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KOLEDAR
UREDNIK VAM – P. Bernardin Sušnik
ŠEL JE V KRALJESTVO SMRTI – Karl Lehmann
NAŠ LJUBLJENI JEZUS SE Z GROBA JE VRNIL – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
BRALI SMO… – razni viri
VELIKI ČETRTEK – Niko Kuret
OBLJUBA NOVEGA NEBA IN NOVE ZEMLJE
VELIKA NOČ – PRAZNIK ŽIVLJENJA – Egon Kapellari
sveta zgodovina: VROČINA IN MRAZ, VETROVI IN DEŽEVJE –
   Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL OHRANJEVANJA – P. Anzelm Grün
sveti Pavel: PAVEL IN DVANAJSTERI – Benedikt XVI.
naša kultura: JANEZ MENCINGER – Silvestr Čuk
ATEISTIČNA ŠOLA – Vinko Ošlak
DEMOGRAFSKO IZUMIRANJE EVROPE
islam: ISLAM NA RAZPOTJU – P. Bernardo Cervellera
2008 – T. V.
misijoni: ŠTOLA IZ ČRNEGA ŠALA – P. Vladimir Kos
MYANMAR, BANGLADEŠ
PERU, SLONOKOŠČENA OBALA, LIBANON, RUSIJA,
     ALŽIRIJA, SIRIJA, AFRIKA
MOZAMBIK, MALEZIJA, MALAVI, BOCVANA, ZAMBIJA –
       agencije AsiaNews, Fides, Misna
“za narodov blagor”: ENA KRIZA ALI VEČ KRIZ – P. Bernardin Sušnik
MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA – P. Janez Žurga
stran platnic: MISIJONSKI POMENKI – Marica Lavriša
      DAROVI
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009

Stranje na naslovni sliki so severno od Kamnika. Fotografija je posneta s ceste proti Kamniški Bistrici. Cerkev je bila med zadnjo
vojsko oskrunjena, saj so Nemci imeli v njej konjski hlev, na mestu glavnega oltarja pa stranišče. Na prošnjo škofa Vovka je upravo
župnije po vojski prevzel frančiškan p. Martin Perc (1913-1977), ki je za obnovo pridobil arhitekta Plečnika. Skupaj sta ustvarila
arhitektonski biser, ki ga ljudje hodijo občudovat od vsepovsod. Plečnik ni poskrbel samo za splošno obnovo, ampak tudi za vso
notranjo opremo, od oltarjev, klopi, lestencev, pa celo do zvončkov in kljuk na vratih. Prav tako je uredil krstilnico, ki je bila dotlej v
slovenskih cerkvah praktično neznana. P. Martin je v 11 letih delovanja poskrbel ne samo za obnovo cerkve z novimi orglami vred,
ampak tudi za duhovno prenovo župnije, ki je je eden od njegovih prednikov pred vojsko imenoval “ne vinograd, ampak kamnolom
Gospodov”. Preganjanje, ki ga je ob obnovitvenih delih uprizarjala Udba je seveda zgodba zase – vredno bi jo bilo popisati, saj bi
se brala kot najbolj zanimiva kriminalka. Morebiti pride še kdaj na vrsto.
Letošnji april je v znamenju velikega tedna, ki se začne na cvetno nedeljo (5.) in se nadaljuje z velikim četrtkom, velikim pet
kom in veliko soboto (9.-11.), ki nas uvedejo v praznovanje Gospodovega vstajenja na velikonočno nedeljo (12.). Velikonočni
ponedeljek je bil včasih praznik ali vsaj sopraznik, danes je v bogoslužju navaden dan in tudi po večini držav navaden delavnik.
Naj na tem mestu ponovno opozorimo, da je na veliki petek strogi post, kar pomeni prepoved uživanja mesa (za vse) in pritrganje
v jedi (za tiste, ki so izpolnili 21. in še niso začeli 60. leta starosti). Praznovanje Gospodovega vstajenja izzveneva še ves teden
po veliki noči, ki ga imenujemo velikonočna osmina. Nedelja, ki sledi (19.) je druga velikonočna, pri nas imenovana tudi bela
nedelja, papež Janez Pavel II. pa jo je razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. V aprilu sledi nato še 3. velikonočna nedelja (26.).
Še nekaj godov: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni ustanovitelj Janez
Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav (11.), ki ga je umoril poljski kralj Boleslav II.; redovnik in misijonar
med gobavci na Havajih Damijan DeVeuster (15.), ki je bil nedavno razglašen za svetnika; redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se
ji je leta 1858 v Lurdu prikazala Marija; kapucinski brat Konrad iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik mesta Ljubljane Jurij ter
tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec
in evangelist Marko (25.); cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (30.).
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Hugo Grenobelski, šk.;  Venancij, šk., muč.;
Frančišek Paolski, red. ust.;
PRVI PETEK; Sikst I., pap.;
PRVA SOBOTA; Izidor Seviljski, šk., c. uč.;

5 N
			
6 P
7 T
8 S
9 Č
10 P
11 S

CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA; Vincenc Ferreri, duh.,;
Viljem, op.; Marcelin, muč.; Mihael Rua, red.;
Janez Krstnik de la Salle, red. ust.;
Dionizij, šk.; Julija Billiart, red. ust.; Valter, šk.;
VELIKI ČETRTEK; Tomaž Tolentinski, muč.;
VELIKI PETEK; Ezekiel, prerok;
VELIKA SOBOTA; Stanislav, šk., muč.;
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VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA;
VELIKONOČNI PONEDELJEK;
Valerijan in tov., muč.; Lidvina, dev.;
Damijan DeVeuster, red., misijonar;
Bernardka Lurška, red.; Benedikt J. Labre, spok.;
Robert, op.; Anicet, pap.;
Apolonij, muč.; Jakob Oldi, spok.;
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2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA,
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;
Hilda, dev.; Teotim, šk.; Sulpicij, muč.;
Anzelm, šk., c. uč.; Konrad iz Parzhama, red.;
Leonid, muč.; Aleksander, muč.; Agapit, pap.;
Jurij, muč.; Egidij Asiški, red.;
Fidelis iz Sigmaringena, red., muč.;
Marko, evangelist; Ermin, šk.; muč.; Anijan, šk.;
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3. VELIKONOČNA NEDELJA;
Hozana Kotorska, dev.; Štefan Pečerski, šk.;
Peter Chanel, duh., muč.; Lukezij, tretjerednik;
Katarina Sienska, c. uč.; Peter Veronski, muč.;
Pij V., pap.; Jožef Cottolengo, red. ust.
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April sedemkrat na dan
kmeta s polja spodi.
Če je april deževen,
kmet ne bo reven.
Če sušca sneg kazi,
malega travna sneg gnoji.
Mokrota v aprilu,
pridelkov obilo.

Kot sem vam napisal že prejšnji mesec, bo Ave
Maria po zaslugi subvencije, ki nam je obljubljena,
še naprej izhajala v tisku – tale številka je že sad te
obljube. Ponovno opozarjam na dvignjeno naroč
nino: $30 za USA in $35 izven USA. Tistim, ki so že
plačali naročnino po stari ceni, preden so dobili
marčevo številko, ni treba doplačevati. Ostale pa pro
sim, da upoštevate novo naročnino. Ker tudi dvig
njena naročnina še daleč ne pokriva vseh stroškov,
se še vnaprej priporočam za prostovoljne darove, ki
bodo objavljeni sproti v vsaki številki.
Ko tole pišem, smo še krepko v primežu zime
– kljub kar številnim sončnim dnevom se tempera
ture ne morejo in ne morejo pošteno vzdigniti nad
ledišče (0°C oziroma 32°F). Svoje doda še veter,
ki ga tukaj ne manjka, tako da se letos otepamo z
izjemno mrzlo in dolgo zimo. Sicer je pa vreme več
ali manj povsod podivjalo, saj so vsepovsod po svetu
razne katastrofe, od suše do poplav, od viharjev do
potresov. Včasih bi človek kar verjel tistim, ki pravi
jo, da se narava maščuje za vse zlorabe, ki si jih je
človeštvo privoščilo. Kristjani bi morali v vsem tem
videti Božje sporočilo, da počnemo nekaj narobe in
se vprašati, kaj moremo izboljšati mi sami.
Stanje P. Vendelina je še vedno brez bistvenih
sprememb. Poslabšalo se je v toliko, da ne more nič
požirati in dobiva vso hrano po cevki naravnost v
želodec. P. Metod ima redno terapijo, uspehi ta hip
še niso znani, upamo pa na najboljše.
Obiskov zadnji mesec nismo imeli nobenih, tudi
kakih večjih popravil se nam ni bilo treba lotevati.
Za manjše ima Stane Anzeljc roko, ki zna spraviti v
red večinoma vse. Za probleme elektrike smo pa
še posebej hvaležni Tinetu Zupančiču in Hermanu
Simrayhu, ki sta kljub obilnemu delu vedno pri roki,
kadar je treba. Veliko sta nam pomagala posebno pri
kidanju snega Matija Copot in Kazi Krampač.
Rojstni dan obhaja meseca aprila P. Krizolog
Cimerman, župnik pri Sv. Cirilu v New Yorku (11.
aprila 1947).
Umrl je meseca aprila P. Klemen Lattyak (11.
aprila 1947). Bog mu daj večni mir!
Postni čas se bliža koncu. Naj veliki teden Naj ne
bo samo priprava na zunanje praznovanje s tradicio
nalnim “žegnom” in bogato obloženo mizo, ampak
predvsem prilika za poglobitev življenja z Bogom in
prejem zakramentov. Vsem pa želim, da bi praznike
preživeli v miru in zadovoljstvu.
P. Bernardin

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELIMO VSEM SVOJIM PRIJATELJEM IN ZNANCEM,
PREDVSEM PA VSEM BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA VESELO ALELUJO.
Moli večkrat! Moli kratko, pa dobro!
Takšne molitve so dragi kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono.
bl. Anton Martin Slomšek
2009 – AM – APRIL
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ŠEL JE V KRALJESTVO SMRTI
Karl Lehmann

Vstajenje moremo resnično dojeti le, če zaslutimo
globočino smrti, v katero je Jezus padel,bil vanjo pahnP. Vladimir Kos – Tokyo
jen. En dan v svetem tridnevju je v ospredju predvsem
ta globočina smrti. Po križanju vlada sveti molk vso
veliko soboto do radosti velikonočne vigilije. Kaj se je tu
zgodilo, kaj je bil vzrok tega molka, to moramo občutiti,
Ne, danes ne smemo se zdeti otožni –
iz tega moramo izhajati, da razumemo vso grozovitost
in brezupnost te smrti. Vsi so razočarani. Učenci so se
vstajenjska nedelja je, nova pomlad!
večinoma razbežali, šli so domov v misli, da so nasedli
Vrtovi in skale dehtijo od rož,
krivemu preroku. To je pretres, ki potrebuje molk, molk
ki v križa nočeh jih vsadila je nada.
velike sobote. Kot nam prikazujeta Sveto pismo in nauk
Cerkve, pa Jezus sam v tem času ni nedejaven. Na veliko
Naš ljubljeni Jezus se z groba je vrnil,
soboto je rečeno, da je Jezus stopil v kraljestvo smrti,
premagal je smrt in okove peklá.
prej smo rekli: šel je pred pekel. Zares je zdaj stopil še
Nič več se zajedal v srcé ne bo trn
veliko niže kot prejšnji dan na križu – v zadnjo temo sveta
nesmisla življenja brez upanja Raja.
in vsega, kar obstaja. Zares je stopil v skrajno globino,
v izgubljenost ljudi in ljudstev. Ničemur se ni ognil, ko
Do smrti ne Križu nas ljubil je Jezus,
je za nas vse prevzel našo grešnost, kot pravi apostol
do groba, ki níkdo ni bil mu ušel.
Pavel. Na vse strani in vsepovsod je stopil, posebej tudi
V zapestjih, na nogi svetlika se vrez –
do ljudi, ki so živeli pred njim, do verskih očakov. Izročilo
o rane Ljubezni, o vrelci veselja!
se ne obotavlja reči, da je v kraljestvu smrti tako rekoč
odprl ječe dotedanjega sveta, odprl vsa vrata, da je
vse odprto odrešenju. To je zelo velika tolažba, tolažba velike sobote. Jezus Kristus je stopil v vso brezdanjost
našega sveta.
Smrt ni le telesna smrt: Kristus je stopil tudi v brezno sovraštva, greha, brezobzirnosti, sebičnosti, ubijanja.
In iz te globočine prihaja z vstajenjem nam naproti. To slišimo
v velikonočni hvalnici “Exsultet – Vzraduj se”, tej stari čudoviti
pesmi: Kristus je zdrobil spone smrti, pregnal je temo noči, da
je postala svetla kot beli dan. Prav zato se moremo veseliti,
ker ni ostal mrtev, temveč nam nov prihaja naproti. S svojim
nastopom nam kaže, da je resnično navzoč v našem svetu
in ga more na novo usmerjati.

NAŠ LJUBLJENI JEZUS
SE Z GROBA JE VRNIL

Za to pa potrebuje tudi nas, za to bi rad pričevalcev. Rad bi,
da smo njegovi sli, da hitimo na vse strani in o tem poročamo:
tako kot so bile žene in apostoli že v prvih urah po novici o
vstajenju poslani po vsem svetu.

Vstajenje – Raffael Sanzio
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Biti pričevalci: k temu spada tudi, da sprejmemo sveti krst
ali da svoj lastni krst obnovimo. Saj je krst zakrament, znamenje, da smo vključeni v njegovo smrt in njegovo vstajenje;
da prestajamo z njim vse, kar je On pretrpel in prestal. Tako
postanemo tudi njegovi učenci, njegovi prijatelji, njegovi
oznanjevalci, ki gredo po vsem svetu, da oznanjajo to veselo
oznanilo vsem ljudem. Na svetu ni ne časa ne kraja, naj bo
še tako slab, kjer On ne bi mogel zbuditi upanja in utrditi
zaupanja. Čeprav se na našem svetu vedno spet dogaja zlo,
ga On vendar v temelju usmerja k dobremu. Kristusove rane
so znamenje neštetih ran in razdvojenosti našega sveta – on
pa je vstali Gospod.
2009 – AM – APRIL

NEDELJSKE MISLI
5. april
cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
KRISTUSOVO TRPLJENJE
Mr 14,1 – 15,47
Za mlade Cerkve, v katerih so novozavezni spisi na
stajali, je bilo bistvene važnosti poudariti zgodovinsko
resničnost Kristusovega trpljenja in smrti. To doka
zuje ime rimskega upravitelja, ki nam daje možnost,
da vsaj približno opredelimo čas Kristusove smrti. V
Markovem pasijonu je Kristusova podoba še vedno
v začetnem stadiju izpovedi vere prvih kristjanov.
Niso še uspeli zliti v eno njegovo človeško in božjo
naravo: obe stojita nekako ena poleg druge. Njegov
krik: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« ovira,
da bi videli blesk in zmagoslavje njegovega božanstva.
Dobra je opredelitev, kakšna je razlika med zapadno
in vzhodno Cerkvijo: zapadni kristjani žive in molijo v
nekakšni “božični Cerkvi”, vzhodna Cerkev pa razmiš
lja in trpi v “velikonočni Cerkvi”. Če pomislimo, da
mnogi “kristjani”, ki niti za veliko noč ne prestopijo
cerkvenega praga, božič na veliko praznujejo, potem se
upravičeno sprašujemo, ali je naša vera res usmerjena
v bistvo našega odrešenja: v Kristusovo trpljenje, smrt
in vstajenje. Sicer je pa res, da brez božiča ne bi bilo
velike noči, da je božič ves usmerjen v veliko noč in da
je brez velike noči praznovanje božiča zgolj folklora.
V velikem tednu moramo začeti prav vrednotiti veliko
noč in branje pasijona je prava prilika za to.
12. april
velika noč Gospodovega vstajenja
TRPLJENJE IN VSTAJENJE JE BILO POTREBNO
Jn 20,1-9
Ob evangeljskem opisu Petra in “drugega učenca”,
ki tekla gledat prazen grob, se postavljata dve vprašanji.
Prvo je, zakaj tisti “drugi učenec” ni označen z imenom.
Pač zato, ker je pisec evangelija, ki zaradi skromnosti
ni hotel navesti svojega imena. Drugo vprašanje pa je,
kaj sploh dokazuje prazen grob, saj je v obeh apostolih
najprej povzročil osuplost in celo strah. Toda osuplost
in strah sta povzročila slutnjo, da je posredi Božji
poseg, saj sta povezala prazni grob s prejšnjimi dogodki
in napovedmi, ki so bili prej vsak zase nerazumljivi,
zdaj pa se nenadoma kot mozaik začnejo povezovati
v smiselno celoto, ki jo vsako nadaljnje obvestilo (na
primer srečanje Jezusa in dveh učencev na poti v
Emavs) bolj razjasni, dokler je dokončno ne potrdi
prikazen Vstalega. Tako je tudi z vero pri človeku:
dokler gledamo samo posamezne resnice in zahteve
vere, je lahko vsaka izmed njih nerazumljiva ali celo
nesmiselna. Šele ko jih povežemo v celoto, smo zmožni
dojeti smisel vere. In to je vzrok, da je treba v veri stalno
rasti. Rast je pa nemogoča, če se za izobrazbo v svoji ve
ri ne pobrigamo. Spoznavanje vere ni samo za otroke,
ampak je dolžnost vsakega vernika do smrti.
2009 – AM – APRIL

