On	pa:

»Toliko	zla	še	ni	bilo	na	svetu.	Če	ste	kristjan,	pozna
te	Janezovo	Razodetje;	in	prav	to	napoveduje	razmah	
zla	na	koncu	sveta.	Bližamo	se	koncu	sveta!«

S	prepričanim	glasom	se	zazre	v	moj	obraz.	Za	spo
znanje	se	nasmehnem:

»Dragi	gospod,	najprej	vam	čestitam,	da	tako	dobro	
poznate	Sveto	pismo.	Je	edinstvena	Božja	beseda.	Go
tovo	 se	 spominjate	 besed	 našega	 Gospoda	 Kristusa,	

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

»ali ne pričakujete
skorajšnjega konca sveta?«
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ko	svari	učence	in	vse,	ki	mu	bodo	sledili,	da	je	konec	
sveta	velika	skrivnost	pri	Bogu,	da	je	še	Božji	Sin	ne	
sme	razodeti.«

Moj	sopotnik	ugovarja:
»Kristus	te	skrivnosti	ni	smel	razodeti.	Dosti	stvari	je	

prepustil	človeku,	da	se	ga	s	svojim	razumom	potrudi	
in	marsikaj	ugotovi,	kar	je	tudi	v	božjo	čast,	ker	je	ra
zum	božji	dar.«

Toda	tokrat	ugovarjam	jaz:
»Kristus	govori	o	skrivnosti,	ki	jo	je	On,	Bog,	pozna	

in	skrbno	hrani.	Če	bi	jo	katerikoli	človek	lahko	kdaj	
uganil	ali	zalsutil,	bi	ne	bila	več	skrivnost,	ki	jo	le	večni	
–	pomislite,	večni	–	Bog	pozna	in	varuje.«

Moj	sopotnik	pogleda	na	uro	in	naznani:
»Na	 naslednji	 postaji	 moram	 izstopiti.	 Vidim,	 da	

ne	pričakujete	skorajšnjega	konca	sveta.«	In	z	lahnim	
nasmeškom	doda:	»Upam,	da	vam	ne	bo	žal.	Tu	je	moja	
vizitka,	če	me	boste	kdaj	potrebovali.«

Vstanem	 in	 oba	 se	 prikloniva.	 Ko	 ga	 ni	 več,	 po
gledam	vizitko	z	zlatimi	črkami	in	podrobnimi	infor
macijami	–	o	Glavnem	stanu	jehovcev.

Iz	vrste	za	mojim	sedežem	se	dvigne	starejši	moža
kar.	Nisem	ga	bil	opazil,	 in	najin	pogovor	 je	gotovo	
poslušal	–	s	sopotnikom	nisva	šepetala.	Možakar	se	iz	
svojega	sedeža	prikloni	in	malce	nagne	naprej	in	tudi	
jaz	vstanem.

»Ali	ne	pričakujete	skorajšnjega	konca	sveta?«	me	
vljudno	vpraša.

»Ne,«	odgovorim,	še	zmeraj	stoje.
»Veste,	gospod,«	nadaljuje	moj	novi	sopotnik,	»jaz	

ga	sicer	še	ne	pričakujem,	a	zdi	se	mi,	da	ni	tako	daleč.	
Pri	 lanski	 letalski	 nesreči	 sem	 izgubil	 celo	 družino.	

Živim	v	Tokiu.	Ali	mi	 lahko	daste	kak	naslov,	kamor	
bi	se	lahko	obrnil	za	informacije	o	bodočnosti.	Morda	
naslov	mladega	človeka,	ki	se	je	z	vami	pogovarjal	in	
ki	je	kazal	sočutje	do	trpečih?«

Spomnim	 se	 notranjega	 levega	 žepa,	 kamor	 sem	
vtaknil	vizitko	z	zlatimi	črkami.	In	spomnim	se	notra
njega	desnega	žepa,	kjer	zmeraj	hranim	–	več	kot	eno	
–	vizitko	z	naslovom	našega	katoliškega	posvetovalnega	
urada.	Ne	smem	se	zmotiti,	v	desni	žep	sežem	in	pot
gegnem	vizitko	in	vidim,	da	nima	zlatih	črk.

»Z	 veseljem	 vam	 pomagam.	 Prijazni	 ljudje	 tega	
urada	 vam	 bodo	 radi	 odgovorili	 na	 katerokoli	 vaše	
vprašanje.«

In	tudi	ta	možakar	izstopi,	ne	da	bi	imel	dovolj	časa,	
da	bi	mojo	vizitko	(se	pravi	tisto,	ki	sem	mu	jo	dal	jaz)	
v	 miru	 prebral,	 kot	 je	 tukaj	 navada,	 in	 se	 še	 enkrat	
priklonil	odnosno	dodal	še	kakšno	vprašanje.

V	 mestecu,	 kamor	 se	 bil	 namenjen,	 sem	 izgubil	
eno	 svojih	 dobrotnic	 –	 z	 angelom	 smrti	 je	 kompro
mis	 takorekoč	 nemogoč	 –	 in	 pridobil	 sem	 novega	
dobrotnika	za	naše	otroško	zavetišče	na	robu	Tokia.	
Na	povratku	v	Tokio	opazim,	da	sem	se	bil	odpravil	
na	pot	oblečen	malce	bolj	čedno	kot	ponavadi.	Tudi	v	
tej	obleki	sem	hranil	vizitke	v	desnem	notranjem	žepu	
suknjiča.	Pred	odhodom	na	pot	me	je	bil	obiskal	pri
jatelj,	šef	tovarne	mlečnih	in	sirovih	izdelkov;	njegovo	
novo	vizitko	sem	v	naglici	odhoda	vtaknil	v	desni	žep.	
Iz	njega	sem	potem	v	vlaku	potegnil	vizitko	za	onega	
gospoda	brez	družine.	Upam,	da	sem	potegnil	pravo.	Še	
danes	ne	vem.	Dobro	se	spominjam,	da	je	bilo	na	vizitki	
napisano	v	japonščini	(in	na	drugi	strani	v	angleščini):	
»Mleko	in	sir	–	za	srečno	življenje.«

Prebrala	sem,	da	boste	objavljali	pisma	misijonar
jev.	Rada	bi	napisala	nekaj	besed	o	življenju	tukaj	na	
otoku	Kralja	Wilhelma,	kjer	živimo	trenutno	v	polarni	
noči.	Sonca	ne	vidimo	več,	dnevi	so	mrzli	do	minus	58	
stopinj	Celzija,	snežni	viharji	so	pogosti.	Potrebni	so,	
ker	veter	odnaša	sneg	in	tako	omogoči	lovcem	pot	do	
krajev	kjer	lovijo.

Jeleni	so	migrirali	na	kontinent,	zato	je	vsa	zadeva	še	
toliko	težja.	Potrebna	je	dobra	oprema,	gorivo,	motorne	
sani	v	dobrem	stanju,	oblačila.	Vsega	tega	pa	si	mnogi	
ne	morejo	privoščiti.	Tako	ljudje	velikokrat	nimajo	več	
tradicionalne	hrane	in	morajo	kupovati	hrano	belcev,	
ki	prihaja	 iz	Yellowknifa	 in	 je	zaradi	prevoza	 trikrat	
dražja	kot	na	jugu.

Začetek	 leta	 je	bil	precej	 težak,	ker	 je	v	misijonu	
odpovedala	22	let	stara	peč.	Takoj	smo	naredili	projekt	
in	zaprosili	 teritorialno	vlado	v	Iqaluitu	za	finančno	
pomoč.	Na	dopis	ni	bilo	nobenega	odziva.	Kot	vedno,	
kadar	smo	v	stiski,	je	pomoč	tudi	tokrat	prišla	iz	Slo
venije	od	mnogih	dobrih	ljudi,	ki	podpirajo	misijonarje	
po	vsem	svetu.

