
ŠT. 3 — LETNIK 101 — MAREC 2009

A
V
E
M
A
R
I
A



NUMBER 3
VOLUME 101
MARCH 2009

AVE MARIA is published monthly by 
Slovenian Franciscan Fathers of the Cu
stody of the Holy Cross (USPS 038960) 

14246 Main St., P. O. Box 608,
Lemont, IL 604390608
Phone (630) 2573106

 email: bs1935@sbcglobal.net
www.avemariaizlemonta.com

Second Class Postage Paid
at Bolingbrook, IL 60440

Subscription rates:
USA $20; outside USA $25.

Editor: Fr. Bernardine Sušnik, OFM
Manager: Fr. Vendelin Spendov, OFM

Change of Address and Postmaster notices  
of undeliverable copies should be sent to:

Ave Maria
14246 Main Street

P. O. Box 608
Lemont, IL 60439-0608

Glede na to, da je tale marčeva številka pravzaprav slavnostna številka, saj se z njo zaključuje sto let izhajanja mesečnika Ave 
Maria, je tudi slika na naslovni strani drugačna kot sicer (sicer se pa tudi ponovi na strani 59). Kaže namreč vseh sto letnikov 
Ave Maria v samostanski knjižnici v Lemontu. Na vrhnji polici pa so tudi vsi Koledarji Ave Maria, tako da je na vpogled 
celotno uredniško in založniško delo slovenskih frančiškanov v Združenih državah. Kot je še do nedavnega kazalo, naj bi bila tale 
jubilejna številka zadnja tiskana, pač zaradi upada naročnikov. Vendar Božja pota niso naša pota – pojavila se je možnost subven
cije, tako da bomo lahko v tisku izhajali še naprej. Seveda so pa pri tem bistvene ne le naročnine, ki smo jih le delno podražili, 
ampak predvsem prostovoljni darovi, ki po izkušnjah prinesejo več kot naročnine same. Kar zadeva pa zasnovo mesečnika, je 
vsaj v doglednem času ne bomo spreminjali. Dopisi in sporočila bralcev nam potrjujejo, da je taka, kot je, všečna in koristna, torej 
ni nobenega razloga, da bi jo bistveno spreminjali. Gotovo pa se vsaj občasno ne bo mogoče izogniti izpadu kake redne rubrike 
(kot je v tej številki izpadla rubrika o islamu), morda bo pa čas tudi pokazal, da bo treba uvesti še kako novo rubriko. Res je, da 
smo samo mesečnik, vendar moramo ostati vsaj približno “podanašnjeni”.

Letošnji marec je še ves v postnem času, saj se v njem zvrsti kar pet postnih nedelj, od prve pa do pete, ki smo jo včasih 
imenovali tiha nedelja. Sicer praznujemo marca dva godova, ki sta nam pri srcu: sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovo oznanjenje 
– včasih smo ga imenovali Marijino oznanjenje – (25. marca), vendar mora ves mesec biti v znamenju spokornosti in priprave na 
veliko noč, ki je letos 12. aprila. Sicer se pa marca zvrsti kar nekaj godov: opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in 
opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski 
spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 3. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov 
Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); nemška 
kraljica iz 10. stoletja Matilda - Mehtilda(14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj 
Friderika Baraga; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski 
(18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert 
Salzburški (27.); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.) opat Janez Klimak (30.); ter gosposvetski škof Modest (31.).
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Uredništvu in bralcem časopisa 

Ave Maria 
Iskreno čestitamo 

ob stoti obletnici začetka izhajanja 
in se zahvaljujemo za neprecenljiv prispevek 

k ohranjanju slovenske besede v ZDA in po svetu! 
Generalni konzulat Republike Slovenije 

Cleveland

UREDNIK VAM
Ob izidu jubilejne številke se posebej zahvaljujem 

slovenskemu konzulatu v Clevelandu in konzulu dr. 
Žigonu za prijazna voščila in čestitke. Me veseli, da 
je naš mesečnik vsaj toliko cenjen, kolikor je vanj 
vloženega truda.

Ob zaključku stoletnice vesela novica: Ave 
Maria bo izhajala v tisku še naprej. Če nam 
kriza ne bo kaj posebno zagodla, so sredstva 
zagotovljena vsaj za nekaj let. Seveda pa se 
mora naročnina dvigniti: $30 za USA in $35 
izven USA. Tistim, ki so jo že poravnali, ni 
treba doplačevati, ostale pa prosimo, da to 
upoštevajo. Ker pa naročnina še daleč ne 
pokrije vseh stroškov, smo v veliki meri od
visni od Vaših prostovoljnih darov, za katera 
se priporočamo.

Umrli so meseca marca: P. Marcel Marinshek (5. 
marca 1951); Br. Antonin Šega (7. marca 1973) in 
p. Jožef Čagran 28. marca 1988). Gospod naj jim 
da svoj mir!

Januarja, ko je nastajala ta številka, nas je mraz kar 
precej stisnil, pa tudi sneg nam ni prizanašal. Vse to 
se je poznalo predvsem na našem malem tovornjaku, 
ki je pozimi neprestano zaposlen s pluženjem ceste 
okrog samostana, romarskega doma in Kulturnega 
centra. Teža pluga in sila pri odrivanju snega sta že 
polomili podvozje in bo treba misliti na nov tovor
njak. Sicer je pa ta deset let kar pridno služil.

p. Bernardin

Svoje dni so ljudje manj znali, pa so Boga bolj spoznavali in častili 
ko zdaj. Zakaj? Zato ker sedanji kristjani krščanski nauk le v glavi imajo, 

v srcu pa ne. Glava je polna vednosti, srce pa čednosti prazno.
bl. Anton Martin Slomšek

Brezen (marec)
je desetkrat na dan jezen.

Če ne prej, na sv. Jederti dan (17. 3.)
gotovo gorka sapica pripihlja.

Če je lepo vreme na Jožefovo,
naj veselo bo srce kmetovo.

Sušca je boljša pest prahu
kakor kepa zlata.

MAREC – SUŠEC
			1	 N	 1. POSTNA NEDELJA;	Albin,	šk.;	Suitbert,	šk.;		
		 	 Antonina,	muč.;
			2	 P	 Neža	Praška,	dev.;	Henrik	Suzo,	red.;	Karel,	knez.;
			3	 T	 Kunigunda,	cesarica.;	Simplicij,	pap.;
			4	 S	 Kazimir,	kraljevič.;	Lucij,	pap.;	Hadrijan,	muč.;
			5	 Č	 Janez	Jožef	od	Križa,	red.;	Kieran,	op.,	šk.;
			6	 P	 Fridolin,	op.;	Marcijan,	muč.;	Koleta	Boillet,	red.;
			7	 S Perpetua	in	Felicita,	muč.;	Gavdioz,	šk.;

			8	 N	 2. POSTNA NEDELJA;	Janez	od	Boga,	red.	ust.;
		 	 Janez	Avilski,	duh.;	Baptista	Varani,	red.;
			9	 P	 Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	Frančiška	Rimska,	red.;
	10	 T	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;
	11	 S	 Sofronij,	patriarh;	Agnel	iz	Pise,	red.;
	12	 Č	 Doroteja,	muč.;	Engelhard,	red.;
	13	 P	 Kristina,	dev.,	muč.;	Nikefor,	patriarh;
	14	 S Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;	Evtihij,	muč.;

	15	 N	 3. POSTNA NEDELJA;	Klemen	Marija	Dvoržak		
		 	 (Hofbauer),	red.;	Ludovika	Marillac,	red.;
	16	 P	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;
	17	 T	 Patricij,	šk.;	Jedert	(Jerica)	Nivelska,	op.;
	18	 S	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Anzelm	ml.,	šk.;
	19	 Č	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;	Amancij,	diakon.;
	20	 P	 Klavdija	in	tov.,	muč.;	Martin	iz	Brage,	šk.;
	21	 S Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Filemon,	muč.;

	22	 N	 4. POSTNA NEDELJA; Katarina	Genovska,	spok.;
	23	 P	 Alfonz	Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;
	24	 T	 Katarina	Švedska,	red.;	Aleksander,	muč.;
	25	 S	 GOSPODOVO	OZNANJENJE;	Dizma,	desni	razboj	
		 	 nik;	Marija	Roza	Flesch,	red.	ust.;	Humbert,	op.;
	26	 Č	 Ludgar,	šk.;	Kastul,	muč.;	Evgenija,	muč.;
	27	 P	 Rupert	Salzburški,	šk.;	Lidija,	muč.;
	28	 S Sikst	III.,	pap.;	Milada	Praška,	dev.;

	29	 N	 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA;	Bertold,	red.	ust.;
	30	 P	 Amadej	IX.,	savojski	knez.;	Janez	Klimak,	op.;
	31	 T	 Modest,	gosposvetski	šk.;	Benjamin,	muč.
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POST – ČAS BISTVENEGA
Jean Galot

Postni čas nas vabi, da bi se vrnili k bistvenemu. Mnoge 
stvari gospodujejo nad našim bivanjem in ga pogosto 
tudi duše. Še možnosti nimamo, da bi se tega zavedeli: 
preveč smo zaposleni, preveč nas zajema vse, kar napol
njuje naše dni. Včasih kake nepomembne podrobnosti 
zadržujejo našo pozornost za dolge trenutke, tako da 
zgubimo izpred oči nekatere nujne stvari. Tvegamo, da 
bomo zapravili lep del svojega življenja in da ne bomo 
mogli vsaki nalogi posvetiti dolžno pažnjo.

Postni čas zaustavlja ta naš tek, da bi nas vrnil nazaj 
k bistvenemu. Kaže nam, kako bi mogli bolje organizirati 
svoje bivanje, predvsem pa nas sili k razmišljanju o tem, 
kar postavlja temelje vrednosti človeškega življenja. Svoj 
izvor ima v Kristusovih štiridesetih dneh v puščavi. Po 
krstu bi se Jezus takoj lahko lotil izpolnjevanja svojega 
poslanstva, vendar ga je Sveti Duh, ki je prišel nadenj, da 
bi ga vodil pri tem poslanstvu, vodil v puščavo k dolgemu 
in globokemu razmišljanju. Pred živahno dejavnostjo mora 
biti razmišljanje, ki dejavnost razsvetli in zagotovi njeno 
rodovitnost.

Po besedah, ki jih uporabljajo evangeljske pripovedi, 
je dejavnost Svetega Duha ukazovalna. Markov evangelij 
pravi, da je Duh Jezusa takoj po krstu “pregnal” v puščavo. 
Na nek način ga je iztrgal iz okolja,v katerem bo moral de
lovati. V tem spoznavamo voljo Očeta, ki zahteva, da mora 
pred dejavnostjo biti čas molitve in premišljevanja.

Ta čas je tudi čas duhovne borbe, saj v puščavi priha
jajo skušnjave, v katerih se kaže odločilna borba, s katero se Satan upira Jezusu. S tega vidika bivanje v puščavi 
pomeni vrnitev k bistvenemu. Odkriva veliki spor, ki bo zaznamoval ves potek javnega življenja: Jezusovi na
sprotniki bodo postali orodje sil zla in bodo svojo dejavnost prilagajali tistemu, kar se bo izkazalo v skušnjavah. 
Ne bodo se obotavljali vabiti, naj bi delal pozornost zbujajoče čudeže, da bi si tako na lahek način pridobil 
priljubljenost. Kot nesprejemljivo sprenevedanje bodo uporabili tisto, o čemer je dvomil že skušnjavec: »Če si 
Sin Božji«. Spričo skušnjav pa Jezus preprosto potrdi svoj zvesti pristanek Očetovi volji. Ta pristanek je “bistvo” 

njegovega obnašanja. V premišljevanju, kateremu 
puščava podpira razvoj, se razvije oblika temeljnega 
odnosa, ki se bo izkazovala pri izpolnjevanju njegove
ga poslanstva.

Po Kristusovem zgledu nam naš post daje ra
zumeti, kaj je “bistveno” v našem življenju in kako 
uresničiti način življenja, ki temelji na Očetovi volji.
V tem smislu na postni čas pomaga videti jasno 
in delovati dobro. Brani nas, da bi raztresali svoja 
prizadevanja in svojo dejavnost in nas sili, da bi 
se osredotočili na to, kar je važno in potrebno za 
uresničenje naše usode. Spominja nas še posebej, 
da ima naše življenje smisel samo v naših odnosti 
do vzvišene Božje ljubezni, in da je vera v njegovo do
broto edina pot, po kateri bo cvetelo in sad prinašalo 
naše bivanje.

P. Vladimir Kos – Tokyo

SONET STOLETNI JUBILANTKI 
“AVE MARIA”

(z akrostihom “hvala, o Ljubezen”)

Himno Mu zapojmo, ki deluje
Vir dobrot in misli, Vir besed
Alfabet za vsakogar, ki snuje
Lepšanje, kjer zlo grdí nam svet.

Ave, src slovenskih Mati mila!
O Marija, Ti naš majhen rod
Ljubiš, si zvestobo nam sprosíla
Jezusu, močí za križev pot.

Učakáli sto smo let besede,
Bero za užitek, lek in smeh,
Édensko veselje, édenske spomine.

Zabeležimo ta Zanj uspeh:
Enačaj za dober svet tujine.
Naj nam z Mamo še 100 let razprede!
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NEDELJSKE MISLI
1. marec
1. postna nedelja
SATAN SKUŠA JEZUSA
Mr 1,12-15

Na začetku posta sta dva kratka odlomka iz začetka 
Markovega evangelija: o Jezusovem štiridesetdnevnem 
bivanju v puščavi, kjer ga je satan skušal, in o začetku 
Jezusovega javnega delovanja v Galileji neposredno 
po tem, ko so Janeza Krstnika vrgli v ječo. Duh, ki vodi 
Jezusa v puščavo, ga vodi v trdo borbo, ki je evangelist 
opiše z besedami, da je živel med zvermi in ga je satan 
skušal. Angeli so mu stregli – to pomeni, da Jezus v 
tej borbi zmaga. Tu ne gre za kako prinašanje jedi in 
pijače, ampak za označitev Božje bližine prav zato, 
ker se je satanu uprl. Prav isto je v življenju vsakega 
kristjana. Božjo bližino in varstvo si je treba zaslužiti, 
to pa pomeni trdo borbo, ki jo življenje nalaga vsako
mur, ki hoče živeti v skladu s krščanskimi načeli. Drugi 
odlomek nam pove, da Jezus v začetku svojega javnega 
delovanja nikakor ni naletel na odprta vrata – usoda 
Janeza Krstnika dovolj jasno kaže, kaj čaka tudi njega. 
Ves čas svojega javnega delovanja se je moral boriti z 
nasprotovanjem in sovraštvom. Tudi kristjanovo ozna
njevanje ne bo posuto z rožicami.

8. marec
2. postna nedelja
JEZUS SE SPREMENI NA GORI
Mr 9,2-10

Poročilo o Jezusovi spremenitvi na gori je nerazum
ljivo brez poročila o Jezusovem razgovoru z apostoli pri 
Cezareji Filipovi, v katerem mu priznajo: »Ti si Kristus 
(Mesija), sin živega Boga.« Spremenitev na gori je samo 
potrdilo te izpovedi vere. Navzočnost Mojzesa in Elija 
povzema vse starozavezno mesijansko pričakovanje, 
ki se uresničuje v podobi poveličanega Krisutsa. Bist
vena je tudi Jezusova zahteva, da je o tej izkušnji treba 
molčati do vstajenja. Apostoli so bili zbegani tako 
ob spremenitvi kot ob vstajenju, kar pove, da sta jim 
bila oba dogodka nerazumljiva, dokler ju niso uspeli 
povezati. Gora spremenjenja je več kot zemljepisni 
pojem: je simbol, ki združuje tri druge gore: Sinaj, 
na katerem je bila sklenjena zaveza kot priprava na 
odrešenje, Golgoto, na kateri se je odrešenje dopolnilo 
in goro vnebohoda, kjer so apostoli prejeli poslanstvo 
oznanjevanja. Drugače povedano: Božje kraljestvo je že 
med nami, le videti ga je treba.

15. marec
3. postna nedelja
JEZUS OČISTI TEMPELJ
Jn 2,13-25

Očiščenje templja, ki ga Janezov evangelij povezuje 
s čudežem v Kani, sproži vprašanje o Jezusovi avtori
teti. Judje ne zagovarjajo trgovskih zlorab v templju, 

ampak hočejo vedeti, s kakšno pravico ravno Jezus na
stopi proti njej. Jezusov odgovor: »Poderite ta tempelj 
in v treh dneh ga bom postavil« razumejo napak zaradi 
dveh izrazov, ki sta si v aramejščini zelo podobna. Eden 
pomeni “postaviti na noge” – tako ga uporablja Jezus 
in pri tem misli na tempelj svojega telesa, torej na 
vstajenje; drugi pa pomenin “sezidati zgradbo”. Tako 
ga razumejo Judje, in, zanimivo, tudi apostoli, saj so se 
šele po vstajenju spomnili, da je o tem govoril. Jezusova 
avtoriteta je torej nedvoumna, res pa je, da se je izkazala 
šele z vstajenjem. Krivda je torej njegove nasprotnike 
zadela šele potem, ko niti po vstajenju niso verovali. 
Danes nam je Jezusov nastop kar všeč. Bog ve, kako 
bi reagiral na naše bogoslužje, posebno tam, kjer je 
namesto pridige prazno govoričenje.

22. marec
4. postna nedelja
BOG JE POSLAL SINA, DA BI SVET ODREŠIL
Jn 3,14-21

Odlomek iz Janezovega evangelija o Jezusovem 
pogovoru z Nikodemom je poln izrazov, ki imajo pri 
Janezu čisto poseben pomen: biti povzdignjen, Sin 
človekov, verovati, svet, edinorojeni, umreti, poslati, 
biti obsojen, tema, luč, vršiti resnico, se razodevati. 
Če upoštevamo še, da so evangeliji nastali desetletja 
po Kristusovem vnebohodu, potem bomo razumeli, 
da so nekakšen povzetek preprostega verovanja prvih 
krščanskih skupnosti, o katerem evangelist razmišlja. 
Predvsem pa pisca evangelija zanimata dve stvari: ljube
zen, ki je pogoj, da človek pred Bogom ne bo obsojen, 
in skrivnost nevere. Prvo vprašanje je bilo žgoče v vsej 
zgodovini Cerkve in je prav v njej povzročilo mnoge 
dejavnosti, ki so postale izraz te ljubezni. Problem ne
vere pa se je začel na široko postavljati šele v ne tako 
davni preteklosti: odkod nevera. Odgovor: vera ni samo 
teoretično priznavanje nekih resnic, ampak dosledno 
življenje v skladu z njimi. To pa v naši potrošniški 
družbi ni lahko, je pa nujno potrebno za zveličanje.