19. april
2. velikonočna – nedelja Božjega usmiljenja
ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 20,19-31
Pripoved o prikazovanjih Vstalega apostolom in zgod
ba o “nevernem” Tomažu je višek velikonočnega sporočila
v Janezovem evangeliju. Pravzaprav bi morali biti Tomažu
hvaležni za njegovo “nevero”, saj boljšega dokaza za
vstajenje pač ne bi mogli dobiti. Poleg tega pa nam ta
pripoved pove marsikaj o življenju po vstajenju: Kri
stusovo telo ima vse zunanje znake kot prej, poznajo
se celo rane, vendar je popolnoma drugačno, saj ni
podvrženo nobenim zakonom fizike. Ne vežeta ga ne
čas ne prostor, ker živi izven obojega. Lahko se pojavi
kjerkoli in kadarkoli, tudi na več krajih istočasno. Ma
terialne ovire zanj ne obstojajo, saj lahko vstopi skozi
zaprta vrata. Lahko uživa hrano, kot je to storil vpričo
apostolov, da bi jim pregnal vsak sum o svoji resnični
navzočnosti, vendar mu hrana ni potrebna. Zanimivo
je, da znani torinski prt z odtisom telesa, ki po vseh
znakih odgovarja Kristusovemu, kaže znake, da se je
tam dogajalo nekaj, kar se z nam znanimi fizikalnimi za
koni sploh ne da razložiti. Skratka, to ni samo pripoved
o vstalem Kristusu, ampak je obenem tudi napoved,
kaj čaka učence in z njimi tudi nas po smrti: vstajenje
v novem telesu, medtem ko se bo dosedanje telo spre
menilo v prah kot odvržena obleka. Človek v tem novo
telesu enako kot Kristus ne živi več v času in prostoru,
ampak v bivanju, ki si ga ne moremo predstavljati in
lahko vanj samo verujemo.
26. april
3. velikonočna nedelja
DOUMELI SO PISMA
Lk 24,35-48
Po Lukovem evangeliju naj bi Jezusovemu prika
zanju apostolom in »tistim, ki so bili z njimi«, takoj
po povratku dveh učencev iz Emavsa, neposredno sle
dil vnebohod nekje na potu proti Betaniji, kar se ne
sklada z drugimi poročili, ki navajajo štiridesetdnevni
presledek. Evangelist je imel v mislih vse kaj drugega,
kot pa pisati neko kroniko, pa tudi sam ni bil zraven.
Njegov namen je: ne glede na težave, ki so jih z vero
v vstajenje imeli ne le prvi kristjani, ampak celo sami
apostoli, je njihova prva naloga pričevanje o vstajenju,
ki je temelj vere, kar je pozneje apostol Pavel izrazil s
svojim zatrdilom, da je prazno njegovo oznanjevanje
in prazna vera kristjanov, če Kristus ni res vstal. K
temu pričevanju o vstajenju spadajo vsa evangelijska
poročila o prikazovanjih Vstalega Mariji Magdaleni in
drugim učencem, ki pa le niso popolnoma razpršila
njihove negotovosti. Potrebna je vera, ki ni preprosta
matematika, kjer je enkrat ena ena (razen pri komu
nistih in pri njihovih idejnih naslednikih, ki poznajo
toliko resnic, kolikor jim jih vsak hip prav pride). Vera
je milost in tveganje pričevanja, in to Cerkev vedno
počne, tudi za ceno bolečih reform v sami sebi. Te
reforme, ki jih lahko zasledimo večkrat v zgodovini
– pomislimo samo na II. vatikanski koncil (1958-1965)
– ohranjajo Cerkev vedno mlado.
75

Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
nadaljevanje

Kadar pri Barijcih kdo umrje, pograbi eden izmed
moških sulico, jo vihti, dirja okoli koče in kriči, da bi  
prepodil zle duhove. Vse hiti skupaj, tarna in vpije.
Pred kočo takoj začno kopati jamo in pošljejo vabit
sorodnike. Ti pridejo, ko je mrlič že v zemlji. Grob po
sipljejo s peskom, se mečejo nanj in ponavljajo žalne
vzklike in speve. Potem si odstrižejo lase. Za žalovanje

pa hočejo biti dobro pogoščeni.
Take so bile razmere med črnci ob Belem Nilu,
ko so Knoblehar in njegovi misijonarji delovali med
njimi. Od takrat je poteklo že več kot sto let. Mnogo
se je spremenilo, kultura in civilizacija sta se približali
tudi tem deželam. Marsikaj pa je ostalo še tako, kakor
je bilo takrat.

PROTI KARTUMU
Na spomlad leta 1847 se je Knoblehar poslovil od
Gházirja, p. Ryllo pa od Beiruta. Zapustila sta deželo
Libanon in katoliški, maronitski del njenega prebival
stva in spet romala v Sveto deželo. Vinco je bil že neko
liko prej odpotoval tja. V Sveti deželi so se dobili.
Iz pristanišča Jafe so se peljali z ladjo v Egipt, v
Aleksandrijo, ki je že takrat imela precej evropsko lice.
Apostolski vikar Guasco, ki se je bil zelo prizadeval za

Sončni zahod nad Aleksandrijo

ustanovitev vzhodnosudanskega misijona, jih je lju
beznivo sprejel in jim v marsičem pomagal. Nastanili so
se pri frančiškanih. Odkar je bil Mohamed Ali razglasil
za svobodne Egipčane versko prostost, so se na več
krajih Egipta naselil frančiškani. Skoraj vsi so bili iz
Avstrije. Naši trije misijonarji so za trdno pričakovali,
da bodo že v drugi polovici junija odpotovali proti
Kartumu. So pa morali dolgo čakati.
Knoblehar je pisal prijatelju Partlju (Ilirski list 1847,
št. 80): »Moje sedanje razmere mi ne dovolijo odkrito
in obširno Vam pisati o raznih spletkah, ki so jih stkali
zoper misijon.« Novice so pa prinesle v 46. številki
istega leta 1847 drugo Knobleharjevo pismo iz Alek
sandrije, ki v njem pravi: »Sporočili so nam (iz Rima),
da sploh ne bomo mogli iti na zaželeno pot in da se je
prevzvišeni škof (Casolani) celo odpovedal svojemu
vikariatu, ker se temu zamisleku stavi toliko zadržkov.
To sporočilo nam je prizadejalo neizrekljivo žalost.«
Kaj se je zgodilo?
Zanimanje za srednjeafriški misijon je bilo zelo
veliko, tudi iz politično-gospodarkih ozirov, kakor
bomo videli. Kongregacija je pisala 8. marca 1847 p.
Ryllu v Aleksandrijo, da se v Rimu o afriškem misijonu
»celo preveč govori«. Mnogi so bili zanj, nekateri pa
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proti njemu, češ da bo čas za spreobračanje sudanskih
črncev šele takrat prišel, ko bo zavladala nad njimi
kakšna evropska velesila in jim prinesla osebno var
nost, red in začetek omike. Protivniki nameravanega
misijona so opozarjali še na druge težave. Preplašiti se
je dal tudi škof Casolani in se kar ni mogel odločiti, da
se odpelje z Malte.
Da se je pomišljal se vidi že iz kratkega pisma, ki
mu ga je Kongregacija pisala na Malto 10. septembra
1846. Poslal ji je bil več pisem. V enem je celo predlagal
nekega opata Serrao, naj bi šel namesto njega v Afriko.
Vendar so v Rimu še vedno pričakovali, da bo šel on.
Dne 10. januarja 1847 je Kongregacija za širjenje
vere pisala Casolaniju, kako da je še zmerom na Malti.
Naj vendar čimprej odpotuje. – Poprej je Casolani mislil
poslati pet mladih Maltežanov v ghazirski zavod, da se
pripravijo za vzhodnosudanski misijon. V tem pismu
mu pa Kongregacija veleva, naj jih še ne pošilja, ker bo
treba šele tam ugotoviti, ali sploh kaže začeti z rednim
misijonskim delom. Svojim trem misijonarjem naj brž
podeli potrebne cerkvene pravice, če bodo morali na
raznih krajih dalj časa čakati na odhod. – Podobno
pismo mu je Kongregacija pislala 10. marca. Začudeno
ga vprašuje, kako da še ni odpotoval. Izreka mu svoje
nezadovoljstvo, zlasti ker je apostolski vikar Abesinije
Viljem Massaia poslal o razmerah v Sudanu ugodna
poročila. Ukazuje mu, naj gre brez odlašanja izpolnit
svojo sveto dolžnost.
Škof Casolani je pa še vedno vztrajal pri mnenju, da
v Sudanu še ne kaže začeti z misijonom. Dne 25. marca
1847 se je apostolskemu vikarstvu odpovedal. Prosil je
Kongregacijo, naj imenuje drugega.
Mudilo se je, zato je Kongregacija imenovala p. Rylla
za provikarja. Papež Pij IX. je 18. aprila 1847 ustno v av
dienci potrdil imenovanje in podelil p. Ryllu vse prav
ice apostolskega vikarja, razen tistih, ki so vezane na
škofovsko posvečenje. Dne 22. aprila je Kongregacija
obvestila o tem jezuitskega vrhovnega predstojnika p.
Roothaana v Rimu.
Dva dni nato pa je Kongregacija sporočila p. Root
haanu, da je papež podelil p. Ryllu pravice apostolske
ga provikarja le začasno in pogojno, ker Casolanijeve
odpovedi še ni uradno sprejel.
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brali smo...
JERUZALEM — Apostolski delegat v Jeruzalemu, nad
škof Antonio Franco, je v sredo, 21. januarja, obiskal
Gazo, da bi centrom za pomoč katoličanom izročil kot
papežev odposlanec potrebna sredstva..
VATIKAN — Sveti sedež je dobil svoj kanal na spletni
strani YouTube (htpp://www.youtube.com/vatican),
kjer si je mogoče ogledati video posnetke papeževih
govorov in vatikanske novice v angleškem, nemškem,
španskem in italijanskem jeziku.
CARACAS — Neznanci so 19. januarja pred apostolsko
nunciaturo v Caracasu v Venezueli odvrgli pet sol
zilnih bomb. Podoben napad se je zgodil že 14. febru
arja lani v času, ko je škofovska konferenca opozorila na
povečanje nasilja v državi in pozvala k miru in dialogu.
WASHINGTON — Od leta 1974 vsakega 22. januarja na
tisoče ljudi prihaja v Washington, da se udeleže “po
hoda za življenje”. Tedaj je namreč tamkajšnje vrhovno
sodišče legaliziralo splav.
CIUDAD DE MEXICO — Triinšestdesetim indijanskim
jezikom, ki jih v Mehiki govori najmanj deset milijonov
prebivalcev, grozi izumrtje, če država ne bo začela iz
vajati politike zaščite kulturne in jezikovne raznolikosti v
državi. Najbolj so ogroženi jeziki seri, papago in cochimi,
ki jih govori vse manj prebivalcev na severu Mehike.
PARIZ — Človeštvo pridela toliko smeti kot žita (dve
milijardi ton) in železa (milijarda ton) skupaj, ugot
avlja francoska družba za gospodarjenje z odpadki Veolia
Propreté. Največ mestnih smeti, po 200 milijonov ton,
pridelajo Američani in Evropejci, sledi pa Kitajska s 170
milijoni ton. Povprečen prebivalec ameriškega mesta na
leto pridela 700 kilogramov odpadkov, medtem ko jih v
Indiji manj kot 150 kilogramov.
WASHINGTON — Znanstveniki so na Grenlandiji odkrili
3,8 milijarde let stare skale, ki naj bi bile najstarejši
del zemeljske skorje. Skale so vulkanskega izvora, njihova
starost pa naj bi pripomogla k razumevanju, kdaj je prišlo
do tektonskega premikanja.
BUENOS AIRES — Najhujša suša v zadnjih 100 letih, ki
je prizadela srednji zapad Argentine, bo zmanjšala pri
delek koruze za najmanj 26%. Argenitna je z 18 mili
joni ton drugi največji izvoznik koruze na svetu za ZDA.
BUENOS AIRES — Na pašnikih blizu lagune El Palmar
so prišli na dan ostanki kosti, ustni puhalniki in drugi
predmeti, ki so po mnenju strokovnjakov pripadali kul
turi Abiponov pred 1.500 do 2.000 leti.
KAIRO — V mrtvaškem mestu Saqqara južno of Kaira
so našli mrtvaško celico, verjetno iz časa Starega
kraljestva (4300 pred Kr.). Celica je bila koncu hodnika
v globini 11 metrov, v njej pa je bilo 30 mumij, ki pripadajo
raznim razdobjem faraonskega časa.
ANTANANARIVE — Slovensko-argentinski misijonar
na Madagaskarju Pedro Opeka je poslal novico o hudih
nemirih in izgredih v glavnem mestu Antananarive.
Protestniki so povzročili veliko gmotno škodo (požigali
so po mestu, ropali zasebne trgovine …), bilo je več deset
mrtvih in na stotine ranjenih. Reveži so na ta način izrazili
svojo jezo zaradi revščine, politične korupcije, brezposel
nosti, pomanjkanja demokracije.
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MÜNCHEN — Nemški cerkveni pravnik p. Stephan
Haering je papežev preklic izobčenja štirih lefebv
rovskih škofov ocenil kot vmesni korak, ki pa ne velja
za celotno duhovniško bratstvo Pija X. Njegovi člani so še
vedno suspendirani, kar pomeni, da ne smejo maševati in
deliti zakramentov. Člani bodo za dokončno rehabilita
cijo morali sprejeti nauk katoliške Cerkve, h kateremu
spadajo tudi temeljni odloki drugega vatikanskega
koncila o svobodi vesti in ekumenizmu.
MÜNCHEN — Dunajski pastoralist prof. Paul M. Zulehner je v pogovoru za revijo Gemeinde kreativ povedal, da
v Cerkvi še vedno ni dovolj ovrednotena vloga laikov
oziroma ti po njegovem uživajo premalo spoštovanja.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je v nagovoru turškim
katoliškim škofom 2. februarja turške oblasti pozval,
naj pravno priznajo katoliško Cerkev v Turčiji ter
svojim državljanom in verskim skupnostim zagotovijo
svobodo izpovedovanja vere.
SKOPJE — V rojstnem kraju bl. matere Terezije so
odprli hišo, v kateri sta kapela in muzej, posvečena
življenju in delu ustanoviteljice misijonark ljubez
ni do bližnjega. Postavili so jo na kraju, kjer je bila do
katastrofalnega potresa leta 1963 katoliška stolnica.
LIMA — Popolnoma ohranjen grob z ostanki kosti neke
ga otroka in tri keramične posode kulture Gallinazo
izpred 2.500 let so našli v Ventarrónu, 700 km sever
no od Lime, kjer je bila zibelka preinkovske kulture
Mochica. Gallinazo je bila še starejša od nje. Njej pripada
leta 1987 odkrit “Kraljevski grob gospoda iz Sipána”, ki
ga imenujejo “ameriški Tutankamon”, in velja za najlepši
ameriški grobni spomenik.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 12. februarja, ko
je sprejel vodilne predstavnike judovskih organizacij v
ZDA, odločno obsodil vsako zanikanje holokavsta.
Ponovil je prošnjo po odpuščanju, ki jo je leta 2000 pri
zidu objokovanja v Jeruzalemu izrekel njegov predhod
nik papež Janez Pavel II. Poudaril je, da se mora Cerkev
odločno upreti vsakemu sovraštvu do Judov.
MADRID — Predsednik španske vlade Jose Luis Rodriguez Zapatero je papeža Benedikta XVI. povabil,
naj leta 2010, ko bodo v Santiagu de Compostela
(Komposteli) praznovali sveto leto, poroma v to
osrednje špansko božjepotno svetišče.
NEW DELHI — Singapurski dnevnik The Straits Times
je poročal, da se je pred sodiščem znašlo deset moških,
obtoženih posilstva redovnice med množičnimi
protikrščanskimi demonstracijami in izgredi radikal
nih hindujcev v lanskem letu v indijski zvezni državi
Orissa. Dva od posiljevalcev je redovnica ob soočenju
prepoznala.
MADRID — Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio
Bertone, ki se je v Španiji mudil na povabilo tamkajšnje
škofovske konference, je ostro obsodil načrtovano
liberalizacijo zakona o splavu v Španiji. V govoru
španskim škofom je poudaril, da je zakonska zveza med
možem in ženo temelj družine, špansko vlado pa je opo
zoril, naj naredi vse, da se nobena od nosečih žena ne bo
čutila prisiljena narediti splav.
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Niko Kuret

veliki četrtek

Odločba o prenovljenem praznovanju velikega
tedna je premaknila slovesno mašo velikega četrtka
na večerno uro. S tem je prizadela stari red in z njim
zvezane navade. Po starem je dopoldnde vse, kar ni
moglo k službi božji, čakalo, da zapoje farni zvon. Ogla
sil se je, ko je duhovnik pred
oltarjem zapel slovesno
“glorijo”. Nato pa je zvon
utihnil za tri dni, do so
bote. Z njim vred so utihni
li tudi vsi zvonci in zvončki
v cerkvi, orgle so prenehale in se niso več oglasile
do glorije na veliko soboto. Ljudska govorica je me
nila, da na veliki četrtek po gloriji »orgle zavežejo«,
zvonovi pa da »odlete v Rim na božjo pot« ali »k
svetemu Očetu po blagoslov«, vrvi da same ostanejo
v zvoniku. Na Dolenjskem in Štajerskem pravijo, da
utihnejo zvonovi zaradi Jezusove smrti, »ker so Bogec
umrli«, kakor lepo povedo v Slovenskih goricah. Po
starem so zvonovi odleteli v četrtek in se spet vrnili v
soboto zjutraj, po novem odletijo šele zvečer in se tudi
vrnejo šele na noč. Marsikje na Slovenskem, tako okoli
Vižmarij pri Ljubljani, se ljudje boje umreti v velikem
tednu, ker jim tedaj ne more zvoniti.
Premolk zvonov je pomenil za naše prednike pretre
sljiv dogodek, ki so nanj navezali vrsto šeg in verovanj.
V Istri (Korte) so verniki, ko so se med mašo poslednjič
oglasili zvonovi, na polju ali kjerkoli so bili, pokleknili,
se pokrižali in poljubili zemljo, ker je »Bog umrl in so
ga položili vanjo...«
Namesto zvonov se v drugi polovici velikega tedna
oglaša z zvonika velika raglja. Če kje v Kostelu nimajo
raglje, “regétca”, zbijejo nekaj desak in tolčejo po njih.
Ragljanje je bilo od nekdaj tudi veliko veselje fantičev,
ki od njih nobeden ni hotel biti brez raglje. To ropotálo
ima na Slovenskem različna imena: brenča, v Ziljski
dolini ropotec ali ropotulja, v rateškem koncu drglja,
v Beli Krajini klepétec ali klepetálo, v Kostelu regétec,
v Trstu drdlca, na Vipavskem drdra ali repetúlja, na
Kobariškem klepetálo ali brlívka (brnívka), na Cerk
ljanskem hrestalca, v Brdih klepetalec, v Beneški Slo
veniji klepetec ali crlevka, v Nadiški dolini še posebej
škrtálca, štrgótec, škrtáča, brlinka, drečála, klapotála, na
Koroškem, v Rožu in Gurah ropotélca, v Podjuni klépra.
Ponekod so opravljali mali regljači kar posebno službo.
Niso ragljali samo med večernicami v cerkvi in zunaj,