Septembra	je	nova	peč	začela	delovati.	Vsa	zadeva	
je	zahtevala	veliko	naporov	in	dela,	ker	je	prevoz	do	
nas	na	Sever	prava	avantura.	Sedaj	živim	v	topli	cerkvi	
in	stanovanju,	brez	strahu	pred	požarom.	Rada	bi	se	

S.	Dorica	Sever	FMM

novice iz kanadske Arktike

Pri bogoslužju
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zahvalila	tudi	Misijon
ski	 znamkarski	akciji	
v	Clevelandu	in	g.	Ro
manu	Travarju	za	vso	
pomoč.

Kmalu	bo	10	let	od
kar	živim	med	Inuiti,	
ki	pripadaju	plemenu	
Netsilik	Eskimos.

Laični	delavci	(	mo
žje	 in	 žene)	 imajo	 v	
naši	škofiji	Churchill
Hudson	 Bay,	 status	
stalnega	diakona.	Tu
kaj	 jih	 imenujemo	
pastoralni	 leaderji,	
sedaj	 so	 pripravljeni	
in	usposobljeni	samo
stojno	 voditi	 misijon	
naprej.

Mnogo	 naselij	 je	
zelo	 ubogih,	 ljudje	

živijo	v	situaciji	Tretjega	sveta.	Preprosta	cerkev,	kjer	
se	 ob	 nedeljah	 zbirajo	 k	 molitvi,	 je	 kot	 dom,	 ki	 jih	
združuje.	 Gotovo	 bom	 v	 prihodnosti	 odšla	 na	 nov	
misijon	 kjer	 je	 še	 vse	 v	 začetkih	 in	 spet	 začela	 delo	

usposabljanja	voditeljev.	Poudarek	pri	tem	poučevanju	
je	 predvsem	 spoznavanje	 Svetega	 pisma,	 liturgična	
usposobljenost	za	veljavno	podeljevanje	zakramenta	
svetega	krsta,	kako	poučevati	verouk,	voditi	pogreb,	
pripraviti	 nedeljsko	 pridigo	 in	 bogoslužje	 Božje	 be
sede	 s	 prejemom	 svetega	 obhajila,	 vodenje	 registra	
in	sodelovanje	z	drugimi	organizacijami,	ki	se	trudijo	
izboljšati	življenje	domačinov.

Pomembno	je	da	se	napori	prvih	misijonarjev	ne	
izgubijo.	Sejati	na	led	je	morda	nesmisel,	vendar	ljudje	
pričakujejo	 oznanjevalce	 evangelija,	 ker	 so	 prvega	
duhovnika	 srečali	 šele	 okrog	 leta	 1952...	 to	 je	 zelo	
kratka	doba	v	primerjavi	z	našo	2.000	letno	tradicijo	
krščanstva

V	temi,	ki	nas	obdaja,	je	pričakovanje	Božiča	še	pose
bej	doživeto.	Rojstvo	Luči	se	bo	za	nas	zgodilo	resnično	
šele	konec	januarja.	Lepo	je	takrat	videti	spremembo	
na	obrazih.	Življenje	postane	lažje,	vsa	mračnost	pusti	
prostor	smehu	in	veselju,	novemu	upanju.

Dragi	bralci	Ave	Marije,	 želim	vam,	da	bi	začutili	
v	novem	letu	Božjo	prisotnost.	Naj	se	uresničijo	vse	
dobre	želje,	ki	jih	v	srcu	nosite	zase	in	za	druge.

Prisrčno	vas	pozdravljam.
S. Dorica Sever fmm
R. C. Mission, Box 118
Gjoa Haven, Nunavut X0B 1J0, Canada

Severni sij (Aurora borealis)

TAJSKA
tajska Cerkev pripravlja nove misijonarje za azijske dežele

Bangkok,	16.	decembra	2008	–	Že	pred	nekaj	meseci	je	tajska	škofovska	konferenca	nekatere	misijonarje	
Papeškega	inštituta	za	zunanje	misijone,	ki	so	v	deželi,	pooblastila,	naj	vzgajajo	in	pripravljajo	redovnike	Tajskega	
misijonskega	inštituta	za	misijone	med	pogani	predvsem	v	azijskih	deželah.	Ena	od	oblik	priprave	so	tudi	stiki	s	
krajevnimi	Cerkvami	v	deželah,	ki	potrebujejo	nove	misijonarje.	Do	zdaj	gojenci	tega	tajskega	inštituta	delujejo	
delno	na	jugu	Tajske	in	v	Kambodži,	na	severu	Tajske	pa	med	hribovskimi	plemeni,	ki	v	glavnem	prihajajo	iz	

AFRIKA
z mrežami proti komarjem proti malariji

Kigali,	Addis	Ababa,	14.	decembra	2008	–	Rvanda	in	Etiopija	sta	zmanjšali	za	polovico	smrti	zaradi	malarije	s	
široko	uporabo	mrež	proti	komarjem	ter	z	insekticidom	in	zdravili	na	temelju	artemizije	(aromatične	rastline).	
Svetovna	 zdravstvena	 organizacija	 je	 novico	 označila	 kot	 “zgodovinski	 rezultat”	 in	 poudarila,	 da	 so	 do	 zdaj	
dosegali	podobne	rezultate	samo	na	malo	ogroženih	področjih,	to	pa	je	prvič,	da	so	dosegli	uspeh	v	deželah,	
kjer	je	malarija	kar	splošno	razširjena.	Zdravniki	pravijo,	da	je	v	pričakovanju	cepiva	in	drugih	uspešnih	metod	
zdravljenja	mogoče	veliko	doseči	s	preprečevanje	okuženja,	posebno	ker	so	sredstva	poceni	in	jih	ni	težko	deliti.	
Ocenjujejo,	da	vsako	leto	umre	več	kot	milijon	ljudi,	v	glavnem	otrok,	zaradi	močvirskih	bolezni,	ravno	toliko	
pa	je	žrtev	zaradi	anemije,	ki	je	posledica	malarije.	Agencija Misna.

MADAGASKAR
načrt vrniti mladim istovetnost

Antananarivo,	12.	decembra	2008	–	Vlada	je	začela	narodni	program	za	ureditev	rojstne	knjige,	imenovan	
“Eka”.	Namen	je	dati	zastonj	vsem	mladim	rojenim	na	Madagaskarju	njihov	rojstni	list.	Po	statistiki,	ki	jo	je	dalo	
v	javnost	notranje	ministrstvo,	je	v	resnici	več	kot	dva	in	pol	milijona	mlajših	od	18	let,	katerih	rojstvo	ni	bilo	
prijavljeno	na	matičnem	uradu,	in	zato	nimajo	nobenega	dokumenta,	da	bi	dokazali	svojo	istovetnost.	Mnogi	
šolski	problemi	nastajajo	prav	zaradi	birokratskih	zank	in	pomanjkanja	prijave	na	matičnem	uradu,	kar	bi	se	po	
zakonu	moralo	zgoditi	najkasneje	12	dni	po	rojstvu.	Problem	nastane	predvsem	v	rednih	družinah,	ko	otroci	
pridejo	do	šolske	starosti,	pa	ni	denarja,	da	bi	stvari	uredili.	»To	je	znamenje	za	preplah,«	pravijo	na	ministrstvu,	
»saj	je	dva	milijona	in	pol	mladih,	ki	jih	po	zakonu	sploh	ni,	torej	nimajo	državljanstva	in	nobene	civilne	in	so
cialne	pravice.«	Agencija Misna.
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HAITI
misijonar, otroci ceste in glasba