29. marec
5. postna nedelja
ČE SEME UMRE, OBRODI OBILEN SAD
Jn 12,20-33

Odlomek sestavljajo trije deli: želja poganov, da bi 
videli Jezusa; čas poveličanja, ki je čas popolnega da
rovanja Jezusa in učencev; dogodek z Božjim glasom, ki 
kaže na polnost časa. Opis prošnje poganov, da bi videli 
Jezusa, nam pove, da taka zgolj človeška radovednost 
nikakor ne more doumeti darov Kristusove osebnosti. 
V omembi ure poveličanja Jezus razloži, da je trpljenje 
in smrt edina pot, ki vodi k poveličanju, veljavna zanj 
in za vse, ki mu bodo sledili. Dogodek z Božjim gla
som, ki ga pa ljudje ne razumejo, jasno pove, da je vse, 
preteklosti in prihodnost, usmerjenov polnost časa, 
torej v izpolnitev Božjega odrešenjskega načrta. S tem 
je pa jasno razloženo dvoje: 1. Smrt ni neka nesmiselna 
resničnost, ki se ji ne da izogniti, ampak z njo človek 
poveliča Boga in sebe. 2. Vera ni samo dar, ampak tudi 
predmet svobodne odločitve, ki se kaže v izpolnjevanju 
vsega, kar od nas zahteva.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ozemlje in prebivalstvo osrednjeafriškega misijona

nadaljevanje

Moški zavihtijo sulice, ženske pa stebla dure. Na
sproti si stoječi plesalec in plesalka se začneta pojoč 
vrteti, poskakovati in odskakovati. Pri gibih in skokih 
jim ropotajo nad členki rok bakreni obroči, na nogah 
pa železne ploščice. – Ko bobni spet dajo znamenje, 
ples preneha, petje utihne, le bobni še naprej pojo. 
Možje in fantje se vstopijo v dve bojni vrsti. Z divjimi 
pogledi se zaženo drug proti drugemu in vihtijo sulice. 
Ženske vzklikajo; vse kaže, da se bodo krvavo spopadli. 
Pa nenadoma zletijo sulice v tla; vse je bila le šala, krik 
in smeh prasneta. – Kmalu se bobni znova oglasijo. 
Poglavar dvigne sulico in gre dostojanstveno preko 
plesišča. Plesalci gredo za njim in se pod njegovim vod
stvom spet zvrstijo v dva kroga: ženske v notranjega, 
moški v zunanjega. Zapojo, zasučejo se in poskakujejo. 
Da je vse še bolj divje videti, vihtijo goreče slamnate 
plamenice. Ples traja do zore. Vsi utrujeni kar tam 
poležejo in pospijo.

V času izobilja se Barijci navadno tudi ženijo. Z 
nevesto pride v hišo za eno leto tudi njena mati; zet 
jo mora preživljati. – Ob času stradanja nekaj žen za
podijo, v žetvi jih pa spet sprejmejo. Pri tem se včasih 
pripetijo strašni izbruhi ljubosumnosti. – Zakonska 
vez je sploh šibka, zlasti pri ubožnih. Dokler imajo kaj 
jesti, so skupaj; potem pa se oglašajo dolžitve, kdo je v 
hiši kriv lakote; začno se prepiri in pretepi. Ko je glad 
minil, sta morda že oba poročena z drugima. Ženske 
so skoraj še bolj razuzdane kakor moški, zlasti odkar 
prihajajo v deželo arabski mohamedanski trgovci s 
svojimi pokvarjenimi uslužbenci.

Če ima žena že od prej otroke, jih pripelje s seboj 
v novi zakon. Ko nastopi lakota, jih pa očim večinoma 
požene, vsaj dečke; deklice rajši obdrži, da mu ob 
možitvi povečajo čredo. Taki izgnani mladostniki se 
klatijo okoli; nikamor ne smejo, povsod jih odganjajo. 
Mnogi pomrjo že v mladih letih. Tistim ki odrastejo, 

pa skoraj ne kaže drugega kakor krasti in ropati. Ko jih 
zasačijo, jih brez usmiljenja pobijejo. Nekoč ob lakoti so 
naši misijonarji zapazili ob misijonski hiši v Gondókoru 
dva dečka, ki sta iz blata pobirala zrnje, natreseno 
kokošim. Zasmilila sta se jim; dali so jima jesti in ju 
obdržali v hiši, češ: morda se bosta dala vzgojiti. Pa sta 
tudi pri njih kradla na prav prebrisane načine. Nobena 
kazen ni zalegla, morali so ju spoditi. Čez nekaj dni se 
je pa eden vrnil z ožganimi rokami in nogami. Manjkalo 
mu je več prstov; videle so se ožgane kosti. Spet so mu 
dali jesti. Nato je povedal, da se je vrnil v domačo vas, 
se splazil na njivo svojega strica in tam jedel duro. Stric 
ga je zasačil in tiral domov. V koči mu je roke in noge 
tako dolgo držal nad ognjem, da so bile vse opečene in 
ožgane; potem ga je vrgel pred kočo. Tako je torej storil 
z njim njegov lastni stric; in to za malenkost. Misijonarji 
so siroti močili ožgane in razbolele ude z arniko, dokler 
se ni popolnoma pozdravil. Pa je po stari navadi spet 
začel krasti; spet so ga morali odsloviti. Kmalu potem 
je zapuščen umrl in so mu truplo trgale ptice. Táko 
žalostno izkušnjo so imeli Knobleharjevi misijonarji s 
približno štiridesetimi zavrženimi dečki.

Barijci si koče dosti skrbno zgradijo in še precej 
pazijo na snago v njih. Tudi dvorišče je gladko pomete
no. Vsaka koča ima žrmljo (ročni mlin), ki z njo meljejo 
žito. Spodnji, nekoliko večji kamen leži poševno na 
tleh; z manjšim kamnom pa teró in drobijo zrnje. Ob 
vsaki koči je ograjen prostor, ki se v njem mudijo, 
ko je nekoliko hladneje. Tudi spijo v njem. – Sol se 
dobi samo v barijski deželi in sicer iz slane prsti, ki jo 
razmočijo v vodi in potem vodo precejajo; ko izhlapi, 
ostane na dnu solna plast. Sol tudi hodijo k drugim 
rodovom zamenjavat za žito. – Meso jim gre zelo v slast. 
Prežvečijo tudi kožo. Jedo tudi krte, miši in podgane. 
Posebna slaščica so jim neki rdečkasti črvi, ki ponoči 
s plamenicami stikajo za njimi.

Nekaj se jih preživlja s kovaštvom, zlasti okoli 
gričevja Belenján. Naši misijonarji so se čudili, s kako 
preprostimi pripravami izdelujejo ti kovači prav čedno 
orodje in orožje. Nekateri hodijo kovat tudi po vaseh. 
Kovači so najbolj bogat barijski sloj. Spoštovanja in 
pravic pa nimajo, ker nimajo krav. Ženijo se samo 
med seboj.

Barijski čarovniki so večinoma tudi zdravni
ki. Zdravila delajo iz zeli in korenin, včasih prav 
uspešna.

Vse nezgode pripisujejo zlim duhovom ali pa 
dežarju. Če je suša in setve slabo obetajo, dežarju ne 
kaže drugega kakor bežati. Ako ne uide, mu razparajo 
trebuh, češ da v njem zadržuje vodo. Dežar stanuje 
na pobočju gore ali griča, da od tam laglje ustavlja 
oblake.

Takole “meljejo” zrnje za kruh ali močnik
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LJUBLJANA — Papež Benedikt XVI. je celjskega škofa in 
podpredsednika Slovenske škofovske konference Anto
na Stresa imenoval za nadškofa pomočnika maribor-
skemu nadškofu metropolitu Francu Krambergerju. Ko 
bo Stres prevzel novo službo, se bo izpraznil škofijski 
sedež v Celju.
BAGDAD — Ameriška vojska je 6. novembra katoliški 
Cerkvi vrnila edino teološko fakulteto v Iraku, ko
legij Babel, ki je bil zaseden od marca leta 2007. V 
tem času so bile vse dejavnosti univerze, ki je podružnica 
rimske univerze Urbaniana, kaldejskega bogoslovja Sveti 
Peter in Inštituta religioznih ved za katehiste, prenesene 
na sever države, v Ankawo.
MADRID — Na Trgu Colon se je 28. decembra k maši in 
zborovanju za družino zbralo kar 600.000 vernikov. 
Pozdravil jih je tudi papež Benedikt XVI. v neposrednem 
prenosu iz Rima. Geslo srečanja se je glasilo: Družina, 
božja milost. Kardinal Varela je v govoru poudaril, da 
je »prihodnost človeštva odvisna od družine« ter da je 
mogoče danes živeti iz vrednot in za vrednote družine.
BERN — Oblasti v švicarskem kantonu Wallis (Valais) 
so dovolile postavitev kapele v čast blaženi materi 
Tereziji iz Kalkute 2.000 metrov visoko nad gorsko 
vasjo Torbel, kamor tako pozimi kot poleti radi prihajajo 
planinci. Okoljevarstveniki se s tem ne strinjajo, vendar 
župnija Torbel že načrtuje blagoslovitev kapele leta 2010 
ob 100. obletnici rojstva matere Terezije (1910–1997).
SAN SALVADOR — Predsednik salvadorske škofovske 
konference nadškof Fernando Saenz je opozoril na 
veliko nevarnost, ki jo tej državi prinaša brezobzirno 
izkoriščanje rudnih bogastev. Večina dobička gre v 
tujino, ciankalij, kadmij in druge strupene snovi pa zastru
pljajo zemljo in vodo. Še posebej hudo je v San Miguelu, 
kjer ljudje močno obolevajo na ledvicah.
BRATISLAVA — Katoliška univerza Ružomberok je 
slovaškemu kardinalu Janu Korecu 21. januarja ob 
njegovem 85. rojstnem dnevu na njegovem nekdanjem 
škofovskem sedežu Nitri podelila častni doktorat. S 
tem ga bo odlikovala, ker je kot »duhovnik, teolog in filo
zof izredno veliko prispeval v zmagovitem boju za versko 
svobodo in človekove pravice«.
VATIKAN — S 1. januarjem v državi Vatikan nič več 
samodejno ne veljajo novi italijanski zakoni in 
odredbe, kot je bilo to od leta 1929, marveč jih morajo tu 
prej izrecno odobriti. Novo je tudi to, da se bo vatikanski 
pravni red v prihodnje ravnal po splošnem mednarod
nem pravu in ustreznih pogodbah Svetega sedeža.
SMIRNA — Sodišče je 19-letnega Ramazana Bayja, ki je 
decembra 2007 z nožem napadel katoliškega duhovnika 
Adriana Franchinija in ga huje poškodoval, obsodilo na 
štiri leta in dva meseca zapora; še pet mesecev je 
dobil zaradi nedovoljenega posedovanja nevarne vrste 
noža. Obsojeni je povedal, da je na to njegovo dejanje 
vplivala televizijska nadaljevanka Dolina volkov.
BEOGRAD — V bolnišnicah na območju srbske pravo-
slavne škofije Beograd — Sremski Karlovci so začeli spet 
urejati ali na novo postavljati bolnišnične kapele, 
ki so jih za časa komunizma ukinili, poskrbljeno je 

tudi za dušnopastirsko pomoč bolnikom.
HAMBURG — Nadškof Werner Thissen je na silvestrovo 
v govoru pri maši v Marijini stolnici ostro obsodil od
govorne za gospodarsko krizo. Dejal je, da njihove 
odgovornosti ni mogoče kar spregledati, da na izgubo 
milijarde evrov ni mogoče gledati kot na naravni dogodek, 
ki se je pač zgodil; treba je priznati lastno krivdo in začeti 
ravnati, kot to velevajo krščanske kreposti.
CELOVEC — Krški škof dr. Alois Schwarz je pri maši ob 
koncu leta 2008 v celovški stolnici opozoril na to, da je 
lahko finančna in gospodarska kriza spodbuda za 
razmislek, kaj je v življenju resnično pomembno 
in odločilno. Za kristjane gotovo, na temelju evangelija, 
večja solidarnost med njimi in z drugimi ljudmi; posebej 
še pomoč revnim.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je postal častni 
meščan Maria Zell dve leti po svojem obisku tega 850 let 
starega svetišča. Z zastopniki mesta in škofije se je srečal 
ob avdienci 21. januarja 2009. Božja pot Maria Zell iz leta 
1157 je najstarejša božja pot v Avstriji in z milijonom 
romarjev na leto ena najbolj obiskanih v Evropi.
VARŠAVA — Na praznik svetih treh kraljev so se prvič 
odpravili na ulice koledniki, za njimi pa se je zvrstil 
sprevod 3.000 ljudi. Med njimi je stopal, oblečen v betle
hemskega pastirja, tudi varšavski nadškof Kazimierz 
Nycz, ki je izrazil željo, da bi se to ponavljalo vsako leto.
FATIMA — Obiskovalci spletne strani Fatime si lahko 
odslej tudi na sliki ogledajo kapelo Marijinih prika
zovanj. Postavili so jo na kraju, kjer se je leta 1917 Marija 
prikazala trem pastirčkom. Danes je Fatima eno najbolj 
obiskanih Marijinih svetišč na vsem svetu, saj vsako leto 
tja roma več milijonov ljudi.
CARIGRAD — Osem članov turškega nogometnega 
prvoligaša Fenerbahče na čelu z brazilskim kapetanom 
moštva Alexom de Souzo je od vodstva kluba, ker so 
krščanske vere, zahtevalo, naj jim na območju, kjer 
trenirajo, postavijo cerkvico, v kateri bi lahko obis
kovali verske obrede in pobožnosti. Vodstvo kluba se 
doslej še ni izreklo, med navijači kluba in v javnosti pa se 
je vnela žolčna razprava.
SERTAOZINHO — V tem brazilskem mestu postavljajo 
57 metrov visok Jezusov spomenik, kar 19 metrov 
višjega od znamenitega nad mestom Rio de Janeiro. 
Stal bo na 39 metrov visokem betonskem ogrodju, sam 
Jezusov kip pa bo visok 18 metrov. Stroške postavitve bo 
plačala država, stal pa bo 500.000 evrov.
JERUZALEM — Več kot 50.000 vernih je praznovalo 
božični večer v Betlehemu. Leta 2008 je tja z vsega 
sveta poromalo 2.600.000 romarjev. Turizem se sicer 
opazno manjša, romanja pa ostajajo stalna. Za romarje ni 
nevarnosti, saj je Gaza zelo oddaljena.
RIM — Od 15. do 18. januarja je bil v Rimu prvi mednar
odni festival z naslovom Pota Duha. Tema festivala je 
bila povzeta po besedah sv. Avguština: Poj in hodi. Vidik, 
da »vsa verstva poznajo transcedenco«, je bil osnova za 
srečanje. Na štirih predstavitvenih mestih so »pripove
dovali« o velikih poteh vere po Sveti deželi, v Lurd, Kom
postelo in v italijanska romarska središča.

brali smo...
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Drugih 50 let izhajanja mesečnika Ave Maria bo 
skorajda laže obdelati, kot je bilo prvih 50 let v prejšnji 
številki. V zadnjih 50 letih sta se namreč izmenjala 
samo dva urednika: p. Fortunat Zorman in p. Ber-
nardin Sušnik. Obseg mesečnika se je v teh letih spr-
eminjal od 384 strani (32 strani posamezna številka), 
dokler se leta 1990 ni ustalil pri 288 straneh (24 
strani posamezna številka) in je pri tem obsegu ostal 
do danes. Vsebinsko se nadaljuje zasnova prejšnjih 
letnikov: Božje poti izpod peresa p. Odila Hajnška, 
Baragove cerkvice izpod peresa p. Bertranda Kotnika. 
Letnik 1960 zaznamujejo predvsem naslovne strani, 

ki si jih je zamislil in 
jih izrisal kanadski ro-
jak Vilko Čekuta. Po-
sebno posrečena se mi 
zdi naslovnica, ki kaže 
kmečko peč, na kateri 
pečnice nosijo nekatere 
slovenske simbole. Med 
njimi lahko opazimo 
brezjansko Marijo, Mari-
jin monogram, Božje 
srce, Sv. Duha v podobi 
goloba, slovanska apo-
stola sv. Cirila in Meto-
da, velikonočno jagnje; 
na robu klopi je napis 
Ave Maria in letnica, 
na vrhu peči pa gori le-
ščerba.

Januarska številka letnika 1960 je v znamenju 
poročila o pogrebu škofa Rožmana, ki je umrl 16. no-
vembra 1959. Ob tej priliki je imel pomemben govor 
pisatelj in pesnik (tudi redni sodelavec Ave Maria) 
Karel Mauser:

V enajstem stoletju, ko je na čelu Cerkve stal papež 
Gregorij VII., so svetni oblastniki hoteli, da bi bili oni 
tisti, ki bi podeljevali škofom simbole njih oblasti. 
Papež se je temu uprl. Vojska je navalila naRim in papež 
Gregorij je moral bežati. Daleč od Rima ga je dohitela 
smrt in ko je umiral, so bile zadnje njegove besede: 
Ljubil sem pravico in sovražil krivico, zato umiram v 
pregnanstvu.

Tega zgodovinskega dogodka se spominjam ob 
smrti dr. Gregorija Rožmana, škofa ljubljanskega, ki je 
v ponedeljek 16. novembra v preprosti sobici bolnice 
sv. Aleša odšel od nas. Kakor papež Gregorij takrat, se 
je tudi on uprl oblasti, ki je hotela uporabiti Cerkev, da 
bi z masko krščanske strpnosti in krščanskega pojmo
vanja svobode, potegnila narod v materializem, v kate
rem ni mesta za svobodno izražanje misli in katoliških 
načel. Mnogi katoličani so nasedli in v tistih usodnih 
urah je veliki škof Rožman videl, da mora spregovoriti. 

Spregovoril je z lece v svoji stolnici in pokazal na krivi
co, ki se je skrivala za masko. V preroških besedah je 
udaril po zlu in s prstom pokazal na konec. Mnogi tedaj 
niso verjeli, toda čas je pokazal, da je veliki pokojnik 
gledal pravilno in da je spoznal obraz pod masko preje, 
preden je krivica masko snela.

Tedaj, tisto uro, je škof ljubljanski odšel na svoj 
križev pot. Opljuvan in umazan od tistih, ki jim je bil 
dobrotnik in od tistih, ki so verjeli volkovom v ovčjih 
oblačilih je kakor Gregorij VII. odšel v pregnanstvo. 
Ni odgovarjal njim, ki so ga pljuvali in sramotili. Z 
molkom in s svojim tihim delom je trosil žerjavico na 
glave svojih sovražnikov, podpiran od ljubezni tistih, 
ki so za svojim škofom stali in ga ljubili. Nikoli ni mo
glo biti sovraštvo tistih, ki so ga želeli uničiti, večje 
od ljubezni onih, ki so videli v svojem škofu glasnika 
resnice in pravice.

Kakor škof Baraga nekoč je prišel v Ameriko. Pre
prost, reven, s srcem, ki je znalo trpeti in pozabiti. 
Postal je eden izmed nas, med nami je hodil, govoril, 
misijonaril, se veselil z nami na slovenskih prireditvah 
in z nami nosil naše križe. Njegova sobica pri sv. Lov
rencu je bilo veliko odprto srce, kamor si lahko brez 
skrbi prinesel svoje križe in svoje bolečine. Koliko 
križev smo mu nanosili njemu, ki mu je bil lasten težak, 
težji kakor so bili vsi naši skupaj. In jih je sprejemal 
nase, da je bilo nam lažje.

Prazna je sedaj tista sobica. Veliko srce je utihnilo.
Toda ne recimo; škof Gregorij je umrl. Recimo raje, 

kakor sem nekoč videl zapisano na starem, zglodanem 
nagrobnem spomeniku krščanskega Indijanca: Odšel 
je domov. Da, škof Gregorij je odšel domov, v Očetovo 
hišo, da mu Oče, ki je Oče nas vseh, poplača njegov 
pogum, ki ga je pokazal v nevarnosti in da mu poplača 
njegovo potrpežljivost in vdanost, ki ju je pokazal v 
trpljenju. Za vse njegovo trpljenje nismo vedeli, ker ga 
je nosil skrito. Toda zavedali smo se lahko, da je nosil 
križe vseh vernikov svoje škofije in da so ravno ti križi 
bili, ki so strli njegovo srce. Nosil jih je vdano, tako, da 
smo vselej, kadar smo govorili z njim, lahko začutili, 
kako je vela od njega močna krščanska volja in globoko 
zaupanje v božje sklepe.

