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angeli za danes: ANGEL ODHODA – P. Anzelm Grün
sveti Pavel: APOSTOLSKI KONCIL IN ANTIOHIJSKI ZAPLET –
           Benedikt XVI.
MARIJA ZNAMENJA (MOLIVKA) –
      P. Tomaž Špidlik, P. Marko Ivan Rupnik
naša kultura: URBAN JARNIK – Silvester Čuk
islam: NASILNI IN SVOBODOMISELNI MUSLIMANI –
       Drago K. Ocvirk
misijoni: O, JESENSKI NAGASAKI – P. Vladimir Kos
              KITAJSKA, NIGERIJA, GANA, ALŽIRIJA, MOZAMBIK,
              EGIPT, ANGOLA, NAMIBIJA – agenciji Asia News in Misna
              IRAK, ZIMBABVE, UGANDA –
  Radio Vaticana, Radiogiornale in agencija Misna
“za narodov blagor”: RAJ NA ČLOVEŠKIH KOSTEH –
P. Bernardin Sušnik
MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA – P. Janez Žurga
stran platnic: MISIJONSKI POMENKI – Marica Lavriša
        
        PISMA, DAROVI
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
        
        NAŠI RAJNI

Na naslovni strani je cerkev Marije Kraljice angelov na Drtiji. To je majhno naselje, ki leži ob cesti, ki se
pri Krtini odcepi od glavne ceste Ljubljana-Maribor in gre preko Moravč na Izlake, tam pa se cepi na dva kraka,
od katerih se eden vrača na glavno cesto pri Trojanah, drugi pa vodi v Zagorje. Drtijska cerkev je podružnica
župnije v Moravčah. Leži na nadmorski višini 380 metrov in je bila sezidana leta 1750, torej spada med slo
venske baročne cerkve. V času, ko avtobusni promet še ni bil razvit in so bili ljudje odvisni zgolj od železnice,
je iz Moravč preko Drtije vodila pot na najbližjo železniško postajo Jevnica v dolini Save. Na zemljevidu sicer ni
daleč, v resnici se pa pot grdo vleče, saj zaradi hribov dela velike ovinke. Cerkev sama sicer ni nič posebnega,
pač ena izmed šestih moravških podružnic. Zgrajena je pa na zelo lepem kraju, kjer dominira nad okolico. Je
ena tistih skritih slovenskih lepot, ki jih je mnogo, pa le malokdo zanje ve. Ljudje se ob svojih obiskih pač raje
držijo glavnih cest in krajev, ki so jim po bogve kakšnem ključu priporočeni za ogled. Naši predniki pa niso bili
tega mnenja: spomenike svoje vernosti so pogosto postavljali v prav skrite kotičke, verjetno po načelu, da ni
važno, da jih vidijo ljudje, pač pa da jih vidi Bog in tam sprejema njihovo molitev.
Marijin mesec majnik praznujemo s šmarnicami, ki bodo v Lemontu vsako nedeljo ob 2:30, razen na drugo
nedeljo v maju (10.), ko je materinski dan in bodo šmarnice ob 3:00. Letošnji maj tudi zaključuje velikonočni čas,
saj je 31. maja binkoštna nedelja, pred njo pa v četrtek, 21. maja, praznik Gospodovega vnebohoda, ki ga tako
v Sloveniji tudi praznujejo, v Ameriki pa je prenešen na naslednjo nedeljo 24. maja. Marije se spominjamo tudi
24. maja kot Marije Pomagaj, ki je zavetnica naše lemontske cerkve. Še nekaj majskih godov: Jožef Delavec
(1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik proti požarom Florijan
(Cvetko) (4.); gimnazijec in mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter
škofa Servacij (13.); in Bonifacij (14.); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.),
ki je po tradiciji “mokra”, torej deževna; dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in poljski jezuit Andrej
Bobola (oba 16.); frančiškanski brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof
v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.).