marveč so oznanjali z ragljami tudi dnevne ure. Takšna
je bila navada v Tržiču na Gorenjskem, kjer v zvoniku
niso imeli stolpne raglje. Stoletja so jo nadomeščali
dečki-ragljarji. Cela četa se jih je zbrala ob določenem
času pred cerkvijo in so od ondod v vrstah korakali
po vseh mestnih ulicah pa naznanjali ljudem čas mo
litve. Imeli so raznovrstne raglje. Nekatere so imele
obliko križa. Na takšni raglji je bil pritrjen jermen, da
si je otrok ragljo
obesil okoli vratu
ali pa čez ramo.
Vreteno so vrteli
z roko. Regljali so
v taktu. Dr, dr, drr
– je donelo daleč
naokrog. Četo re
gljarjev so vodili
ministrantje. Zelo
zgodnji so bili na
veliki petek in na
veliko soboto, ko so »naznanjali dan« – zbrali so se že
pred četrto uro zjutraj. Po jutranjem obhodu so pri
Udamulneku pogostili vsakega z velikim kosom kruha
in kozarcem rdeče češminove vode. Posebno veseli so
bili, če je kaj priletelo iz oken v kaplaniji. – Podobno
so otroci z ragljami naznanjali ure na Spodnjem
Koroškem (Dravograd). Hodili so od hiše do hiše z
ropotci, pa ropotali zjutraj, opoldne in zvečer. Pri tem
so se oglašali z raznimi, deloma hudomušnimi reki. Na
veliki petek so klicali: »Ura je štiri odbila, vstanite in
šarteljne pecite!« Gospodinje so se tem svojevrstnim
kolednikom rade oddolžile na veliko noč s posebnim
darom.
Glas ragelj dá znamenje za začetek vélikega posta. V
Kostelu sploh pravijo, da z regetanjem »post tolčejo«.
Po domovih se je včasih na veliki četrtek začela tišina.
Ni bilo glasnega govorjenja, kaj šele smeha, vpitja ali
žvižganja. Na Notranjskem in Štajerskem so matere kro
tile otroke, ker da je »Bogek umrl« ali ker da – kakor po
štajersko pravijo – »mrtvi Bogec spijo«. Na Dolenjskem
v teh svetih dneh ne sme nihče žvižgati, ker so baje
vragovi od veselja žvižgali, ko je Judež Kristusa izdal;
zato da bo tistega, ki te dni, zlasti na veliki petek žvižga,
vrag vzel. Resnobo velikega petka je preneslo ljudstvo
na vse petke v letu – po vsem Slovenskem je razširjena
vera, da se v nedeljo joka, kdor se v petek smeje…

obljuba novega neba in nove zemlje
Človek se v nasprotju z živaljo v svetu ne čuti povsem doma, ker ve, da je umrljiv. Sicer lahko izrivamo zavest o naši končnosti.
Naša družba ponuja celo vrsto mehanizmov za izrivanje: produkti za povečanje zmogljivosti, mladostnost, kozmetika so na trgovskem
višku. Toda konec pride. Neogibno. Ponudbe tega sveta ne morejo potešiti človekovega hrepenenja. Kot kristjani smemo upati v
to, da bo naše hrepenenje doseglo svojo pravico. Naše življenje se ne bo končalo. Obljubljena sta nam novo nebo in nova zemlja.
Porok za to je vstali Gospod. Njega smrt ni uničila. On je smrt premagal, da bomo živeli v polnosti luči.
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velika noč – praznik življenja
težki kamen
Na veliki petek je bilo treba Jezusovo truplo hitro
pokopati, ker se je na večer tega dne po judovski šegi
že začel počitek za nastopajočo soboto. Ob sobotah
pogrebi niso bili dovoljeni.
Medtem ko pripoveduje Janezov evangelij (Jn
19,38.41), da sta Jožef iz Arimateje in Nikodem mrtvo
Jezusovo truplo, počeščeno in v platnene povoje ovito,
položila v grob, skupaj z dišečimi mazili in z zmesjo
mire in aloe, poročata Markov in Lukov evangelij iz
izročila, da je zaradi naglice pri pogrebu maziljenje
odpadlo. Dalje pripovedujeta, da so tri žene, ki so z
Jezusom prišle iz Galileje, na velikonočno jutro šle
zgodaj h hrobu, da bi mrtvemu z maziljenjem trupla
izkazale poslednje dejanje pobožne ljubezni (Mr 16,18; Lk 24,1-12). Krščansko navdahnjena umetnost je to
pripoved večkrat upodabljala.
»Kdo bi nam mogel odvaliti kamen od vhoda v
grob?« (Mr 16,3) so si spotoma rekle žene – pozneje

so jih imenovali preprosto “tri Marije”. Težki kamen,
s kakršnimi so v Jezusovem času navadno zapirali
grobove, bi mogla premakniti komaj telesna moč več
mož. Vprašanje žena pove, da je bila taka teža zanje res
preobremenitev.
»Kdo nam bo odvalil kamen?« so se spraševale žene.
Še niso vedele, da je Bog sam odstranil kamen z vstajen
jem svojega Sina. Bremena, težka kakor velik kamen,
so naložena mnogim ljudem. Kamen pred Jezusovim
grobom jim bo z vidika krščanske vere znamenje za
težo njihovega življenjskega bremena: za breme žalosti
vseh neljubljenih in neuspešnih in še bolj za breme
greha in tiste smrti, ki je njegova podoba.
Bog je odstranil kamen s Kristusovega groba. Grob
ni kamen ni bil dokončni kamen življenja in smrti Sina
Božjega. Kdor veruje v Kristusovo vstajenje, ne more
svojega življenjskega bremena preprosto odvreči, nosi
pa ga lažje kakor tisti, ki tega upanja nima. Pogosto ga
božja milost dvigne in mu da krila zoper vso težo.

prazen grob
Vsi štirje evangeliji pripovedujejo, da so žene, ki jih
je Jezus pozneje kot Vstali srečal, našle njegov grob pra
zen, ko so v velikonočnem jutru prišle tja. Luka in Janez
poročata še, da so tudi Jezusovi učenci prišli h grobu
in da je bil prazen. Prazen grob pa sam še ni dokaz za
Jezusovo vstajenje. Trije evangelisti pripovedujejo zato
o angelih, ki so ženam razložili položaj: »Ne bojte se!
Vem, iščete Jezusa križanega. Ni ga tukaj, kajti vstal
je, kakor je rekel: Pridite in poglejte kraj, kjer je ležal.
Potem pojdite hitro k njegovim učencem jim recite:
Vstal je od mrtvih. Pred vami pojde v Galilejo, tam ga
boste videli. Povedal sem vam« (Mt 28,5-7).
V Janezovem evangeliju beremo, da sta Peter in
»drugi učenec« (to je pač Janez) – vznemirjena zaradi
novice, ki jo je prinesla Marija Magdalena, češ da je
Jezusov grob prazen – pohitela h grobu (Jn 20,3).
Peter je vstopil v grob. »Videl je ležati platnene povoje
in potni prtič, ki je ležal na Jezusovi glavi; vendar ni
bil pri platnenih povojih, marveč zvit na posebnem
mestu« (Jn 20,6-7). In evangelij nadaljuje: »Tedaj je šel
tudi drugi učenec, ki je prišel prvi h grobu, noter, videl
in veroval« (Jn 20,8).
Šele prikazovanja Vstalega ženam in učencem, so
dopolnila to začetno vero v vstajenje. Ko se Jezus v
vrtu, ki je obdajal grob, sreča z Marijo Magdaleno, ta
najprej misli, da je vrtnar. Reče mu: »Gospod, če si ga ti
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odnesel, povej, kam si ga dal. Potem ga bom jaz vzela«
(Jn 20,14-15). Jezus jo nagovori z imenom: »Marija!«
Tedaj se obrne k njemu in reče po hebrejsko: »Rabbuní,
to pomeni učenik« (Jn 20,16).
Čeprav prazen grob sam ne prispeva k velikonočni
veri, pa spada vendar k njenemu temelju, k celotni
povezavi “čudeža vseh Jezusovih čudežev”, k njegov
emu vstajenju. Verski strokovnjaki pravijo, da brez
možnega opozorila na dokazljivo prazen Jezusov grob
oznanjenje njegovega vstajenja v Jeruzalemu ne bi bilo
mogoče.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

Vročina in mraz, vetrovi in deževje
V dvajsetih stoletjih se izgled pokrajine ni kaj
dosti spremenil, zdi se pa, da se je podnebje spreme
nilo še manj. To je značilno sredozemsko podnebje z
občasnimi subtropskimi vplivi, ki so od zahoda proti
vzhodu vedno močnejši. To je podnebje poudarjenih
nasprotij, kot jih opisuje že Danielova knjiga v pesnitvi
o treh mladeničih, kjer se izmenjujeta vročina in mraz,
razgretost in zmrzal, rosa in ivje, deževje in veter, celo
sneg in led, ki v Palestini zares nista neznana in ju ni
najti samo na vrhovih Hermona.
To podnebje, kakršno poznamo mi in so ga izkušali
že Jezusovi sodobniki, je veliko dodalo očarljivosti Sve
te dežele. V zgodnjih jutrih so vsepovsod izbrani barvni
odtenki, ki gredo od bledovijoličaste do rumene, bolj
»rosni prsti zarje«, kakor jih je opeval Homer, kot pa

Leto je razdeljeno na dva ostro ločena letna časa:
dolgo poletje in zima običajne dolžine. Vmesna raz
dobja so prav kratka. Marca vzbrsti rastlinje. Tudi na

Pomlad v Sveti deželi

Palestinsko nočno nebo

»sivooka zora« Vergilovih pesnitev. Mrak je povsod
kratek, skoraj trenuten, tema pokrije pokrajino čim se
sonce skrije za obzorje. Noči so pa povsod pretanjeno
veličastne s svojim črnomodrim nebom, posejanim s
tolikimi zvezdami, da se človeku zdi, da vidi v višavah
plavati nekakšno megleno luč, noči s svojim globokim
molkom, ki ga prepreza tisoč majhnih šumov, z opoj
nim vonjem vroče zemlje in divjih rastlin, ki sta ga na
betlehemskem polju vdihavala Ruta in Booz.
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najbolj suhih področjih se tla za nekaj tednov pokrijejo
z zeleno preprogo, iz katere poganjajo divji tulipani in
gladiole, rumeni podleski in krvavordeče vetrnice. V
rodovitnih področjih je pomlad prekrasna, res vredna,
da jo opeva najbolj vzvišena od vseh ljubezenskih
pesnitev, Visoka pesem: »Glej, zima je minila, deževje
ponehalo, prešlo. Cvetice so se prikazale v deželi, čas
petja je prišel in glas grlice je
slišati v naši deželi. Smokva zori
svoje prve sadove in trte dehtijo
v cvetju…« (Vp 2,11-13).
To pa seveda ne pomeni, da
je vse v tem podnebju popolno
in da je vsa dežela raj. Povpreč
na temperatura 22,5° C (72,5°
F) za vse leto – mesečni mini
mum 15° C (59° F) in maksimum 25° C (77° F) – ne
odraža resničnosti. Nas splošno je Palestina dežela,
kjer oblačenje in kurjava ne povzročata težav, vendar
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so dnevne in letne razlike pogosto kar znatne. Med
polnočjo in poldnevom je včasih 40° razlike in noči so
pogosto tako mrzle, da je Postava nalagala upniku, da
mora zvečer vrniti dolžniku plašč, ki ga je bil zastavil.
Za mesec adar – od polovice februarja do polovice
marca – so imeli pregovor, da »ob zori vol drgeta od
mraza, opoldne pa išče senco figovega drevesa, da bi si
ohladil kožo«. Tudi razlike med enim in drugim letnim
časom so znatne. In samo po sebi je razumljivo, da
razčlenjenost ozemlja to še povečuje. Tako so pozimi
v tempeljskih preddvorih pobožnim molivcem bičale
obraze ledene kaplje, ki jih je nosil veter, medtem ko so
se v Jerihi bogatini udobno košatili v platnenih haljah.
In evangelij nam kaže Petra, ki je v neki aprilski noči
prišel na dvorišče velikega duhovnika, da bi kaj zvedel
o svojem učeniku, medtem ko se je skušal pogreti pri
žerjavnici. Nasprotno pa je na dnu Ghora poletje tako
razbeljeno – več kot 50° C (122° F) v senci – da je še
ob Mrtvem morju manj neznosno.
Tudi vetrovi so vse kaj drugega kot tiste mile sapice,
ki so jih imeli za Gospodov dih. Cenili so tiste z zapada
in jugozapada, ki so pihali jeseni, polni dobrodejnih
oblakov in ki so včasih poleti omilili vročino; toda
imeli so tudi sovražnike, ki so jih pogosto zaustavili.
Pozimi je bil to qadim, mrzel in suh vzhodni veter, ki
očisti zrak, da je kot kristal, toda zbije temperaturo
kar za 10° naenkrat. To je tisti, ki se zruši na Galilejo in

Hamzin

povzročil »nekakšen vrtinec«, katerem govori talmud
ska razprava Kilayim, ki je strah in groza ribičev in ob
katerem so Simon in njegovi tovariši bili prepričani, da
jim bije zadnja ura. Pa je še hujše: to je hamzin, veter iz
puščave, brat afriškega samuma, ki lomi noge in roke
ljudi, napolni ozračje z gosto sivino in v enem dnevu
posuši polja za cele mesece.
Tudi deževje je daleč od tega, da bi bilo zares za
dovoljivo. Da ne bomo zlobni: številke kažejo tako
povprečje, kot je v mnogih sredozemskih deželah:
400 milimetrov dežja na leto, v galilejskih višavah pa
več kot 600… Toda ta voda pade v nekaj dneh, skoraj
vsa v oktobru in marcu, in to v obliki divjih nalivov,
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o katerih govori evangelij, ki napolnijo vadije v nekaj
minutah in lahko odnesejo hišo, če njeni temelji niso
dovolj trdni. V celoti pa ne izpolnijo upanja. Če jih ni,
posebno tistih poznih spomladanskih, potem je to
poguba. Tudi Judje v Kristusovem času so se zadnji
večer šotorskega praznika vzpenjali na griče in tera
se, da bi videli, v katero smer gre dim iz templja, saj

Jakobov vodnjak

so verjeli, da bo to nezmotljivo pokazalo, če bo leto
deževno ali ne. Samo po sebi je razumljivo, da v Ghoru,
kamor zahodni vetrovi sploh ne pridejo, dežja skoraj ni,
in edina uporabna voda je iz Jordana ali iz izvirkov. V
depresiji Mrtvega morja pa ne le, da ne dežuje, ampak
vsako leto izhlapi 15 metrov debela plast vode, kar je
enaka količina, kot jo prinese vanj Jordan. To razloži
visoko vsebnost soli v tej čudni tekočini.
Problem vode je torej v tej deželi suhih in razpo
kanih tal resen, pred dva tisoč leti pa je bil še hujši, saj
še ni bilo velikih del, ki jih je Izrael dokončal za njegovo
rešitev. Zato ni čudno, da opevanje vode zavzema kar
lep kos Svetega pisma: »Vrtni vrelec, studenec žive
vode, ki dere z Libanona,« pravi zaročenec o svoji lju
bljeni v Visoki pesmi (4,15); in prastara hvalnica, ki
jo je sprejela 4. Mojzesova knjiga: »Vodnjak, ki so ga
izkopali knezi, ki so ga izsekali prvaki ljudstva z žezlom,
s svojimi palicami« (4 Mz 21,18). In ni slučajno, da je
prerok Ezekiel v opisovanju veličastja mesijanskih
časov napovedal reko, ki bo tekla iz srca templja proti
Mrtvemu morju in ga ozdravila (Ezk 47,1-8) ter da je
Jezus Samarijanki, ki ji je razodel, da je on Mesija, svoje
oznanilo odrešenja primerjal »živi vodi« (Jn 4,10). Da
bi zagotovili dragoceno tekočino ljudem, živalim in
poljem, je bilo treba izkopati številne vodnjake in
skrbno pripeljati vodo iz studencev in potokov v vasi.
V Kristusovem času je to obstojalo že dolgo – od časov
kraljev – in Judje so bili ponosni, da jim ni bilo treba
kot Egipčanom po besedah 5. Mojzesove knjige »na
makati z nogami« (5 Mz 11,10). Treba je pa bilo posta
viti stroge predpise, da so vodo uporabljali zmerno. V
vsaki vasi je bil določen “vodnjakar”, ki je ob določeni
uri odpiral zapornice. In tedaj so prihitele ženske z
vrči na glavah.
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P. Anzelm Grün

angeli za danes

angel ohranjevanja
Ohranjati pomeni tudi obvarovati, obdržati v spo
minu. To se pravi, da moramo pozorno in obzirno
ravnati z vsem, kar doživljamo, kar slišimo, kar vidimo
in spoznamo. Prv v današnjem času, ko je vse tako bež
no, potrebujemo angela ohranjanja, ne zato da bi nas
priklenil na preteklost, ampak da v mrzlični naglici
življenja ne bi izgubili zaklada doživetega. V času, ko
tako hitro živimo, kaj kmalu
izgubimo iz oči, kar smo
videli. Prehajamo od enega
vtisa k drugemu. A tako v nas
ne more nič rasti. Čutimo
se raztrgane. Ne moremo
uživati, kar smo doživeli.
Mnogi ljudje danes niso spo
sobni intenzivno živeti v
sedanjosti, začutiti to, kar
doživljajo. Tako potrebujejo
vedno močnejše vzpodbude
od zunaj, da sploh lahko
čutijo sami sebe.
Zgodnji menihi so razvili
metodo, ki jim je omogočala
živeti povsem v sedanjosti.
To je bila metoda medita
cije, ali ruminatio, kot so jo
imenovali. Latinski glagol
ruminari pomeni prežvekovati, premlevati. Vzeli so
torej besede iz Svetega pisma ter jih v ustih premle
vali. Ponavljali so jih v svojem srcu, jih motrili, jih
znova in znova pogledali, si to besedo ogledovali z
vseh strani. Tako so se lahko z eno besedo iz Svetega
pisma ukvarjali dneve in dneve. In tako je beseda v njih
postala meso. Preobrazila se je. Dajala jim je oporo v
nemiru njihovega duha in trušču sveta. In usposobila
jih je, da so se lahko popolnoma potopili v trenutek.
Zanje ni bilo ničesar važnejšega kot biti navzoč pred
pričujočim Bogom.
Znan je lep izrek puščavskih očetov, ki naše ravna
Benedikt XVI.

nje z besedo primerja z obnašanjem konja in kamele.
Kamela se zadovolji z malo hrane, ki jo vedno znova
prežvekuje. Konj pa potrebuje veliko krme. Nikoli se ne
nasiti. Oče Anton nas opominja, naj z božjo besedo ne
ravnamo kot konji, ampak kot kamele. Naj ne tlačimo
nenasitno vase vedno novega, ampak naj tisto malo,
kar smo slišali in brali, ohranimo v svojem srcu. To
nas lahko spremeni. Od tega lahko tedaj živimo. Diet
rich Bonhoeffer piše, kako si je v zaporu v Teglu živo
obujal spomine, ki so mu potem bili v samoti jetniške
celice vir luči in upanja. Znal je v svojem srcu ohraniti
srečanja, doživetja pri božji službi, kakšnem koncertu
in od tega živeti v hladnem času. Njegova sposobnost
ohraniti zdravilne besede in izkušnje, je odgovor na
vprašanje pesnika Hölderlina, ki toži: »Gorje meni, kje
bom vzel rože, ko bo zima, kje sončno luč?« Ohranil
je rože svojega izkustva Boga, tako da so lahko cve
tele tudi v nerodovitni pustinji brutalnih nacističnih
krvnikov. In ohranil je sončne žarke v svojem srcu, da
ga hlad nedostopnih ljudi ni mogel ogrožati.
Angel ohranjanja te ne želi popeljati v nazadnjaško
držo, niti v beg pred sedanjostjo. Nasprotno, rad bi te
pripravil do tega, da bi to, kar si dragocenega doživel,
varoval in obvaroval ter shranil kot dragocen zaklad,
ki ga boš lahko vedno znova občudoval. To bo tvoje
mu življenju dajalo globino in bogastvo. Zmogel boš
zdržati v okoliščinah, ki niso rožnate. Lahko boš hodil
tudi po pustinji, ne da bi umrl od žeje. Kdor ne zna
ohranjati, potrebuje vedno novo tolažbo, novo hrano,
nova doživetja, da lahko čuti življenje v sebi. Zmožnost
ohranjanja pa me ohrani živega tudi tam, kjer sem odre
zan od življenja, ko doživljam neuspehe, ko nemočen
obstanem.
Želim ti, da te angel ohranjanja usposobi, da boš
mogel vsak trenutek živeti polno življenje. Naj ti podari
Friderikovo sposobnost, o katerem otroška pravljica
pripoveduje, da je poleti v svojem srcu zbiral sončne
žarke in živahne barve cvetlic, da je lahko pozimi od
tega živel.