PortauPrince,	26.	decembra	2008	–	Preteklo	je	20	let	odkar	je	salezijanski	misijonar	Atilij	Stra	v	Portau
Prince	odprl	družinsko	hišo	“Lakay”	(v	kreolščini	“hiša”).	Po	dolgoletni	izkušnji	v	Vietnamu	je	misijonar	prišel	v	
PortauPrince	ravno	ob	stoletnici	smrti	Don	Bosca.	Ko	je	videl	stisko	otrok	ceste,	ki	so	beračili,	je	zanje	ustanovil	
“Lakay”.	V	preteklih	dveh	desetletjih	je	s	potrpežljivo	vzgojo	dosegel,	da	je	bil	njihova	glasbena	skupina	junija	
2008	gost	na	glavni	italijanski	televizijski	postaji	RAI	Uno,	z	božično	glasbo	pa	so	21.	in	22.	decembra	gostovali	na	
italijanski	televiziji	RAI	Due.	Hiša	je	v	bližini	treh	velikih	barakarskih	naselij	v	PortauPrince.	V	njej	je	danes	200	
fantov	v	starosti	1418	let,	ki	je	vse	pobral	na	cesti.	Tako	so	našli	“družino”,	hodijo	v	šolo,	se	poklicno	izobražujejo,	
dokler	ne	bodo	imeli	v	žepu	papirja,	ki	jim	bo	pomagal	do	boljšega	življenja.	Agencija Misna.

KOLUMBIJA
poplave, novi seznami žrtev in pregnancev

Bogotá,	23.	decembra	2008	–	Hudourniški	nalivi,	ki	se	že	od	srede	septembra	zlivajo	na	velik	del	kolumbij
skega	ozemlja,	So	do	zdaj	zahtevali	68	mrtvih,	98	ranjenih,	18	pogrešanih	in	preko	1,600.000	oškodovanih.	Tudi	
na	infrastrukturah	je	huda	škoda,	ki	jo	je	povzročila	druga	deževna	doba,	ki	traja	najmanj	do	polovice	decembra	
(prva	je	trajala	od	aprila	do	junija):	okrog	2.400	podrtih	in	93.000	poškodovanih	hiš	v	več	kot	400	občinah	in	v	
27	upravnih	okrajih	od	32.	Unicef	je	že	določil	1,35	milijona	dolarjev	za	pomoč	ženskam	in	otrokom:	ocenjujejo	
namreč,	da	je	40%	od	poplavljencev	mladoletnih	in	nosečih	žena,	ki	potrebujejo	hrano	in	pitno	vodo,	pa	tudi	
psihološko	pomoč.	Tudi	okoliške	države	so	sprožile	alarmne	programe:	med	najbolj	dejavnimi	je	Venezuela,	ki	
je	poslala	14	ton	humanitarne	pomoči,	kar	je	predsednik	Uribe	označil	kot	»gesto	velike	solidarnosti«,	čeprav	
vladajo	v	odnosih	s	Caracasom	diplomatske	napetosti.	Agencija Misna.

VIETNAM
priznani dve krščanski Cerkvi

Hanoi,	22.	decembra	2008	–	Vlada	v	Hanoiu	je	uradno	priznala	Prezbiterijansko	Cerkev	in	Cerkev	Adven
tistov	sedmega	dne,	dve	krščanski	verstvi,	ki	sta	bili	do	zdaj	izven	zakona.	Adventisti	so	v	deželi	od	leta	1929	in	
jih	je	13.000,	medtem	ko	so	prezbiterijanci	prišli	leta	1989,	in	jih	je	7.000.	Najštevilnejša	krščanska	veroizpoved	
v	Vietnamu	je	katoliška	s	6	milijoni	verniki.	Agencija Misna.

KENIJA
pitna voda in odeje za otroke v Kisumu

Kisumu,	20.	decembra	2008	–	Povolilno	nasilje	januarja	in	februarja	je	povzročilo	poleg	kakih	1.000	mrtvih	
na	stotine	tisočev	ljudi,	ki	so	morali	bežati	in	so	zdaj	v	sprejemnih	centrih	v	Kisumu.	Za	božič	bodo	preskrbljeni	
s	pitno	vodo	in	odejami.	Eden	od	misijonarjev	z	bregov	Viktorijinega	jezera	je	povedal:	»Na	žalost	jim	ne	moremo	
nuditi	kaj	drugega	kot	pitno	vodo,	odeje	in	naše	molitve.	Danes,	ko	grozi	epidemija	kolere	zaradi	nemogočih	
higienskosanitarnih	pogojev,	je	čista	pitna	voda	za	mnoge	otroke	dar	z	neba,	ki	pomeni	življenje.«	Čeprav	so	
ti	zbirni	centri	uradno	zaprti	že	več	mesecev	in	je	vlada	pred	meseci	začela	s	programom	redne	naselitve	be
guncev,	je	v	več	zbirnih	centrih	v	Kisumu	še	vedno	okrog	10.000	ljudi.	»Kaže,	da	je	zanimanj	vlade	in	medijev	
splahnelo	in	da	so	ti	ljudje	prepuščeni	usodi,«	je	povedal	misijonar,	ki	sodi,	da	se	je	zasilna	rešitev	polagoma	
spremenila	v	dokončno	za	tisoče	družin.	V	centru,	ki	so	ga	ustanovili	v	Kisumu	za	žrtve	nasilja,	je	še	vedno	okrog	
350	družin.	»Vsi	vedo	in	nekaj	časopisov	je	tudi	objavilo,«	dodaja	misijonar,	»da	so	odgovorni	za	razdeljevanje	
dobrin	beguncev	obogateli,	ljudi	pa	pustili	v	revščini	in	mrazu.	Težak	bo	božič	za	tistega,	ki	je	prisiljen	živeti	v	
šotoru,	zato	bomo	preživeli	praznike	skupaj	z	njimi	v	taborišču	in	molili,	da	bi	jih	prihodnji	božič	našel	drugje,	
toplo	sprejete	v	pravi	hiši.	Agencija Misna.

UGANDA
zagotoviti osnovno šolanje vsem otrokom

Kampala,	18.	decembra	2008	–	Zagotoviti	osnovno	šolanje	vsem	otrokom	 je	cilj	novega	zakona,	ki	ga	 je	
sprejela	ugandska	vlada.	Po	poročanju	medijev	nova	zakonodaja	zamenjuje	prejšnjo	izpred	38	let.	Kot	je	izjavil	
minister	za	javno	izobrazbo,	bo	novi	zakon	omogočil	Ugandi	da	se	prilagodi	mednarodnim	normam	in	državi	
nalaga	odgovornost	za	jamčenje	šolanja.	Agencija Misna.

Myanmara	in	Laosa.	Te	je	treba	reševati	predvsem	pred	prostitucijo	in	drogami	in	jim	pomagati,	da	se	vključijo	
v	tajsko	družbo	ne	da	bi	izgubili	svoje	tradicionalne	vrednote.	Za	naprej	načrtujejo	poslati	misijonarje	najprej	v	
sosednji	deželi	Myanmar	in	Laos,	pozneje	pa	v	osrednjo	Azijo	v	dežele	kot	sta	Mongolija	in	Kazahstan.	Mala	tajska	
katoliška	Cerkev	(400.000	vernikov)	hoče	v	skupnosti	z	vesoljno	Cerkvijo	postati	soodgovorna	pri	evangelizaciji	
dežel,	ki	prosijo	za	pomoč,	kot	sta	prav	Mongolija	in	Kazahstan.	Agencija Misna.