UREDNIK VAM
Letošnja zima se nikakor noče posloviti. Še
v
začetku
aprila smo imeli kar mrzlo vreme, celo
MAJ – VELIKI TRAVEN
sneg se je ponujal. Kako spraviti to v sklad s tako
imenovanim “globalnim segrevanjem” (global war
1 P JOŽEF DELAVEC; Jeremija, prerok.;
ming), mi ni jasno, saj imamo občutek, da so zime
2 S Atanazij, šk., c. uč.; Boris in Gleb, muč.;
vedno hujše in daljše. Včasih bi človek kar pritrdil
3 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA;
tistim, ki trdijo, da je vse govorjenje o globalnem
4 P Florijan (Cvetko), muč.;
segrevanju
samo pesek v oči, da bi ljudje ne mislili
5 T Angel, muč.; Silvan, muč.; Gothard, šk.;Juta, spok.;
na
gospodarsko
krizo, ki nas je udarila.
6 S Dominik Savio, dijak; Evodij, šk.; Benedikta, dev.;
Vsako
postno
nedeljo smo v Lemontu imeli
7 Č Janez iz Beverleya, šk.; Gizela, op.; Flavij, muč.;
popoldne
v
cerkvi
križev pot, ki je bil kar lepo
8 P Viktor Milanski, muč.; Deziderij (Željko), šk.;
obiskan.
Pasijon
na
cvetno nedeljo je bil skrbno
9 S Katarina iz Bologne, red.; Pahomij, op.;
pripravljen pod vodstvom g. Jožeta Rusa.
10 N 5. VELIKONOČNA NEDELJA;
Ko to pišem, so za nami že prve štiri številke, in
11 P Sigismund (Žiga), kralj.; Ignacij Lakonski, red.;
vendar je cena v tiskarni še vedno ista, kakor je
12 T Pankracij, muč.; Leopold Mandić, red.;
bila prejšnji dve leti, kar je prijetno presenečenje.
13 S Servacij, šk.; Andrej-Hubert Fournet, duh.;
Imajo še staro zalogo papirja, zato svoje cene niso
14 Č Matija, apostol (izven Slovenije); Bonifacij, muč.;
dvignili. Vsekakor skrajno pošteno ravnanje, saj bi
15 P Izidor, kmet; Zofija (Sonja), muč.;
končno lahko na račun krize kar dobro zaslužili.
16 S Janez Nepomuk, duh., muč.; Andrej Bobola,
Za tole številko bo poštnina še po dosedanjih
red., muč.; Marjeta iz Cortone, spok.;
tarifah, 11. maja pa se bodo poštne tarife dvignile.
17 N 6. VELIKONOČNA NEDELJA;
Koliko bo to zneslo pri našem mesečniku, še ne
18 P Feliks Kantališki, red.; Venancij, muč.;
vemo, tudi na pošti mi niso vedeli povedati. V zvezi
19 T Peter Celestin V., pap.; Teofil iz Corte, red.;
s tem je zanimiv nasvet, ki sem ga nedavno prejel:
20 S Bernardin Sienski, red.; Akvila, muč.;
Ave Maria naj bi tiskali na tanjšem papirju, tako bo
21 Č GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);
lažja in bo poštnina nižja. To seveda drži, ampak ne
22 P Marjeta Kasijska, red.; Joahima Vedrunska, vzgoj.; v našem primeru. Že ko smo pred več kot dvemi leti
23 S Marija Mati Cerkve;
prešli na barvni tisk, sem si v tiskarni dal narediti
Posvetitev bazilike sv. Frančiška v Assisiju;
predračun za tako možnost. Izkazalo se je, da bi bil
24 N GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
prihranek pri poštnini manjši kot povečanje račun
Marija Pomočnica; Socerb (Servul) Tržaški, muč.; v tiskarni. Tiskarna namreč papir, na katerem je Ave
25 P Beda Častitljivi, duh., c. uč.; Urban I., pap.;
Maria tiskana zdaj, naroča v velikih količinah in ga
26 T Filip Neri, duh.; Lambert de Vence, šk.;
dobi z znatnim popustom. Tanjši papir bi pa morala
27 S Avguštin Canterburyjski, šk.; Julij, muč.;
naročiti posebej in samo za nas, zato bi bil občutno
28 Č Marija Ana de Paredes, dev.; German Pariški, šk.; dražji, račun tiskarne pa višji.
29 P Maksim Emonski, šk., muč.; Maksimin, šk.;
Od 21. maja do 18. junija bom odsoten, vendar
30 S SRCE JEZUSOVO; Ivana Orleanska, dev.;
zato junijska številka ne bo imela nobene zamude.
Pač pa bo nekaj zamude pri odgovorih na pisma, ki
31 N BINKOŠTNA NEDELJA;
prihajajo
na naslov Ave Maria.
			 Obiskanje Device Marije; Kancijan in tov., muč.;
Rojstni dan praznuje v maju P. Metod Ogorevc
(6. maja 1965).
Godujeta maja: P. Atanazij Lovrenčič (2. maja)
Če na Urbana sonce sije (25/5),
in P. Bernardin Sušnik (20. maja).
jesen polne sode nalije.
Umrli so maja: P. Tadej Trpin (7. maja 1989); P.
Če je majnika lepo,
Kornelij
Petrič (8. maja 1925); P. Benigen Snoj (10.
je dobro za kruh in seno.
maja 1942); P. Janez Kapistran Ferlin (11. maja
Sv. Kocjan gobe seje (31/5),
1954); P. Rafael Stragisher (11. maja 1998); P. Salezij
sv. Primož jih pa pobrana (9/6).
Glavnik (25. maja 1966); Br. Timotej Daničič (26.
maja 1995) in Br. Viktorin Perc (26. maja 1919).
Meseca maja mora biti tri dni mrzlo,
Gospod naj jim da večni mir!
P. Bernardin
če ni v začetku meseca, je pa ob koncu.