SVETI PAVEL
Pavel in dvanajsteri

Kakšni so bili odnosi, ki so vladali med sv. Pavlom
in apostoli? Predvsem jih je vedno označevalo globoko
spoštovanje, pa tudi odkritost, ki je pri sv. Pavlu izhajala
iz obrambe evageljske resnice. Čeprav je bil v resnici
Jezusov sodobnik, ni imel za časa njegovega javnega
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življenja nikoli prilike, da bi ga srečal. Zaradi tega je
po blisku na cesti pred Damaskom čutil potrebo, da
se posvetuje s prvimi Učiteljevimi učenci, ki jih je On
izbral, da bi ponesli evangelij do skrajnih meja sveta.
V Pismu Galačanom Pavel izoblikuje važen povze
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tek svojih stikov z nekaterimi od Dvanajsterih: pred
vsem s Petrom, ki je bil izbran kot Kefa, kar v aramej
ščini pomeni skalo, na kateri je se je začela graditi Cer
kev (prim. Gal 1,18), z Jakobom, »Gospodovim bratom«
(prim. Gal 1,19) in Janezom (prim. Gal 2,9): Pavel se
ne obotavlja priznati jih za »stebre« Cerkve. Posebno
značilno je srečanje s Kefom (Petrom) v Jeruzalemu:
Pavel je ostal pri njem 15 dni “na posvetovanju” (prim.
Gal 1,19), ali, da bi se dal poučiti o zemeljskem življenju
Vstalega, ki ga je “zgrabil” na poti v Damask in mu je
v temelju spremenil življenje: iz preganjalca Božje
Cerkve je postal oznanjevalec tiste vere v križanega Me
sija in Sina Božjega, ki jo je v preteklosti skušal uničiti
(prim. Gal 1,23)
Kakšno sorto informacij o Jezusu Kristusu je dobil
Pavel v treh letih, ki so sledila srečanju pri Damasku?
V Prvem pismu Korinčanom lahko opazimo dva od
lomka, ki ju je Pavel spoznal v Jeruzalemu in ki sta
bila že izoblikovana kot osrednja prvina krščanskega
izročila, temeljnega izročila. Predal ju je dobesedno,
kakor ju je prejel v zelo slovesni obliki: »Izročil sem
vam predvsem to, kar sem sam prejel«. Poudarja nam
reč zvestobo tistemu, kar je sam prejel in kar zvesto
sporoča novim kristjanom. To sta ustanovni prvini in
se nanašata na evharistijo in vstajenje; gre za odlomka,
ki sta bila izoblikovana že v tridesetih letih. Tako
pridemo do Jezusove smrti, pokopa in vstajenja (prim.
1 Kor 15,3-4). Vzemimo eno in drugo: Jezusove besede
pri zadnji večerji (prim. 1 Kor 11,23-25) so za Pavla
resnično središče življenja Cerkve: Cerkev se gradi
iz tega središča in tako postane ona sama. Poleg tega
evharističnega središča, v katerem se Cerkev vedno
znova rojeva – tudi za vso teologijo sv. Pavla, za vso nje
govo misel – imajo te besede močan poudarek tudi za
osebni odnos Pavla do Jezusa. Po eni strani izpričujejo,
da evharistija razsvetljuje prekletstvo križa in ga naredi
za blagoslov (Gal 3,13-14), po drugi strani pa razlože
domet same Kristusove smrti in vstajenja. V njegovih
pismih tisti “za vas” ob postavitvi evharistije postane
“za mene” (Gal 2,20), saj se zaveda, da je bil v tistem
“vi” on sam spoznan in ljubljen od Jezusa in po drugi
strani “za vse” (2 Kor 5,14): ta »za vas« postane »za mene«
in »za Cerkev« (Ef 5,25), pa tudi »za vse« v zadostilni
daritvi križa (prim. Rim 3.25). Iz evharistije in v njej
Cerkev raste in se prepoznava kot »Kristusovo telo« (1
Kor 12,27), ki ga vsak dan hrani moč Duha Vstalega.
Drugo besedilo, tisto o vstajenju, nam ponovno spo
roča isto obliko zvestobe. Sveti Pavel piše: »Izročil sem
vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl
za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji
dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je Kefu,
nato dvanajsterim« (1 Kor 15,3-5). Tudi v tem izročilu,
ki ga sporoča Pavel, se vrača tisti »za naše grehe, ki
poudarja dar, ki ga je Jezus iz sebe naredil Očetu, da
bi nas osvobodil od grehov in smrti. Iz tega darovanja
samega sebe bo Pavel izoblikoval kar se da močne in
presenetljive izraze za naš odnos s Kristusom: »Njega,
ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi
postali Božja pravičnost v njem« (s Kor 5,21); »Saj ven
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dar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bo
gat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli
po njegovem uboštvu« (2 Kor 8,9). Vredno je spomniti
na pripombo, s katero je takrat še avguštinski menih
Martin Luter pospremil te presenetljive Pavlove be
sede: »To je veličastna
skrivnost Božje milo
sti do grešnikov: da
po čudežni izmenjavi
naši grehi niso več
naši, ampak Kristuso
vi, in da Kristusova
pravičnost ni več Kri
stusova, ampak naša«
(Komentar k psal
mom 1513-1515). In
tako smo odrešeni.
V izvirni kerygmi
(oznanilu), ki se je
prenašala ustno, je
vredne opozoriti na
uporabo glagola »je
vstal« namesto »je bil obujen«, kakor bi bilo bolj logično
uporabiti, saj sledi »umrl… in bil pokopan«. Glagolska
oblika »je vstal« je izbrana za poudarek, da Kristusovo
vstajenje vpliva do zdaj na bivanje vernikov: lahko bi
jo prevedli: »je vstal in še naprej živi« v evharistiji in v
Cerkvi. Tako vse Sveto pismo pričuje o Kristusovi smrti
in vstajenju, ker – kakor bo pozneje zapisal Hugo od
Sv. Viktorja – »vse Sveto pismo je ena sama knjiga in
ta edina knjiga je Kristus, ker vse Sveto pismo govori
o Kristusu in v Kristusu najde svojo izpolnitev (O
Noetovi barki, 2,8). Če je milanski sveti Ambrož lahko
rekel, da »v Svetem pismu beremo Kristusa”, je to zato,
ker je prvotna Cerkev prebirala izraelsko biblijo z
izhodiščem v Kristusu in se vračala h Kristusu.
Poudarjanje prikazovanj Vstalega Kefu, dvanajste
rim, več kot petsto bratom in Jakobu se končuje
z omembo osebnega prikazanja, ki ga je bil Pavel
deležen na poti v Damask: »Nazadnje za vsemi pa se je
kot negodniku prikazal tudi meni« (1 Kor 15,8). Ker
je preganjal Božjo Cerkev, v tej izpovedi izraža svojo
nevrednost, da bi ga imeli za apostola na isti ravni kot
tiste, ki so postali to pred njim: toda Božja milost v
njem ni postala prazna (1 Kor 15,10). Zato poudarjanje
moči Božje milosti Pavla pridružuje prvim pričam
Kristusovega vstajenja: »Naj bom torej jaz ali oni, takó
oznanjamo in takó ste sprejeli vero« (1 Kor 15,11). Važ
na je enakost in edinost evangeljskega oznanjevanja:
tako oni kot jaz oznanjamo isto vero, isti evangelij Jezu
sa Kristusa, mrtvega in vstalega, ki se daruje v presveti
evharistiji.
Važnost, ki jo Pavel pripisuje živemu izročilu Cerk
ve, ki ga sporoča svojim skupnostim, kaže, kako zmotno
je pojmovanje, ki pripisuje iznajdbo krščanstva Pavlu:
preden je oznanjal Jezusa Kristusa, svojega Gospoda,
ga je srečal na poti v Damask in ga obiskoval v Cerkvi,
v katere življenje je opazoval v dvanajsterih in tistih, ki
so mu sledili po galilejskih poteh. V prihodnosti bo še
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prilika poglobiti doprinose, ki jih je Pavel dal prvotni
Cerkvi; toda poslanstvo, ki ga je od Vstalega sprejel
za evangelizacijo poganov, je moralo biti potrjeno
in zajamčeno od tistih, ki so njemu in Barnabu dali
desnico v znamenje potrditve njihovega apostolata in
njihove evangelizacije ter sprejema v edino skupnost
Kristusove Cerkve (prim. Gal 2,9). Tako je razumljivo,
da izraz »čeprav smo Kristusa spoznali po mesu« (2
Kor 5,16), ne pomeni, da bi njegovo zemeljsko bivanje
bilo nepomembno za naše zorenje v veri, ampak da se
od trenutka njegovega vstajenja spremeni naš način

obračanja nanj. On je istočasno Božji Sin, »ki se je po
mesu rodil iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa
je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina
v moči,« kot bo povedal Pavel v začetku Pisma Rim
ljanom (1,3-4).
Kolikor bolj skušamo najti sledove Jezusa iz Naza
reta po galilejskih potih, toliko bolj lahko razumemo,
da si je On naložil breme naše človeške narave in je bil
deležen v vsem, razen v grehu. Naša vera se ne rojeva
iz neke pravljice, pa tudi ne iz neke ideje, ampak iz
srečanja z Vstalim v življenju Cerkve.

naša kultura
Silvester Čuk

JANEZ MENCINGER
26. marca 1838 – 12. aprila 1912

Mencingerjev življenepisec Josip Tominšek je o njem zapisal, da »v slovenskem slovstvu
zavzema osamljeno mesto kot pisatelj – prerok slovenstva in bohinjski modrijan.«
Slednje je potrdil tudi z nagrobnim napisom, da ga je sestavil sam dve leti pred smrtjo:
»Tukaj vstajenja čaka – dr. Janez Mencinger – advokat.
Svojega življenja pravdo je začel – 26. 3. 1838 – in nedovršeno končal – (12. 4.) 191(2).
Bodi mu sodba milostljiva.«
»Jaz sploh nimam nič biografije«
»Mencingerjevo zunanje življenje pač ni bilo burno
in polno nenavadnih dogodkov,« je zapisal Anton Vod
nik. »Zato pa je bilo tem pomembnejše njegovo notra
nje življenje. Sam se je tega zavedal, ko je zapisal, da
človek nima življenja zu
naj sebe, ampak v sebi.«
V duhu te modrosti je o
sebi rekel: »Jaz sploh ni
mam nič biografije!«
Seveda jo ima! Izšel je
iz stare kmečke rodovine
Kovačevih/Grogarjevih
na Brodu pri Bohinjski
Bistrici, kjer se je rodil
26. marca 1838. Lepota
rojstne doline, obdane
z veličastnimi gorami,
se mu je vtisnila v dušo
in tudi dogajanje večine
njegovih spisov je posta
vljeno v Bohinj.
Ljudsko šolo je obiskoval v Bohinjski Bistrici, gimna
zijo pa v Ljubljani. Do petega razreda je bil gojenec
Alojzijevišča, vsa gimnazijska leta je bil odličnjak in
tudi maturo je napravil (1857) z odliko. Odšel je na
Dunaj, kjer je najprej študiral klasično jezikoslovje, po
enem letu pa je “presedlal” na pravo. Tako se je po vsej
verjetnosti odločil zato, ker so pod Avstrijo slovenske
profesorje pošiljali večinoma na Hrvaško, on pa bi
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rad deloval na Slovenskem. Študij prava je končal leta
1862 v Gradcu in že jeseni tega leta je prišel v Brežice
kot odvetniški koncipient v pisarno dr. Razlaga, kjer
je ostal do leta 1871, ko se je preselil v Kranj in tam
odprl samostojno odvetniško pisarno. V Kranju je bilo
središče družabnega in javnega življenja.
Leta 1872 se je na Vidmu poročil z Marijo Barbo
in predvsem na njeno željo se je leta 1882 naselil v
Krškem ter tam ostal vse do smrti, 12. aprila 1912. Veli
časten pogreb je vodil Tomo Zupan, njegov nekdanji
tovariš v Alojzijevišču.

Pisatelj–modrijan in buditelj slovenstva
Pisateljevati je začel že v gimnaziji, kjer je prišel v
stik z vajevci. To je bilo šest osmošolcev ljubljanske
gimnazije v letu 1854/55, ki so dobili ime po rokopis
nem listu Vaje; resnična talenta sta bila le Fran Erjavec
in Simon Jenko. Mencinger je bil na gimnaziji dve leti
za njimi. Pisal je prve pesmi pod raznimi psevdonimi.
Zdi se, da se je kasneje teh pesmi sramoval: ko je leta
1910 vsa svoja dela izročil Slovenski Matici, je izrečno
določil, da nobene njegovih pesmi ne ponatisne. Tudi
spise v prozi je objavljal pod psvedonimi, najpogosteje
Nejaz Nemcigren (anagram pravega imena in priimka),
Sivor, le enkrat Sulfurij Udrihovič.
Kot študent in mlad odvetnik je objavil 16 večjih
spisov, med njimi 8 povesti (bolj znane so: Jerica,
Vetrogončič, Bore mladeost, Skušnjave in izkušnje). Že
v njih se pojavlja značilno Mencingerjevo modrovanje,
ki se je z življenjskimi izkušnjami še poglobilo. Lahko
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bi rekli, da ga je pri pisanju vodila “zdrava kmečka pa
met”. Kdor bere njegove spise, bo soglašal z Josipom
Tominškom, ki je zapisal, da je Mencingerja-pisatelja
»vodila temeljita izobrazba, pravična presoja in priro
jen zdrav okus.« Tudi v svojih satiričnih spisih zaradi
iskrenosti in čistosti svojih nazorov nikdar ni žaljiv,
četudi je njegova sodba še tako trpka.
Po svojih nazorih spada Mencinger v rod mladoslo
vencev, z rodom staroslovencev pa ga veže načelo, da
naj bo književnost v službi narodne prebuje. Narodna
misel pa se pri mladem rodu vedno bolj druži s svo
bodoljubnimi idejami. Tudi v vsakdanjem življenju je
Mencinger vedno nastopal kot odločen narodnjak,
odklanjal pa je dejavno sodelovanje v politiki.