2009 – AM – FEBRUAR    46

Arcana imperii je izraz, s katerim so na koncu 16. in v začetku 
17. stoletja (tu in tam pa tudi še pozneje) označevali zlasti tiste 
vladarjeve odločitve, ki jih je bilo težko uskladiti z običajnim 
občutkom za spodobnost.

Nepoklicani po razlogih za takšne odločitve niso smeli spra-
ševati, če bi zanje izvedeli, pa jih ne bi mogli razumeti. Vladanje 
je zagrinjala tančica skrivnosti in je bilo navadnim smrtnikom 
ne le fizično, temveč tudi intelektualno nedostopno.

Jasno, merim na Pahorja. Ko je pripeljal Rupla v vladne pro-
store, se je najprej oklepal magičnega mišljenja. Sklical se 
je na tiste čarobne telefonske številke. Zdaj gre v mistiko in 
prodaja arcana imperii. »Vem, zakaj sem se tako odločil in vem, 
da sem se prav,« je razglasil v torek. O njegovih odločitvah se 
ne razpravlja. Razlogi zanje so vladarjeva skrivnost. Kar mora 
ljudstvo vedeti, je, da vladar mirno spi.

Ker Pahor tako edini ve, kaj in kako je prav, in se s pomočjo 
te svoje višje vednosti tudi odloča, sporoča javnosti tole: »Zato 
lahko tudi mirno zaspim in se zbudim z novim upanjem, da 
bo dan prinesel dobre rešitve za glavni problem, s katerim se 
soočamo, za reševanje gospodarske krize.« Imamo premierja, 
ki se hvali s tem, da spi. In ki razlaga, da po dobrem spancu 
upa, da mu bo »dobre rešitve« »prinesel« novi »dan«. (Kateri 
slavni državnik že se je hvalil s svojim spanjem? Tisti Bush, 
ki se umika z odra kot pretepen cucek.) In s tem mistike še ni 
konec. Ker Pahor ve, da se je prav odločil za Rupla, mu zdaj 
dnevi prinašajo dobre rešitve za – reševanje gospodarske krize! 
On pa ohranja svoj »notranji mir« samo zato, ker »sprejema« 
»odločitve, ki so v korist skupnosti«. Le to ni najbolj jasno, katere 
odločitve »sprejema«: tiste o kabinetnih sostanovalcih ali one, 
ki jih »prinese dan«?

Pahorjeve arcana imperii so polne bridkih nesporazumov. V 
tistih časih, ko so vpeljali govorjenje o »skrivnostih vladanja«, 
se politika pač ni tikala navadnih ljudi. Trpeli so sicer posledice 
vladarskih odločitev, niso se pa smeli pritoževati zaradi njih. Po-
jem arcana imperii je zapovedoval vdanost v politične odločitve, 
kakršne koli že so bile.

Takšno vdanost v svoje nedoumljive poteze očitno pričakuje 
Pahor. Prav tega pa kot voljeni funkcionar ne more pričakovati. 
Njegov problem je ta, da je bil izvoljen in da, medtem ko on 
mirno spi, ljudstvo ostaja budno. Občutek imam, da tisti del 
ljudstva, ki ga ni volil, tako ali drugače uživa ob tem, kako si pre-
mier zagotavlja mirno spanje in notranji mir. Tisti, ki so ga volili, 
pa so nad Pahorjevim »novim vzorcem obnašanja« večinoma 
ogorčeni. Če bi si bil Pahor s svojim političnim delovanjem v 
preteklosti zgradil drugačen sloves od tega, ki ga ima, bi morda 
lahko računal na to, da mu bo ljudstvo vsaj pri prvih vladnih 
potezah zaupalo, četudi bi bile te poteze težko razumljive. In 
morda bi si lahko celo brez takega slovesa na začetku vladanja 
zagotovil določeno naklonjenost svojim odločitvam, če bi nje-
gove odločitve bile razvidno racionalne. Ne glede na sloves pa 
ne more pričakovati, da bi mu tisti del ljudstva, ki je izglasoval 
spremembo vlade, zaupal, ko sprejme odločitev, ki je ni mogoče 
razumeti drugače kot izdajo zaupanja.

Če politik izda zaupanje volilcev, je njihov edini racionalni 
odgovor ta, da mu odrečejo zaupanje. V nasprotnem primeru 
postanejo iracionalni, tako kot politik. Kajti poteza, s katero 
si voljeni politik zapravi zaupanje volilcev, je neracionalna 
odločitev v okviru demokracije ali odločitev za nedemokratično 
vladavino. In pri tem ne gre za všečnost ali ugajanje, gre za zau-
panje. Všečen je lahko tudi diktator, zaupaš pa lahko komu, ki ti 
sicer ne ugaja. Ni pa demokratične politike brez zaupanja.

Pahorjevo zavijanje odločitve o Ruplu v mistiko vladanja 
izraža globoko zaničevanje volilcev – ne glede na njihove volilne 
preference. Zaničevanje volilcev pa je zaničevanje nas vseh kot 
državljanov. Verjamem sicer, da se Pahor zateka k mistiki zato, 
ker tiste odločitve ne more razložiti racionalno. Toda sporočilo, 
ki ga pošilja državljanom, je, da mu miselno niso dorasli in da 
naj si zato ne razbijajo glav in ga skušajo razumeti. Sporoča 
jim, naj ne razmišljajo. Sporoča jim, naj se ne trudijo razumeti 
visoke politike. Naj ne razmišljajo o politiki. Govori kot despot. 
In tudi obnaša se tako.

A če se obnaša despotsko do vseh državljanov, je v svojem 

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

ISKRENOST ALI PREFRIGANA IGRA?
Odločitev predsednika vlade Boruta Pahorja da za svojega posebnega “odposlanca za zunanje zadeve” imenuje prejšnjega 

zunanjega ministra Dimitrija Rupla, je vzdignila pravi vihar, in to predvsem med člani lastne Pahorjeve stranke in tistimi, ki so 
ga volili. Komentatorji (velikokrat pravi primitivci in kvantači) na nekaterih slovenskih spletnih straneh upravičeno Ruplu očitajo, 
da je človek brez osebnega prepričanja, saj je brez sramu menjal stranke z edinim ciljem, da bi ostal “pri koritu”. Tudi za časa 
njegovega županovanja v Ljubljani je bilo marsikaj nerazjasnjenega, posebno še tista mastna vsota (če se prav spominjam 600 
milijonov tolarjev), ki je po njegovi “zaslugi” izpuhtela. Sicer je pa to novo imenovanje in njegove posledice dobro opisal v spletnem 
Dnevniku 13. decembra 2008 dr. Tomaž Mastnak pod naslovom: “Pahorjeve poteze in odzivi članstva jemljejo verodostojnost 
SD” (SD = Socialni Demokrati je Pahorjeva stranka, naslednica komunistične partije, ki je na zadnjih volitvah zmagala z 1,5% 
pred Janševo SDS):
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V skladu z naslovom, ki sem ga dal temu pisanju, se mi zdi ne samo možna, ampak celo verjetna druga plat medalje. Ta namreč, 
da gre pri vsej stvari za prefrigano igro, v kateri Pahor (hote ali nehote) sodeluje. To “sporno” in “pohujšljivo” imenovanje Rupla za 
presednikovega zunanjepolitičnega odposlanca, je verjetno samo kost, ki so jo po medsebojnem dogovoru vrgli v javnost, da bi 
njeno pozornost obrnili proč od tistega, kar so prej obljubljali, pa zdaj na veliko kršijo. Naj bodo to množične osebne zamenjave, 
naj bo to nesposobnost soočiti se primerno s svetovno krizo in njenimi posledicami in kar je še takih stvari, ki potekajo iz usme
ritve vseh levih vlad v slovenski preteklosti: nabasati svoje žepe na račun naroda. Da je v ozadju glavni režiser Kučan s svojim 
bogataškim štabom, pa tudi ni nobena skrivnost več, saj o tem javno pišejo. Svojo pravo barvo pa je Kučan med drugim pokazal 
tudi decembra 2008, ko se je šel operirat v Švico – ljubljanski Klinični center, ki je bil dober za Tita, zanj ni dovolj dober.