Veliki ljudje niso veliki zavoljo pomembnosti svoje 
službe. Veliki so takrat, če je njih notranja globina večja 
od povprečja. Škof Gregorij je bil sin koroške zemlje in 
človek z velikim slovanskim srcem. V tem srcu ni bilo 
prostora za maščevanje, v tem srcu ni bilo prostora za 
jezo, to srce je znalo samo odpuščati in ljubiti. Vsem 
je želelo pomagati, le kadar je govoril o trpečih doma 
in po svetu, je to srce z bolečino hitelo do tistih, ki so 
ga izdali.

V velikem trpljenju se je škof Gregorij obračal do 
mladine, do tistih, v katerih je gledal bodočnost. Ko
liko kartic in pisemc so prejeli od njega otroci, kako 

P. Bernardin Sušnik

100 let
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rad je poslušal pesmi, če so jih peli otroci, kako vesel 
je bil slovenskih šol in vsega, kar je slovensko življenje 
ohranjalo.

Odšel je domov Ne bo se trpeče zbudil v svojih li
nah šenklavški zvon, da bi zavekal kakor bi moral. Ne 
bodo zavekali zvonovi po cerkvah ljubljanske škofije, 
po cerkvicah slovenskih gričev. Kolikokrat je bil v 
vseh teh cerkvah, kolikokrat je birmoval v njih. Vendar 
sem prepričan, da bo tudi molk slovenskih zvonov 
zgovorna priča, da je bil ljubljanski škof Gregorij škof 
za najtežji čas in da je Bog vedel, zakaj nam je dal ravno 
njega.

To uro se ameriški Slovenci združeni s Slovenci v 
domovini in na Koroškem obračamo h krsti svojega 
škofa Gregorija in polagamo predenj pozdrave vseh 
tistih, ki ne morejo biti ob njem, pa so ohranili v sebi 
vero v ljubezenn in spoštovanje škofovske oblasti.

V ponedeljek bo truplo velikega pokojnika pokopa
no v Lemontu, na ameriških Brezjah. Ameriška zemlja, 
ki nosi v sebi grobove slovenskih škofov Barage, Trobca 
in Vertina, bo v Lemontu sprejela v svoje naročje tudi 
ljubljanskega škofa Gregorija. Kot, v katerem bo nje
gov grob, bi moral biti za vse Slovence, zlasti za nas 
ameriške Slovence, kakor bohkov kot v slovenski hiši. 
Slovenska hiša je v tem kotu imela veliko javorovo mizo, 
ki je vsak dan zbirala okrog sebe k jedi in molitvi člane 
družine. Nad mizo je plaval golob miru, v znamenje in 
opomin, da v tej hiši ni krega in ne prepira, da je v tej 
hiši doma ljubezen in skupnost.

Tak kot mora postati gorb našega velikega škofa K 
temu grobu naj roma slovenski človek, sem romajmo, 
kadar se bo družina sprla, da bomo vsi mogli slišati 
besede, ki jih je pokojni škof tolikokrat ponavljal: Naj 
ne zaide sonce nad vašo jezo. Naj se le krešejo ideje in 
misli, toda preden sonce zaide si podajte roke kakor 
bratje.

Sem, v ta kot, na ta grob, naj roma naša mladina, 
naj romajo slovenski starši. Naj poromajo takrat, ko 
bodo popuščale vezi, ki nas vežejo na rodno zemljo in 
rodno besedo. Da bodo mogli slišati besede, ki jih je 
naš veliki pokojnik govoril še na letošnjem Slovenskem 
dnevu: Ljubite svoj jezik, ker je star in naš, ker smo bili 
v njem rojeni ker je to duhovna dobirna, ki jo moramo 
ohraniti in braniti.

Škof Gregorij je odšel domov, odšel v Očetovo hišo, 
da se je mogle pozdraviti s tisoči, ki so odšli pred njim, 
ki so verovali v svobodo otrok božjih, pa so končali 
po jamah in breznih. Odšel je domov, da se je mogel 
pozdraviti s svojimi duhovniki, ki jih je posvetil, pa ni 
mogle blagosloviti njihovih grobov, ker nikoli ni zvedel 
zanje. Odšel je domov, da je mogel pozdraviti vse tiste 
preproste slovenske ljudi, ki jih je še sam birmoval in 
so v gručah pobiti dobili skupno krsto – podzemno 
jamo v kočevskih gozdovih.

Ne zavidajmo mu miru po tolikem trpljenju in po to
likem verovanju. Dva in petdeset let je bil duhovnik ve
likega duhovnika in trideset let škof ljubljanske škofije. 
Bolečine in žalost tisočerih in tisočerih Slovencev 
je nosil, naj se spočije zdaj na mirnem lemontskem 

pokopališču. Daleč sicer od domovine, toda globoko 
v naših srcih.

Škof Gregorij – naj ostane z nami Vaš pogum in Vaše 
zaupanje. Pogum, da bomo znali svoje križe tako nositi, 
kakor ste jih Vi, vera, da bomo vedeli, kako jih nositi, 
in zaupanje, da bo onstran križa spet srečanje z Vami.

Mirno počivajte, škof Gregorij! Slovenski narod se 
klanja Vašemu trpljenju in Vašemu delu.

V letniku 1960 se tudi prvič pojavijo Lemontski 
odmevi, ki sledijo bolj ali manj redno skozi vse 
naslednje letnike do  letnika 2008, ko jih je dokončno 
zamenjala urednikova rubrika na prvi strani. V tem 
letniku se pojavi tudi prisrčna risanka z naslovom 
Pastirčkova nebesa, povzeta po Pohorskih pravljicah 
Jožeta Tomažiča z ilustracijami Jožeta Beraneka. V 
februarski številki letnika 1961 najdemo med našimi 
študenti v highh school v Lowellu, MA ime Roger 
Foys. Ta nekdanji študent je danes škof v Covingtonu, 
KY. Majska številka tega letnika je obširnejša, saj je 
ponatisnila Slomškove šmarnice. Opis božjih poti se 
nadaljuje še tja do leta 1970, Baragove cerkvice pa 
do leta 1964. Letnik 1962 je prinesel obširno poročilo 
o 500-letnici ljubljanske škofije, pa tudi zanimiva 
članka o ruskem meništvu in o Marijinem češčenju 
v ruski preteklosti. Ker se je jeseni tega leta začel II. 
vatikanski koncil, so naslednji letniki dokaj prostora 
namenili tako poročilom o delu koncila kot tudi pred-
stavitvi posameznih koncilskih dokumentov. Letnik 
1963 prinaša tudi zanimiv članek o Baragovem rodu, 
ki ga je napisal M. Tekavec:

Naš neumorni dr. Franc Jaklič, ki je raziskovavec 
Baragvega življenje, je v knjigi Friderik Baraga, ki jo 
je izdala Družba sv. Mohorja v Celju l. 1931 na strani 
7. označil: »O rodovini Baragovega očeta ne vemo 
ničesar.« V tem listu – Ave Maria – pa je v julijevi številki 
1955, stran 202, natisnjen članek istega avtorja: “Nekaj 
novih podrobnosti iz Baragove mladosti”. Tam piše: 
»Baragov oče Janez Nepomuk je bil rojen v graščini 
Nadlišek nad Cerkvnico, kjer je bil njegov oče za o
skrbnika. Od tam izhajajo. To mi je povedal g. Bojan 
Drenik, višji finančni inšpektor v pokoju, Baragov 
sorodnik.«

O tem sem obvestil č. g. župnika Andreja Makovca 
pri fari na Blokah.

Letos mi je avgusta 17. napisal pismo, ki bo morda 
koga, ki se zanima za Baraga, zanimalo. Tako je v 
prepisu:

»Enkrat sem Vam že pisal, da je bil na Blokah v letih 
1761 do 1765 za organista in učitelja škofov stari oče 
Sebastijan Baraga, ki je imel z ženo Marijo tri otroke: 
sina Ignacija rojenega 30. 1. 1761; sina Jožefa rojenega 
11. 3. 1763, ki je na Blokah 19. 4. 1763 umrl in na Bo
kah čaka vstajenja; in hči Frančiško rojeno 7. 5. 1764.  
Sin Ignacij je bil pozneje upravitelj graščine Pajkovo v 
sosednji župniji Sv. Trojica in je tam imel z ženo Ano, 
rojeno Detela, hčerko Ano Marijo Cecilijo, rojeno 22. 
11. 1791. Takrat sem Vam pisal, da se ne ve od kod je ta 
Sebastijan Baraga prišel na Bloke in kam je z Blok šel, 
tudi sedaj ne vem, od kod je prišel na Bloke.
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Ko sem lani v seznamu duhovnikov ljubljanske 
škofije iz leta 1788 našel Ignacija Baraga, ki je bil tedaj 
za kaplana v Cerknici, star 65 let, doma pa iz Preserja, 
sem si takoj mislil, da je bil lahko brat škofovega starega 
očeta Sebastijana. Dne 30. julija 1963 sem se v preser
skih knjigah prepričal, da je res tako. Tako je ugotov
ljeno, da Baragov rod izhaja iz župnije Preserje. Tam 
se je očetu Valentinu in materi Doroteji v mežnariji 18. 
1. 1721 rodil sin Sebastijan kot dvojček s sestro Nežo 
in kot starejši brat poznejšega duhovnika Ignacija 
rojenega 30. 1. 1724. Po preserski krstni knjigi sem 
ugotovil, da je imel Sebastijan tam pred prihodom na 
Bloke z ženo Ano Marijo štiri otroke: hči Marijo Ano, 
rojeno 21. 7. 1750; sina Franceta rojenega 9. 11. 1752; 
hči Marijo rojeno 11. 1. 1755 in sina Janeza, rojenega 
8. maja 1757, ki je oče škofa Friderika Baraga.

Tako je škofov oče Janez svoja otroška leta preživel 
na Blokah, njegov stric Ignacij pa je bil tedaj za kaplana 
v Cerknici, kamor je prišel leta 1764 in je ostal tam do 
svoje smrti 5 8. 1799, prej pa je bil za kaplana v Pre
serju, kjer je krstil vse štiri Sebastijanove otroke, torej 
tudi škofovega očeta Janeza. Tako je ugotovljeno, da sta 
bila rojena v Preserju oče in stari oče škofa Baraga. Za 
prastarega očeta Valentina pa bi bilo treba pregledati 
še druge preserske krstne knjige, če je bil tam rojen ali 
je prišel tja od kod drugod. O kaplanu Ignacijo pravi 
omenjeni škofijski seznam, šematizem imenovan, da je 
bil jako prijeten pridigar, zmožen mož, da je v Cerknici 
prav uspešno in goreče kaplanoval, se lepo obnašal, 
zgledno živel in rad občeval z ljudmi.«

Letnik 1966 prvič prinaša številčni upad naročni-
kov: januarja jih je bilo 4.468, novembra pa 4.330. Av-
gusta tega leta je Lemont obiskal ljubljanski nadškof 
dr. Jožef Pogačnik, o čemer je v AM poročilo, p. 
Bertrand Kotnik pa objavlja dva življenjepisa: ka-
pucina Janeza Krstnika d’Este in Ivane Thouret. V 
letu 1967 urednik razlaga Pastoralno konstitucijo o 
Cerkvi v sedanjem svetu II. vatikanskega koncila, p. 
Odilo pa poroča o zlatem fatimskem jubileju – 50-
letnici Marijinih prikazovanj v Fatimi. Zanimiva 
je novica, ki nosi naslov “Slučaj ali čudno naključje”, 
ni pa naveden njen pisec:

Ne moremo presojati božjih načrtov, verujemo 
pa, da je vsak človek v rokah Previdnosti. Ne bi bilo 
primerno uživati nad tragično nesrečo sovjetskega 
kozmonavta Vladimirja Komarova, ki je strmoglavil na 
4 milje dolgi poti iz svoje kapsule v smrt, ker se padalo 
ni odprlo. Še hujša nesreča se je pripetila ameriškim 
pionirjem v prodiranju v vesolje. A nesreča sovjetskega 
kozmonavta se je zgodila nekaj dni po izjavi Stalinove 
hčerke Svetlane, da se je obrnila od komunizma, ker 
ne more živeti brez vere v Boga. Pred nekaj leti je bila 
krščena v pravoslavni Cerkvi. Ne moremo soditi, kako 
daleč je prišlo njeno spreobrnjenje na poti do Boga, a ni 
razlogov, da bi dvomili nad iskrenostjo njenih izjav.

Sovjetski kozmonavt Titov je po svojem potovanju 
po vesoljstvu okoli zemlje leta 1961 izjavil, da ni srečal 
Boga. Kaj bi se zgodilo, ako bi ga srečal? Ne bi se spreo
brnil ne on in ne njegovi tovariši. Ugotovili bi: Bog, ki 

je zaprt v vesoljstvo porstora, je manj kot vesoljstvo. 
– Nesreča ruskega kozmonavta je za sovjete hud 
udarec, a ne tako hud kot izjava hčerke enega izmed 
očetov brezbožnega komunizma. To so sovjeti priznali, 
ko so se branili pred njenimi izjavami. Njena izpoved, 
da ne more živeti brez Boga, je več vredna kot vse izjave 
kozmonavtov, ki tudi v vesolju ne bodo srečali Boga.

V letniku 1968 razlaga dr. Milan Kopušar mašni 
obred in spremembe po II. vatikanskem koncilu. Av-
gusta je Lemont obiskal mariborski škof dr. Maksi-
milijan Držečnik, novembra pa je prevzel upravo 
p. Benedikt Hoge, ki je to ostal do smrti leta 1983. 
Istega leta AM poroča o smrti p. Pija iz Pietrelcine, 
ki je dandanašnji že dosegel čast oltarja:

Pater Pij, znani kapucinski pater, ki je bil obdarovan 
z amnogimi nadnaravnimi darovi, je umrl 3. septem
bra letos ob pol treh zjutraj v samostanu Naše Gospe 
milosti v San Giovanni Rotondo (Italija).

Pred vstopom v samostan je bilo njegovo ime 
Frančišek Forgione. Ro
jen je bil 25. maja 1887 
v Pietrelcina. Od svoje 
mladosti je bil nagnjen 
k molitvi in zbranosti; 
imel je zelo dober čut 
v poznanju zla greha. 
Kot petnajstleten je vsto
pil v kapucinski red sv. 
Frančiška. Bil je vedno 
rahlega zdravja, a je kljub 
temu živel po strogem 
kapucinskem vodilu. Sv. 
mašniško posvečenje je 
prejel 10. avgusta 1910.

Osem let pozneje, 20. 
septembra 1918, ga je 
našel sobrat za glavnim oltarjem nezavednega. Njegov 
habit je bil krvav; tudi na rokah in nogah so bile krvave 
rane. Hoteli so prikriti to skrivnost, a je bilo nemogoče. 
P. Pij je prejel rane, ko je Cerkev obhajala praznik Ran 
sv. Frančiška.

Polagoma so začeli prihajati v vas romarji; želeli 
so videti p. Pija, prejeti njegov blagoslov, poslušati 
njegove besede in pri njem opraviti spoved.

Po drugi svetovni vojni je p. Pij z darovi, ki so 
prihajali iz vseh delov sveta, pomagal zgraditi veliko 
bolnico v pomoč trpečih revežev, posebno iz okolice. 
Ustanavljale so se “molitvene skupine”, katerih člani 
so molili v namene p. Pija. Ta pobožna ustanova se je 
razširila po vsem svetu in v petek pred njegovo smrtjo 
so se zbrali mnogi zastopniki tega gibanja iz Švice, 
Avstrije, Anglije, Francije, Amerike, Indije in Brazilije 
v San Giovanni Rotondo, da bi obhajali 50letnico, kar 
je pater Pij prejel rane.

Nekaj dni pred svojo smrtjo (12. sept.) je p. Pij 
pisal papežu Pavlu VI. Tedaj je namreč papež sprejel v 
posebni avdienci predstojnike kapucinskega reda, ki 
so imeli v Rimu svoj kapitelj. Med drugim se je p. Pij 
zahalil papežu za njegove jasne in odločilne besede v 
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okrožnici “Človeško življenje”.

Letnik 1969 zaznamuje obisk ljubljanskega po-
možnega škofa dr. Stanislava Leniča v Lemontu, 
naslednje leto, 1970, pa je v februarski številki članek 
ob zapozneli obletnici 50-letnice smrti odličnega 
slavista p. Stanislava Škrabca. Aprila tega leta je 
slovenske frančiškane v Ameriki obiskal provincial 
p. Marijan Valenčak, p. Inocenc Feryan pa je kot 
vojaški kurat postal major ameriške vojske. Av-
gusta leta 1971 je Lemont obiskal koprski škof dr. 
Janez Jenko, lep del celotnega letnika pa je posvečen 
pokoncilski obnovi. Leta 1972 se med sodelavci po-
javi ime slovenskega misijonarja v Indiji p. Jožeta 
Cukaleta, ki je ostal več ali manj reden sodelavec 
prav do svoje smrti. Posebej pa se mi zdi lepa v tem 
letniku pesem Karla Mauserja z naslovom “S poti 
po Michiganu”:

O Bog,
zahvaljen za veter, ki raznaša pelod
in razporeja oblake v ljubki igri.
Zahvaljen za obzorje, nazobčano s hribi,
kjer mi počivajo oči, ki so trudne od cest.
Zahvaljen za zelenje smrek in beloto brez
in za večnostno plivkanje jezera, ki spira obalo.
Ne morem skleniti rok na volanu,
toda vem, da vozim skoz Tvojo lepoto
in moje molitve so barve,
ki se prelivajo druga v drugo.

Istega leta 1972 se je v Marquette, MI začel beati-
fikacijski proces za škofa Baraga. O tem je p. Bruno 
Korošak iz Marquette pisal v Ljubljano p. Vende-
linu:

Marquette, MI
3. september 1972

Sporočam Ti, da smo ves proces za proglasitev Ba
rage za blaženega končali v rekordnem času 10 dni: 
začeli smo 22. avgusta, na praznik Marije Kraljice, 
končali pa na prvo soboto v septembru, včeraj, 2. sep
tembra. Nikdar v zgodovini Cerkve še ni takšen proces 
tako hitro in tako lepo potekal, kakor ta. Drugi procesi 
trajajo po navadi vsaj 6 mesecev, če ne še več, in potem 
še eno leto, da se vse prepiše in pripravi za Rim.

Za prvi del procesa, ki obravnava vse, kar je Baraga 
spisal, sem že meseca julija pripravil točni popis vseh 
njegovih del in člankov ter prepis 645 njegovih pisem. 
Pripravil sem tudi popis vsega, kar so člani Baragove 
zgodovinske komisije, ustanovljene leta 1952, doslej 
pripravili glede Baragovih spisov in glede potrebne 
dokumentacije, kjer sem na častnem mestu omenil g. 
Gregoriča in p. Hugona Brena, ter seveda tudi p. Jožefa 
Aljančiča, msgr. Zaplotnika in Franceta Jakliča. Nato 
sem že vnaprej pripravil vse zapiske sej v latinščini, 
ker smo morali zasliževati vse že živeče člane zgodovin
skega odbora.