Moja hoja na Triglav – potopis življenja
Najdaljše, najzrelejše in najboljše Mencingerjevo
delo je “esejistični potopis” Moja hoja na Triglav s
podnaslovom Spomini Nejaza Nemcigrena, ki je izšel
pri Slovenski Matici leta 1897. To ni niti potopis niti to
niso spomini v pravem pomenu besede. »V tem delu
je Mencinger genialno združil pripovedne, potopisne,
memoarske in vzgojne motive« (A. Slodnjak). K pisanju

naj bi ga spodbudilo troje: čutil je dolžnost, da se upre
tudi na Slovenskem nastopajočemu naturalizmu (na
začetku spisa zavrača »tisto podedovansko teorijo o
človeških hibah, ki stoprav zdaj gorostasno prodira
v znanstvo in slovstvo«); proslaviti je hotel svoj lepi,
ljubljeni Bohinj; ob bližajoči se šestdesetletnici svojega
življenja je hotel zbrati svoje spomine. Res je v pripove
di nanizal svoje spomine od najzgodnejše mladosti do
prve ljubezni, dunajskih visokošolskih let in zadnjega
bivanja v Bohinju. Spletel jih je ob življenjski zgodbi
gorskega čudaka Melkijada, o katerem Slodnjak sodi,
da je »predstavnik emocionalne strani pripovednikove
osebnosti in da imamo v bistvu opraviti z enim samim
junakom ter z eno samo zgodbo.« Dogajanje je nameno
ma postavil v čas svoje mladosti, »kajti to je bil ne samo
najlepši čas njegovega lastnega življenja, ampak hkrati
ena najlepših in najpomembnejših dob slovenskega
duhovnega in kulturnega življenja« (A. Vodnik). Hoja
na Triglav, ki nima para v našem slovstvu, ne govori
o gorski turi (Mencinger nikoli ni bil na Triglavu),
temveč je simbolična podoga njegovega življenjskega
iskanja. To pove z zadnjim stavkom: »Tako sem hodil in
hodim na Triglav.«

Vinko Ošlak

zakaj hrumijo narodi?

ateistična šola
Združenje humanistov (Humanistenverband) v Ber
linu je, kakor poroča na svoji feljtonski strani Frankfur
ter Algemeine Zeitung, ustanovilo prvo zasebno šolo
z ateističnim svetovnim nazorom po zgledu zasebnih
šol katoliške ali protestantske verske usmeritve.
Namesto verouka bodo uvedli življenjski nauk (Le
benskunde), sicer pa bo program enak kot v vseh dru
gih javnih šolah, zagotavlja poslovodja združenja Man
fred Isemeyer. Da je teza, ki jo sam ves čas zagovarjam,
po kateri je tudi ateizem le ena izmed številnih religij
tega sveta, utemeljena, dokazuje tudi prizadevanje
ustanoviteljev, da bi nova šola pri državnih subvenci
jah uživala enake prednosti kakor konfesionalne šole
katoličanov ali protestantov in bi se v tem razlikovala
od drugih zasebnih šol, ki delujejo na tržni osnovi.
Sicer pa vodi združenje v Berlinu dvaindvajset lastnih
otroških vrtcev. Tako je za ateistični naraščaj vsaj po
mnenju ustanoviteljev poskrbljeno, račune jim lahko
prekriža le Tisti, ki ga brezbožni humanisti zanikujejo,
saj rad prebudi k veri koga prav iz kakega zadrtega
ateističnega gnezda, kakor to poznamo iz številnih pri
merov na Slovenskem ali kakor nam govori svetovno
znani primer Stalinove hčerke Svetlane Alelujevne.
Dobro, v pustnem času – in ne pozabimo, pust je
najbolj pomemben svetnik na poimenskem koledarju
kristjanov – je tudi taka novica nekaj normalnega, saj
samo v pustnem duhu lahko razumemo misijonsko
vnemo tistih, ki hočejo za vsako ceno drugim povedati
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zanje najpomembnejšo vest, da nekaj ne obstaja, pri
čemer je prav ta nekaj edina logična osnova vsega, kar
sploh lahko obstaja.
Nemški literarni zgodovinar in kritik, iskan televizij
ski moderator in pogovorni partner Marcel ReichRanicki, sam dolgoletni sodelavec Frankfurter Alge
meine Zeitunga, skoraj nekakšen papež kulturniškega
ateizma našega časa, je v intervjuju, ki ga je dal nemški
reviji FOCUS (20. novembra 2006), izrekel tudi nekaj
stavkov, ki so sicer jasni in razumljivi, a so globoko pro
tislovni, skregani sami v sebi. Kako vendar razumeti
tega sicer tako razumljivega človeka?
Nemški novinarji še niso razvili v sebi tistega podza
vestnega strahu pred najpomembnejšim vprašanjem
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človeškega življenja Kaj po tem? – namreč po smrti.
Stephan Sattler je vprašanje vseh vprašanj postavil
na začetek svojega pogovora s starim gospodom, roje
nim leta 1920 v Woclaweku na Poljskem. Takole ga je
vprašal: »Kaj Judje niso vezani na biblijsko izročilo in
tako tudi na Boga?« – Odgovor: »Nesmisel. Če so Judje
navezani na Biblijo, vendar niso navezani tudi že na
Boga. Biblija je delo ljudi, ki so bili zvečine literati, torej
naši kolegi, in zelo nadarjeni. Navodila so prejemali
od duhovnikov, ki so vse skupaj organizirali. Tako so
skušali spraviti v zbornike lastna dela. In če so pisali
o ljubezni, so brez sramu razglašali, da gre izrecno za
ljubezen do Boga.« In v tem (ne)smislu naprej.
Mimogrede: ta zarotniška razlaga nastanka Bibli
je je približno toliko vredna kakor razlaga, da naj bi
Solženicinove romane naročal centralni komite Komu
nistične partije Sovjetske zveze, ki je bil v bistvu zbor
velikih duhovnikov komunistične religije. Teza je ne
razumna tudi ob dejstvu, da se prav duhovniški stan
v Stari in Novi zavezi najslabše odreže. Take kritike
si duhovniki stare in nove dobe čisto gotovo ne bi
naročali, jo celo lepo akribično prepisovali in urejali ter
izročali naslednjim rodovom. Kar pa zadeva opisovanje
ljubezni v Bibliji, lahko ponudim le zlatnik tistemu, ki
bi denimo v Salomonovi Visoki pesmi našel kake raz
lage, kakor o njih govori intervjuvanec. Namreč razlage
pisca samega, ne današnjih eksegetov!
A zdaj pride veliko protislovje v Marcelovi nenavad
ni eksegezi. Vprašanje: »Vera v Boga za Vas torej ni
nikakršna možnost?« – Odgovor: »Ne. Imam mračen
vtis, da Bog meni in moji družini ni nikoli pomagal,
vsekakor pa tistim, ki so mojo družino preganjali
in jo pomorili. Sicer pa, kar vprašujete, je problem,
za katerega nimam nobenega veselja, da bi o njem
premišljal. V moji starosti je prepozno, da bi o tem
filozofiral.« Tako.
Kakor poroča prof. dr. Norbert Leser, ideolog av
strijske socialne demokracije in katoličan obenem,
čigar knjigo o dokazih za božje bivanje imamo tudi v
slovenščini, se je znani dunajski psihiater dr. Erwin
Stransky o ateizmu izrazil takole: »V svoji desetletja

dolgi praksi sem spoznal prav malo pravih ateistov.
Večina ljudi, ki se je za to imela, je bila samo kakor
koli na Boga jezna.« (v zborniku Theodor Haecker,
katoliški mislec Evrope, Celovec 2003, str. 26). Prav
to je primer Reicha-Ranickega, častnega doktorja
številnih evropskih univerz, enega najbistrejših intelek
tualcev današnje Evrope. In vendar je pojasnilo tega
velikana evropskega razumništva hujše kakor otročje.
Postavimo prvo ob drugo: »Bog je literarna iznajdba.
Boga ni.« – »Imam mračen vtis, da Bog meni in moji
družini ni nikoli pomagal...« Ranicki očita in zameri
neobstoječemu Bogu, da njemu in njegovi družini ni
nikoli pomagal, pač pa naj bi pomagal preganjalcem
in morilcem njegove družine...
Odklop od Boga in njegove milosti je treba drago
in z marsičem plačati, med drugim tudi s smrtjo ele
mentarne logike. Od česa pa naj se logika napaja, če
ne od Logosa, ki je drugo ime za Boga? Samo kjer je
najprej Logos, je potem lahko tudi brezhibna logika,
nemški kritik nam to z vsako svojo besedo posebej do
kazuje. Kako je mogoče, da beremo v istem zanimivem
intervjuju tako duhovite in logično ostre odgovore o
drugih stvareh, predvsem o stvareh njegove poklicne
in življenjske ljubezni, literature – pa tako otročje ne
logične stavke, kakor sem jih navedel malo prej? In
vendar izpod peresa istega pisca, iste intelektualne
veličine?
Da je ateizem zelo slaba matematika, je bleščeče do
kazal Pascal, ki se je nekoliko razumel na matematiko,
v svoji Stavi, ki jo lahko povzamemo takole: Kdor stavi
na Boga, ne izgubi nič, tudi če bi se izkazalo, da je stavil
narobe: živel bi življenje, ki je bolj zdravo, bolj mirno,
bolj prijetno za druge, predvsem pa polno upanja in
življenjskega smisla. Kdor pa stavi na neobstoj Boga, v
primerjavi z vernikom na tem svetu nič ne pridobi, zato
pa, če je narobe stavil, tvega izgubo svoje večnosti. To
rej je razumno verovati, celo če vzamemo za izhodišče
filozofsko povsem korektno predpostavko, da obstaja
za obstoj Boga 50 : 50 odstotkov verjetnosti.
Zanimivo bi bilo pogledati, kakšno matematiko
bodo poučevali v berlinski ateistični zasebni šoli...

demografsko izumiranje Evrope
Ko je Češka slovesno prevzela predsedovanje Evropski uniji, je praški nadškof kardinal Miloslav Vlk ob
tem opozoril, da Evropa demografsko izumira in je na poti, da postane izrazito bolj muslimanska.
Ko so Irci rekli ne lizbonski pogodbi, so to rekli
zato, ker sta Evropska zveza in lizbonska pogodba iz
pustili krščanske korenine. Prav krščanski politiki so
namreč razvili zamisel o združeni Evropi. Ustanovitelje
Evropske zveze vidimo v italijanskem politiku in usta
novitelju krščanske demokratske stranke Alcideju de
Gasperiju, nekdanjem francoskem premierju Robertu
Schumanu in nemškem državniku Konradu Adenau
erju. S krščanskimi vrednotami je povezana tudi za
stava Evropske zveze, ki je bila sprejeta 8. decembra
na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije.
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Islamski fundamentalizem je vse obsodbe vreden. To je
zloraba Korana v imenu oblasti. Dialog med kristjani in
muslimani je mogoč, toda po kulturi in mnenju je islam
srednjeveški. Ker Evropa demografsko izumira, bo v
21. stoletju veliko bolj muslimanska zaradi nizke rod
nosti Evropejcev, od katerih jih je večina neverujočih.
Medtem ko muslimani v Evropi živijo svojo vero, so
Evropejci pogani, ker ne spoštujejo svoje vere. Da se
bo lahko soočila z nevarnostjo izumrtja, mora Evropa
začeti duhovno prenovo. Če ne bomo obnovili Evrope
po krščanskih vrednotah, bomo zagotovo izumrli.
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islam
P. Bernardo Cervellera

islam na razpotju

pogovor s p. Samirjem Khalilom Samirjem
Niso redke islamske organizacije, ki hočejo obdržati muslimane v getu in se izogniti vsaki možnosti,
da bi se udeleževali življenja dežele gostiteljice. Evropske države bi morale od teh muslimanov zahteva
ti obojestransko priznanje verskih pravic. Te organizacije zahtevajo od držav, da se mora islam po
učevati v šolah, da postane petek praznični dan, da se ustanove islamske banke in podobno. Vse to
pomeni, da postane tujost muslimanov v Evropi še bolj poudarjena, namesto da bi imeli za smoter
progresivno vživljanje v okolje. To je načrt “istovetnosti”, ki hoče poudarjati “mi smo drugačni”.
Tako to opredeli p. Samir Khalil Samis, egipčanski jezuit, profesor arabske kulture in islamologije
na univerzi sv. Jožefa v Bejrutu, ki je eden največjih katoliških izvedencev za islam. »Razlike so tako
velike glede na evropsko tradicijo,« pravi, »da mora napor pomagati muslimanom iti v nasprotno
smer, to je k vživljanju, ne pa k osamitvi.«
Tole je pogovor z njim.

In vendar je v Evropi zdaj okrog
20 milijonov muslimanov
Zdi se, da je Evropa kraj vživljanja. Toda po eni strani
Evropa gleda na islam prizanesljivo, brez obsojanja,
relativistično, po drugi strani pa živi v skoraj popol
nem nasprotovanju. Ta dva nasprotna odnosa sta dve
zmoti. Potrebna je tretja pot: treba je ustvariti skupno
družbo, ker bodo muslimani vedno bolj del Evrope.
Toda nujno je, da oni postanejo del Evrope v kulturi,
sicer bo prišlo do spopada. Mladi, ki so pripravili te
roristični napad v Londonu, so bili rojeni v Angliji,
toda zaradi vzgoje fanatičnih imamov se niso vživeli v
evropsko kulturo.

So organizacije, ki zahtevajo,
da bi muslimani v šolah lahko imeli
pouk o svoji veri
Če uvedemo sistem, v katerem je vsaka religija
priznana kot skupina, ki ji gredo posebne pravne po
drobnosti, s tem odpremo vrata sistemu skupnosti, ki
je v primeru islama nevaren političen načrt. Prav to je
načrt ohranjanja določene istovetnosti, ki trdi: mi smo
drugačni. Taki načrti so načrti ločene religioznosti
in dozorevanja. Ena stvar je, če skušamo pomagati
neki skupnosti, da se vživi v evropsko družbo, druga
stvar pa je od države zahtevati, da brani in ohranja
versko zaprtost. To pomeni zahtevo, naj se evropska
država obnaša kot islamska država, kjer ni razlike
med državo in vero. Če bo jutri neka druga skupina
zahtevala, morda tudi na narodnostnem temelju, da
ohrani rodovno organizacijo, bo zmešnjava popolna.
Ideja getov kot je Chinatown, Little Italy in podobno
pomaga skupinam prvih izseljencev v soočenju z novo
družbo. Pozneje pa je veliko tveganje, da postanejo
bolj ovira kot pa pomoč pri iskanju dela, pri vživljanju
in tako dalje. Če upoštevamo korist priseljenca, mora
biti cilj uresničiti vse, kar more pomagati manjšini, da
se vključi v večinsko kulturo. Ustanoviti musliman
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sko šolo nikomur ne pomaga, da bi bil bolj dejaven v
družbi, ki so si je izbral za življenjsko okolje.

Govorite o integraciji, toda pogosto se
tisti, ki pride v Evropo, noče integrirati
Muslimani, ki pridejo v Evropo,
hočejo živeti v miru v družbi, ki
je drugačna od tiste, v kateri so
bili rojeni. Integrirarajo se sami od
sebe, če ni nasprotovanja staršev
ali imamov, in so obravnavani kot
državljani, če le hočejo. Če se pa
nočejo integrirati in ostanejo kot
tujci, ravnam z njimi kot s tujci. V
resnici je vprašanje ali gledati nazaj
ali naprej. Zadaj je istovetniška
kultura in skupina, spredaj je oseb
nost, človek in svoboda spremeniti
tudi vero. Pomagati je treba vsemu,
kar omogoča osebno, svobodno
in odgovorno izbiro. Treba pa je
odklanjati način ločenega razvoja, v
getu, istovetništvo, kar vodi k borbi
namesto k predlaganju prvin za
razvoj. Tudi muslimani bi lahko dali
kak namig glede družine, splava in
podobno, kar je važno za vso družbo. Toda organizacije,
ki hočejo ohraniti istovetništvo, mislijo samo na to,
kakšne predloge dati za muslimane. In to je narobe:
taka državna zgradba bi bila otomanskega (starega
turškega) tipa,  s posebnimi pravicami za vsak klan.

Toda to je končno del
muslimanske kulture tudi v Evropi
Navzočnost muslimanov v Evropi je važna možnost.
Jaz, na primer, sanjam, da bi se kak musliman, ki je
študiral v Evropi lotil pomagati muslimanski skupnosti
tako, da bi ustanovil šolo za imame, v kateri bi študirali
islamsko kulturo in svetno, laično kulturo, in ju zdru
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žili. Tega na muslimanskih teoloških fakultetah ni. V
Bejrutu katoliški teološki inštitut vzgaja duhovnike, ki
so odprti za zgodovino, za kulture, za znanost. Musli
manski teološki inštitut – poznam ga, ker sem tam
nekaj časa učil – je zaprt sam vase: samo muslimanska
filozofija, nobenih drugih znanosti, antropologije in
podobno. To vzgoji imame, ki so nasprotni sodobni
kulturi, ki hočejo vedno imeti prav in torej vzgajajo
ljudi, ki ne mislijo s svojo glavo. To se dogaja predvsem
zaradi tega, ker izobrazba temelji na učenju na pamet:
Korana, hadith (prerokovih izrekov), pravnih določb…
Še to: ne učijo jih razmišljati. In končno: ne študirajo
znanosti. Iz tega pride potem vzporedna kultura, ki
pušča sodobnost ob strani. Ta problem je poudarila
Wafa’ Sultan, sirijska psihoanalistka, ki se je izselila v
Ameriko. Na nekem televizijskem programu Al Džazire
je rekla: »Spopad, ki ga vidimo v svetu, ni spopad religij
ali civilizacij. Je spopad dveh nasprotij, dveh različnih
časovnih razdobij: med srednjeveško miselnostjo in
miselnostjo 21. stoletja. To je spopad med civilizacijo
in zaostalostjo; med civiliziranci in primitivci; med
razumnostjo in barbarstvom; med svobodo in zatira
njem; med demokracijo in diktaturo; med človekovimi
T. V.

pravicami in njihovim kršenjem; med tistimi, ki ravnajo
z ženskami kot z živino (baha’im, tovorne živali) in
tistimi, ki ravnajo z njimi kot s človeškimi bitji. To,
kar vidimo danes, ni spopad civilizacij: civilizacije se
ne spopadajo, ampak tekmujejo… To je spopad med
kulturo, ki jo predstavlja zapad, in zaostalostjo, ki jo
predstavljajo muslimani.«

Kakšen smisel ima v tem okviru
zahteva po medsebojnem priznanju
verskih pravic, ki so jo zastavile tako
islamske države kot Benedikt XVI.?
Papež je od maroškega veleposlanika zahteval med
sebojno priznanje verskih pravic tako, da kristjanom v
islamskih državah zagotove iste pravice, kot jih uživajo
muslimani v Evropi. To bi bilo pravično, toda evropske
države morajo v imenu splošnih človekovih pravic
zahtevati medsebojno priznanje za svoje državljane in
za državljane islamskih dežel. Konvencijo o človekovih
pravicah je podpisala večina muslimanskih držav. Toda
nihče ne bojkotira Savdske Arabije, ker ne spoštuje
človekovih pravic. Evropa si mora postaviti pravilo,
kako ravnati s tistim, ki ne spoštuje človekovih pravic.

2008

besna narava je zahtevala veliko žrtev
Narava nam leta 2008 ni prizanašala: po podatkih
Združenih Narodov je lani v 321 naravnih nesrečah po
svetu umrlo najmanj 235.816 ljudi.
Število žrtev nesreč je bilo skoraj trikrat večje od
povprečja za obdobje 2000-2007, ki znaša 66.812. Po
letu 2000 je bilo več žrtev, 241.647, le leta 2004, kar je
posledica cunamija v Indijskem oceanu.