Eno pa je gotovo: Pahor še od daleč ni Janša, ki je znal in še zna svojo stranko držati skupaj. Kakorkoli se že dogovarjajo v 
sedanji vladni koaliciji – on bo tisti, ki ga bodo žejnega prenesli čez vodo in naredili za grešnega kozla za vse posledice svoje 
nesposobnosti in požrtnosti.

Če bo šlo tako naprej, bo v kratkem potrebno ustanoviti 
odbor za zaščito Boruta Pahorja. Izjava, da velja v tem trenutku 
za enega najbolj osovraženih politikov, je seveda močno pre-
tirana in kaže na naivno zaupljivost kronskega princa, ki je bil 
vzgajan za to, da ugaja, potem pa se je znašel v položaju, ko 
mora odločati. In odločitve terjajo svoj davek v valuti, imenovani 
popularnost.

Pahor se je motil, če je verjel, da je sam zaslužen za podobo 
mladega, vljudnega in s preteklostjo neobremenjenega politika, 
s katero je pridobival simpatije javnosti. Seveda je res, da je k 
njej veliko pripomogel s svojimi nastopi in z načinom svojega ko-
municiranja. Da pa se je ta podoba v javnosti prijela, so zaslužni 
ustvarjalci javnega mnenja. Ti so iz njega naredili maskoto, s 
katero so želeli narediti vtis, da je stranka, ki ji pripada, resnično 
prelomila s preteklostjo. Drugačnost, ki so mu jo dovolili, je bila 
drugačnost ovčjega kožuha; z njo so v trenutkih, ko je bilo to 
politično oportuno, prikrivali strankino pravo naravo. Podpora 
pri negovanju javne podobe pa ima svojo ceno. Pahor zaman 
poudarja, kako ne bo pristal na delitev na naše in ne-naše. Nje-
govi mu tega ne bodo dovolili. Če ne bi računali, da je njihov, bi 
mu zdavnaj skalili javnosti všečno podobo. Naj bi še tako pazil, 
gotovo bi mu kaj našli ali pa kaj iznašli. Morda kakšno patrio 

ali kaj podobnega.
Morda je Pahor zaslutil, kakšno pokorščino bo stranka terja-

la od njega, ko mu niso dovolili, da bi kandidiral za predsednika 
države, kar si je želel in kjer bi gotovo deloval bolj povezovalno 
kot zdajšnji predsednik. Predsedniške volitve so neposredne 
in strankarska pripadnost je v ozadju. Kot neposredno izvoljeni 
predsednik bi svoje ravnanje lahko utemeljeval na volji volivcev. 
Kot mandatar, ki mu je ta funkcija pripadla kot predsedniku 
zmagovalne stranke, pa se bo moral pri svojih odločitvah ve-
dno znova soočati s pravo naravo svoje stranke, ki ji njegova 
mladostna podoba sicer daje nekaj zunanje spremembe, v 
resnici pa ostaja to, kar je.

Zato bo, ob zagretem sodelovanju medijev seveda, neusmilje-
no obračunala tudi z njim samim, brž ko bo ugotovila, da ji 
ni dovolj poslušen. Da se je že začelo, kažejo članki, v katerih 
beremo, da »Pahor na volitvah ni dobil podpore zaradi svojih 
sposobnosti, ampak zato, ker je zbudil upanje, da ima več 
demokratičnega potenciala in dobronamernosti od Janeza Janše 
in njegove arogantne vlade«, in da dela hudo napako, ker »se 
trudi prav to vlado in tega njenega bivšega predsednika legitimi-
rati z nedostojnimi pohvalami«. Kako zelo se svet še zmeraj deli 
na naše in vaše, bodo Pahorja poučili njegovi. Iz oči v oči.

Ni kaj reči – to je realna ocena takih dejstev, kot jih je videti na zunaj. Lahko, da so Pahorjeve besede mišljene iskreno, vendar 
je malo upanja, da jih bo uresničil. Zakaj, je dobro povzela Zlata Krašovec v Družini št. 49/2008 pod naslovom “Iz oči v oči”:

despotizmu še posebno žaljiv do svojih političnih sodelavcev in 
volilcev. Z njimi ne govori. O svojih namerah glede Rupla se ni 
pogovarjal s partnerji v vladni koaliciji. O njih se ni pogovarjal 
z vodstvom lastne stranke. O njej se ni pogovarjal s sekretarko 
SD, ki je bila njegova dotedanja svetovalka za zunanjo politiko. O 
njej se ni pogovarjal s poslansko skupino SD. Ko je odločitev že 
sprejel, se o njej ponovno ni pogovarjal – zmanjkalo mu je časa. 
O njej se ni pogovarjal z zdaj že bivšim državnim sekretarjem Zi-
herlom. O njej se ni pogovarjal z občinskim odborom SD Trebnje. 
Njegov edini odgovor na nezadovoljstvo med člani SD – poleg 
tistega, da on sam že ve, da je sprejel pravo odločitev – je bila 
javna napoved, da bo svojo stranko na konferenci 5. julija »disci-
pliniral«. Na svoje koalicijske partnerje pa je naslovil pričakovanje, 
»da bo pri vsem prevladala modrost in se bo tudi vladna koalicija 
posvečala vprašanjem, ki se jim posveča tudi vlada.«

Pahorjeva grožnja z discipliniranjem lastne stranke vsaj malo 

rešuje njeno čast. Čast stranke rešuje tudi poziv trebanjskega 
občinskega odbora Pahorju, naj odstopi kot predsednik stranke. 
Sicer pa to, kako se Pahor obnaša in kako se strankarsko 
članstvo na to odziva, meče na stranko skrajno neprijetno luč. 
Videti je kot trop neumnih, nemočnih in pohlevnih ovac z nekaj 
pokvarjenimi pri vrhu. Jemlje ji sleherno verodostojnost.

Podobno velja za vladne partnerje. Kar koli rečejo, nanje 
pada senca Pahorjevih odločitev. Videti so še slabši kot on. S 
sabo jih vleče v pogubo. Morda jim malo rešuje obraz Pahorjevo 
ločevanje med vprašanji, ki se jim posveča vlada, in vprašanji, 
ki se jim posveča vladna koalicija, torej med koalicijo in vlado. 
A po tem ločevanju je vlada Pahor sam. Kam nas lahko pripelje 
vlada, katere predsednik ne uživa niti ugleda pri političnih 
nasprotnikih, naj se jim trudi biti še tako uslužen, niti podpore 
koalicijskih partnerjev in lastne volilne baze? Eni ga imajo za 
norca, drugi vse bolj za norega.
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P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Starost sveta
Bilo	je	v	prvih	letih	ljubljanske	Univerze.	Trije	aka

demski	tovariši	se	vračamo	po	Savinjski	dolini	proti	
Kamniku.	Eden,	geograf,	je	gledal	vse	s	svojega	stališča;	
drugi,	zoolog,	je	opazoval	živali;	mene	je	pa	zanimalo	
vse,	posebno	kamni	in	geologija.	Za	preiskavanje	sem	
imel	na	palici	nasajeno	kladivce,	da	mi	ga	ni	bilo	treba	
posebej	nositi.	Tovariša	sta	me	v	Nazarjah	zapustila	in	
dalje	sem	hodil	sam.	Že	v	mraku	pridem	do	Nove	Štifte	
(pri Gornjem Gradu; op. ur.)	in	premišljam:	če	grem	
dalje	peš	po	bližnjici,	se	v	temi	gotovo	zgubim;	če	grem	
po	cesti,	pridem	šele	zjutraj	v	Kamnik.	Tako	ne	gre.