Za drugi del procesa, ki je bil o sluhu svetosti, sem 
že pred dvema letoma, ko sem bil tukaj, pripravil spis 
vseh listin, ki naj jih tukaj pripravijo za proces. In ko 
sem letos prišel sem, je bilo pripravljenih preko 600 

izvirnih dokumentov, na preko 2.000 straneh, ki bodo 
gotovo zbudili silno pozornost v Rimu, posebno še ker 
so originali v slovenščini, kjer je to potrebno. Prve dni 
avgusta sem jih vse še enkrat pregladal in popravil, 
nato pa pripravil latinske zapiske in druge formalnosti. 
Danes pa bom pričel s prepisovanjem pričevanj, ker 
smo vsa pričevanja registrirali na glasovne trakove, da 
je šlo hitreje izpod rok. Če mi bo ljubi Bog dal dovolj 
moči in potrpežljivosti, bom ta pričevanja prepisal do 
konca septembra, nakar bomo vse akte poslali v Rim.

Pričevanja so bila zelo zanimiva, posebno, ker so vsa 
prikazala Barago pod posebnim vidikom: tako imamo 
sedaj vsaj štiri razlage njegovih potez in osebnega 
doživljanja Baragovega pričevanja svetu. Takozvanih 
čudežev imamo okoli 15, toda zdravnik, ki sem ga 
tudi klical na sodišče, je bil bolj skeptičen o telesnih 
ozdravljenjih. Msgr. Scheringer pa je tudi to stvar s 
teološkega stališča krasno osvetlil.

P. Bruno Korošak

V naslednjih letnikih se dokaj redno oglašajo v 
AM misijonarji p. Hugo Delčnjak in p. Evgen Ketiš 
iz Toga, s. Ksaverija Pirc iz Bangkoka, p. Jože Cu-
kale iz Bengalije, s. Kalista Langerholz s Tajvana, 
p. Jože Kokalj iz Lusake v Zambiji in celo p. Stanko 
Podržaj, prav tako iz Bengalije. Med dopisovalci 
najdemo tudi ime br. Stanislava (priimka nisem 
našel) iz trapistovske opatije Latrun v Sveti deželi. Je 
pa v novembrski številki 1974 prav prisrčna novica s 
sliko vred, naslov je pa “P. Fortunat pase slone”:

Postulator p. James Wolf in p. Bruno Korošak
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Urednik Ave Maria p. Fortunat pase slone. Kje? V 
Lemontu, na našem zemljišču med cesto in želenico. 
Kdaj? Letos 21. avgusta. Takrat je prišel sem BarnesCar
son Circus pod sponzorstvom Lemontskega zgodovin
skega društva, To je izrednost letošnjega leta. Cirkus 
je prišel zgodaj zjutraj. Hitro so bili razvrščeni tovorni 
avtomobili z raznimi razstavami (živali) in veliki šotor 
za dve predstavi, ki se jih je udeležilo 7 do 8 tisoč ljudi. 
Naslednje jutro je cirkus odšel.

Leta 1977 se je urednik še posebej spomnil smrti 
dotedanjega rednega sodelavca, pisatelja in pesnika 
Karla Mauserja, ki je umrl v Clevelandu 21. januarja 
1977. Od leta 1978 dalje se med sodelavci skoraj redno 
pojavlja tudi misijonar v Tokiu p. Vladimir Kos, 
ki je ostal zvest AM do današnjega dne. Letnik 1980 
prinaša zanimivo vrsto člankov z naslovom “Kako je 
Pirc misijonaril” ob 100-letnici smrti tega slovenskega 
misijonarja v Združenih državah. Posebno pozornost 
pa je pritegnila naslovnica oktobrske številke, ki kaže 
vojaškega kurata p. Inocenca Feryana s škofom v 
cerkvi, ki jo je postavil na Koreji. Tudi oltarno sliko 
je naslikal p. Inocenc sam.

Letnik 1981 objavlja v prevodu Jožeta Vovka dne 
deli znanega teologa Schelkleja: “Stvarjenje” in “Žene 
v Svetem pismu”. Letnik je zaznamovala tudi smrt 
dr. Valentina Meršola, ki si je pridobil neminljive 
zasluge, ko je leta 1945 na Koroškem preprečil, da niso 
Angleži vrnili v komunistično klavnico še slovenskih 
civilnih beguncev, kakor so vrnili domobrance. V 
letniku 1982 se nadaljuje Schelklejevo “Stvarjenje”, 
precej prostora pa je posvečenega Frančiškovemu letu 
ob 800-letnici rojstva. Leta 1983 je umrl upravnik p. 
Benedikt Hoge; za njim je upravo prevzel p. Beno 

Korbič. V letniku 1984 je objavljen krajši Slomškov 
življenjepis, let 1985 pa se med sodelavci pojavi Lud-
vik Ceglar s Fatimskim sporočilom, ki se nadaljuje še 
v naslednjem letniku. Leta 1985 je kar precej osmrtnic 
naših znancev: p. Inocenc Feryan, Julij Slapšak, dr. 
Ludvik Čepon, dr. Rajko Ložar, br. Serafin Vene. 
V letniku 1987 se poleg nadaljevanja Fatimskega 
sporočila pojavijo v nadaljevanjih tudi zapisi o p. 
Otonu Skoli in Janezu Metodu Solnce izpod peresa 
Johna Zaplotnika, p. Vendelin začne objavljati 
serijo “Orgle na Slovenskem”, p. Fortunat pa “Floro 
v Julijskih Alpah”.

V letniku 1988 najdemo poleg nadaljevanja “Or-
gel na Slovenskem” še Ceglarjeve “Prošnje Fatimske 
Gospe”. Oboje se nadaljuje s “Floro” tudi v letu 1989, 
ki prinaša še nekaj novih stvari: “Spomine iz misijon-
skega življenja” p. Adolfa Čadeža, “Pevčka” Dolores 
Vieser in “Arhitekta Jožeta Plečnika” p. Bernardina 
Sušnika. Vse to se nadaljuje tudi v letniku 1990, ko je 
velik del prostora posvečen dvema zlatomašnikoma: 
uredniku p. Fortunatu Zormanu in upravniku p. 
Benu Korbiču. V istem letniku so začele izhajati tudi 
“Nedeljske misli” in “Svetniki nas uče živeti”. Dodatno 
k temu pa v letniku 1991 dobi svojo stran še Slovenski 
Kulturni Center.

Letnik 1992 začne prinašati vrsto člankov o rož-
nem vencu izpod peresa Ludvika Ceglarja, s. Keru-
bina Adamic pa opisuje zgodovino prihoda Šolskih 
sester sv. Frančiška v Ameriko. Maja se prvič pojavi 
nadaljevanje “Naša hoja” avtorja Maksa Milaneza, 
ki obravnava slovensko literaturo, v septembru pa se 
začne nadaljevanje z naslovom “Spominčki” izpod pe-
resa argentinskega duhovnika Janeza Malenška.

Letnik 1993 pomeni prelomnico: prvič v zgodovini 
AM je naslovna slika v barvah. Poleg vseh prejšnjih 
sodelavcev in nadaljevanj se marca začne življenjepis 
tržaškega duhovnika dr. Jakoba Ukmarja, ki ga je na-
pisal prof. dr. Alojz Rebula. Vse to se nadaljuje v let-
niku 1994, ko se v januarju začne razlaga Katekizma 
katoliške Cerkve. Aprila je prvič objavljena meditacija 
ob prazniku in pa stran, ki je posvečena novicam z 
naslovom “Brali smo” – obe sta ostali do današnjega 
dne. Ker se je leta 1994 končal “Pevček”, se leta 1995 
začne Mlakarjev “Trebušnik”, zgodovino Šolskih se-
ster pa nadaljuje z opisom argentinskega poslanstva 
kongregacije s. Valtruda Levec. 

Letnik 1996 prinaša novo nadaljevanje “Pet minut 
z Ninom Salvaneschijem” in vrsto nadaljevanj z 
naslovom “Popotni papeži”. V letu 1997 je končan 
Mlakarjev “Trebušnik” in se začne Aleševčev “Kako 
sem se jaz likal”. Leta 1998 se prvič pojavi rubrika 
z naslovom “Za narodov blagor”, moja nekoliko 
zlobna politična “šimfarija”. Dolgoletni urednik AM 
p. Fortunat Zorman se je 30. septembra 1998 vrnil 
v Očetovo hišo in sodim, da je primerno, objaviti vsaj 
bistveni del njegove osmrtnice iz AM:

V šali je včasih rekel: »Lemont, to sem jaz!« Saj ni 
mislil resno, mi smo pa vedeli, da to v veliki meri drži. 
Ne zato, ker je v Lemontu preživel dolga desetletja, 
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ampak zato, ker je bil vsa ta desetletja gibalo bistvenega 
apostolata tega samostana, po katerem je Lemont znan 
med vsemi Slovenci Združenih držav, pa tudi Kanade, 
Argentine in še marsikje drugje. Urejal je namreč naš 
mesečnik Ave Maria in bil duša slovenskih romanj k 
lemontski Mariji več kot tri desetletja.

...
Njegovo delo v Lemontu? Prelistajte Ave Maria med 

leti 1956 in 1990, Koledarje v istih letih – pa boste 
našli le majhen kos njegovega dela. Ni bilo slovenskega 
romanja brez njega, menda se 
je udeležil prav vseh Baragovih 
dni. Koliko dela je pa opravil v 
raznih redovnih skupnostih v 
bližnji in daljni okolici Lemonta, 
koliko doma od kuhinje do vrta, 
bi pa lahko povedali tisti, ki so z 
njim živeli.

Dve stvari sta pa posebej 
vredni omembe. Prva je njegova 
skrb, da je bil vedno na tekočem 
o vsem, kar se v Cerkvi dogaja. 
To se je izkazalo najbolj med II. 
vatikanskim koncilom in v času 
po njem, ko je s svojim pisan
jem znal opozarjati na “sveži 
veter v Cerkvi”, ki je vel skozi 
okna, ki jih je s koncilom odprl 
papež Janez XXIII. Znal je ljudem 
osmisliti in približati koncilske 
reforme, posebno liturgične, 
ki so bile za marsikoga dokaj 
boleče. Druga pa je bila njegova 
neupogljivost. Dosledno se je s 
svojim peresom bojeval proti 
komunizmu, saj ga ni poznal le 
iz izkušenj na lastni koži, ampak 
mu je bila znana tudi vsa njegova 
teoretična zlaganost in zloba. Tu 
ni poznal pardona in se je posta
vil po robu celo ljubljanskemu 
provincialu, ki ga je ob nekem 
obisku opozoril, naj ne bi pisal proti komunizmum češ 
da zaradi tega oblast v Ljubljani gleda na Ave Maria kot 
na protidržavni list. Odločno je povedal: »Proti komu
nizmu sem pisal in bom pisal, ker je to moja dolžnost 
kot duhovnika in Slovenca.«

Slovenijo je obiskal samo enkrat, ob svoji zlati maši 
poleti 1990. Dovje in Metlika, Brezje in Sveta gora, 
Ljubljana in Maribor: vse je zvrstilo. V bistvu se je šel 
poslovit. V njegovem potnem listu je samo žig Jugo
slavije; slovenskega ni in ga ne bo. Bolezen mu je zaprla 

pot v samostojno in neodvisno Slovenijo.
Zlata maša v Lemontu, Clevelandu in Sloveniji je bila 

njegov labodji spev. Z veliko prizadevnostjo in ob tuji 
pomoči je uredil še nekaj številk našega mesečnika, 
nato pa ga je sprejel v oskrbo Nursing home, kjer se je 
skoraj osem let pripravljal na srečanje s sestro smrtjo, 
ki ga je obiskala 30. septembra 1998.

Pokopali smo ga 5. oktobra na frančiškanskem 
pokopališču v Lemontu.

Sodobniki človeka redko prav ocenijo. Zgodovi
na bo dala p. Fortunatu me
sto, ki mu pripada na zemlji. 
Priporočamo ga v molitev, ven
dar ne dvomimo, da mu je Bog 
že odkazal mesto, ki mu pripada 
v njegovem kraljestvu.

Z njegovo smrtjo sem se-
danji urednik tudi uradno pre-
vzel uredništvo, čeprav sem kot 
“managing editor” urejal AM že 
od leta 1991. Zasnova lista se pa 
bistveno ni več spremenila. Po 
smrti Ludvika Ceglarje istega 
leta je razlago rožnega venca 
nadaljeval njegov brat Karel 
Ceglar, ki jo je končal tik pred 
svojo smrtjo. Leta 1999 se tudi 
kot samostojna rubrika poja-
vijo “Misijoni”, kot so še danes. 
Leta 2000 se začne Slomškov 
življenjepis, leta 2001 pa “Sveta 
zgodovina”, kot jo je napisal 
Henri Daniel-Rops. Leta 2002 
se je končala razlaga rožnega 
venca obeh bratov Ceglarjev, 
leta 2005 pa je bil končan Ale-
šovec in ga je nasledil Mlakar-
jev “Trebušnik na slovanskem 
jugu”, temu pa je leta 2007 sledil 
“Mozaik mojega življenja” p. 
Janeza Žurge.

Prav letnik 2007 je bil spet 
nova prelomnica v zgodovini AM: z januarsko števil-
ko je začela izhajati v barvah. S tem so se uresničile 
dolgoletne sanje vseh urednikov. Vse je že kazalo, da 
bo letnik 2008 zadnji in da bo s stoletnico tiskane 
AM konec. No, pa je Marija poskrbela, da bomo lahko 
redno izhajali vsaj še nekaj let – če seveda niso Božji 
načrti drugačni. Rednih sodelavcev ni treba posebej 
predstavljati, saj jih najdete v vsaki številki. In s tem 
zaključujemo tudi “de facto”, ne samo “de iure” stoti 
letnik, pogled pa je obrnjen v drugo stoletje obstoja.

Sto letnkov mesečnika Ave Maria
v lemontski samostanski knjižnici

smisel obstoja preteklih sto let in v prihodnosti

pričevati o živem Bogu
Kogar Bog pokliče v svojo službo, tega napravi odgovornega: za lastno zvestobo in za rešitev drugih.

Vsak krščeni ima neko poslanstvo, ki ga mora razumeti, neko naročilo, ki ga mora izpolniti; če tega ne stori, je 
njegovo življenje zgrešeno. Naročilo: pričevati o živem Bogu, o njegovi odrešilni bližini.
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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 (2)

Tretje naravno območje ni bilo niti najmanj podob
no ostalima dvema. To je bilo področje ugreza, “gra
ben”, jarek, kot pravijo geologi. Imenovali so ga “Ghor”. 
Je presenetljivo globok: od najvišjega grebena do dna 
jarka se je bilo treba spustiti za več kot 1.000 metrov. 
Ozka kakor je – nikjer ni širša od 20 kilometrov od 
vzhoda do zahoda – se ta depresija hitro spušča od se
vera proti jugu, od podnožja Hermona – ki zemljepisno 
ni zares pripadal Palestini, kar je že poudarila Jozue
tova knjiga (Joz 11,17) – do zadnje meje, kjer Izraelova 
dežela postaja Edom, domovina njegovih sovražnikov 

Beduinov. Za to skrivnostno rano v tkivu planeta Zem
lje, ki nam jo geologija kaže, kako se obdana z vulkani 
na sever potegne do Celesirije, na jug pa veliko dlje, 
preko Elamskega zaliva in Rdečega morja v srce Afrike 
do jezer Tanganjika in Njasa, je Božje ljudstvo od nekdaj 
vedelo, da je povezana s skrivnostnimi in strašnimi 
dogodki, o katerih pripoveduje Sveto pismo: Sódoma 
in Gomóra sta bili tam, prekleti mesti, kjer je bilo na 
njunem prostoru še vedno vohati žvepleni smrad Božje 
jeze. Nič ne kaže, da bi Judje izmerili globino Mrtvega 
morja in ugotovili, kako globoko gre ta prelom: 793 me
trov pod gladino Sredozemskega morja, kar je najnižja 
točka, ki je bila kdaj izmerjena na kakem kontinentu! 

Toda ta zemeljska oblika se jim je zdela tako tuja, da je 
nastala prerokba, po kateri ne bo večna, ampak se bodo 
na Gospodov dan razklale gore in bo Sredozemsko 
morje zalilo Ghor in ga vsega napolnilo.

Je to nekakšen daven spomin? Je bilo v času, ki ga je 
človek še poznal, vse to pogreznjeno področje enako 
kot Alzacija in Limagna pokrito z jezerom, ki ga je iz
hlapevanje izsušilo? V Kristusovem času so bili tam še 
trije ostanki – eden od njih bo kmalu izginil – tri jezera 
neenake velikosti, »od katerih skozi dve tečejo vode 
reke, v tretje pa se izlivajo«, kot v zgoščenem stavku 
poroča Tacit. Ta reka je bila Jordan, edina prava pale
stinska reka. To je svetopisemska Reka – sveto besedilo 
jo omenja več kot dvestokrat – ki je bila povezana 
s tolikimi izraelskimi zgodovinskimi dogodki in bo 
povezana tudi z Jezusovimi…

Kako so bili lepi v svoji različnosti ti »bregovi Jor
dana«, ki jih opeva psalmist! Na skrajnem severu je 
bila čudovita gozdnata dežela, kjer je voda tekla med 
oleandri, dežela rodu Dan, kjer sta se potoka Jor in 
Dan združila v reko. Mala palestinska Švica, kjer so 
Rimljani postavili tempelj bogu Panu in kjer se bo 
Jezus skupaj z učenci ustavil pod mogočno skalo in 
rekel svojemu zvestemu Simonu: »Ti si Peter in na to 
skalo bom sezidal svojo Cerkev.« Po kakega pol ducata 
kilometrov je vodo reke zadržala velika in precej 

Brzice Jordana

Meromske vode
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močvirnata mlaka: po Svetem pismu je to bilo jezero 
Huleh, imenovano tudi »Merómske vode«, znano po 
tem, da je na njegovem bregu Jozue potolkel zvezo 
Jebuséjcev, Amoréjcev, Hetéjcev, Perizéjcev in Hivéjcev 
(Joz 11,39). V evangeljskem času je bil to velik ribnik, 
obdan z nasadi boba, v katerem so štorklje, stoječ med 
trstičevjem na eni tenki nogi, prežale na krape. Danes 
je to osušen svet, nekakšna judovska Nizozemska z 
dvatisoč kmetijami, kjer na biblično jezero spominja 
samo majhen živalski rezervat z nekaj čredami bivolov 
in nekaj jatami vreščečih rdečih flamingov.

Naslednjih deset kilometrov reka napreduje skozi 
brzice. Je že 208 metrov pod morsko gladino, ko pride 
do velikega jezera, iz katerega bo pritekla dvajset kilo
metrov niže. To jezero se v času Kristusovega poslan
stva še ni imenovalo “Tiberijsko”, saj je Herod Antipa 
komaj začel graditi svoje grešno mesto, katerega ime 
spominja na njegovega rimskega zaščitnika Tiberija. 
Pogosto so mu rekli “Galilejsko morje”, kar je seveda 
malo pretirano, saj barki ni treba več kot pol ure, da ga 
prepluje. Bolj pesniško so ga označevali z besedo, ki 
spominja na njegovo obliko lire, Kennereth, od koder 
je prišlo ime “Genezareško jezero”. To je še danes eden 

najlepših krajev na zemlji. Z njim se lahko primerjajo 
najlepša evropska jezera. Njegova čista voda, včasih 
preprežena s skrivnostnimi progami, se spreminja od 
safirno modre do žadasto zelene z močnimi okrastimi 
in rjastimi odsevi ob vznožju vzhodnih obrežnih pečin. 
Lepo razmeščeni okoliški griči so pokriti s skrbno 
izbranimi posevki. Tak je bil Kennereth že v času, ko 
je Jezus izbiral svoje prve učence, in stoječ v eni od nji
hovih bark govoril na bregu zbrani množici. Morebiti 
je bilo še bolj lépo, kot ga vidimo zdaj: v naših dneh 
je drevje tam preveč redko. Vsekakor pa je bilo bolj 
živahno: ribištvo in trgovina sta dajala živeti velikemu 
številu mahjnih belih vasic, od katerih danes večinoma 
ni drugega kot razvaline. Ljudje so ob svojem delu 
srečno živeli med mimozami, jasminom in oleandri. 
To je dežela, kjer so bila nebesa obljubljena ubogim v 
duhu, krotkim in tistim, ki delajo za mir.