Potres v pokrajini Sičuan na Kitajskem (12. maja)

Ciklon Nargis v Myanmaru (3. maja)

Največ žrtev sta zahtevala potres v kitajski pokra
jini Sičuan in ciklon Nargis v Mjanmaru. Po ocenah
Združenih narodov je posledica divjanja ciklona Nargis
3. maja v Mjanmaru grozovita: skoraj 84.000 mrtvih,
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54.000 pogrešanih. Brez elektrike je ostalo 2,5 milijona
ljudi. Manj kot dva tedna pozneje so se na Kitajskem
tresla tla. Mrtvih je bilo skoraj 70.000 ljudi, pet mili
jonov jih je ostalo brez strehe nad glavo.
Škoda, ki so jo lani povzročile naravne katastrofe, je
ocenjena na 227 milijard dolarjev, od tega je je za 136
milijard nastalo na Kitajskem. Škoda bi bila manjša, če
bi bile zgradbe na Kitajskem ustrezale protipotresnim
predpisom, pa tudi število mrtvih bi bilo manjše. Ve
liko življenj bi rešil tudi sistem zgodnjega opozarjanja
pred cikloni v Mjanmaru. Največ, 26, naravnih nesreč
2009 – AM – APRIL

je prizadelo Kitajsko, Filipine 20, ZDA pa 19. Okoli 30
milijard dolarjev škode je povzročil orkan Ike, ki je
septembra prizadel Karibe in jug ZDA.
“Delež poplav in neurij v primerjavi z deležem potre
sov, suš in drugih katastrof postopoma, a stalno nara

šča”, je povedal Deberati Guha-Sapir z univerze v Leu
vnu v Belgiji. Naravne nesreče vse bolj ogrožajo ljudi
v urbanih okoljih. Medvladni odbor ZN za podnebne
spremembe je opozoril, da bo globalno segrevanje še
povečalo število velikih naravnih katastrof.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokyo

iz mojega tu in tam zakrpanega misijonskega cekarja

štola iz črnega šala
V naših velikih japonskih mestih razlike med ljudmi
segajo do krematorijev. S ljudje, ki so do zadnjega boga
ti. In so ljudje, ki se hočejo izkazati bogate, čeprav si
pri tem nakopljejo dolgove. Pravijo, da je tovrstno
mišljenje še bolj razširjeno v sosednji Kitajski. Zaradi
teh bogatašev se krematoriji svetlikajo kakor hoteli;
včasih so stene marmornate; luči tudi niso čisto navad
ne svetilke, ampak so umetniško izdelane. Šum je
zreduciran na najmanjšo količino. Veliki krematoriji
razpolagajo s celo vrsto vodoravno si sledečih dvoran;
na njih skrajnih koncih se nahajajo električne peči. A
nobenemu pogrebnemu zavodu se še ni posrečilo, da
bi te peči napravil neslišne.
Poleg krematorija se dvigajo – navadno v dveh ali
treh nadstropjih – pogrebne restavracije. Morda bi
jih pravilneje imenovali popogrebne restavracije.
Bogastvo krematorija se zrcali tudi tukaj. Žalujoči
imajo na razpolago odličen menu. Zdi se mi – to je
moj čisto osebni vtis –, da imajo največ teka tisti, ki so
matematično-psihološko najbolj oddaljeni od umrlega.
Nekateri si jedi dajo lepo zaviti, da jih odnesejo domov.
Včasih to podrobno razložijo z besedami: »Za našega
Púčija.« “Púči” ni maskiran namig na gospoda Putina,
čeprav bi morali najbrž z laserjem iskati sledove lju
bezni med Japonci in Rusi. “Púči” je japonska oblika
francoske besede “petit”, s čimer označujejo Japonci
– in še bolj Japonke – svojega majhnega psička doma.
Javna tajnost je, da se sramujejo – Japonci, ne psički
– priznati, da jim jed doma bolj tekne kot kjerkoli
drugje, kjer te toliko oči opazuje do vilic, žlice in noža,
odnosno do paličic.
Ali sem vas napravil otožne? Toda prav ob brutalni
resničnosti krematorijskih peči nas lahko tolaži res
ničnost Jezusovega vstajenja, ki je odprlo in premak
nilo nebesa prav do krematorija.
To, doslej povedano, je uvod v deževno popoldne v
tokijskem predmestju. Kaplje niso težke, a toliko jih je
in tako hitro padajo, da si čez pol ure peš hoje moker
– brez dežnika. Danes ga nimam, ker sem zjutraj preveč
verjel vremenski napovedi, da bo kvečjemu oblačno.
Saj sočustvujem z vremenoslovci, ki morajo uganiti
vreme za cel ogromen tokijski prostor, ki ima ob sebi
še muhasto morje. Kljub temu plemenitemu čustvu
postajam vse bolj moker. Ta del predmestja dobro
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poznam. Držim se stranskih ulic, ki so precej ozke in
ne nudijo dežju velike površine. A vseeno postajam
vse bolj moker. Naenkrat postane dež težak, se pravi,
kapljice postanejo kaplje. Ozrem se po ulici. V vrsti
enonadstropnih hiš opazim hišo, iz katere moli v višini
veže neke vrste streha. Tam bom počakal. Tovrstni nali
vi ne trajajo dolgo. S hitrimi koraki se bližam. V deževni
megli opazim okroglo električno luč pri tleh.
Hm! Zdaj sem pod streho – in pred vhodom v ene
ga izmed krajevnih, nebogatih krematorijev. Da bi ne
vzbujal pozornosti stoječ zunaj z obrazom proč od
krematorija, vstopim v rahlo osvetljeno sobano. To
bo najbrž zadnji pogreb danes, si mislim. Le nekaj
ljudi stoji okrog s črno plahto pokrite krste. Ta leži
na podstavku, pod katerim tečeta dva tira, ki vodita
naravnost v električno peč. Ta še ni odprta, menda jo
morajo najprej očistiti.
Nekdo me pocuka za moker rokav. Obrnem se rahlo
na desno. Ne vidim dobro. Iz teme se oglasi šepet, ki
ga prepoznam.
»Gospod misijonar, Tereza Kóndo sem.«
Učil sem jo bil katekizem, postala je vneta katoličan
ka. N jena poročena sestra je v začetku pokazala veliko
zanimanje – večje kot njena sestra –, potem pa je
nekega dne ni bilo več h katekizmu.
Pod svojim mokrim rokavom stisnem Terezi Kóndo
roko:
»Kdo je v krsti?« tiho vprašam.
»Mož moje sestre. Zmeraj je preveč pil. Srce mu je
odpovedalo.«
V poltemi, ki nas obdaja, pohiti h krsti in se vrne s
sestro. Priklonim se, da ji izrazim sožalje po japonsko.
Najine oči se po poklonu srečajo. Njen obraz, še zmeraj
poln lepih potez, je čisto prazen. Oči nimajo leska.
»Gospa,« ji rečem, a njenega imena se ne morem
spomniti, kar pa ob vljudni japonski besedi za poro
čeno ženo ni problem, »če mi dovolite, bom ob krsti
pomolil za vašega dragega moža.«
»Prosim!« me bolj kot njene ustnice zaprosijo njene
oči..
Obrnem se k Terezi Kóndo:
»Nimam štole. Posodite mi svoj šal.«
Črn je in kakih deset centimetrov širok. Hitro slečem
svojo mokro suknjo, ki bi lahko s svojo prozaično sivo
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barvo izbrisala učinek moje moderne črne štole. O pra
vem času se postavim h krsti, kjer je bil uslužbenec kre
matorija povprašal navzoče, ali bo kdo še kaj pomolil.
Mislil je na bonca, ki je kljub revnemu krematoriju lahko
drag, posebno če izhaja iz bolj slavnega templja.
Dvignem roko in rečem: »Jaz bom pomolil.«
Uslužbenec pokima in se za hip ozre v moj obraz.
Ker ta ni japonski, sem ali protestantski pastor ali katoli
ški duhovnik. Spoštljivo odgrne plahto s krste, ki pa je
že zaprta. Koliko nas je okoli krste? Kvečjemu šest ljudi..
Velika verjetnost je, da so umrlega dobro poznali.
Ker nimam molitvenika, sklenem roki in napravim
velik križ čez sebe in čez krsto. Takole sem molil:
»O Jezus Kristus, ki si od mrtvih vstal in nam odprl
nebesa! Ozri se milostno na to dušo, katere telo bomo
izročili zemlji. Ko si bil na zemlji, si nekoč čudežno
pomnožil vino. Ta duša je znala ceniti ta božji dar.
Usmili se je in sprejmi jo v nebesa, kjer nas vse čakajo
še boljše stvari. Amen.«
Še enkrat napravim križ čez krsto in se priklonim
uslužbencu. In vsem okoli krste. In grem ven.
Tereza Kóndo mi vrne suknjo, jaz pa njej njen šal.
Napol smehljaje mi reče:

»Na beli srajci je bil šal krasna štola!« In v roko mi
hoče stisniti dva bankovca.
Odkimam: »Dajte to svoji sestri, lepo prosim!«
Dež je skoraj nehal.
Dosti dni pozneje se srečam z gospo, ki je ta dan
stala ob krsti. Na koncu pogovora o vremenu, povišani
ceni riža in kričeči volilni propagandi mi reče:
»Gospod duhovnik,« – to je vljuden naziv tudi s
strani nekristjanov – »ko bo kak moj sorodnik umrl
in ne bo denarja za svečenika, ali vas smem prositi,
da pridete molit v tisti krematorij?« Ne da bi čakala na
odgovor, doda: »Tisti črni šal, ki ste ga imeli na sebi, se
je čudovito svetlikal. Spomnil me je na šal moje sosede.
Že dolgo hočem kupiti enakega, a ga ni več v prodaji.
Lepo prosim, povejte mi, kje ste ga vi kupili. Vi neJaponci poznate trgovine, o katerih se nam Japoncem
niti ne sanja. Lepo se priporočam.«
»Saj veste, koliko trgovih je v Tokiu že propadlo,«
ji hočem zagtoviti, a ona se le nasmehne in izgine v
množici.
Nekatere Japonke so prepričane, da njihov ponižni
smehljaj vse premore. Tudi mojo črno štolo na beli
srajci.

MYANMAR
vojaška diktatura preganja krščansko manjšino Chin
Burmanski vojaški režim je odgovoren za sistematič
no zlorabo narodnosti Chin, ki je večinsko krščanska
in je žrtev prisilnega dela, preganjanja in mučenja
zaradi verskega ozadja. O tem poroča organizacija za
človekove pravice Human Rights Watch v poročilu, v
katerem so pričevanja nekaterih vidnih članov narod
nosti Chin: so žrtve zlorab in kršenja osnovnih pravic,
s katerimi se nad njimi znaša vojaška hunta, ki ima
oblast v Myanmaru.
Dokument je sad raziskave v letih 2005 do 2008.
V njem je 140 pričevanj vidnih predstavnikov manjši
ne. Nekateri od njih žive v tujini, drugi pa so v svojih
domačih krajih. Narodnost Chin je predmet zastraše
vanja in groženj s strani hunte, ki hoče zadušiti vsa
kršno obliko nasprotovanja. Glavne kršitve, o katerih
poroča Human Rights Watch so: omejevanje svobode
gibanje, plenjenje zemlje in denarja, prisilen odvzem
hrane in lastnine, prisilno delo in preganjanje verskega
značaja.
»Smo kakor sužnji, moramo početi to, kar nam voj
ska ukazuje,« pripoveduje eden pod njih, in obtožuje:

»Smo pozabljeno ljudstvo.« Tudi tisti, ki iščejo zatočišče
v tujini, predvsem v Mizoramu – državi na severo
vzhodu Indije, ki meji na Myanmar – so žrtve diskrimi
nacije in zlorab z verskim ozadjem. Pripadnike narod
nosti Chin burmanska vojaščina pogosto uporablja kot
nosače, ali pa jih pošilja kot prednjo stražo na minska
polja: »Nekoč sem se branila nositi njihova bremena,«
pripoveduje neka ženska iz mesta Thanlang, »ker sem
bila do smrti utrujena in je bilo breme res težko. Tepli
so me in govorili: Ti živiš pod našo oblastjo. Nimaš
nobene izbire. Moraš početi, kar ti ukazujemo.«
V Myanmaru je okrog 57 milijonov prebivalcev
– razdeljenih na 135 različnih narodnostnih skupin
– od katerih je večina budistov. Nekatere od teh skupin
se bore z burmanskim režimom, da bi dosegle neod
visnost. Narodnost Chin – 1% celotnega prebivalstva
Myanmara – je 90% krščanska in živi v goratem predelu
na severozahodu, na meji z Indijo. Člani narodnosti
Chin sodelujejo z uporniško vojsko Chin National
Front, ki se z osredno oblastjo bori za samostojnost.
Agencija Asia News.

BANGLADEŠ
vedno več otrok umre zaradi onesnažene vode
Misijonarji in humanitarne organizacije v Banglade
šu so dvignile preplah: vsako leto umre 110.000 otrok,
mlajših od 5 let, zaradi bolezni, ki so v zvezi s pomanjka
njem čiste vode. Reke so onesnažene, sanitarnih naprav
pa ni. Vsi otroci v Bangladešu so v nevarnosti, otroška
smrtnost pa narašča. Po mnenju Unicefa je preseljevan
je prebivalstva v mesta in naraščanje prebivalstva po
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stavilo na glavo načrte za novo tisočletje, kot na primer
tistega, da bi do leta 2015 zmanjšali na polovico število
ljudi, ki nimajo dostopa do pitne vode in sanitarnih
naprav. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije
in Unicefa so prizadevanja za dostop do pitne vode
ostala brezuspešna zaradi naraščanja prebivalstva in
nepričakovane množične selitve v mestna področja.
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Obe organizaciji razpolagata s podatki, da okrog 2,6 mi
lijarde ljudi po vsem svetu nima dostopa do pitne vode
in sanitarnih naprav, medtem ko 1,6 milijona otrok,
mlajših od 5 let, vsako leto umre zaradi nezadostne
osnovne higijene in zaradi bolezni, ki jih je na Zapadu
lahko ozdraviti. V Bangladešu igrajo odločilno vlogo
tudi klimatske spremembe, ki jemljejo krajevnim skup
nostim na obali vedno več rodovitnega ozemlja, ker
se morska gladina dviguje, vodni viri postajajo vedno

bolj slani, tajfunov je vedno več in hujši so. Svetovna
banka je dala Bagladešu 109 milijonov dolarjev posojila
za obnovo cest, šol, pristanišč, zgradb, jezov in drugih
infrastruktur, ki jih je poškodoval ciklon Sidr pred
letom dni. Škoda, ki jo je povzročil ciklon na zgradbah,
poljih in pri živini, je ocenjena na 1,7 milijarde dolarjev.
Ciklon je zajel trideset okrajev države in 9 milijonov
ljudi. Povzročil je 3.000 mrtvih in 55.000 ranjenih.
Agencija Misna.

PERU
varovanje Machu Picchu pred odpadki
Lima, 6. februarja 2009 – Turisti in obiskovalci razvalin inkovskega mesta Machu Picchu ne bodo več mogli
kupovati in uživati pijač iz posode, ki se zavrže. Tisoči obiskovalcev kažejo namreč prav malo spoštovanja do
tega znamenitega kraja in puščajo odpadke vsepovsod. Enako so prepovedane tudi plastične vrečke, ki so eden
največjih onesnaževalcev kraja. Ker so arheološki ostanki tega mesta visoko v gorah, je odvoz smeti še posebno
težaven. Mesto, ki ga letno obišče okrog 400.000 ljudi, leži na višini 2.400 metrov nad dolino Urubamba in se je
ob času španskega osvajanja do zadnjega upiralo ter ostalo samostojno. Agencija Misna.

SLONOKOŠČENA OBALA
novo ležišče zlata
Tongon, 6. februarja 2009 – Odkrili so največje ležišče zlata v deželi v okolici Tongona v severni provinci
Boundiali. Po prvih cenitvah bi lahko pridobili 120 ton zlata, kar je trikratna letna produkcija vse Slonokoščene
obale. Agencija Misna.

LIBANON
libanonske cedre v nevarnosti

Bejrut, 9. februarja 2009 – Podnebne spremembe grozijo libanonskim cedram. Preplah so sprožili odgovorni
naravnega rezervata al-Chouf jugovzhodno od Bejruta. Kot pravijo izvedenci, je pomanjkanje snega in zimskega
deževja velika nevarnost za preživetje teh dreves. Možno je celo njihovo popolno izumrtje. Agencija Misna.

RUSIJA
ruski obraz socialne pravičnosti
Moskva, 10. februarja 2009 – Neizplačan zaslužek, odrekanje zdravstvenih uslug, razpadajoča stanovanja: to
so samo razni obrazi diskriminacije, ki jo trpijo priseljenci iz bivših sovjetskih republik na Kavkazu in v Osrednji
Aziji. Organizacija “Human Rights Watch” poroča na podlagi 150 pogovorov, ki so jih imeli v raznih krajih Rusije,  
o posledicah gospodarske krize: samo v lanskem decembru in samo na gradbenen področju je delo izgubilo pol
milijona priseljencev. Agencija Misna.

ALŽIRIJA
ženske bodo otrokom lahko posredovale državljanstvo

Alžir, 11. februarja 2009 – Alžirske ženske bodo od zdaj naprej državljanstvo lahko posredovale svojim otro
kom, kar je bila do zdaj izključna pravica moških. Predsedniški dekret s tem uresničuje konvencijo, ki jo je leta
1978 odobrila Generalna skupščina Združenih narodov in ratificirala Alžirija leta 1996. Gre za odpravo vsake
oblike diskriminacije med državljani, ki se pa v mnogih državah sploh ne izvaja. Agencija Misna.

SIRIJA
huda suša – molitve za dež
Damask, 11. februarja 2009 – Sirijski predsednik Bašar al-Asad je zahteval od ministrstva za verske zadeve, naj
soboto, 14. februarja, določi kot dan molitev za dež, ki naj bodo opravljene v vseh mošejah v državi, ki se otepa s
hudo sušo. Dodatno je ministrstvo vernim muslimanom priporočilo še tridnevni post pred to soboto v isti namen.
Vsekakor je bila molitev uspešna – že takoj naslednji teden so si izprosili dež in konec suše. Agencija Misna.

AFRIKA
voda je last vseh in lahko odžeja kontinent
Sirta, 15. februarja 2009 – Priporočilo Vseafriške konference o vodi je, da bi pametno izkoriščali vodne zaloge
in izboljšali njihovo izkoriščanje. V zaključni deklaraciji je 53 predstavnikov afriških dežel odločili nameniti 10%
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narodnih bilanc razvoju poljedelstva in sprejeti politiko, ki bo omogočila pametno upravljanje vodnih zalog. Sem
spada tudi nova tehnologija za namakanje in obnavljanje porabljene vode. Zastopniki so priporočili vladam, naj
podpišejo dvostranske in območne dogovore o tem, kako upravljati vodne zaloge in graditi hidrocentrale, da bi
mogli elektrificirati poljedelska območja. Agencija Misna.

MOZAMBIK
sončni kolektorji na šolah
Maputo, 15. februarja 2009 – Končana je prva faza vgrajevanja sončnih kolektorjev na strehah 300 šol in
zdravstvenih centrov na poljedelskem področju v severni provinci Nampula. Prebivalci so bili še vedno brez elek
trike, ker jih ni dosegla daljnovodna mreža. Prebivalci ševilnih vasi v okrožjih Angoche in Mogincual imajo zdaj
elektriko, ki jo dobivajo iz sončne energije in zadošča za pokrivanje potreb po razsvetljevanju hiš ter delovanju
šolske in zdravstvene opreme. Stroške je krila mozambiška vlada, ki ima v načrtu postaviti sončne kolektorje še
na nadaljnjih 500 šolah, da bi pokrili še več potreb v oddaljeni provinci. Agencija Misna.

MALEZIJA
pet duhovnikov posvečenih v katedrali sv. Janeza
Kuala Lumpur, 16. februarja 2009 – Več kot 70 duhovnikov s Tajvanam Vietnama, Sigapura in Malezije se
je zbralo v katedrali v Kuala Lunpurju, ko so se udeležili duhovniškega posvečenja petih malezijskih diakonov.
Slovesnosti se je udeležila 3.000 glava množica vernikov, obred pa je potekal v različnih jezikih. Obred je vodil
domači nadškof Pakiam. Agencija Fides.