Stopim	v	župnišče	in	prosim	za	prenočišče.	Prijazno	
me	župnik	Ferme	sprejme.	Ko	pa	zagleda	kladivce	na	
palici,	se	mu	je	zdelo	vse	nekako	sumljivo.	Vpraša	me,	
zakaj	 ga	 imam.	 Povem	 mu,	 da	 ga	 rabim	 za	 geološko	
raziskavanje,	da	poslušam	ta	predmet	tudi	na	Univerzi.	
Pri	večerji	me	vpraša	to	in	ono	iz	geologije.	Nazadnje	
pa	zastavi	vprašanje,	koliko	je	stara	zemlja.	Povem	mu,	
kaj	 uči	 geologija,	 da	 je	 zemlja	 stara	 milijone	 in	 celo	
milijarde	let	in	tudi	človeštvo	je	mnogo	starejše,	kakor	
so	poprej	mislili.	Tedaj	se	pa	oglasi	župnik	ogorčeno:	
»Svet	je	star	šest	tisoč	let	in	nič	več	in	nič	manj.	Vse	
drugo	je	kriva	vera.«	Poslovil	se	je,	meni	odkazal	sobo	
in	me	vanjo	zaklenil.	Zjutraj	se	mu	po	maši	zahvalim	
in	odidem.

Naslednjo	nedeljo	se	pojavi	v	Ljubljani	pri	večerji	
župnik	Ferme	iz	Nove	Štifte,	ki	ga	prej	nisem	videl	v	
Ljubljani.	Po	večerji	ostane	družina,	kakor	po	navadi,	
pri	razgovoru.	Tedaj	pa	stopi	župnik	pred	družino	in	
zakliče	slovesno:	»Med	vami	imate	človeka,	ki	trdi,	da	
je	svet	starejši	kakor	šest	tisoč	let.«	–	»Ja,	saj	tudi	je,«	se	
oglasi	več	glasov.	Ves	preplašen	gleda	okoli	sebe,	ali	je	
zašel	med	same	krivoverce,	ali	je	pa	on	tako	zaostal,	da	
drugi	več	vedo.	P.	dr.	Gvido	Rant	mu	prijazno	razloži,	da	
znanost	drugače	uči,	kakor	je	trdila	judovska	tradicija.	
Župnik	je	molčal	in	zmajeval	z	glavo.	Verjetno	je	ostal	
pri	 starem	 prepričanju.	 Pozneje	 ga	 nisem	 več	 videl.	
Umrl	 je	 v	 starosti	 precej	 čez	 devetdeset	 let	 v	 svoji	
župniji.	Bil	je	pač	še	iz	stare	šole.

Uharice
Bilo	je	v	začetku	septembra,	ko	mi	izrazi	62letni	

univerzitetni	profesor	Nikitin	željo,	da	bi	šel	rad	en
krat	 na	Triglav.	 »Če	vam	 je	prav,«	 mu	odvrnem,	 »vas	
popeljem	kar	jutri.«	Ker	je	bil	pri	volji,	je	bilo	vse	hitro	
domenjeno.	Na	vlaku	se	nama	pridruži	še	inženir	Pri
hoda	z	ženo	na	poročnem	potovanju.	Na	profesorjevo	
željo	smo	ubrali	pot	iz	Bohinja	čez	Komarčo	po	Dolini	
Triglavskih	jezer	do	koče	Planike.	Že	med	potom	smo	
našteli	okrog	sedemdeset	črnih	planinskih	močeradov	
–	 prerokov	 slabega	 vremena.	 Bil	 je	 lep	 sončen	 dan.	
Ponoči	je	razsajala	huda	nevihta.	Jutro	je	bilo	megleno,	

pa	 gremo	 vseeno	 na	 vrh.	
Ko	pridemo	z	vrha,	začne	
deževati.	 Nekaj	 časa	 smo	
vedrili,	ko	pa	ni	kazalo	na	
boljše	vreme,	jo	ubereva	s	
profesorjem	čez	Kot	proti	
Mojstrani.	Novoporočenca	
sta	 odšla	 že	 prej.	 Še	 nisva	
prišla	mimo	Pekla,	že	 toži	
profesor,	da	ne	čuti	nobene	
noge	 več.	 Pazil	 sem,	 kam	
in	kako	stopa,	da	se	ne	bi	
zgodila	 kakšna	 nesreča.	
Še	nisva	prišla	do	gozda	v	
dolini,	ko	se	oglasi	z	vrhov	
za	Rjavino	klic:	hohohoo,	
kakor	 klic	 kakega	 drvarja.	
Enak	 klic	 se	 oglasi	 na	 isti	
strani,	pa	v	večji	daljavi.	Od	časa	do	časa	so	se	ti	klici	
izmenično	 ponavljali.	 Ves	 v	 skrbeh	 vpraša	 profesor,	
ali	niso	morda	to	kaki	nevarni	ljudje.	Pomirjam	ga,	da	
tukaj	 ni	 hudobnih	 ljudi.	 Lahko	 nese	 zlato	 na	 odprti	
dlani	 skozi	 vasi	 brez	 vseh	 skrbi.	 Če	 so	 to	 ljudje,	 so	
verjetno	drvarji,	ki	vedrijo	pred	dežjem.	Najbrž	so	pa	
to	uharice,	ki	se	med	seboj	 javljajo	vsaka	pri	svojem	
gnezdu.	Tako	je	tudi	bilo.

Lepa	je	pot	po	planinskem	gozdu,	toda	le	ob	lepem	
vremenu	in	podnevi.	V	temni	noči	brez	luči	in	v	dežju	
se	 pa	 silno	 vleče,	 zlasti	 še	 za	 utrujene	 noge	 mojega	
tovariša.	Komaj	je	še	vlekel	noge	za	seboj.	Zadovoljno	
se	je	oddahnil,	ko	se	je	končno	usedel	na	zaželjeno	klop	
v	gostilni	blizu	postaje.	Tu	sta	sedela	že	novoporočenca	
in	končavala	svatbeno	potovanje.