Takoj za tem se pokrajina spremeni. Na drugi strani 
toka strjene lave, ki zadržuje jezero, dolina postane bolj 
divja. To ni bil več raj, temveč Kikkar, čudna dežela, 

kjer druga ob drugi ležita pusta zemlja in zaraščena 
gošča, skoraj čisto na njenem robu stepa, okljuke reke 
pa obrašča gozd. Dandanašnji se je izgled spremenil: 
namakalna dela so omogočila na suhem področju 
ustanoviti kibucim (v sodobni hebrejščini množina od 
kibuc – nekakšna zadružna kmetija) in gozdovi vzdolž 
Jordana so se razredčili. V Kristusovem času so se tega 
ozemlja izogibali; raje so se držali poti po gričih, ki 
se je vila med vznožjem judovskih gora in dolino. Ob 
vrsti studencev so tam zaživele oaze, kjer so se bohotile 
dišeče cvetoče palme. Najbolj znana je bila Jeriha, kjer 
si je Herod Veliki postavil razkošno palačo.

Še niže se Jordan razlije med trstičjem in jelševjem 
in po malem izgine. Po
zoren opazovalec lahko 
sledi njegovi blatni vodi, 
ki se izgublja v težkem, 
sivem vodovju Mrtvega 
morja. Tukaj smo že 370 
metrov pod gladino Sre
dozemskega morja. Zrak 
je nenavadno miren in 
težak. Stisnjena med go
le skale leži 76 kilome
trov dolga in največ 16 
kilometrov široka vodna 
gladina, ki je včasih ko
vinske, včasih pa motno 
plave barve. To je čudna 
tekočina, oljnata na otip, 
na kateri človeško telo 
lebdi in mnoge soli v njej 
oddajajo zoprn smrad 
preperelih rudnin. No
benega ali skoraj nobenega življenja ni: ni ptic, pač 
pa zoprno brenčanje mrčesa, in na robove suhih hu
dournikov se je v tla zagrizlo nekaj skupinic tamarisk. 
V naših dneh je ta žalostna okolica nekoliko zaživela: 
pridobivajo sodo in pepeliko, nek kibuc pa prideluje 
čudovite paradižnike. Videti je celo bencinsko črpalko 
in pošto. Toda pred dvatisoč leti je tu bila popolna sa
mota. Srečati je bilo samo belo oblečene puščavnike, 
ki so bežali pred svetom in iskali Boga.

Kar zadeva četrto naravno področje, ki izpopol
njuje palestinsko pokrajino, je komajda spadalo k 

Jeriha

Kennereth – Genezareško jezero

Mrtvo morje
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Palestini v Kristusovem času, in je komaj verjetno, da 
je On šel tam skozi. Abasim, »gore nasproti« so jim 
rekli Judje, ki so z višin Judeje videli rob planote, ki 
je na vzhodu zapiral njihovo obzorje. Na jugu je bila 
pesnikom draga Idumeja, »dežela Édom«, kamor je šel 
rdečkasto poraščeni Ezav kuhat svojo jezo, ko mu je 
Jakob izmaknil njegove pravice (1 Mz 25,1934). Zaradi 
tega so bili Beduini, ki so živeli v teh stepah, skregani 
z Izraelom. To je dežela, iz katere je prišla tista Hero
dova družina, katere jarem so Judje le z jezo prenašali. 
Potem je bil tam Moáb, vijoličasta gorska veriga, izza 
katere je Judom vzhajalo sonce: nanj so bili vezani ve
liki svetopisemski spomini, na primer na goro Nebo, s 
katere je umirajoči Mojzes gledal Obljubljeno deželo, 
v katero ni smel vstopiti. Na ostrem vrhu se je dvigal 

Moab

Maherunt, ena od tistih nepristopnih trdnjav, ki jih je 
tiran Herod posejal po Sveti deželi, zlovešč kraj, kjer je 
njegov sin tetrarh dal obglaviti Janeza Krstnika, da bi 
zadostil besu neke ženščine. Bolj na severu se višavje 
razbija na odsekane planote, ki so jih z jarki razsekale 
narasle vode Jarmuka in Jaboka – tistega Jaboka, kjer se 
je na plitvini Jakob celo noč boril z angelom. Judovski 
trgovci so hodili tam skozi, da so prišli na pot, ki je po 
planoti vodila v Damask; tam gre danes tudi železnica. 
Pokrajina, ki bi lahko bila zelo rodovitna – razpadli 
bazalt je pogosto odličen – sploh ni bila spoštovana in 
so jo le kot stepo uporabljali nomadi, ter so preko nje 
vodile smeri karavan. Pozneje so se še ti revni pašniki 
po malem umikali puščavi.

Maherunt

P. Anselm Grün

angeli za danes

angel razposajenosti
Beseda razposajenost je meni osebno nekako tuja. 

Morda zato, ker sam sploh nisem razposajen, ampak 
bolj obvladan človek. Morda pa potrebuješ tudi ti tako 

kot jaz kanček razposajenosti. Razposajen biti pomeni, 
da opustim vlogo, ki jo sicer igram, da odložim svojo 
masko, da dovolim svoji notranji živahnosti razživeti 
se tudi navzven. Razposajenega človeka včasih imenu
jemo objestnega. Ta beseda izhaja iz objesti, kar po
meni najesti se do grla. Tak človek torej ne živi le po 
splošnih običajih in normah, marveč iz sebe, iz last
nega stremljenja. Njegovo srce prekipeva od veselja 
in živahnosti.

Angel razposajenosti naj ti da pogum, da boš zaupal 
lastni živahnosti. Ni se ti treba vedno ozirati na to, kaj 
si drugi mislijo o tebi, ali je to, kar počenš, še v skladu 
z navadam, normami, ali boš izpolnil pričakovanja 
drugih. Na pričakovanja od zunaj se lahko požvižgaš. 
Zaupati smeš sebi in svojemu srcu, svojemu pogumu. 
Življenje se hoče izraziti. Saj je tudi prekipevajoče, 
objestno, otroško in spontano. Ne moreš pa se prepro
sto nameniti, odslej bom spontan. Kajti to bi bila pro
tislovna rešitev. Ali si spontan ali pa nisi. Če se trudiš 
biti spontan, tedaj gotovo nisi.

Morda si samo discipliniran. Potem bi lahko pro
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Benedikt XVI.

SVETI PAVEL
apostolovo novo življenje

sil angela razposajenosti, da te odvede v svobodo. 
Potreben je odmik od nas samih, ko si dovolimo, da 
končno preprosto živimo to, kar je v nas. Prevečkrat 
razmišljamo, kaj bi si drugi mislili, kakšen vtis bomo 
naredil nanje, če bi se vedli tako in tako. Razposaje
nost je osvobojenost od vsakršnega razmišljanja o 
pričakovanju drugih. Pričakovanja drugih pustimo 
ob strani in zaupajmo življenju, ki je v nas. Opustimo 
vlogo, ki jo sicer igramo. Snemimo masko, ki vse pre
večkrat zakriva našo notranjo živahnost.

Razposajenost je prekipevajoča živahnost. Tudi 
te ne moremo kar tako doseči. Včasih nas navdaja 
živahno razpoloženje. Tedaj vse v nas žubori. Besede 
kar vrejo iz nas. Našega počutja se naenkrat lahko 

naleze cela družba. Imamo čisto nore domislice. Od 
takšne živahnosti največkrat preskoči iskra tudi na 
druge. Iz nje se širi svoboda. Tudi drugi se nenadoma 
čutijo dovolj svobodne, da zaupajo lastnemu navdihu, 
da zaupajo otroku v sebi, ki bi se rad igral, ne da bi 
spraševal po namenu in koristi. Otrok je v stiku s sa
mim seboj. Živi iz sebe, ne iz pričakovanja okolice. 
Kot odrasli spet zahrepenimo, da bi preprosto samo 
živeli, ne pa da si zapletamo življenje s prepogostim 
tuhtanjem in stalnim tehtanjem, kaj smemo in kaj naj 
bi storili ter kaj drugi hočejo od nas.

Želim ti, da te angel razposajenosti uvede v to svo
bodo otroka, da bi znal uživati življenje in svobodo z 
vsemi čuti.

V prejšnjem nadaljevanju je bilo govora o veliki 
preusmeritvi v življenju svetega Pavla, ki je sledila 
srečanju z vstalim Kristusom. Jezus je vstopil v njegovo 
življenje in ga preoblikoval iz preganjalca v apostola. 
To srečanje je pomenilo začetek njegovega poslanstva: 
Pavel ni mogel še naprej živeti kot prej. Zdaj čuti, da ga 
je Gospod vpeljal v obveznost oznanjati njegov evan
gelij kot apostol. In prav o tem novem življenju, to je 
o tem, biti Kristusov apostol, hočem govoriti danes. 
Sledeč evangeliju mi običajno poenotimo Dvanajstere 
z naslovom apostoli in hočemo tako označiti tiste, ki so 
bili življenjski spremljevalci in poslušalci Jezusovega 
učenja. Pa tudi Pavel se čuti pravega apostola in je jas
no, da se Pavlov pojem apostola ne omejuje na skupino 
Dvanajsterih. Očitno zna Pavel dobro razlikovati svoj 
primer od primera tistih, »ki so bili apostoli pred« 
njim (Gal 1,17): njim priznava čisto posebno mesto v 
življenju Cerkve. In vendar vsi vemo, da sveti Pavel tudi 
samega sebe predstavlja kot apostola v ozkem pomenu 
besede. Gotovo je, da v času krščanskega začetka nihče 
ni prepotoval toliko kilometrov kot on, po suhem in po 
morju, z enim samim ciljem: oznanjati evangelij.

Apostolat je torej pojmoval daleč preko tistega, ki je 
bil vezan samo na skupino Dvanajsterih; o tem poroča 
predvsem sveti Luka v Apostolskih delih (prim. Apd 
1,2.26; 6,2). V resnici v Prvem pismu Korinčanom 
Pavel postavlja jasno razliko med »Dvanajsterimi« in 
»vsemi apostoli«, ki jih omenja kot dve skupini, deležni 
prikazovanj Vstalega (prim. 15,5.7). V istem besedilu 
potem imenuje samega sebe »najmanjši izmed aposto
lov«, se primerja celo z negodnikom in dobesedno 
zatrjuje: «Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov 
in nisem vreden, da bi se imenoval apostol, ker sem 
preganjal Božjo Cerkev. Po Božji milosti pa sem to, kar 
sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala 
prazna. Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se trudil, 
pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj« (1 Kor 

15,910). Primerjava 
z negodnikom izraža 
skrajno ponižnost; 
najti jo je tudi v Pismu 
Rimljanom svetega 
Ignacija Antiohijske
ga: »Zadnji med vsemi 
sem, negodnik sem; 
toda dano mi bo biti 
nekaj, če bom dose
gel Boga« (9,2). To, 
kar antiohijski škof 
pravi v odnosu do 
svojega skorajšnjega 
mučeništva in pred
videva, da bo bistve
no spremenilo njegov 
položaj nevrednosti, 
pravi sveti Pavel v od
nosu do svoje apostolske zadolžitve: v njej se kaže 
rodovitnost Božje milosti, ki more slabotnega človeka 
preobraziti v sijajnega apostola. Iz preganjalca v usta
novitelja Cerkva: to je storil Bog iz enega, ki bi ga z 
evangeljskega vidika mogli imeti za izmeček!

Kaj je torej, kar po pojmovanju svetega Pavla na
redi njega in druge za apostole? V njegovih pismih se 
kažejo tri glavne značilnosti, ki delajo apostola. Prva 
je »videti Gospoda« (prim. 1 Kor 9,1), to je imeti z njim 
neko odločilno srečanje v lastnem življenju. Temu 
primerno pravi v Pismu Galačanom (prim. 1,1516), da 
je bil poklican, skoraj izbran izmed drugih, po milosti 
Boga z razodetjem njegovega Sina za veselo oznanilo 
poganom. Gospod je tisti, ki dokončno podeljuje apo
stolat, ne lastna domišljavost. Za apostola se ne naredi 
sam, ampak je ga je za takega naredil Gospod, torej se 
mora apostol neprestano sklicevati na Gospoda. Ne 
pravi Pavel brez vzroka, da je »poklican za apostola« 

Apostol Pavel (Guido Reni)
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(Rim 1,1), to je »ne od ljudi in tudi ne po človeku, tem
več po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu« (Gal 1,1). To je 
prva značilnost: da je videl Gospoda, da je bil od Njega 
poklican.

Druga značilnost je »biti poslan». Že sam grški izraz 
apóstolos pomeni prav »poslan, pooblaščen«, torej po
slanec in nosilec nekega sporočila; mora torej delovati 
kot pooblaščenec in predstavnik nekoga, ki ga pošilja. 
Zaradi tega Pavel samega sebe označuje »apostol Je
zusa Kristusa» (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1), to je njegovega 
pooblaščenca, ki je ves v njegovi službi, tako da se 
imenuje tudi »služabnik Jezusa Kristusa« (Rim 1,1). Še 
enkrat je poudarjena misel, da je nekdo drug začetnik, 
Bog in Jezus Kristus, na katerega je popolnoma vezan. 
Predvsem pa je poudarjeno dejstvo, da je od Njega 
dano poslanstvo, ki ga je treba izpolniti v Njegovem 
imenu, ob tem pa pustiti popolnoma ob strani vsako 
osebno korist.

Tretja značilnost je izvajanje »oznanjevanja evan
gelija« z ustanavljanjem Cerkva kot posledico. »Apo
stol« ni in ne more biti časten naslov. Pomeni vpreči 
dejavno in tudi dramatično vse bivanje tistega, ki mu 
je dan ta naslov. V Prvem pismu Korinčanom Pavel 
vzklikne: »Mar nisem apostol? Mar nisem videl Jezusa, 
našega Gospoda? Ali niste vi moje delo v Gospodu?« 
(9,1). Enako zatrjuje v Drugem pismu Korinčanom: 
»Naše pismo ste vi… pismo, za katero skrbimo mi in 
ki ni pisano s črnilom, temveč z Duhom živega Boga« 
(3,23).

Ni se torej čuditi, če Krizostom govori o Pavlu kot 
o »diamantni duši« (Panegiriki, 1,8) in nadaljuje rekoč: 
»Na enak način kakor ogenj postaja vedno močnejši, ko 
se prime različnih snovi…, tako je tudi Pavlova beseda 
pridobivala vse tiste, s katerimi je prihajala v stik. In 
tisti, ki so mu prizadeti od njegovih govorov nasproto
vali, so postajali hrana za ta duhovni ogenj« (prav tam). 
To razloži, zakaj Pavel apostole označuje kot »sodelavce 
Boga« (1 Kor 3,9; 2 Kor 6,1), čigar milost deluje z njimi. 
Značilna prvina apostola, ki jo je dobro osvetlil sveti 
Pavel, je neke vrste poistovetenje evangelija z njegovim 
oznanjevalcem, saj oba čaka ista usoda. Nihče ni tako 
kot Pavel jasno ugotovil, da oznanjevanje Kristusovega 
križa izgleda »spotika in norost« (1 Kor 1,23), na katero 
mnogi reagirajo z nerazumevanjem in zavrženjem. To 
se je dogajalo v tistem času in se ni čuditi, da se isto 

dogaja danes. Te usode, da izgleda »spotika in norost« 
je deležen torej apostol in Pavel to ve: to je izkušnja 
njegovega življenja. Ne brez nadiha posmeha piše Ko
rinčanom: »Zdi se mi namreč, da je Bog nas apostole 
postavil na zadnje mesto, kakore da bi bili obsojeni na 
smrt, kakor da smo postali prizor, ki ga gledajo svet, 
angeli in ljudje. Mi zaradi Kristusa nori, vi pa v Kristusu 
razumni. Mi slabotni, vi močni. Vi slavni, mi zaničevani. 
Prav do te ure smo lačni in žejni in nagi. Tepejo nas, 
iz kraja v kraj bežimo. Utrujeni smo, ker delamo z 
lastnimi rokami. Kadar nas sramotijo, blagoslavljamo, 
kadar nas preganjajo, potrpimo, kadar nas preklinjajo, 
odgovarjamo blágo. Postali smo kakor smeti sveta, ka
kor izvržek vseh, vse do tega trenutka« (1 Kor 4,913). 
To je avtoportret apostolskega življenja svetega Pavla: 
ob vsem tem trpljenju prevladuje veselje biti nosilec 
Božjega blagoslova in evangeljske milosti.

Sicer pa se Pavel strinja z idejo stoične filozofije 
svojega časa o žilavi vztrajnosti v vseh težavah, ki ga 
dolete; vendar gre on preko zgolj človeškega obzorja 
in se sklicuje na dejavnost ljubezni Boga in Kristusa: 
»Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali 
nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost 
ali meč? Prav kakor je pisano: Zaradi tebe nas ves dan 
pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Toda v vseh teh 
preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. 
Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne 
poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne 
visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas 
ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, 
našem Gospodu« (Rim 8,3539). To je gotovost, glo
boko veselje, ki vodi apostola Pavla v vseh dogodkih: 
nič ga ne more ločiti od Božje ljubezni. In ta ljubezen 
je resnično bogastvo človeškega življenja.

Kot vidimo se je Pavel daroval evangeliju z vsem 
svojim bitjem; lahko bi rekli štirindvajset ur na dan! 
Svojo službo je izpolnjeval zvesto in z veseljem, »da 
bi jih nekaj zagotovo rešil« (1 Kor 9,22). Čeprav se je 
zavedal, da ima do Cerkva  odnos očetovstva (prim. 1 
Kor 4,15), če ne celo materinstva (prim. Gal 4,19), se je 
postavljal v položaj popolnega služenja z občudovanja 
vredno izjavo: »Saj vendar ne gospodujemo nad vašo 
vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo« (2 
Kor 1,24). To ostaja poslanstvo vseh Kristusovih apo
stolov v vseh časih: biti sodelavci resničnega veselja.

Prvo oznanilo, tisto, iz katerega se je porodilo 
krščansko gibanje, je bilo oznanilo, da je Jezus iz Naza
reta – tisti, ki so ga umorili – vstal od mrtvih.

To dejstvo je zelo pomembno, ker nam omogoča po
jasniti, da krščanstvo nima izvora ideološkega tipa. Ni se 
rodilo, na primer, iz oznanjevanja bratstva med ljudmi ali 
iz razglašanja božjega očetovstva (kot je trdil Harnack). 
Pri njegovem prvem izviru ne stoji niti teološki obrazec 

niti program za moralno prenovo, ampak preprosta 
trditev, da Jezus iz Nazareta, ki je bil križan, živi.

Celo rimski oblastnik, ki mu ni bilo dosti mar za 
verske zadeve, kakršen je bil prokurator Fest, je tak vtis 
razbral iz obtožb zoper apostola Pavla. Šlo je za »nekega 
Jezusa, ki je bil mrtev, Pavel pa je trdil, da je še živ.«

Na kakšen način so prvi kristjani oznanjali, da Jezus 
živi? Kakšni so bili obrazci, izrazi, govorica?