MALAVI
epidemije kolere divja

Lilongve, 23. februarja 2009 – Epidemija kolere, ki od lanskega novembra divja po glavnem mestu Malavija
Lilongve, se še naprej širi. Udarila je predvsem dve barakarski gosto naseljeni četrti, kjer ni tekoče vode, zdaj pa
se je razširila preko več kot 30% državnega ozemlja. Poročilo pravi, da jih je za kolero umrlo že 39, prijavljenih
okuženih pa je preko 1.000, vendar njihovo število stalno raste. Vsak dan dežuje v potokih, ljudje pa nimajo
dostopa do pitne vode in morajo piti vodo iz mlak in luž v barakarskih naseljih. Malavi je ena najrevnejših držav
na svetu, kjer sta dostop do vode in higiena sploh zelo nizka. Poplave so povzročile, da so se razlile greznice, ki
se mešajo z vodo, ki jo ljudje potem pijejo. Že v normalnih časih je v deželi veliko pomanjkanje zdravstvenega
osebja, vsaka epidemija pa položaj še poslabša, saj so vsi preobloženi z delom. Agencija Fides.

BOCVANA, ZAMBIJA
zaradi krize zapirajo diamantne rudnike
Gaborone, Lusaka, 24. februarja 2009 – Posledice mednarodne gospodarske krize so se pokazale tudi na
cvetočem rudarstvu v Bocvani, saj se je izvoz med avgustom in novembrom 2008 zmanjšal za 90% v primerjavi
z istim razdobjem leta dni poprej. Svetovno povpraševanje po surovih diamantih, ki so glavni vir državnega
gospodarstva, se bo zmanjšalo za 60% in vlada že računa s polovičnimi dohodki. Do konca leta bodo zaprli dva
diamantna rudnika in odpustili 588 delavcev. Dva druga rudnika, ki so jih zaprli lanskega decembra, pa naj bi
spet odprli 14. aprila, vprašanje je le, za kako dolgo..
Zaradi upada tržišč, ki jih je zajela mednarodna gospodarska kriza, je bilo Zambiji odpuščenih 1.500 rudarjev
v diamantnih rudnikih. Nekatere družbe so se namreč odločile, da bodo zmanjšale proizvodnjo zaradi padca
cen surovih diamantov. Agencija Misna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ENA KRIZA ALI VEČ KRIZ?

Da je svetovna gospodarska kriza na pohodu, je seveda vsem jasno. Nihče še ne ve povedati, v katero smer bo šla, kako globoko
bo prizadela svetovno gospodarstvo in seveda še manj, kako se izviti iz nje. Kot vse kaže, so razni paketi ukrepov, ki jih uvajajo
tu in tam po svetu, samo poskusi. Imam celo nekakšno črno slutnjo, da države z davkoplačevalskim denarjem rešujejo tiste, ki
so s svojim pohlepom in požrešnostjo krizo zakrivili. Dokler so jim podjetja prinašala dobičke, so jih trpali v svoje žepe, zdaj, ko
prinašajo zgubo, pa naj jih rešuje država – to se pravi tisti, ki žive od dela svojih rok in prej od dobičkov niso imeli nič, razen da
so bili bolj ali manj izkoriščani. Še posebej je to razvidno iz poročil komentarjev na slovenskih spletnih straneh, kjer vedno znova
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prihajata na dan imeni dveh, ki veljata za največje tajkune slovenskega gospodarstva: Igorja Bavčarja v Istrabenzu in Boška Šrota
v Pivovarni Laško. Pri obeh ni nobenega prikrivanja o milijonih in menda celo milijardah, ki sta jih spravila v žep, dokler so njuna
podjetja delala velike dobičke in sta se seveda pri investicijah na veliko zadolževala pri bankah. Ko je pa zdaj treba posojila povrniti,
je nastopajoča kriza načela njuno likvidnost in seveda na veliko vpijeta, naj država omogoči subvencije za to plačevanje. Seveda
ta dva nista edina – sta le vidni del ledene gore, katere glavnina se še vedno skriva pred javnostjo.
Ko prebiram novice iz Evrope, posebno iz Slovenije, imam vtis, da je razen vsesplošne gospodarske krize tam še kakšna druga
kriza, ali celo več kriz. Ena taka stvar so trenutni odnosi s Hrvaško. Slovenija jim je blokirala vstop v Nato, ker pač niso rešena
ozemeljska vprašanja: Hrvaška si lasti lep kos Piranskega zaliva, pa nekatera območja ob istrski meji, pa tudi ob Muri in menda
tudi na Trdinovem vrhu na Gorjancih. Kot kaže, so Hrvatje po svoji navadi izsiljevali, zdaj pa sem jim je začelo otepati. Zadeva je
prišla tako daleč, da v času, ko to pišem, v Sloveniji zbirajo podpise za referendum o tem, ali naj Slovenija pristane na hrvaški
vstop v Nato. Glavni pri tem je Zavod 25. junij, ki ga vodi Marijan Podobnik (podrobnosti o tem zavodu mi niso znane). Ta je dal v
javnost naslednje ugotovitve:
Del političnega vrha deluje v nasprotju s sklepom DZ
V Zavodu 25. junij nekaterim najvidnejšim slovenskim politi
kom očitajo, da delujejo v nasprotju s sklepom državnega zbora
o zaščiti slovenskih interesov ob vstopanju Hrvaške v Nato.
Očitki letijo tudi na predsednika Danila Türka
V zavodu opozarjajo na izjavo predsednika republike Danila
Türka, da je treba v Piranskem zalivu poiskati rešitev, ki ne bo
sredinska črta v zalivu, ker to zahtevajo interesi in zahteve obeh
držav. Ta izjava po njihovem prepričanju pomeni, da se je Türk
“pripravljen pogovarjati o delitvi Piranskega zaliva, čeprav je
DZ pred tremi dnevi sprejel povsem nedvoumen sklep, da je
celoten Piranski zaliv slovenski”.
Zalar bi se odrekel delom slovenskega ozemlja
Očitki Zavoda 25. junij se nanašajo tudi na izjave ministra
za pravosodje Aleša Zalarja in nekaterih poslancev, da bi bilo
v primeru mediacije možno iskati kompromise, ko bi se bila
Slovenija pripravljena odreči delom nesporno slovenskega
ozemlja in morja.

Sklep DZ se poskuša izigrati tudi z ustavno spornimi
dejanji
V zavodu so prepričani, da te izjave pomenijo ustavno
sporno početje, saj »dopuščajo možnost odtujitve slovenskega
ozemlja in morja, ki ga je kot nesporno slovensko opredelil
tudi najvišji slovenski zakonodajni organ, državni zbor.« Kot so
zapisali v sporočilu za javnost, so v zavodu od referendumskih
aktivnosti odstopili na osnovi sprejetja dogovorjenega sklepa
v DZ, ki pa se ga po njihovem mnenju poskuša izigrati tudi z
ustavno spornimi dejanji.
»Za takšno početje ni opravičila«
»Nikakršni pritiski Nata, ZDA ali drugih držav ne morejo biti
opravičilo za tako početje,« menijo v Zavodu 25. junij. Kot so
zapisali, bi moral vrh slovenske politike nemudoma seznaniti
države članice Nata in EU o vsebini dokumenta in jih pozvati,
»naj skladno z vsebino tega dokumenta spodbudijo Hrvaško,
naj se nemudoma umakne z zasedenih delov slovenskega
ozemlja in morja in naj preneha s poskusi, da Sloveniji odvzame
teritorialni stik z mednarodnimi vodami.«

To so kar hude ugotovitve. Ko boste tole brali, bo seveda že jasno, kako je s tem referendumom. Vsekakor se je vlada znašla v
položaju, ki ni prav nič prijazen. Kakor se zdi, bi možnost referendumov najraje sploh ukinili, saj jim lahko ljudje z njimi podro vse
njihove bolj ali manj sporne načrte in podvige. Težava je le v tem, da je referendum osnovna postavka vsake demokracije, saj res
izraža voljo ljudstva, ki je za vladajoče obvezna. To gre seveda posebno v nos Golobiču, ki bi bil najraje kar sam diktator – sicer
ga pa niso brez razloga označili za slovenskega Stalina.
Poseben problem, ki se zadnje čase, ki nekako sovpadajo z novo vlado, pojavlja v slovenski družbi, so precej očitni poskusi
rehabilitacije komunistične zgodovine, ali, kot bi kratko rekli, “titoizma”. O tem je Siol.net objavil daljši pogovor z direktorjem
Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožetom Dežmanom, ki je obenem tudi duša raziskovanja medvojnih in povojnih prikritih
grobišč. Celoten pogovor je veliko predolg, zato samo nekaj odlomkov:
Napad na demokracijo, zasebno podjetništvo in lastnino,
svobodo mišljenja in verovanja oz. na temelje evropske civilizacije je potekal podobno kot v drugih državah sovjetske vplivne
sfere. Ko so Madžari prišli gledat v naš muzej del stalne razstave
o obdobju 1945-1960, so rekli, da je primerjalno zanimiva:
»Samo glave zamenjaš, pa smo na Madžarskem,« so dejali.
Slovensko zgodovinopisje ne zmore kritične umestitve titoizma v razvojne procese slovenske zgodovine. Naj to ilustriram s
primerom. Ko pogledamo kazala različnih pregledov slovenske
zgodovine, praviloma dajo naslov poglavja Diktatura kralja Alek2009 – AM – APRIL

sandra, nekako pa na ne najdemo naslova Totalitarna diktatura
Josipa Broza-Tita. Zgodovinopisje, seveda pa nič manj mnoge
druge stroke od naravoslovja do družboslovja, je bilo paradna
titoistična udarna divizija v ofenzivi falzificiranja zgodovinskega
spomina, in posledice tega hlapčevanja sistemu ohranjanja in
razvijanja revolucionarnih izročil nam dovolj nazorno kažejo že
tovrstne anekdote. Totalitarizem, titoizem in njegovo dediščino
se poskuša “liberalizirati”. Gre se tako daleč, da se npr. v
domišljiji zgodovinarja Jožeta Pirjevca popularizira Kardelja kot
filozofa. Zato je za titofilne strokovnjake sestop na trda tla real93



nosti huda preizkušnja. Zato ni čudno, da je npr. toliko težav s
pravnim kvalificiranjem zločinov titoizma in mednarodnopravno
oceno titoističnega projekta. Ko prebiram odločbo nemškega
zveznega sodišča iz leta 1956 o prepovedi Komunistične partije
Nemčije, so v njej vsi elementi, po katerih bi lahko ovrednotili
delovanje komunistične partije, Zveze komunistov Slovenije in
Jugoslavije oz. titoizem. Slovensko pravo bi brez težav izreklo
temeljno prepoved Komunistične partije Slovenije (KPS) in
Jugoslavije (KPJ) oz. Zveze komunistov Jugoslavije (ZKJ) in Zveze
komunistov Slovenije (ZKS). To bi nadgradilo proces pravnega in
drugega kritičnega razgrajevanja titoizma in njegove dediščine.
Iz tega pa potem sledi naslednji temeljni korak, to pa je pozitivno
vrednotenje upora proti komunizmu, titoizmu, stalinizmu itn.
To pomeni, če npr. zgodovinar Martin Premk kot učenec Boža
Repeta govori o t.i. Matjaževi vojski kot o teroristih, razbojnikih
in falotih, pa so to v luči protititoističnega upora plemeniti uporniki proti titoizmu v zavezništvu z zahodnimi demokracijami, ob
vsej zapletenosti položaja, ki nastane po sporu Stalin-Tito. Ta
tradicija upora proti titoizmu je temeljila tudi na mnogih civilnih
aktih rezistence, pa naj si so bili to lastniki, torej srednji sloj po
zaplembi premoženja, naj si bodo to kmetje v procesu kolektivi
zacije in uničevanja t.i. kulaštva, ali pa verniki v spopadih proti
veri in Cerkvi, tj. katoličani, pa tudi Jehovine priče - ti so bili
verjetno najbolj preganjan del verskega življenja. Vse to so tiste
tradicije, ki nas vzpodbudijo, da tudi tranzicijski proces prehoda
iz titoizma v demokracijo začnemo bolj ambiciozno obravnavati,
mu damo večjo civilizacijsko težo in mednarodni pomen.
…
Število doslej odkritih grobišč je okoli 600. S tem, da so
nekatere lokacije še v preiskavi oz. da potekajo sondiranja in
da verjetno vse ne bodo potrjene. Nekaj lokacij bo še vedno
ostalo na ravni verjetnosti. Upam tudi, da bodo največji kompleksi prikritih grobišč urejeni in da bo ministrstvo za kulturo
končno zmoglo toliko energije, da jih bo razglasilo za nacionalne
spomenike (Kočevski rog, Teharje, Tezno, Barbara rov v Hudi
jami). In da bo urejanje in razglašanje teklo naprej. Upam, da
je led res tako prebit oz. da je narejen tolikšen korak naprej, da
ta proces ne bo ustavljen.
…
Vsaj okvirno so nekoliko bolj znane številke glede števila
pomorjenih ob koncu in po koncu druge svetovne vojne na
slovenskih tleh. Tudi definicije fenomena: največji pomor neobo
roženih ljudi po drugi svetovni vojni v Evropi, največji pomor
neoboroženih prebivalcev Slovenije vseh časov, največje
morišče Hrvatov v njihovi zgodovini itn. Trenutno postavljam
tezo o okoli 100.000 pomorjenih – od tega več kot 15.000
prebivalcev Slovenije, verjetno nekaj deset tisoč Hrvatov, verjetno več kot 10.000 nemških vojnih ujetnikov, več kot 10.000
Srbov in Črnogorcev itn. Glede števila lokacij bi še poudaril,
da lahko poleg teh 600 prikritih grobišč govorimo tudi o nekaj
tisoč posamičnih oz. individualnih lokacijah grobov zamolčanih
slovenskih žrtev doma in po svetu, ki jih bomo težko vse odkrili.
Zamolčane grobove imamo tudi v tujini. Tukaj gre za grobove
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padlih Slovencev v nemški, italijanski in madžarski vojski. Tu lahko že zdaj govorimo o več kot 15.000 mrtvih. Ko pa bomo vklju
čili še žrtve med slovensko manjšino v Italiji in na avstrijskem
Koroškem, pa bo verjetno številka več kot 20.000. Se pravi,
da imamo zamolčane grobove več kot 20.000 slovenskih žrtev
zunaj Slovenije in imamo zamolčane grobove več kot 20.000
slovenskih žrtev v Sloveniji. Slovenci imamo skupaj zamolčanih
več kot 40.000 žrtev druge svetovne vojne in revolucije. Tako s
poimenskim popisom žrtev Inštituta za novejšo zgodovino kot
z odkrivanjem njihovih grobov postaja slovensko mesto mrtvih
celovito, še zdaleč pa ne urejeno. Po drugi svetovni vojni je
komunistična oblast vzpostavila tisto, čemur jaz pravim partijski
rasizem. To pomeni, da se je na teh več kot 40.000 mrtvih, ki
so bili brez groba in pretežno zamolčani, zvalilo še prekletstvo
rasistične stigme nad njihovimi svojci. Ta stigma pa je bila
zaplemba premoženja, rasistična diskriminacija pri šolanju in
karierah ter udbovsko politično izživljanje nad vdovami in otroci.
To pa so vprašanja, ki jih v zvezi z vojnimi zakoni šele začenjamo
resneje obravnavati.
Ta sistem rasistične delitve je zajel več kot 25.000 pobitih,
ki jih pobijejo partizani in komunistične oblasti, več kot 15.000
padlih – ki so ravno tako zamolčani – v okupatorskih armadah in
njihovih svojcev. Prizadel je tudi invalide iz teh vojsk, kar je zanje
pomenilo tudi diskriminacijo pri prejemanju pokojnin oz. rent.
To je bil še eden velikih titoističnih ropov. Tako, da lahko šele
ob teh milijardah denarja in neskončni travmatizaciji sto tisočev
ljudi vidimo obseg tega katastrofalnega projekta graditve druž
be na zgodovinski utopiji oz. iluziji. In ta obseg - tako zločin kot
njegov rasistični dodatek – je treba sto in stokrat premišljevati,
ga raziskovati in predstavljati javnostim.
…
Knjiga o privilegijih titoističnega vladajočega razreda, ki je
nastala na podlagi dokumentov, ki so bili v obupnem stanju
najdeni v vladnem arhivu, je vzbudila izredno pozornost. Temeljna dolžnost titofilov in titoistov že v času ‘Titovine’, pa tudi v
tranzicijskem obodbju, je bila in je uničevanje ali preprečevanje
dostopa do tistih arhivov, ki so dokumentirali zločine, zlorabe
in privilegije titoistične elite.
Janševa vlada je to prakso prekinila in v poročilu oz. izjavah
Pahorjeve vlade o arhivih pogrešam odločnost, da bodo iskali
in omogočili raziskovanje in predstavitev dokumentov tudi o zakrivanih temah slovenske totalitarne preteklosti. Pozitiven pa je
razmeroma odločno izražen interes, da bodo strokovno poskrbeli
za arhive. Če upoštevamo, da je Slovenija zaradi barbarskega
uničevanja arhivov v obdobju titoizma in med tranzicijo ostala
brez dobršnega dela temeljnih virov za oblikovanje celovitega
zgodovinskega spomina, je to velik kulturni premik. Vendar pa
so tako vladno poročilo kot izjave vladnih predstavnikov očitno
namerno izražene v ezopskem jeziku. Tako lahko domnevamo,
da razen izražene skrbi za arhive, ki jo cenim, skušajo oblikovati
tudi bolj konkreten cilj v političnem boju. Ta je trenutno precej
zakrit in v meglenem oblaku nedoločenega obtoževanja je težko
poiskati aktualno politični taktični ali strateški cilj.
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Zanimiv je tudi primer Študijskega centra za narodno spravo, ko zaposleni sprva niso prejeli plač. Center namreč raziskuje prav
zločine, ki so se dogajali med vojsko in po njej. V primerjavi s podobnimi centri v drugih postkomunističnih državah, je ta Center
personalno kaj skromno zaseden – menda niti deset ljudi. Podoben Center, ki se ukvarja z enako nalogo na Češkem, ima preko
sto kvalificiranih uslužbencev in zaradi njihovih plač nihče ne dela problema. Seveda pa je pri Slovenskem Centru jasno, kdo ga
skuša ovirati tako, da bi resnica ne prišla na dan. Menda naj bi predsednik vlade Pahor naročil pravosodnemu ministru Alešu
Zalarju, naj poskrbi za plače uslužbencem tega centra. Dežman je povedal, da sicer verjame, da je Pahor Zalarju to res naročil,
da pa “jastrebi” še čakajo. Kdo so ti “jastrebi” seveda ni težko ugotoviti – dovolj si je ogledati krog, ki se zbira okrog Kučana.
Sicer je pa zadevo dokaj jasno opisal že pred lanskimi volitvami profesor zgodovine na Teološki fakulteti v Ljubljani, dr. p.
Metod Benedik v pogovoru, ki ga je imel za Družino z Bogomirjem Štefaničem ml. Šlo je za reakcijo na zgodbo o škofu Rožmanu
o priliki predsedniških volitev nekaj mesecev prej. Takole je potekal pogovor:
Omenili ste, da sta bili Trubar in reformacija temi, ki sta
bili ne tako redko “napenjani” na različne interese, tudi poli
tične. Tudi sicer so posamezna poglavja iz zgodovine Cerkve
priročno “gorivo” za vroče politične razprave. Spomnimo se
samo zgodbe škofa Rožmana iz zadnjih predsedniških vo
litev. Ali kaj podobnega pričakujete tudi pred skorajšnjimi
parlamentarnimi volitvami?
Ne bom presenečen, če bi se spet zgodilo kaj podobnega.
Primeri, kot je Rožmanov, se bodo še pojavljali. Pa ne gre le za
vprašanja, ki se nanašajo na konkretne cerkvene osebe ali,
če hočete, na “slavne” gozdove iz denacionalizacije, skratka
na cerkveno področje, temveč tudi za druge stvari iz naše polpretekle zgodovine. Dokler ne bodo kolikor toliko razčiščene,
dokler se z njimi ne bomo soočili, jih priznali in sprejeli kot
neločljivi del nas samih, se bo to zmeraj pojavljalo. Sami veste,
kako je, če človek poje kaj takega, česar njegov želodec ne
prebavlja – spahuje se mu. To človeka moti in moti tudi ljudi
okoli njega, ker se mu, po domače povedano, riga.
Tudi slovenski družbi z nerazčiščeno preteklostjo se
vedno znova …
… riga. Morda ta primerjava ni najbolj primerna za časopis.
Zakaj pa ne? Mislim, da bodo bralci dobro vedeli, kaj
hočete povedati.
Prav, pa ostaniva pri njej. Pogovarjava se o zgodovinopisju.