Pritoževati se čez slabe čase in hudobne ljudi je lahko,
ali popraviti jih je težko, če sami pri sebi ne začnemo.
Vsakteri naj najpoprej pred svojim pragom pomete.
bl. Anton Martin Slomšek
2009 – AM – MAJ
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ZDRAVA MARIJA
Jože Kužnik

Ena naših najlepših Marijinih pesmi, ki jo je uglasbil Vinko Vodopivec,
takole poje: »Po Mariji, rajski roži, Bog človek je postal. Po Mariji, rajski roži,
nam je rešenje dal. Bog nam dal Marijo mater za zgled vseh čednosti. Njeni
zvesti smo otroci, častimo jo srčno, njeni zvesti smo otroci in ji kličemo
zvesto: Zdrava Marija!«
Na začetku Svetega pisma, ko nam svetopisemski pisatelj pokaže dra
mo prvega človeka, ki je z nepokorščino zapravil božje dostojanstvo in si s
tem zapahnil vrata raja, pokaže tudi novo upanje za padlo človeštvo. Bog,
ki je človeka ustvaril, ga ni prepustil uničenju, ampak mu je velikodušno
dal obljubo odrešenja. Satanu, temu skušnjavcu in zapeljivcu človeškega
rodu, napoveduje: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med
tvojim in njenim zarodom. On bo strl tvojo glavo, ti pa boš ranila njegovo
peto!« (1 Mz 3,15). To je prvi evangelij (protoevangelij), prvo veselo ozna
nilo odrešenja. »Krščansko izročilo vidi v tem svetopisemskem mestu
naznanilo novega Adama (Kristusa), ki s svojo pokorščino do smrti, smrti
na križu v preobilju popravi Adamovo nepokorščino. V ženi, oznanjeni v
protoevangeliju, vidijo številni očetje in učiteljstvo Cerkve Kristusovo ma
ter Marijo kot novo Evo. Ona je bila tista, ki je prva in na edinstven način
deležna Kristusove zmage nad grehom: bila je obarovana slehernega ma
deža izvirnega greha in po posebni Božji milosti ves čas svojega življenja
ni storila prav nikakršnega greha« (Katekizem katoliške Cerkve 411).
Marija je naša mati, ne sprašuje nas, kdaj in zakaj prihajamo k njej s svo
jimi prošnjami, ne očita nam, da se velikokrat nanjo spomnimo le tedaj,
ko jo prosimo pomoči in ji nato pokažemo premalo hvaležnosti. Ona je in
ostane mati v najlepšem in najbolj plemenitem pomenu te besede.
Marija ne priteguje naše pozornosti in naših prošenj nase, temveč
jih posreduje svojemu Božjemu Sinu. Marija je pot k Bogu! Ona, ki »živi z
očmi, uprtimi v Kristusa, in napravi vsako njegovo besedo za svojo,« lepo

Svetogorska Mati Božja
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P. Vladimir Kos – Tokyo

VSESKRIVNOSTNI
PRAZNIK BINKOŠTI
Tam, kjer z zvonovi praznik govorijo,
ravnine s travami se veselé,
goram igra smehljaj na resnih ustih,
kot da sta Božič in Velika noč
zdaj skupaj príšla nas obdarovat.
In res se javljata in res sta tu,
in pol sveta je sneg in pol je sonce
za slávnico poslanega Duha,
ki druži vekomaj Očeta s Sinom.
Čuj, veter venomer o Njem šepeče.
O, ljubi, sveti, vseskrivnostni Duh!
Od vekomaj iz Božjih Src izviraš,
Očetovo in Sinovo Srcé
se v Tebi družita v Ljubezni dar
in kjer si Ti, sta v Tebi Sin in Oče.
Potem tako žari skrivnost Ljubezni:
da Sin Te k nam z Očetom je poslal,
da naših duš si ljubeznivi Gost.
Nikoli Nate naj ne pozabímo,
o vseskrivnostni, gostoljubni Duh!
Rime te pesmi tvorijo slovenski samoglasniki
– a, e, i, o, u – v kolikor so na koncu vrstice
naglašeni.
V desetvrstični kitici se vsak samoglasnik
enkrat ujema z istoimenim.