Carlo Maria Martini

oznanilo
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Prvi učenci so se izražali realistično tako: Jezus iz 
Nazareta je vstal in mi smo ga videli. Ni šlo torej ne za 
idejo o nekem Kristusu, ki bi bil nekako medlo živ v 

spominu učencev, niti za neko upanje, ki ostaja onkraj 
vseh porazov. Pred nami je marveč nadvse oprijemljivo 
pričevanje srečanja med osebami.

»Na vozu sem igral na svoj prvi klavir«
Glasbene spomine iz svojih mladih let je Stanko 

Premrl objavil v reviji Nova pot (56/1962). Rodil se je 
28. septembra 1880 v Šentvidu nad Vipavo (zdaj Pod
nanos) premožnemu kmetu Ivanu in Kristini Planinc 
in že v otroških letih je, kot pravi sam, »čutil in kazal 
posebno nagnjenje in veselje za petje in glasbo«. Kot 
otrok je pel pri šolskih mašah. Po štirih osnovnih raz
redih v domačem kraju je šel v ljubljanske šole. Njegov 
profesor petja na gimnaziji je bil skladatelj Anton Foer
ster, vodja glasbe v ljubljanski stolnici. Stanko je kmalu 
prišel v gimnazijski pevski zbor, ki je pel pri šolskih 
mašah v uršulinski in križniški cerkvi. V osmi šoli je 
orglal in vodil zbor, pa tudi katera njegovih skladb je 
že prišla na spored pri teh mašah.

Vpisal se je tudi v šolo Glasbene matice, kjer se je 
štiri leta učil klavir brez posebnega uspeha. »Prvi klavir 
doma v Šentvidu mi je kupil leta 1893 moj oče na Ustju 
pri Ajdovščini od tamkajšnjega kurata Janeza Mavriča. 
Ko smo klavir pripeljali domov, sem na domačem 
dvorišču nanj že na vozu zaigral... Kadar sem bil kot di
jak na počitnicah, je klavir odmeval dan na dan, uro za 
uro, večer za večero pri luči in v temi, bodisi, da sem bil 
sam ali v družbi. In koliko smo prepeli pri tem klavirju 
svetnih in cerkvenih pesmi! Tudi nekoliko zaplesali so 
včasih zraven v kuhinji na mojo godbo...«

Stanko Premrl je bil eden največjih orgelskih vir
tuozov. K orglam je prvič sedel doma v Šentvidu, ko 
je bil na počitnicah kot tretješolec in sicer pri litanijah 
(popoldanski nedeljski pobožnosti), ko je organist 
zamudil. Ta mu je bil za uslugo zelo hvaležen, njegov 
naslednik pa mu ni dovolil hoditi na kor “mučit” 
orgle.

Kako se je rodila
slovenska državna himna
Po maturi leta 1899 je Stanko Premrl vstopil v lju

bljansko bogoslovje in bil po štirih letih študija leta 
1903 posvečen v duhovnika. Po dveh mesecih je nasto
pil svojo prvo službo kot kaplan na Vrhniki, kjer pa je 
bil le eno leto. Potem je šel študirat glasbo na Dunaj. 
Tedanji ljubljanski škof Jeglič ga je poslal v te šole na 
priporočilo Frančiška Lampeta, ravnatelja Marijanišča, 
in Mihaela Arka, poznejšega idrijskega dekana, katere
mu so ugajale Premrlove klavirske skladbe.

Pri odličnih učiteljih je študiral kontrapunkt in 
kompozicijo, kot stranske predmete pa še solopetje, 
zborovsko šolo, glasbeno zgodovino in branje partitur. 
V tem času je mladi študent v trenutnem navdihu na
pisal melodijo na besedilo Prešernove Zdravice. Sam 
pripoveduje: »Vnanja pobuda za Prešernovo Zdravico 
je prišla iz vipavskega Šentvida od vikarja Matija Vr
tovca, ki je na koncu članka Vinske trte hvala prosil 
pesnika kot prvega pevca med nami, pevca ljubezni, 
naj v vezani besedi zloži hvalnico trti. Prešeren se mu je 
odzval in res naslednje leto (1844) zložil tako hvalnico 
in položil vanjo svoje misli o slovenstvu, slovanstvu 
in človečanstvu. Zanimivo je, da je Zdravico kot pev
sko skladbo prvi komponiral tudi šentviški rojak. 
Zložil sem jo v konservatorijskih letih v počitnicah 
na Vipavskem (na Lozicah), objavljena je bila prvič v 
Novih Akordih.«

Skladateljev nečak Jože Semič se iz pripovedovanja 
svoje matere, ki je bila Premrlova sestra in je imela 
trgovino na Lozicah, spominja, da je stric nekega dne 
prišel k njej in ji rekel, naj mu brž da kakšen kos papirja. 
Ko mu ga je dala, je naglo narisal nanj notno črtovje, 

naša kultura
Silvester Čuk

STANKO PREMRL
28. septembra 1880 – 14. marca 1965

»Slovenska cerkvena glasba je nedvomno najbolj ponosna na 
skladatelja Stanka Premrla, ki je imel 55 let vodilno vlogo v naši 

cerkveni glasbi,« je zapisal glasbeni zgodovinar Stanko Trobina v 
svoji knjigi Slovenski cerkveni skladatelji (Založba Obzorja, Maribor 

1972). »V tem času je bil ne samo eden najplodovitejših sloven
skih cerkvenih skladateljev, temveč tudi velik glasbeni pedagog, 

glasbeni pisatelj in glasbeni organizator, duša vse cerkvene glasbe 
v Sloveniji.«

Ustvarjal je tako rekoč do konca svojega življenja. Ob slovesu so 
mu ljubljanski bogoslovci zapeli njegov čudovito lepi rekviem –

latinsko mašo za rajne.
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nato pa vanj z odločnimi potezami vpisal melodijo naše 
slovenske državne himne.

Tri zahtevne službe za enega moža
Ko se je Stanko Premrl po končanem glasbenem 

študiju na Dunaju vrnil v Ljubljano, so ga “neusmiljeno” 
obložili z delom. Najprej je bil imenovan v odbor Ce
cilijinega družtva in za profesorja na Orglarski šoli, 
leta 1909 pa je v treh ključnih službah nasledil Antona 
Foersterja: kot ravnatelj stolnega kora in organist, kot 
vodja Orglarske šole in kot urednik Cerkvenega glasbe
nika (sprva le njegovih glasbenih prilog). Poučeval je 
tudi petje v bogoslovju in zatem na Teološki fakulteti, 
na konservatoriju, pozneje Akademiji za glasbo je bil 
redni profesor za orgle do upokojitve leta 1945.

Raziskovalec slovenske glasbene zgodovine dr. 
Edo Škulj v orisu življenja in dela Stanka Premrla 
za Primorski slovenski biografski leksikon našteva 
naslove Premrlovih cerkvenih vokalnih in orgelskih 

skladb – prvih je čez 1.000, drugih pa nad 600. Med 
njegovimi cerkvenimi pesmimi, ki so postale “ljudske”, 
naj omenimo: Do Marije, Kristus je vstal, O srečni dom 
nad zvezdami, Pozdravljena, Mati dobrega sveta. 
Napisal je tudi veliko število svetnih skladb, med kate
rimi je najbolj znana Zdravica, ki velja za najboljšo 
uglasbitev tega Prešernovega besedila.

Škulj dalje piše, da ločimo tri dobe Premrlovega 
ustvarjanja: od 1900 do 1916, ko je bil vodilna oseb
nost ne le cerkvene, temveč slovenske glasbe sploh; 
od 1916 do 1930, ko je komponiral svoje najboljše 
skladbe, tretja doba pa traja od 1930 do smrti. Kot 
ravnatelj stolnega kora in organist je ustvaril posebno 
šolo interpretacije. Neprecenljivo delo je opravil tudi 
kot profesor in glasbeni vzgojitelj.

Čeprav je bil vedno bolj krhkega zdravja, je dočakal 
“krepkih” skoraj 85 let; njegovo srce je zaigralo zadnji 
akord 14. marca 1965 v Ljubljani.

Od misijonarja, ki se je zaradi zdravja moral vrniti 
v New York, sem prejel poleg prijateljskega pozdrava 
še te vrstice:

»V nekaj dneh te bo obiskal moj dober znanec, ka
toličan, mornar na ladji E. M. Je njegov prvi obisk v 
Tokiu. Priporočam se.«

In res me obišče, če se prav spominjam, čez štiri 
dni. Zaradi tajfuna je morala ladja čakati v Hong Kongu. 
Mladenič napravi name prijeten vtis. Nasmešek v očeh 
razodeva še nepoškodovano mladost. Nima pojma, 
kako in kje bi se lahko udeležil svete maše. Ali je možno 
prejeti sveto obhajilo kar tako, sredi dneva?

»Seveda,« mu odgovorim, »če nimate na vesti kaj 
grdega, kar je proti prijateljstvu s Kristusom.«

Odkima. In vendar ga oblije rahla rdečica:
V Hong Kongu,« reče z malce tresočim glasom, »sem 

s tovariši z ladje šel v bar. Ko smo ga zapustili, me je pri 
stranskih vratih vabilo čedno kitajsko dekle, naj ji sled
im. Kar vleklo me je k njej. Skozi neke vrste omotico se 
spomnim maminih besed: ‘Michael, življenje si prejel 
– varuj ga!’ Skoraj nerad sem šel iz bara.«

V zadregi me pogleda.
»Zahvalite se Gospodu, da vam je dal moč, da ste 

skušnjavo premagali. To izkustvo je bogastvo za prihod
nost.«

Po svetem obhajilu se spet vrneva v sprejemnico, 
ki jih je kar nekaj praznih danes, a polnih ob nedeljah 
in praznikih. Postrežem mu z oranžado. Iz majice po
tegne bel listič:

»Eden od somornarjem mi ga je dal. Njegova žena 

– Japonka – živi v pristanišču Yokohama, kjer se naša 
ladja tokrat ne bo ustavila. V Tokiu smo tri dni in ho
tel jih je izrabiti za obisk svoje žene. Menda pričakuje 
otroka. Dal mi je ta naslov in me prosil, naj obiščem 
tega gospoda, Amerikanca, nekdanjega mornarja, poro
čenega z Vietnamko; oba trgujeta na debelo z japon
skim čajem. Gospodu je ime Larry Dill; morda mi bo 
– kot ponavadi – izročil vrečico japonskega čaja zanj; 
naj bom tako dober in ga prinesem na ladjo. Da se mi 
že vnaprej zahvaljuje za prijaznost.«

Zunaj in znotraj je toplo, naj ga osveži še en kozarec 
oranžade.

»Gospod Michael,« mu rečem, »lepo je, da hočete 
prijatelju pomagati iz zadrege. To, kar vam zdaj svetu
jem, je izkušnja mojega življenja v tem desetmilijon
skem mestu. Prinesite mi pokazat, kar vam bo dal 
gospod Dill. Ne dvomim, da bo v vrečki čaj. Morda bo 
pa še kaj drugega.«

Gospod Michael se nasmehne:
»Na ladji sva postala prijatelja, ker ga cenim kot 

poštenega človeka. On mi je pravzaprav svetoval, naj ne 
grem v kakšen bar. Mene je vlekla radovednost – prvič 
v tako skrivnostnem mestu, kot je Hong Kong.«

»Razumem vas. Moj nasvet velja le, če se vam zdi 
koristen, tudi še za en obisk pri nas.«

S stiskom roke odide. In naslednji dan dopoldne se 
vrne z ljubko zavito vrečko.

»Vse v redu?«
»Vse v redu,« odvrne smehljaje.
Z njegovim dovoljenjem telefoniram sobratu je

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega, zdaj že prastarega misijonskega cekarja

kaj bi vi storili v tem primeru?
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zuitu, kemiku na naši univerzi, naj bo tako dober in 
nemudoma – če je prost – analizira vsebino določene 
vrečke in mi jo vrne, enako lepo zavito kot je zdaj.

Pater pride ponjo; kot Newyorčan je še posebno 
vesel domačina. Odide in čez kakih petindvajset minut 
pride nazaj s skrbno in lepo zavito vrečko. Obrnjen k 
Michaelu in meni reče:

»Vrečka vsebuje prvovrsten, izvrstno dišeč japonski čaj.«
Z rahlim priklonom odide v svoj laboratorij, kjer ga 

čakajo osnutki predavanj.
»Hvala za prijaznost,« reče Michael, tokrat ob kozar

cu ananasa.
Pokimam: »V čaj so že večkrat skrili opij in podobna 

mamila in prosili nič hudega slutečega človeka, naj jim 
napravi uslugo in odnese lahko, drobno vrečko čaja k 
določenemu človeku ali na določen kraj, kar je njim 
samim trenutno nemogoče storiti.«

»Bral sem o tem,« odgovori Michael, in nadaljuje: 
»A ko te živ človek, prijatelj, prosi za uslugo, čutiš pri
jateljevo zadrego ali stisko in mu hočeš pomagati.«

»Ali hoče imeti ta vaš prijatelj mornar ta čaj zase?« 
vprašam.

On pa: »Kolikor vem, ga nosi v dar ostarelemu kapi
tanu v zgornjem New Yorku. Na njegovi ladji je bil začel 
svojo pomorsko kariero in menda mu je bil kapitan 
nekoč rešil življenje.«

»Še en kozarec ananasa?«
»Ne, hvala,« reče.
»Kdaj morate biti na ladji za odhod?«
»Ob sedmih zvečer. Jutri.«
»Tukaj imate naslov prodajalne v Hárumi, blizu vaše 

ladje. Spominki v tej prodajalni niso predragi, ljudje 
prijazno strežejo in kar dobro obvladajo angleščino. 
Vaši domači bodo veseli darov iz Japonske.«

Spremim ga do izhoda. Zunaj univerzitetnega ozem
lja ga pozdravi tokijsko sonce z nekaj oblaki. Življenje 
pljuska čez asfalt.

Čez nekaj dni se spet srečam s patromkemikom.
»Še enkrat hvala za ljubeznivo pomoč,« mu rečem.
Nasmehne se:
»Vsega najbrž ne veš. Na dnu vrečke je ležal listek z 

angleško natipkanimi besedami ‘Najboljši japonski čaj 
v USA: predstavniki na debelo in z naslovi treh ljudi. 
Prvi in tretji človek sta očitno Japonca, človek med 
njima pa se zdi vietnamskega porekla.«

Pogledam mu v oči:
»Med korejsko vojsko si bil član obveščevalne služ

be. Se ti ne zdi pomembno, da je med dvema Japon
cema človek z vietnamskim imenom?«

Pater se zamisli s pogledom v tla. Dvigne oči:
»Se ti zdi…?«
Stavka ne konča. Končam ga jaz:
»Imaš prijatelje na ameriški ambasadi. Odtod do tja 

je deset minut s podzemeljsko.«
(Imena si je bil skrivaj zapisal.)
Le to lahko še dodam: da je bil med dvema Japon

cema človek z vietnamskim imenom, je bilo izrednega 
pomena. Menim, da je bil odkritja vesel tudi ostareli 
kapitan v zgornjem New Yorku. Zanimalo bi me, kako 
pije japonski čaj. Če je pripravljen po zahodnjaško, 
izgubi tisti privlačni okus, ki ga dela daljnovzhodno 
prijetnega.

Otroci, ki so prisiljeni delati za “plačo” manj kot 
30 centov na dan – preplah prihaja od nevladne orga
nizacije v Myanmaru, ki ostaja anonimna zaradi var
nosti. Tam je še splošna navada siliti k delu mladoletne 
kot napol sužnje. Najbolj so prizadeti mladoletni v delti 
reke Irrawaddy, ki jo je lani opustošil ciklon Nargis.

Burmanski ribiči, poslovneži in kmetje izkoriščajo 
fante v starosti 10 do 15 let za plačo, ki je veliko nižja 
od povprečne: za en delovni dan fantje dobe povračilo 
med 300 do 1.000 kyatov (25 do 85 centov), medtem ko 
so plače odraslih 1.500 do 3.000 kyatov ($1,502,50).

»Otroci radi delajo za 300 kyatov in en obrok,« poro
ča član nevladne organizacije, medtem ko krajevni 
mediji dodajajo, da je »otroke laže nadzorovati in da 
prenašajo tudi bremena težkih del.« V Myanmaru ni 

redko srečati osemletne otroke, ki delajo kot ribiči, 
natakarji, v ladjedelnicah ali na poljih.

»Utrujen sem, ampak srečen, da sem preživel,« pravi 
za časopis The Irrawaddy mali 10letni Myo Min, ki 
je izgubil lanskega maja v ciklonu mater. Danes živi z 
bratom in dela poln delovni čas na ribiški ladji. Tudi 
11letni Po Po je izgubil očeta in brata: pustil je šolo 
in pomiva krožnike v neki gostilni v Labutti. Na mesec 
zasluži 5.000 kyatov ($4,20). Pravi, da »vse noči pre
joka,« ker pogreša mamo.

Kot poroča mednarodna organizacija Save the 
Children, se 400.000 otrok po ciklonu Nargis ni vrnilo 
v šolo. Med 140.000 pogrešanimi ob ciklonu je bilo 
40% otrok. Tisti, ki so preživeli, pa so sirote, ali pa so 
jih pobrali staršem.

MYANMAR
izkoriščanje otrok za manj kot 30 centov na dan

MAROKO
nova bivališča za barakarje

Rabat, 20. januarja 2009 – Leta 2008 so v 30 mestih barakarje preselili v ljudska naselja. Načrt, ki ga je obja
vila vlada v Rabatu, predvideva, da bodo do konca leta 2010 zaprli vsa barakarska naselja in vseh 277.000 ljudi 
preselili vnova bivališča. Agencija Misna.
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Kot vidite, sem naslov rubrike spet dal pod narekovaje. Zadnjih nekaj let sem jih opustil, ker sem sodil, da se slovenska politika 
res trudi za to, da bi narodu bilo bolje. Ko pa prebiram novice po zadnjih volitvah, opazujem delovanje vlade in sledim komen-
tarjem, ki se pojavljajo ob poročilih raznih agencij, prihajam čedalje bolj do zaključka, da Slovenija ne samo leze nazaj v čase 
enoumja, ampak, da je že kar krepko v njem. Danes je menda tudi najbolj dobronamernim jasno, da je sedanja slovenska vlada 
prišla do tistih niti celih 2 odstotkov glasov, s katerimi je premagala tekmece, po poti, za katero je “nepoštena” vsekakor odločno 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SLOVENSKA POLITIKA – RIBARITI V KALNEM

KOSTARIKA
zaščiteno arheološko najdišče

San José, 28. januarja 2009 – ‘Spomenik Guayabo’, ki je bil predkolumbovsko obredno središče, imajo za 
najvažnejše arheološko področje v Kostariki. Ameriško združenje civilnih inženirjev ga je zdaj razglasilo za 
“Svetovno dediščino inženirstva”. Tam so tlakovane ceste, obzidja in kamnita stopnišča, ki obdajajo glavno ob
redno zgradbo. Skupaj s prastarimi vodovodi so to najbolj pomembne zadeve, ki pričano o razvoju domačega 
prebivalstva, ki je živelo v Guayabo, kakih 80 kilometrov vzhodno od glavnega mesta San José v letih 300 do 
700 po Kr. V času svojega razcveta je imel Guayabo odločilen vpliv na sedanje ozemlje Kostarike in v njegovi 
okolici so se razvila mnoga naseljena središča. Agencija Misna.

KAMERUN
pogozdovanje

Yaoundé, 26. januarja 2009 – Po oceni ministrstva za gozdove je bilo v preteklem letu posajenih najmanj 
2,300.000 dreves v izpolnjevanju programa za borbo proti pustošenju gozdov, saj je treba nadomestiti preko dva 
milijona in pol kubičnih metrov lesa, ki ga vsako leto posekajo. Kamerun se je na različne načine lotil ohranje
vanja ozemlja, ki je pokrito z gozdovi. Do zdaj je z gozdovi pokritih 18% narodnega ozemlja, v naslednjih letih 
pa hočejo to število dvigniti na 30%. Agencija Misna.