Sami dobro veste, da je komunistični režim izoblikoval táko
videnje naših razmer, kot mu je ustrezalo. Vse pred njim je bilo
zanič, gnilo, z njim pa je nastopilo nekaj čisto novega, čudo
vitega, neomadeževanega … O t. i. komunistični stvarnosti od
partizanstva naprej pa potem do konca se nikoli ni smelo reči
nič slabega. Vse je bilo pozitivno. Sprašujem se: kdaj bomo pri
šli tako daleč, da bomo to dediščino vendarle presegli? Kdaj
bomo sprejeli, da je bil komunizem totalitarni režim, ki nas
je tlačil 50 let, in ga bomo obravnavali enako kot nacizem in
fašizem? Še zmeraj se o tem govori le v rokavicah. Bolj ali manj
nam so nam znani komunistični zločini med vojno in poboji po
vojni. Toda to je le ena plat. Poglavitno zlo komunizma vidim v
dveh njegovih potezah. Prvič, človeka je hotel razčlovečiti, mu
vzeti, kar je najbolj človeško: svobodo misli, svobodo besede,
svobodo lastnega odločanja. Drugo je dobro opredelil Mitja
Ribičič v nekem poročilu leta 1961: »Naša politika do Cerkve
je kombinacija raznih diferenciacij, poglabljanje nasprotij med
slovenskimi in hrvaškimi škofi, med tremi slovenskimi škofi,
poglabljanje nasprotij med duhovniki samimi, med duhovniki
in verniki.« Torej ustvarjati razdore in sovraštvo. Dokler ne bomo
prišli tako daleč, da bomo uvideli, da je pri nas vladal totalitarni
režim, ga kot takega obravnavali in da je vse, kar se je dogajalo
v zadnjih 70 letih, del naše zgodovine, del nas samih, se nam bo
zaradi neprebavljene preteklosti ves čas kolcalo in rigalo.

Vedno bolj se jasni slika, da so vse ti problemi postavljeni takorekoč “na ogled” samo zato, da se prikrije resnični problem:
gospodarska kriza in nesposobnost vlade. Lahko da ima predsednik Pahor najboljše namene, vendar mu bo kup “jastrebov”, ki se je
nabral okoli njega, metal vsa mogoča polena pod noge, če ga ne bo celo onemogočil. Seveda bo prav kmalu spet na udaru Cerkev,
ki je tako ali tako vedno “dežurni krivec” za vse, kar gre levim politikom narobe. Ni zastonj zapisal Gašper Blažič v Demokraciji:
V zvezi z vprašanjem odnosa nove vlade do verskih skupnosti
velja omeniti zlasti dva njena ministra, in sicer Majdo Širca, ki je
svoj odnos do kulture in religije doslej pokazala tudi z razvpito
fotomontažo brezjanske Marije s podgano v naročju, in Igorja
Lukšiča, ki je kot profesor na FDV (kjer je nekdaj predaval tudi
oznovec in zasliševalec duhovnikov Zdenko Roter) ob volitvah
pošiljal študente v cerkve, seveda z natančno določeno nalogo.
Če k temu dodamo še ovaduško akcijo enega od političnih ted-

nikov proti nekdanjemu ministru za kulturo Vasku Simonitiju, češ
da je z vrnitvijo nepremičnin na Blejskem otoku Cerkvi oškodoval
državno premoženje, postane slika o prihodnosti odnosov
med državo in verskimi skupnostmi, zlasti katoliško Cerkvijo,
veliko bolj jasna. Dosedanja vlada je namreč na tem področju
postavila evropske standarde, v novem mandatnem obdobju
pa lahko na tem področju, kot se zdi, pričakujemo le regresijo,
če ne že kakšne nove proticerkvene križarske vojne.

Upam samo, da bodo ljudje prišli toliko k pameti, da bodo uvideli, kje so resnični krivci za tisto, kar se že dogaja in kar se še
bo. Italijani so včasih za vsako stvar, ki je šla narobe, rekli: »Governo ladro – lopovska vlada«. Me prav zanima, kakšen izraz bo
iznašla slovenska ljudska modrost. Sodeč po komentarjih, ki jih berem na internetnih straneh, bo še precej bolj “nazoren”.
2009 – AM – APRIL
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MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Hud pogled
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 de
janja zmešalo. Ker sem sedel poleg obeh – bil sem v
redovni obleki – sem poskusil nanjo pomirjevalno
vplivati z verskimi razlogi. Dekle me nekaj časa nape
to 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!« Takega pogleda
normalen človek verjetno ni zmožen. Še danes, po to
liko letih, ga nisem pozabil.
Pripovedujejo, da so ljudje, ki morejo človeka s
pogledom umoriti. Da pa more tak hudoben pogled
živčno občutljivemu človeku, zlasti pa otroku, trajno
škodovati, je razumljivo, ker se tak pogled tako vtisne
v dušo, da se ga le težko znebi, ali nikoli ne pozabi.
Na neki postaji je mati z dekletom izstopila in jo
odvedla v umobolnico.

Želva
Čudna žival je želva. Plazilec v oklepu, znamenit
preostanek iz davne geološke dobe. Ves njen pojav in
počasno gibanje ne obeta kaj prida možganov v njeni
kačji glavi. Pa vendar...

spoznala po težki hoji. Hodil je vedno v škornjih. Prišla
je iz skrivališča k njemu in se motala okrog njega ves
čas, dokler je delal. Ko je na primer sadil solato, je hote
la biti vedno pri njegovi roki. Za pozdrav se je zadela
kakor majhen tank v njegovo roko, on jo je pa potrkal z
lesenim klinom malo po hrbtu in oglasila se je z nekako
žabi podobnim glasom. Dal ji je svoj palec, da ga je za
šalo grizla in dobrikala se mu je kot domača žival.
Drugemu se ni približala. Poskušal sem včasih
oponašati njegovo hojo in gledal, če bo prišla k meni.
Poslušala je, včasih storila nekaj korakov proti meni,
pa je takoj spoznala prevaro in obrnila se je proč.
Čudil sem se, da ima žival na tako nizki stopnji razvoja
toliko razuma, da izmed mnogih ljudi spozna svojega
prijatelja.
Nekaj let je tako želva živela v prijateljstvu z vrtnarjem
in srečno prezimila. Neko leto pa je spomladi ni bilo na
spregled. Zmrznila je v hudi zimi. Ko je vrtnar kopal, je
našel že prazen oklep. Pobral sem ga in očistil. Naredil
sem iz njega pepelnik, ki stoji še sedaj na moji mizi.

Preskušnja moči
Obiskal sem ljubljanski velesejem z minoritom p.
Konštantinom Ocepkom. Med drugim sva si ogledala
tudi higienski paviljon. Niso naju zanimali razni pre
parati v steklenicah in tabele po stenah. Ko hočeva
hitro oditi, naju opozori uslužbenec na neke stroje
za preskušanje moči v kotu. »Poskusita, gospoda, ko
liko imata moči! Stopiti je treba na pripravo, prijeti
za ročaje in vzdigniti. Če vzdignete do 200 kg, pade
listek is stroja s potrdilom in datumom.« – »Daj, daj,«
pravi moj tovariš. Res stopim in sklenem, da se ne bom
osramotil Zato potegnem z vso močjo. Hočem imeti
listek. Listek pade iz aparata, nekaj poči in zahrešči
– in aparat je bil polomljen. Ves prestrašen in zaskrb
ljen zakliče uslužbenec: »Tacega hudiča pa še nisem
videl.« Najbrž sem vzdignil malo več, kakor je aparat
prenesel. Opravičiva se in posloviva. Listek pa je spravil
p. Konštantin rekoč, da se bo pobahal z njim.

Konjska sila

Pred leti smo dobili večjo pošiljko želv iz Grčije. Za
spremembo so dobra hrana. Iz ograjenega prostora,
kjer so jih hranili s solato, je ena ušla in se skrivala nekaj
let na vrtu. Pozimi se je zarila globoko v zemljo in tako
srečno prezimila. Spomladi je zopet prišla na dan.
Ker je videla vsak dan brata Ludvika na vrtu pri delu,
se je z njim sprijaznila. Ta brat je ljubil živali in one so
to spoznale. Ko je prišel brat Ludvik na vrt, ga je želva
96

Pravkar sem prišel iz univerze od predavanja, ko
so bili že vsi zbrani pri kosilu. Moj sosed pri mizi je bil
med drugimi tudi p. dr. Hugo Bren, ki je imel to žilico,
da je rad koga potegnil, če se je le dalo. Vpraša me:
»Kaj si poslušal zadnjo uro na univerzi?« – »Fiziko,« mu
odgovorim. Jedli smo ravno juho. – »No, ker si poslušal
fiziko,« pravi p. Hugo, »mi povej, koliko konjskih sil je
treba, da nesem žlico juhe v usta?« – »Zajemi in nesi v
usta, da precenim,« mu pravim. Hotel sem ga splačati.
On nese v usta počasi in me gleda. Jaz ga gledam,
kot bi ocenjeval delo in pravim: »Kakor presodim,
ni potrebna za to delo cela konjska sila. Ena oslovska
zadostuje.« Obmolknil je in nos se mu je pobesil.
2009 – AM – APRIL

Resnične sanje

(povedala mati)

Stari oče Matija je bil iskan zidarski mojster. Brati
je znal, pisati pa samo številke. Poleg zidarstva mu je
šlo vsako drugo delo od rok. Med drugim je sezidal
tudi kapelo na topliškem pokopališču in župnijsko
cerkev v Črmošnjicah. Zidanje poslednje je sprejel v
lastni režiji, da bi kaj zaslužil. Nasprotno se je pri tej
cerkvi zadolžil bolj, kakor je bilo ocenjeno njegovo
polzemljiško posestvo. Trdil je, da so ga goljufali. Vložil
je tožbo, pa je propadel. Bil je dober mojster, pa slab
računar. Iz obupa se je napil in obležal na zmrznjeni
zemlji ter si nalezel nevarno bolezen. Bolehal je in od
skrbi ni mogel spati. Neko noč vidi v sanjah svojega
očeta, ki mu pokaže pet številk, ki naj nanje stavi, da
bo rešen dolga. Ko se zbudi, zapiše številke, da jih ne bi
pozabil. Zjutraj pove ženi Mariji sanje in pravi, da gre
takoj na posodo iskat pet goldinarjev, da jih bo stavil na
vsako številko enega. Žena pa v jok: »Ali so ob pamet,
da na sanje kaj daš, pa da hočeš še na posodo vzeti
toliko denarja, ko nam bo zaradi dolgov še posestvo

prodano, denarja pa nimamo niti za sol!« Res ga žena
pregovori, da ostane doma.
Iz radovednosti, ali so sanje kaj pomenile ali ne, gre
naslednji ponedeljek v Novo mesto, da pogleda na no
vo izžrebane številke, ki jih je videl v sanjah. Že od daleč
vidi na tabli številke, ki jih je videl v sanjah. Ves iz sebe
stopi v urad in vpraša, koliko denarja bi dobil tisti, ki
bi zadel vseh pet in bi na vsako stavil goldinar. Povedo
mu, da bi dobil toliko denarja, da bi mu ga banka ne
mogla vsega obenem izplačati, ampak bi ga dobil v več
obrokih, od katerih bi že eden prinesel toliko denarja,
da bi bil daleč naokrog najbogatejši. Ves potrt odide
domov. Doma je imela žena kaj slišati. Ona je kriva, da
bo vedno siromak on in njegovi otroci. Ko se pomiri,
začne premišljevati, kaj bi naredil z milijoni, če bi
zadel. Odkrito mora priznati, da bi bilo tako bogastvo
verjetno njemu in njegovim v pogubo. Je bila že taka
božja volja.
Še eno leto je Matija bolehal, delal po malem in
skrbel, dokler ga ni rešila bela žena dolga in skrbi.

misijonski pomenki
Misijonar, lazarist Tomaž Mavrič, ki deluje v Ukra
jini, se je oglasil Celestinovi z zahvalo za poslani dar
in priložil poročilo o njihovem delu, kar je napisala s.
Jožica, ki skupno s s. Marto pomaga pri misijonskem
delu.
»Dragi dobrotniki!
V začetku julija smo se podali na romanje v Letičevo,
to je 400 km oddaljeno od Kijeva. Tam je veliko Mariji
no svetišče, kamor prihajajo romarji iz vse Ukrajine. Ta
dan je bila tam množica okrog 5.000 romarjev.
Tamkajšnji župnik je že večkrat nagovoril našega
misijonarja, naj pridemo predstavit Čudodelno Mari
jino svetinjo, kar smo letos pripravili. Povezali smo se
s kapucini in skupno sestavili program. Uro pred sveto
mašo se je začel program. Romarjem, ki so prihajali smo
skupaj z mladimi sodelavci delili svetinjice z razlago
in jih vabili naj se vključijo v Združenje čudodelne
svetinje.
Uspelo nam je, da smo navdušili romarje in med
nje razdelili več kot 15.000 svetinjic. Na vprašanje kako
sodelovati, smo odgovorili naj nosijo svetinjico, vsak
dan vzkliknejo kar piše na svetinjici, častijo Marijo, žive
krščansko in prejemajo zakramente.
Združenje čudodelne svetinje deluje v mnogih de
želah. V Ukrajini ga še ni. Dalj časa smo razmišljali o
ustanovitvi Združenja in v ta namen smo pozimi orga
nizirali romanje Marije po družinah. Ljudje so se ob

njej organizirali, se zbirali v molitvi, povabili sosede
in sorodnike.
Predstojnik je g. Tomaža imenoval za voditelja
Združenja in on se je zavzeto lotil nove naloge. Zbral
je skupino, ki bo skrbela za povezovanje med člani.
Nihče med nami ne ve natančno kako bi se Združenje
razvijalo, zato je sodelovanje še bolj ustvarjalno. Marija
sama najde pot do človeških src.
V začetku oktobra smo se veselili diakonskega in
duhovniškega posvečenja dveh naših bogoslovcev.
Kolja je bil posvečen v diakona, Vladik Bismak pa
je novomašnik. Oba prihajata iz Zakarpatja, iz vasi
Dovge, zato je bilo posvečenje v stolnici v Mukačevu.
Sredi popoldneva smo se pripeljali v Mukačevo in šli
pozdraviti g. škofa, ki nas je sprejel čisto po domače.
Vidi se, da je Frančiškov sin (frančiškan), je preprost,
ponižen, kot dobri pastir iz evangelija. Naslednji dan je
bilo posvečenje. To je bil praznik veselja in hvaležnosti
Bogu za dar duhovništva. V soboto smo bili na novi
sveti maši, kjer je bilo samo veselje in hvaležnost Bogu,
da je v njihovi župniji zrasel duhovniški poklic.
V srcu vstaja velika hvaležnost za Vašo pomoč in mo
litev. V tem duhu vas vsi trije prav lepo pozdravljamo  
Tomaž Mavrič, s. Jožica Sterle in s. Marta Meško.«
Iskren pozdrav od vseh sodelujočih in
VESELO VELIKO NOČ!
Marica Lavrisha

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $100: S. Mramor; $80: S. Vidmar, F. Stopar;
$70: I. Berlec; $40: E. Veider; $30: M. Vodisek,  I. Antolin, J. Kaluza;
$20: M. Cugelj, P. Dolinar; $10: T. Lebar.

ZA CERKEV: $50: S. Mramor; $20: F. Gaser, S. Vidmar, J. Kaluza;
$10: M. Vodisek, E. Veider; $2: A. Tasner.
ZA SAMOSTAN: $50: S. Mramor; $20: S. Vidmar; $2: A. Tasner.



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
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.
Slovensko-ameriški 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 katoliškega-kulturnega 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.



ZA LUČKE: $10: M. Hanak, M. Cugelj; $2: A. Tasner.
ZA MISIJONE: $100: S. Vidmar; $40: S. Mramor; $30: I. Berlec;
$20: M. Vodisek; $2: A. Tasner.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: S. Mramor; $20: S. Vidmar; $10:
E. Veider.
DAR LISTU AM: $25: S. Tivadar; $20: Rev. A. Hribsek, S. Oven, F.

Gaser, B. Magajne, S. Vidmar, N. Lodewyck, J. Kaluza. $15: M. Hanak;
$10: M. Vodisek; $5: T. Lebar; $2: A. Tasner.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI: ANA TISEV, Milwaukee, WI