Sugestija – zdravilo
V	Vratih	 pod	 Triglavom	 sedim	 pri	 večerji	 z	malo	

družbo.	Pristopi	petdesetletni	uradnik	iz	Ljubljane	in	
vpraša,	ali	bi	smel	po	Tominškovi	poti,	ko	gre	prvič	na	
Triglav.	»Mi	gremo	isto	pot,«	mu	pravim,	»lahko	greste	
z	nami.«	Pa	pravi,	da	bo	šel	pred	nami,	ker	počasi	hodi.	
–	»Prav,	mi	vas	potem	doidemo.«

Drugi	dan	smo	že	pozabili	na	bančnega	uradnika	
in	pridemo	že	preko	strme	stene	nad	tako	imenovnim	
»bifejem«,	ko	zaslišim	obupan	glas:	»Rešite	me,	če	ne	
bom	tukaj	umrl.«	Pogledam,	za	neko	skalo	sedi	bančni	
uradnik	kot	kup	nesreče	in	milo	prosi,	naj	ga	rešim	ter	
spravim	nazaj	v	dolino.	»Ste	mogoče	padli	in	se	pobili?«	
ga	vprašam.	–	»Ne,	ampak	tresem	se	po	vsem	telesu,	
nimam	več	moči,	noge	me	več	ne	nesejo.«	–	»To	ni	v	
gorah	nič	novega.	To	se	 lahko	vsakemu	pripeti,«	mu	
pravim.	»Vi	ste	prehitro	hodili,	pa	še	sami	in	to	prvič.	Tu	
imam	vedno	s	seboj	zdravilo	za	take	primere,	pomaga	
čudovito.	V	petih	minutah	boste	zdravi	in	boste	šli	z	
nami	naprej.«	Vzamem	malo	stekleničko	z	mentolovim





cvetom	in	dam	na	košček	sladkorja	nekaj	kapljic.	»To	
vzemite	in	v	nekaj	minutah	boste	svež	in	miren.	Da	se	
tudi	kateremu	izmed	nas	ne	bi	kaj	takega	primerilo,	
vzamemo	tudi	mi	zdravilo...	No,	vidite,	kako	to	hitro	
učinkuje,«	mu	pravim.	–	»Pa	res,	kar	boljše	se	počutim.«	
–	»Zdaj	gremo	dalje,	vi	boste	šli	v	sredi	in	hodili	bomo	
počasi.«	Ko	pridemo	nazaj	grede	v	Aljažev	dom,	pravi	
uradnik:	»Vi	ste	meni	življenje	rešili,	pijte	in	jejte	vi	in	
vaša	družba	na	moj	račun.	Tega	ne	bom	pozabil.«

Še	več	let	pozneje,	ako	me	je	gospod	srečal	na	ulici,	
je	stopil	k	meni	in	se	ponovno	zahvaljeval,	da	sem	mu	
življenje	rešil.

Ko	 sem	 čez	 leta	 raziskoval	 Dolenjske	 Toplice	 za	
prodajo,	se	mi	predstavila	 izmed	gostov	neka	gospa	
kot	žena	tistega	gospoda,	ki	sem	ga	“rešil”	na	Triglavu	
ter	se	je	ponovno	zahvaljevala	za	rešitev.

Za	učinkovito	zdravilo	pa	nisem	povedal	ne	njemu,	
ne	 njej,	 ker	 je	 bil	 mentolov	 cvet	 na	 sladkorju	 samo	
sredstvo	sugestije.

Slepec v planinah
Pravkar	sem	prišel	v	Vilfanovo	kočo	na	Begunjščici.	

Nevihta	prihaja	iz	doline	in	zagrinja	že	tudi	gore.	Kar	
vstopijo	trije	do	kože	premočeni	mladi	ljudje:	dekle	in	
dva	fanta.	Srbi	so,	na	letovanju	na	Bledu.	Pripovedujejo,	
da	je	starejši	brat	od	mladosti	slep.	Sanjal	je	pa	vedno	
o	tem,	da	bi	enkrat	v	planinah	sam	planike	trgal.	Da	
mu	to	željo	izpolnita,	sta	ga	brat	in	sestra	pripeljala	na	
Begunjščico,	ker	sta	zvedela,	da	rastejo	tu	gori	planike.	
Prosijo	me,	če	vem,	kje	rastejo,	da	jih	takoj	peljem	tja.	
Povem	jim,	da	je	v	mokrem	pot	nevarna,	naj	počakajo	
do	jutri.

Nastalo	 je	 prekrasno	 planinsko	 jutro.	 Pokličem	
mlado	trojico	in	jih	peljem	na	vrh	Begunjščice.	Slepca	
sem	vodil	za	roko	in	se	čudil,	kako	varno	stopa	v	iste	
stopinje,	kakor	jaz.	Iz	vsakega	mojega	giba	je	čutil,	kje	
je	stopinja.

Ko	pridemo	na	vrh,	postavim	slepca	v	najgostejše	
planike	ter	mu	rečem,	naj	se	skloni	in	trga.	Ves	srečen	
je	uresničil	svoje	davne	sanje.	Vračali	smo	se	po	plazu	
proti	 Zelenici.	 Med	 potom	 smo	 splašili	 malo	 čredo	
gamsov.	Njihov	stražar	je	zabrlizgal	in	čreda	je	zbežala	
po	pobočju	dalje.	Novo	doživetje	za	slepca.	Kar	žarel	je	

od	sreče.	Pot	je	bila	sicer	težka,	pa	tudi	to	je	premagal.	
Mladi	turisti	so	želeli,	da	bi	jih	peljal	še	na	Stol,	pa	sem	
jim	odsvetoval,	ker	se	je	spet	pripravljalo	k	nevihti;	pot	
bi	bila	pretežka.	Ubogali	so	ter	se	vrnili	na	Bled.

Slepcu	 je	ostal	 ta	dogodek	v	spominu	tako,	da	 je	
vsakemu	pripovedoval,	da	je	sam	trgal	planike	v	gorah.	
Par	let	pozneje	se	snidem	na	vlaku	z	bolnim	bankirjem,	
ki	se	je	vračal	z	Bleda.	Med	drugim	je	pripovedoval	o	
nekem	srbskem	slepcu,	ki	letuje	z	družino	na	Bledu,	
kako	 mu	 je	 lagal,	 da	 je	 sam	 nabiral	 na	 Begunjščici	
planike.	Ni	mu	hotel	ugovarjati,	ampak	taka	domišljija	
je	že	naravnost	bolestna.	Nek	profesor,	pravi	slepec,	
da	ga	je	vodil	v	gore.

Ko	gospodu	povem,	da	sem	bil	jaz	tisti	vodnik,	je	še	
meni	težko	verjel.	Zdelo	se	mu	je	nemogoče.

Holandci na Triglavu
Bilo	 je	 par	 let	 pred	 drugo	 svetovno	 vojsko.	 Na

povedana	 je	 bila	 geološka	 ekskurzija	 profesorjev	 in	
slušateljev	 iz	 Amsterdama	 in	 Utrechta	 v	 Holandiji.	
Planinsko	društvo	me	 je	naprosilo,	naj	 jih	vodim	na	
Triglav.	Na	Dovjem	so	me	že	čakali	pod	vodstom	dr.	
Estreicha	še	trije	profesorji	in	kakih	dvajset	slušateljev,	
med	njimi	nekaj	slušateljic.

V	najhujši	vročini	jih	peljem	čez	Kot	do	Staničeve	
koče,	kamor	smo	prišli	že	skoro	v	 temi.	Bili	 so	 lepo	
postreženi.	Drugi	dan	se	podamo	na	vrh.	Ob	najlepšem	
vremenu	je	bil	razgled	naravnost	čudovit	na	vse	strani.	
Očarani	 od	 lepote	 so	 sedli	 in	 risali	 v	 zvezke	 oblike	
bližnjih	in	daljnih	gora.	Več	ur	so	se	mudili	na	vrhu	
Triglava	in	težko	so	se	ločili	od	njega.	Vsi	očarani	so	
mi	zatrjevali:	»Vi	ne	veste,	kaj	imate.«	Vrnili	smo	se	v	
kočo	Planiko	že	proti	večeru.