ČILE
podtaknjeni gozdni požari

Santiago de Chile, 23. januarja 2009 – Na južnih področjih Maule, Bio Bio in La Araucania je bilo do zdaj v 
vrsti požarov, ki zaposlujejo 1.000 gasilcev, požganih najmanj 10.000 hektarjev gozdov. V Minnico, 700 km južno 
od Santiaga, so morali izseliti prebivalce, ker se je ogenj približal naseljenemu središču. »Ne dvomimo, da so 
ti požari nalašč podtaknjeni, saj se vedno pojavljajo v večernih urah in na težko dostopnih krajih. To je nalašč 
povzročanje škode,« je povedal direktor Narodne gozdne korporacije. Agencija Misna.

LIBERIJA
Združeni narodi so razglasili preplah zaradi vdora gosenic

Monrovia, 23. januarja 2009 – Pravi narodni preplah je že nekaj dni na severu Liberije zaradi pojava hord 
požrešnih gosenic. Izvedenci pravijo, da je gosenic, ki so velike 2 do 3 centimetre na desetine milijonov, ki 
spotoma požro vse rastline in celotno žetev ter prisilijo preplašene domačine, da zbeže iz vasi. Zadeva je toliko 
hujša, ker so mnoge vodne površine in potoki zastrupljeni z ogromnimi količinami odpadkov teh gosenic in so 
za ljudi strupeni. Do zdaj je bilo prizadetih 46 vasi z okrog 200.000 prebivalci. Kljub posebnim silam, ki sta jih 
organizirali Liberija in Sierra Leone, navala gosenic niso ustavili. Kaže, da gredo proti sosednji Gvineji. Gosenice 
se množijo izredno hitro, vešče, njihov končni stadij, pa ponoči lahko lete zelo daleč. Bati se je, da bo ta naval 
gosenic povzročil pravo krizo, ki se bo iz Liberije razširila tudi v Sierro Leone, Gvinejo in Slonokoščeno obalo. 
Ta naval gosenic je najhujši v zadnjih 30 letih. Zadnjikrat so navalile leta 2006 v Gani. Agencija Misna.

TUNIZIJA
varstvo Sredozemskega morja

Tunis, 20. januarja 2009 – V mestu Tabarka se je zaključil kongres izvedencev, ki so izmenjali mnenja, kako 
ohraniti morsko okolje Sredozemlja. Še posebej so izvedenci spodbudili vlade, naj varujejo koralne kolonije v 
Sredozemskem morju, saj so to njegova biološka rezerva. Agencija Misna.
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Kdo so najbolj plačani predavatelji po svetovnih univerzah? 
Misleci, ki odpirajo nove perspektive, eruditi ali profesorji, 
katerih predavanja držijo v napetosti polne dvorane? Nobelovi 
nagrajenci ali morda kultni filozofi?

Napačna sled. Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je 
napovedal, da po koncu mandata odide za priložnostnega pre
davatelja. Za vsako konferenco bo računal po 150 tisoč evrov. 
Prepotentni megaloman? Nikakor, za zgled si je zbral trenutno 
najbolj plačanega svetovnega profesorja Billa Clintona. A ne 
le on, ki je veljal za karizmatičnega voditelja, celo stari Bush za 
svoje govore zahteva od 50 do 75 tisoč dolarjev.

Politiki, ki pripovedujejo trivialnosti ali svoje predsedniške 
spomine, so danes med najbolj iskanimi učitelji!?????????
???????

Pravzaprav smo jim lahko hvaležni, saj s svojimi rekordnimi 

honorarji ustvarjajo evidentni občutek absurdnosti. Sploh, ko 
se jim bo pridružil še mladi Bush, ki bo za uro bušizmov pred 
univerzitetniki pokasiral po 500 stodolarskih bankovcev. Takrat 
bo vsa absurdnost na dlani.

Pa vendar, kako je mogoče, da so nesramno orjaški zaslužki 
doslej neizpodbitno veljali za osnovno počelo, ki poganja razcvet 
svetovnega gospodarstva?

Po odgovor sploh ni treba daleč. Eden največjih magov 
je slovenski odvetnik Planinšec. Podjetju Elan je svetoval za 
skoraj milijonski znesek v eni sezoni, potem pa je smučarski 
gigant kolapsiral in napovedal celo množično odpuščanje. Če je 
veljalo tiho pravilo, da se sanjsko plačevanje izbrancev izplača, 
saj prinaša gospodarski razcvet, dejstva kažejo nasprotno. Ista 
zgodba kot pri Elanu se je potem ponovila pri Muri: nesramno 
bogato plačani odvetnik, za njim pa polom.

Seveda je to samo vidni del ledene gore,ki je, kot je znano, samo desetina njene velikosti. Širi se namreč še na druga področja, 
ki jih je prav tako v Mladini 2009/2 opisal dr. Bernard Nežmah pod naslovom “Doba disproporcev”.

Kaj storiti z nesrečnim Bavčarjem, človekom, ki ta čas pred 
očmi vesoljne Slovenije rešuje ali, natančneje rečeno, uničuje 
zadnje ostanke Istrabenza? Drama se počasi izteka in morda 
se bo končala tako, da bo italijanski vpliv na Primorskem večji, 
Istrabenz uničen, Bavčar pa bogat. Se potem ne bomo vsi poču
tili malo bebave?

Ta Bavčar, ki bi ga bilo treba v dobro Istrabenza, gospodarstva 
in javne higiene pri priči odstaviti, meče senco na ves slovenski 
menedžerski stan. Po malem pa pooseblja njegov padli ugled.

Menedžerji so zadnje desetletje na vsem Zahodu dobivali 
status polbogov, gospodarskih magov in pop ikon, vsega po 
malem. To, skupaj z njihovimi odtrgano visokimi plačami, je bilo 
odblesk dolgega obdobja napihnjene rasti, umetnega preobilja 
denarja in volčje miselnosti  močnejši si lahko vzame neomejen 
plen. Daniel Goeudevert, nekoč sam vrhunski menedžer, je 
zapisal: Menedžer je človeško hendikepiran, invalid. Vrhunski 
menedžment živi v svetu, ki je izgubil stik z drugimi svetovi. 
Menedžerska elita je pozabila, da samo človek ustvarja dodatno 
vrednost.

Odpori proti temu kastnemu sistemu so se kazali že dalj 
časa, kriza pa je urok nenadoma zlomila  nekdanje zvezde so se 
v očeh javnosti spremenile v izkoriščevalske, sebične stvore. Ves 
ceh je naglo izgubil ugled in v očeh javnosti postal poosebljenje 

roparskega kapitalizma. Politika je začela v krizi nanj pritiskati, 
toda prigrabljeni denarci mu bodo v glavnem ostali.

Slovenska zgodba je specifična. Neoliberalna miselnost je 
napredovala tudi pri nas in menedžerski prejemki (plače plus 
nagrade in različne bonitete) so se krepko višali, čeprav ne tako 
bolestno kot npr. v Ameriki. Hkrati se je v Janševem mandatu 
zgodilo dvoje: oblast je na široko odprla vrata privatizaciji veli
kih državnih podjetij in menedžerskim prevzemom, obenem 
pa izjemno okrepila sicer tradicionalno poseganje politike v 
gospodarstvo. To je bilo protislovno dogajanje. S privatizacijo 
in koncentracijo lastništva (prevzemi) se je avtonomnost delov 
gospodarstva večala, politika pa je gospodarstvo (enako kot 
druge elite) v isti sapi ustrahovala, nastavljala svoje ljudi, gradila 
svojo ekonomsko gardo itd. Menedžerji so bili pod političnim 
pritiskom, se s prevzemi in pletenjem mrež deloma branili, 
hkrati pa so prišli na okus denarja. Najbolje je šlo tistim, ki so 
se s politiko spajdašili.

Vse to dogajanje je potekalo nepregledno, brez nadzora 
pristojnih institucij, oblast je ravnala arbitrarno, izbruhnilo je 
nekaj velikih afer (Šrot, Bavčar), ki so vrgle grdo senco na ves 
menedžerski rod. Prevzemi so bili sporni tudi sami po sebi, ker 
je spremenjena zakonodaja omogočila zajedanje prevzetih 
podjetij.

premil pridevnik. Bolj bi se prilegala oznaka “hujskaška”, če pomislimo na vmešavanje Kučana in Jankovića, ali celo “lopovska”, 
če upoštevamo očitne laži, ki jih je v predvolilni propagandi kar mrgolelo.

Pregovor pravi, da božji mlini meljejo počasi. V primeru sedanje slovenske vlade so pa prav očitno pohiteli. Komaj je dobro 
nastopila, ji je za vrat padla svetovna kriza. In prvih sto dni, ki so za vsako vlado (tudi za ameriškega predsednika!) odločilni, 
izgublja čas z medsebojnimi prerekanji in prerivanji ter trganjem za odločilna mesta v Pahorjevi SD, Golobičevi Zares in LDS 
Kresalove. Ni malo komentatorjev, ki ji ne napovedujejo srečnega konca njihovega mandata. Znašli so se namreč, da porabimo 
antično primerjavo, med Scilo in Karibdo: med Scilo pridobivanja popularnosti z ukrepi, ki bodo preprečevali padanje življenjskega 
standarda Slovencev in s tem utrjevali njihovo pozicijo, ter Karibdo povzpetniških lopovov, imenovanih “tajkuni”, ki so v prejšnjih 
časih s sredstvi, za katere je oznaka “dvomljivi” še veliko premila, trpali svoje zasebne žepe, zdaj pa, ko je nastopila kriza in niso 
več kos svojim obveznostim, oblegajo vlado, naj jih rešuje z denarjem davkoplačevalcev. En tak primer je vsaj delno opisal Janko 
Lorenci v Mladini 2009/2 pod naslovom “Klub bogatih kramarjev”:
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Moja stara mama je vedno govorila, da bo ves svet komuni
stičen, šele potem bodo ljudje spoznali, kakšno zlo je to in se 
bodo od njega odvrnili. Pa še to je dodala, da je zadovoljna, ker 
je že stara in vsega tega ne bo doživela.

Kaj porečete na te njene besede? Morda boste zamahnili z 
roko in rekli, ja, pa saj komunizma ni več. Kaj pa sploh je komu
nizem – od znotraj je votel, od zunaj ga pa nič ni. Je nekakšna 
ideologije, ki je zapeljala mnoge ljudi, ki so verjeli v ta raj na 

Ne bom komentiral po eni strani domišljavosti, po drugi pa nesposobnosti sedanje vladne garniture, kar se je pokazalo 
predvsem ob obisku predsednika Gazproma Alekseja Millerja v Sloveniji. Ta mogočnik ima namreč v rokah “škarje in platno” 
glede dobav ruskega zemeljskega plina, od katerega je Evropa še kako odvisna. Kamor pride, ga sprejemajo kot najdragocenejši 
porcelan. Tako je tudi ob svojem prejšnjem obisku v Sloveniji pri Janši, kot tudi pri Janševem obisku v Rusiji zadeva glede ruskega 
plinovoda skozi Slovenijo v redu napredovala. Kaj se je dogajalo ob sedanjem obisku sicer javnost v podrobnostih ni zvedela, na 
dan je pa le pricurelo, da mu je “velesposobni” finančni minister Lahovnik poskušal soliti pamet. Menda se je Miller zarekel, da ga 
Slovenija ne bo več videla, dokler bo na oblasti ta vlada. Ti se pač še vedno ravnajo po komunističnih načelih, da je prva partija, 
ki se ji mora uklanjati tudi gospodarstvo. Pa ne recite, da komunistov v Sloveniji ni več. Kar poglejte, kaj je o tem napisala Blaža 
Cedilnik v Novi Zavezi št. 71:

Celo pri košarkarskem klubu Olimpiji se je dogodilo isto: v 
letu z rekordnim proračunom, je klub dosegel rekordno slabe 
rezultate. Simplicistični pogled, ki verjame, da podjetja in 
moštva dosežejo najboljše rezultate, če je vrh plačan z zlatom, 
se je izkazal za usodno prevaro.

Pravi anahronizem je zato poskus vlade, ki prek šolskega 
ministra Igorja Lukšiča poskuša ravnateljem dodeliti trajni 
mandat. Spet enostavni čarovniški abrakadabra: če se bodo 
ravnatelji počutili brezskrbno kot nezamenljivi vladarji, bodo 
šole začele producirati genijalne učence!????

Neverjetno je, kako takšni nonsensi sploh dobijo domovin
sko pravico, kako ministre s takšnimi predlogi javnost sploh 
lahko jemlje resno.

Kult menedžerjev se je sicer že vmes pokazal kot nesmiseln. 
Nekdanji direktor Mercatorja je veljal za poslovniškega genija, 
prejel je celo najvišjo menedžersko nagrado, toda potem ko so 
ga odstavili, ni bilo zanj nobenega zanimanja. Nobeno veliko 
podjetje ga ni najelo, tako da si je kot rešilno opcijo našel 
županjevanje.

Pahorjeva vlada napoveduje drugačne čase. Toda velika 
kadrovska poteza, kot je bilo iskanje novega šefa NLB, je po
tekalo praktično inkognito. Brez javnega razpisa, brez poziva 
domačim in tujim bančnikom, brez tekme med kandidati in 
njihovimi vizijami so prek noči postavili favorita LDS Draška 
Veselinoviča.

Na volitvah državljani izvolijo poslance in prek njih predsed
nika vlade s predpostavko, da bo ta odgovoren za kadrovanje 
in z njim za prosperiteto države. In kaj stori premier Pahor? Po 
kritikah javno izreče, da on z imenovanjem primusa NLB nima 
nič. Da z ničemer ni vplival na nadzornike. Kot poslednji dokaz 
potegne kadrovsko komisijo Kas, ki odslej velja za modrega 
dirigenta. Zdaj je Bogomir Kovač s svojimi sodelavci ta, ki bo prvi 
kadrovik države. Narobe svet. Zakaj je potem Pahor predsednik 
vlade in ne prof. Kovač?

Od prvega moža je pričakovati, da ima voditeljske sposob
nosti. Ne pa, da ravna kot simbolna instanca, ki je zadnjič komaj 
dve uri po tragediji na smučišču na Starem Vrhu prihitel, da bi 
nudil moralno oporo svojcem žrtve. Predsednik vlade je ja ta, 
ki lahko potegne sistemske poteze kot napoved spremembe 

zakonodaje, ki bi vpeljala na smučiščih varnostno politiko, ki 
bi drastično oglobila tiste, ki pod vplivom alkohola in z nevarno 
vožnjo ogrožajo življenja soljudi.

Življenje ljudi in bivanjski standard v deželi sicer nimata 
velike cene. Zadnjič je slavil celjski župan Boško Šrot, ki je 
zadovoljen predstavil analize količine kadmija in svinca na 
otroških igriščih. Ugotovili so, da je v otroški mivki zanemarljiv 
del nevarnih substanc, da igranje na peskovnikih ni nevarno, 
da je bistveno bolj nevarno, če jedo zelenjavo, pridelano na 
celjskih vrtičkih.

In kje je tu vzrok zadovoljstva? Prebivalci Celja živijo na kon
taminiranih tleh, ki so tako zastrupljena, da je pri njih pridelava 
poljščin fatalna za človeška življenja. Je mar župan razglasil 
izjemno stanje in napovedal sistemske ukrepe, s katerimi bi 
začel proces revitalizacije celjske krajine? Se je oglasila om
budsmanka gospa Zdenka Čebašek Travnik, ki je od njega in 
države zahtevala, da državljanom zagotovita osnovno ustavno 
pravico, kot jo zagotavlja 72. člen ustave. »Vsakdo ima pravico 
do zdravega življenjskega okolja.«

Varuhinja človekovih pravic je v drugi zadevi glasno prote
stirala, ker je nacionalka prestavila urnik risank za pol ure in s 
tem posegla v pravice otrok.

Seveda upravičeno. Zainteresirana javnost je tu dosegla 
zmago, saj je vodstvo RTVS obljubilo, da vrne risanke v prvotni 
termin.

Enako nejevoljno so ravnali študentje, ki jih je razjezila 
drastična podražitev bonov za prehrano. V lepem številu so se 
zbrali pred parlamentom, da bi ponazorili absurdni položaj, po 
katerem država kot socialni problem jemlje poslance, ki jim 
subvencionira kosila, za katera plačujejo manj kot študentje. 
Napovedovali so množični pohod v parlamentarno restavracijo. 
In rezultat? Poslanci SD so izbrali šesterico in jim plačali kosilo, 
ostali pa so se nato mirno razšli. Še več, medijski zmagovalci 
so postali Luka Juri in njegova parlamentarna tovariša, ki 
so množici ceremonijalno kuhali in ponujali skodelice čaja. 
Naslednji dan je časnik “Dnevnik” kot foto material študentskih 
protestov objavil fotko poslanskih kuharjev.

Popolni fiasco študentskih protestov, ki imajo samo status 
priložnostnega happeninga.
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Kaj torej reči za zaključek? Verjetno bodo ti, ki so na vladi, pokradli, kar se še pokrasti da – če jih kriza ne bo prej odnesla. Res 
pa je, da za vse te “bivše” in sedanje komuniste velja isto kot za pijance: se spreobrne, ko se v jamo zvrne. Upajmo, da čimprej!

Strah blodi po Evropi, strah pred recesijo. Slovenci imamo 
pogosto težave zaradi naše evropskosti. Muči nas vprašanje, 
koliko smo prisotni v Evropi in koliko ona pri nas. Če smemo 
soditi po odmevih na gospodarsko recesijo, ki obvladuje velik 
del slovenske, ne le poslovne javnosti, lahko zapišemo, da je 
Slovenija še kako evropska in globalna. Nenormalno je, koliko 
je naše ljudi prevzel strah pred njo. Strah je tako velik in tako 
obsežen, da ne hromi le precejšnjega dela gospodarstva, am
pak tudi velik del državljanov.

Gospodarskih težav ne gre podcenjevati. Vsekakor so te 
zelo prisotne, ker je slovensko gospodarstvo zelo odvisno od 
evropskega, zlasti najpomembnejša podjetja. Kot zaenkrat ka
že, je najbolj prevzel bančništvo, avtomobilsko industrijo in del 
državljanov, od katerih večina njenega bistva niti ne razume. O 
njem ure in ure razpravlja, kjer je to modno. Pri tem jim sojijo ob 
strani številni novinarji, ki so v tem pogledu še slabši, še zlasti, 
ker izhajajo iz načela, da je dobra slaba novica.

Gospodarska kriza kot posledica recesije ima v Sloveniji 
nekaj specifičnin potez. Na zahodu so posojali denar, ki ga ni 
bilo, v Sloveniji gotovino za posest, ki je ni. V zadnjjih letih so 
namreč številni direktorji, ki so blizu nekdanje komunistične 
oblasti ali pa so bili celo njen operativni del, najeli visoka 
posojila, da so odkupili nekdanja državna podjetja. Posojila 
so dobili na račun premoženja, ki naj bi šele postalo njihovo, 
torej brez realne podlage. Dobesedno na up. To je bilo mogoče 
le zaradi političnih in osebnih zvez, “tovarišijske ekonomije”. 
Vrednost tako pridobljenega premoženja je zaradi dogajanjana 
borzi realno silno padla in posojila so v zraku, brez varnosti, 
ob izjemno slabi podlagi in ob majhnem upanju, da bodo v 
obljubljenem času poplačana.

Svetovni kapital zaradi groženj o zapiranju delovnih mest 
zahteva ogromna državna posojila. Leta in leta je zavračal ka
kršenkoli vpliv države, na delavce, njihove potreba in pravice 

so se požvižgali, sedaj naj jim bi pa država prav v imenu njih 
pomagala. Tudi v Sloveniji so podjetja, ki bi rada krizo izrabila 
za molzenje države in njihovi lastniki za lastno bogatenje. Njihov 
poglavitni cilj je zadržati dosedanje višine dobičkov. Poleg tega 
mora nova vlada reševati še “tajkune”, brezobzirne grabežljivce 
nekdanjega družbenega oziroma državnega premoženja. Ko je 
bila izvoljena, naj bi odpirali steklenice šampanjca. Slovenski 
kapital še vedno ostaja filokomunističen. Drugačen ne more 
biti, ker njegovi nosilci drugačne vzgoje ne poznajo. Predsed
nik vlade iz vrst nekdanjih komunistov se trenutno še upira. 
Mnogi mu očitajo, da to dela taktično. Zakaj sejejo strah, ki 
je predpogoj komunističnega totalitarizma? Čas bo pokazal, 
kdo ima prav. Povsem nedvoumno je, da ima v svoji koalicije 
stranke, ki želijo grabiti oziroma nadaljevati prakso iz časov 
vladavine Drnovškove vlade. V tem pogledu sta vodilni LDS in 
njen dvojček Zares, ki je dejansko velika nevarnost za državo 
in demokracijo. Njuna značilnost je izjemna nestrpnost, zlasti 
sovraštvo do katoliške Cerkve in norčevanje iz sociale. Nedavno 
jima je predsednik vlade očital, da zahtevata lustracijo. In to 
stranki, ki sta, takrat še nerazdeljeni, preprečili, da bi bil kateri
koli komunistični zločinec ne kaznovan, ampak zgolj označen 
kot tak. Prav zaradi njiju je veliko večina treznih državljanov 
prepričana, da njuno vreščanje o recesiji pomeni samo vna
prejšnji odpustek za slabo gospodarjenje in povečevanje 
socialnih razlik.

Ali bo Slovenija potrebovala mednarodno socialno pomoč? 
Gotovo bi taka nekaterim posameznikom že danes koristila. 
Kljub temu razmere niso alarmantne, predvsem pa še bolj jasno 
kažejo, da ima Slovenija največji primanjkljaj v demokraciji. Pri 
tem nosijo nemajhno krivdo stranke demokratičnega porekla, 
ki na ta ključni problem premalo opozarjajo domačo in tujo 
javnost. To je zaenkrat bistvo slovenske družbene krize, ki se 
uspešno skriva za gospodarsko recesijo.

O položaju v Sloveniji glede na svetovno krizo torej dajem prav temu, kar je v Novi Luči 2009/2 zapisal dr. Stane Granda pod 
naslovom “Cui bono (Komu v korist)”

zemlji. Pa to ni najhujše. Ta ideologije je nekako pokvarila ljudi, 
da niso več pošteni in delavni in verni v tistem smislu, kot so bili 
nekoč in ne znajo več misliti z lastno glavo. Pa tudi to ni najhujše. 
Najhujše je to, da je naplavila celo množico v duši pokvarjenih 
ljudi, ki so izkoristili tiste ljudi, ki niso več premogle zdrave 
kmečke pameti in si na ta načini zagotovili oblast in čast in last. 
Komunizma ni več, kot sistem je bankrotiral, ampak ti ljudje 
so ostali. Nastala je nekakšna bratovščina, ki je prevzela vse 
vzvode moči in oblasti in lasti (tudi znanost in umetnost) v svoje 
roke in nihče, ki ni “posvečen”, ne more priti v njene vrste.

Dobro. Tako je pri nas. Kaj pa Evropa. Ha, tudi tam je precej 
čudno. Ko so se hoteli naši socialni demokrati (da ne bo pomote 
– gre za SDS – Janševo stranko pod prejšnjim imenom) pridružiti 
evropskim socialnim demokratom, so ugotovili, da so tam same 

bivše komunistične stranke, seveda preimenovane, prebarvane, 
prenovljene. Mislim, da so zato tudi spremenili ime. In če gremo 
še naprej, v Ameriki so zmagali demokrati, ki tudi niso kaj prida 
drugačni. Značilno za vse te novodobne demokrate in socialne 
demokrate je to, da so jih polna usta skrbi za malega človeka, 
sami se pa šopirijo in valjajo v luksusu. In vsak kdor misli drugače, 
nima nobene besede, je nestrpen, tudi pomisliti ne sme, da 
morda niso najboljši v vseh pogledih in na vseh področjih in da 
nimajo vedno in povsod prav. In prav to je značilno za komunizem, 
oziroma komuniste, oziroma novo nastalo bratovščino, ki se bo z 
“vsemi sredstvi” borila za svoj obstoj in svoje nadaljevanje.

Najbrž sem tudi sama pomislila, da se je moja stara mama 
zmotila. Ampak le za kratek čas. Zdaj pa mi je jasno, da je imela 
preklemano prav.
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Vrtoglavica ozdravljena
Vprašali so me, ali si upam vzeti s seboj na Triglav 

profesorja iz Senja, ki ima zelo močno vrtoglavico. 
Kjer je na primer pri cesti nekaj metrov visoka škarpa, 
si ne upa pogledati v nižino. Njegova žena, Slovenka, 
ga je tako navdušila 
za naše gore, da silno 
želi priti na Triglav. 
Odgovoril sem mu, 
da naj kar pride, da 
jamčim za njegovo 
srečno vrnitev.

V nekaj dneh se 
res zglasi profesor z 
revnim črnogorskim 
abiturientom. Oba sta 
bila za gore pomanj
kljivo pripravljena, 
kar sem moral takoj 
dopolniti. Abiturient 
že na vlaku sezuje iz
posojene čevlje, ker 
ga tiščijo in hodi od tedaj bos. Črnogorec je bil tega 
navajen. Izberem namenoma Tominškovo pot, da bo 
vrtoglavica prej ozdravljena. Ko pridemo do prvih 
klinov, me profesor plašno gleda: kaj zdaj? Povem mu, 
da so ti klini poleti nepotrebni, pozimi pa koristni.

Pridemo do prvih vrvi nad prepadom. Tudi tu se 
ustavi in me plašno gleda. »Kar naprej za drugimi, z 
roko ob vrvi in stopajte kakor drugi. Na vas pazim jaz.« 
Šlo je. Ko pridemo do strmine nad “bifejem”, se usede 
ves tresoč in noče dalje. Drugi me nagovarjajo, naj ga 
peljem nazaj, jaz pa se napravim hudega: »Ne, z nami 
mora. Profesor je in vzgaja druge, sam sebe pa ne zna 
vzgojiti. Vsi drugi naprej, on pa pred mano, ako ne, bo 
pomagala moja palica.« Vstal je in šel za drugimi. Ko 
smo šli po strmini ob klinih, sem ga hvalil, kako dobro 
hodi, pa pravi, da ima vrtoglavico. Še prav dober turist 
bo. Ko premagamo strmino, ga pohvalim in povem, da 
je bil to najtežji del poti, kar še pride, je lažje. Ozdrav
ljen je bil. Prišla pa so še težja mesta, pa jih ni več čutil. 
Vrtoglavice ni imel več, tudi ko smo šli z vrha. Čudil se 
je, kako je to mogoče.

Še iz Dalmacije se je zahvaljeval za ozdravljenje in 
poslal sodček dalmatinskega vina. Ker ga nismo takoj 
porabili, se je v par tednih spremenil v kis.

Vztrajni turist
Neposredno pred drugo svetovno vojsko se vračam 

s Triglava proti Vodnikovi koči. Od koče gor mi prihaja 
nasproti star možiček z velikim nahrbtnikom. Na misel 
mi pride, če ni to tisti stari upokojeni poštni ravnatelj 
Vidmar, o katerem sem pred kratkim bral v časopisu. 
Bral sem, da hodi vsako leto iz Ljubljane peš na Triglav 

in prav tako nazaj; le zadnja leta se vozi, kakor drugi, 
do Mojstrane. Star je pa baje 86 let.

Ko ga srečam, ga pozdravim in ogovorim: »Opros
tite, ali niste vi poštni ravnatelj Vidmar iz Ljubljane?« 
– »Zakaj pa vprašate?« – »Bral sem o vas, da ste stari 

že 86 let in še vedno 
hodite vsako leto na 
Triglav?« – »Sem ti
sti Vidmar, pa nisem 
star 86 let, ampak le
tos jih bom dopol
nil 90.« Občudujem 
ga in čestitam mu; 
s krepkim korakom 
jo mahne dalje proti 
vrhu.

Kmalu za njim pri
de drug turist – dr. 
Brecelj, dvajset let 
mlajši. Obilno telo in 
težak nahrbtnik sta 
ga zmagovala, da se je 

ves zaripel kar kopal v potu. Z negotovim korakom jo 
je ubiral za 90letnim Vidmarjem. Z voljo je izčrpaval 
še zadnje rezerve.

Vidmar je bil tedaj poslednjič na Triglavu. Nasled
njo zimo je prebolel težko pljučnico, ki mu je oslabila 
srce. Še je hodil v hribe, v visoke gore ni mogel več. Še 
štiri leta si ga lahko videl vsak dan ob pol devetih pri 
frančiškanih pri maši.

Smrčači
Holandec p. Teotim van Velsen je oskrboval naše 

izseljence v Holandiji. Prišel je, da greva na Grintovec. 
Pot od Kamnika do vrha ga je utrudila, ker še ni bil 
utrjen. Takoj, ko prideva na vrh, se uleže na soncu in 
pri priči zaspi. Zbudili so ga drugi turisti, ki so prišli 
za nama. Že proti večeru se vrneva v Kokrško kočo. 
Poiščeva si prostor na skupnem ležišču, ki je bilo že 
skoro zasedeno. Holandec je prvič gledal ta prizor. 
Turisti so večinoma že spali: eni tiho, drugi je nemirno 
govoril v spanju, oni pa na glas smrči. Komaj je čakal 
na počitek, sedaj pa to. – »Kdo bo vendar pri vsem 
tem spal?« pravi ves nevoljen. Razpravi se in uleže ter 
v trenutku zaspi.

Zdaj se je pa šele začelo pravo smrčanje. Ni samo 
vlekel dreto, kakor pravijo, ampak smrčal tako naglas, 
da so se tresla bližnja ležišča. Sam sebe seveda ni 
slišal.

Predikanta na Triglavu
Prišel sem pravkar z vrha Triglava in sedel pri 

Staničevi koči. Kar pride človek slabotne postave in ne
planinsko oblečen. Ko me zagleda, vesel prisede. Bila



sva sama. Takoj pove, da je danes prvič na Triglavu in 
prepričan je, da je danes od vseh planincev najstarejši. 
Vprašam ga za starost, pa pravi, da bo kmalu petdeset. 
Povem mu, da še ni najstarejši, ker jim imam deset več. 
Povem mu, da sem videl osemdesetletne može, enkrat 
celo devetdesetletnega na Triglavu. Postal je prav zau
pen in je povedal, da je predikant, adventist, da je bil 
dve leti v Ameriki, da se je mnogo naučil, da je enkrat 
celo gledal v mikroskop...

Skupaj greva na kratek sprehod na bližnji vrh. Ko 
se vračava, se malo zadržim pri neki rastlini in on gre 
pred menoj v kočo. Ko pridem čez trenutek za njim, je 
pravkar govoril z oskrbnico. Ko me je zagledal, je ves 
preplašen zbežal pred menoj. Menda je zvedel, kdo 
sem in konec je bilo vse zaupnosti...

Hud pogled
Bilo je leta 1935. Peljem se z vlakom od Varšave 

proti Gdyniji ob Baltiškem morju. Sedim v kupeju pri 
oknu in opazujem enolično pokrajino. Do kamor seže 
oko, sama ravnina, tu in tam nalahno valovita, brez 
vasi in brez hiš. Vse samo pšenično polje. Pšenica je 
požeta, kope snopja se raztezajo v dolgih vrstah prav 

do obzorja. Dalje proti severu pšenica še stoji, mestoma 
je redka in zanikrna, posebno v kaki dolinici, ko bi 
pričakovali tam najboljšo.

V nekaterih dolinicah stoji voda in je pokrita kakor 
s tanko ledeno skorjo. Ker je v juliju tudi v teh krajih 
vroče, mi je bilo jasno, da je na vodi skorja soli in zato 
v bližini takih jezerc žito ne raste, ali pa prav slabo. 
Ne pregloboko pod površino je verjetno še neodkrit 
rudnik soli.

Na neki postaji vstopi v naš kupe mati z dvajsetletno 
hčerko ter se opravičuje, da pelje svojo hčerko v nek 
zavod. Dekle se kot neprisotna usede poleg matere in 
neprestano zdihuje: »Kaj sem storila? Kaj sem storila?« 
Jasno je bilo, da se ji je zaradi nekega nesrečnega 
dejanja zmešalo. Ker sem sedel poleg obeh – bil sem 
v redovni obleki – sem poskusil nanjo pomirjevalno 
vplivati z verskimi razlogi. Dekle me nekaj časa na
peto posluša, nato pa plane k odprtemu oknu, da bi 
skočila z vlaka, kar sem pa jaz preprečil in okno zaprl. 
Tedaj pa stopi dekle predme in me prebada s strašnim 
pogledom, v katerem je žarelo neizrečeno, peklensko 
sovraštvo. Mati zakliče: »Ne glej tako!«

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $50: D. Nagode; $40: M. Wylie, V. Zupancic, 

F. Plut; $30: J. Zalar; $25: A. Krizman; $24: M. Brus; $20: M. Michals, 
S. Vlasic, J. Samsa, A. Mikec, V. Lipovec, M. Grdadolnik; 10: J. Valent, 
T. Gerkman, J. Kacin, R. NovakSmej.

ZA CERKEV: $50: J. Zalar; $20: A. Mikec; $10: J. Valent, J. Samsa, 
M. Grdadolnik; $7: M. Ilc.

ZA SAMOSTAN: $20: T. Gerkman; $10: J. Valent.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $80: F. Omahen; $15: SWU 
#2; $10: J. Valent.

ZA LUČKE: $10: A. Bucik, F. Suligoi; $5: M. Pucel, F. Dimnik; 

$4.50: M. Grdadolnik; $3:M. Michals, M. Ilc.

ZA MISIJONE: $20: T. Gerkman.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: J. Samsa, M. Grdadolnik; $10: T. 
Gerkman.

DAR LISTU AM: $60: V. Zupancic; $50: I. Polajnar, V. Vogrin
cic; $25: M. Grdadolnik; $20: A. Bucik, A. Burger; $10: J. Valent, M. 
Michals, S. Vlasic, V. Lipovec, F. Plut, D. Senk; $5: J. Krivograd, D. 
Strmsek. $3: A. Mlakar

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

Iz Čila smo prejeli od s. Andreje Šubelj naslednje 
vrstice:

»Dragi vsi sodelavci pri MZA!
Vsem Vam želi milosti polne božične praznike in 

mnogo Božje pomoči. Čimbolj so časi težki, bolj se 
moramo okleniti Boga in Marije. Ubogih je tu veliko. 
Hudo je slišati povest trpljenja tistih, ki so pridni in čez 
noč nimajo potrebnega za življenje.

Lepe božične in novoletne pozdrave po Mariji,
s. Andreja Šubelj.«

Iz Malavija smo dobili vrstice od misijonarja Lojza 
Podgrajška:

»Povedati moram, da imamo tu v Malaviju novega 
misijonarja. To je g. Urban Lisjak. V Mariboru je končal 
peti letnik bogoslovja in je zaprosil, da bi šel v misijone, 
da se bo laže odločil glede poklica. Je zelo priden in 
prijeten fant. Prišel je sem za pol leta in pomaga p. 

Rozmanu pri oskrbi in šolanju več kot 700 sirot.
Vsem pri misijonskem krožku iskeren pozdrav,

hvaležni p. Lojze.«

Prišlo je tudi pismo od misijonarja p. Vladimirja 
Kosa, ki deluje na Japonskem, in piše:

Spoštovani!
Iz srca Boglonaj za tako velik božični dar, ki bo 

pri tistih, ki skrbijo za otroke v Domu, ki smo jim ga 
zgradili, spet vzbudil občudovanje celo do Kristusa, 
ki svojim narekuje tako veliko ljubezen do neznanega 
bližnjega.

Pri jaslicah smo se zares srečali s svojimi molitvami, 
vi v misijonskem zaledju, mi na terenu, in Jezušček je 
vse blagoslovil, za kar se Mu javno zahvaljujem. Naj Vas 
vse tudi letos krepi za to apostolsko delo, ki ga vršite.

Prisrčen pozdrav, vdani misijonar Vladimir Kos.«

Marica Lavriša

misijonski pomenki
se nadaljuje
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KRIŽEV POT v postnem času – vsako nedeljo ob 2:30 popoldne – s petjem in blagoslovom z Najsvetejšim. 
Na cvetno nedeljo, 5. aprila, blagoslov zelenja pred kulturnim centrom in procesija ter slovesno branje pa
sijona pri enajsti maši.

ŠMARNICE bodo V MAJU ob 2:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere božje in bla
goslov z Najsvetejšim.

Materinski dan, 10. maja, je letos na binkošti. Šmarnice bodo tokrat ob ob 3:00.

NEDELJA, 14. JUNIJ – TELOVO: procesija z blagoslovom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih bo ob 10:30 
dopoldne pri lurški votlini, sledi sv. maša ob 11:00.

NEDELJA, 21. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša ob 11:00, pete pete 
litanije Matere Božje takoj po maši pri lurški votlini. Sledi piknik na hribu.

NEDELJA, 28. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade 
v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu.

Slovenskoameriški dan ob praznikih neodvisnosti Slovenije in Združenih držav Amerike.

NEDELJA, 19. JULIJA – K Mariji Pomagaj poromajo članice Slovenske Ženske Zveze. Romarska maša bo 
ob 11:00 dopoldne, po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.

NEDELJA, 26. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne. Po 
maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.

SOBOTA, 8. IN NEDELJA, 9. AVGUSTA – Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega krožka 
iz Clevelanda. Program: v soboto ob 5:00 popoldne križev pot, ob 7:30 zvečer sv. maša v cerkvi in pete litanije 
Matere Božje. V nedeljo ob 7:00 jutranja sv. maša romarjev (angleška), ob 11:00 romarska maša in pete litanije 
Matere Božje z blagoslovom pri lurški votlini. Po kosilu v romarskem domu v cerkvi “Slovo od Marije Pomagaj”. 
Poleg tega imajo romarice še svoje pobožnosti; čas si izberejo same.

NEDELJA. 9. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškegakulturnega centra v 
Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.

NEDELJA, 30. AVGUSTA – samostanski,”Medeni piknik” Romarska maša ob 11:00 dopoldne, po maši pete 
litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Kosilo v kulturnem domu, prodaja hrane tudi na hribu. Žrebanje 
dobitkov bo ob 4:00 popoldne.

NEDELJA, 1. NOVEMBRA – Vsi sveti; spomin naših rajnih, verne duše. Rajnih se bomo spomnili z 
molitvami na pokopališču sv. Frančiška, ob 2:00 popoldne, nato bo procesija v cerkev Marije Pomagaj, kjer bo 
ob 2:30 sv. maša za vse, ki počivajo na našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.

Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009

MARIJA KRANJC, Westchester, IL

NAŠI RAJNI

JANKO BURJEK, Downers Grove, IL