Vodja	je	želel,	da	bi	mu	poskrbel	še	za	kako	planiko.	
Že	v	mraku	ga	peljem	na	Vernar	nad	Vodnikovo	kočo.	
Tu	je	z	asistentom	našel	še	par	cvetk.	Ko	se	vrnemo	v	
Planiko,	pristopijo	k	meni	vsi	štirje	profesorji	 ter	se	
predstavijo	v	svojih	stopnjah	kot	framasoni.	Vprašajo	
me,	v	kateri	stopnji	sem	jaz.	Povem	jim,	da	nisem	član	
te	 družbe.	 S	 potrežbo	 so	 bili	 zelo	 zadovoljni.	 Drugi	
dan	so	občudovali	dolino	Triglavskih	 jezer.	Na	robu	
Komarče	 so	 bili	 presenečeni.	 Nenaden	 prehod	 iz	
gozda	na	odprti	 rob	prepada	z	 lepim	razgledom	 jih	

Begunjščica



POSTAGE
PAID AT

BOLINGBROOK
ILLINOIS

DAROVI

NAŠI RAJNI:
AGNES IVANETIČ,	Cleveland,	OH

ZA SVETE MAŠE: $700:	N.N.;	$150:	Klub	upokojencev	Slovenske	
Pristave	v	Clevelandu;	$123:	A.	Skubic;	$100:	S.	Cigale;	$70:	F.	Kosir,	
J.	Ivanetic,	V.	Omahen;	$50:	Z.	Pfeifer,	M.	Holjevac,	M.	Koren;	$40:	
V.	Slemc,	J.	Klamic,	I.	Volcjak;	$37:	M.	Markes,	I.	Horvat,	A.	Okorn;	
$33:	F.	Vidergar;	$20:	M.	Novak,	J.	Bambic,	A.	Lamovec,	B.	Modic,	M.	
Dovic,	V.	Kaplan,	K.	Lattuca,	L.	Zupancic,	M.	Kosir,	M.	Valencic,	A.	
Vujinovic;	$10:	M.	Suman,	R.	Hozjan,	M.	Tratnjek,	A.	Stravs,	F.	Lavric,	
E.	Zuzek,	I.	Matic,	M.	Bajc,	M.	Taychman,	V.	Jakomin.

ZA CERKEV: $10,400:	$82:	F.	Vidergar;	$50:	V.	Kaplan;	$25:	K.	
Kodrin,	F.	Sega;	$20:	V.	Slemc,	A.	Lamovec;	$10:	R.	Hozjan,	V.	Jakomin,	
M.	Menchak;	$5:	M.	Dovic,	I.	Horvat.

ZA SAMOSTAN: $200.	B.	Magajne;	$50:	I.	Pretnar;	$30:	A.	Lam
ovec;	$25:	K.	Kodrin;	$20:	V.	Slemc,	M.	Kosir,	I.	Volcjak.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $130:	M/M	J.	Norton.
ZA LUČKE: $10:	A.	Stravs,	I.	Volcjak,	V.	Omahen;	$7.50:	R.	Hozjan;	

$6:	M.	Kosir;	$5:	J.	Klamic,	A.	Skubic,	M.	Dovic,	M.	Menchak.
ZA MISIJONE: $20:	I.	Volcjak.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20.50:	R.	Vucko.

DAR LISTU AM: $300:	 N.	 N.;	 $155:	 J.	 Gerzel;	 $100:	 St.	 Vitus	
Altar	 Society,	 Cleveland,	 Klub	 upokojencev	 Slovenske	 Pristave,	
Cleveland	;	$80:	M.	Sever,	T.	Pristov;	$50:	M.	Bajc;	$30:	M.	Markes,	J.	
Grum,	K.	Kodrin,	Z.	Pfeifer,	I.	Pretnar,	J.	Ivanetic;	$25:	A.	Vujinovic;	
$20:	V.	Slemc,	R.	Hozjan,	I.	Volcjak;	$15:	A.	Remic,	L.	Zupancic;	$10:	
J.	Bambic,	M.	Ferkul,	A.	Lamovec,	S.	J.	Seskar,	M.	Dovic,	M.	Straser,	F.	
Sega,	M.	Lavrisha,	M.	Menchak;	$5:	J.	Klamic,	E.	Purkart,	A.	Okorn,	
V.	Jakomin.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

je	očaral.	Uživali	so	ga	dolgo	časa.	Prenočevali	smo	
v	Zlatorogu.	Zjutraj	vstanem	zgodaj,	da	bi	šel	maševat	
k	Sv.	Duhu,	pa	me	je	slišal	vodja	dr.	Estreich	ter	stopi	
pred	mene:	»Kam	greste,	ne	boste	nam	ušli.«	Povem	
mu,	da	pridem	v	eni	uri	nazaj,	pa	mi	ni	verjel.	Ni	me	
spustil,	dokler	mu	nisem	povedal,	da	sem	duhovnik	
in	da	grem	maševat.	Začudeno	me	je	pogledal	in	me	

spustil.	Ko	sem	se	vrnil,	sem	opazil,	da	me	gledajo	vsi	
z	večjim	spoštovanje,	pa	ravno	tako	prijazno	kot	prej.	
Za	slovo	so	priredili	opoldne	slavnosten	obed	ter	se	mi	
zahvaljevali	za	vodstvo,	hvalili	so	naše	čudovite	gore	ter	
obljubljali,	da	še	pridejo.	Res	so	naslednje	leto	ponovno	
prosili	za	vodstvo.

se nadaljuje

Misijonar	jezuit	Lovro	Tomazin,	ki	deluje	v	Zambiji,	
je	poslali	Celestinovi	naslednje	vrstice:

»Spoštovana!
Najlepša	 hvala	 za	 poslani	 dar.	 Stokrat	 Boglonaj	

vsem,	ki	ste	to	vsoto	darovali.	Vsako	nedeljo	darujem	
drugo	sveto	mašo	za	svoje	dobrotnike.

Pri	nas	smo	na	prvi	petek	zopet	imeli	sveto	uro	ter	
sveto	 mašo	 Presvetega	 Srca	 Jezusovega.	 Udeležba	 je	
bila	lepa	in	sodelovanje	tudi.	Osemintrideset	se	jih	je	
vpisalo,	da	bodo	delali	prve	petke.	Imam	navado,	da	
jim	to	pobožnost	razložim,	kot	je	Jezus	sam	priporočal,	
njihova	 imena	napišem	 in	 jih	vsak	mesec	pokličem.	
Nekateri	ne	pridejo,	pa	začnejo	znova.

V	 hiši	 za	 oskrbnikakatehista	 o	 stropi	 narejeni,	
elektrika	je	napeljana,	vodovod	je	v	kuhinji,	stranišču	
in	kopalnici	priključen	in	vse	je	pobarvano.

Na	 treh	 podružnicah,	 posvečenih	 sv.	 Ceciliji,	 sv.	
Vincencu	in	sv.	Karlu,	gradimo	nove	cerkvice.	Verniki	
sami	žgejo	opeko,	zidajo,	zbirajo	denar.	Pomagam	jim	
z	nabavo	materiala,	kupim	železna	okna	in	vrata,	več	
pa	ne	morem,	ker	sem	ubog	berač.

Tu	na	glavni	postojanki	delamo	cementne	bloke	za	
gradnjo	obzidja.	Imam	že	star	stroj,	a	še	funkcionira.	
Naročil	sem	vodni	tank	za	5.000	litrov	ter	električno	
črpalko	za	vodo.

Dela	je	veliko,	tudi	stroškov.	Pomagajte	nam	s	svo
jimi	 molitvami,	 da	 bi	 dobili	 še	 nove	 dobrotnika,	 da	
lahko	delo	nadaljujemo.

Gospodov	blagoslov	in	ljubeč	pozdrav,
Lovro Tomazin.«

Prav	lep	pozdrav	vseh	sodelujočih	in	dobrotnikov,	
ter

misijonski pomenki