pove sveti oče, in Ona tudi naš pogled usmerja
v Kristusa.
Verni Slovenci ljubimo Marijo. To dokazu
jejo številne cerkve in kapele, posvečene njej v
čast. to dokazujejo naša romanja na milostne
kraje, kjer Marija deli svoje milosti, to dokazujejo
številne Marijine pesmi, ki jih tako radi pojemo.
Toda ta ljubezen je, žal, velikokrat omejena samo
na čustva. To sicer ni slabo, a je premalo. To še ni
prava vera in ne prava ljubezen. Najboljši dokaz
naše resnične ljubezni do Marije je, da smo tudi
mi, kakor ona, pripravljeni zvesto služiti Bogu in
bližnjemu, in to ne le nekaj dni na leto, ampak iz
dneva v dan. Biti Marijini častilci pomeni, da tudi
živimo in ravnamo, kakor je ravnala ona.
2009 – AM – MAJ

NEDELJSKE MISLI
3. maj
4. velikonočna nedelja
DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE
Jn 10,11-18
Drugi del prilike o dobrem pastirju obsega tri bistvene točke. Prva je primerjava pastirja z najemnikom:
pastir je istočasno tudi lastnik ovac, ki vedno, tudi v
nevarnosti skrbi zanje, medtem ko je najemniku prva
skrb lastna varnost. Druga točka je Jezusovo zatrdilo,
da pozna svoje ovce, da zanje dá tudi življenje, in da so
njegovi skrbi poverjene tudi ovce, ki še ne spadajo v njegov hlev, pa je njegova naloga, da jih združi v eno čredo.
Več kot jasno je, da se ta točka nanaša na Kristusovo
daritev na križu, kakor tudi na misijonsko obveznost
preko meja starozaveznega izvoljenega ljudstva, ker je
bila od prvih časom naloga, ki se je je mlada Cerkev do
bro zavedala in ji je ostala zvesta skozi vso zgodovino.
Tretja točka je dopolnitev podobe pastirja in sledi iz
druge: Kristusu nihče ne more vzeti življenja, pač pa
ga da sam od sebe; in ker ima oblast, da ga dá, ima tudi
oblast, da ga spet vzame nazaj. Spet gre za napoved
Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja; oblast pa, ki
mu je dana, more tudi tistim, ki so mu zaupani, vrniti
življenje. Pastir je torej poklic in poslanstvo.
10. maj
5. velikonočna nedelja
KDOR OSTANE V MENI RODI OBILO SADU
Jn 15,1-8
Kristusov govor o vinski trti in mladikah ni običajna
evangeljska prilika, ampak “podobnost”, ki je značilna
za četrti evangelij. Pri prilikah najdemo povezavo med
podobno in resničnostjo šele na koncu, tu pa Jezus
že v začetku poudari, da je on vinska trta. Primerjava
je vzeta iz vinogradniškega življenja, kjer mora trta
(Kristus) iti skozi vso skrb vinogradnika (Očeta), ki
je marsikdaj boleča. Govor o usahlih mladikah, ki jih
porežejo in zažgejo in o mladikah, ki ostanejo na trti
ter obrode sad, ni samo povzetek odnosa med Kristusom in učenci, med katerimi so tudi odpadniki, ampak
obenem tudi napoved prihodnosti: vedno bodo na trti
(Cerkev) poleg mladik, ki obrode sad, tudi usahle mladike, ki jih je treba odstraniti. Prve krščanske skupnosti
so to primerjavo brez težav razumele in jo obrnile nase.
Cerkev je poznala usahle mladike (odpadnike) že od
prvih časov dalje in prav primerjava s trto je mladim
kristjanom dajala pogum, ker so v zvezi s Kristusom.
Ta pogum mora biti tudi v nas.
17. maj
6. velikonočna nedelja
RESNIČNA LJUBEZEN
Jn 15,9-17
Zapoved ljubezni ima svoje korenine v stavku: »Ako
boste spolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji
ljubezni, kakor sem tudi jaz spolnil zapovedi svojega
2009 – AM – MAJ

Očeta in ostal v njegovi ljubezni.« Tu je namreč pokazan
temelj in izhodišče ljubezni: notranja povezava Kristu
sa z Očetom, iz katere izhaja njuna medsebojna ljubezen. Spolnjevanje te zapovedi je samo zunanji znak
te ljubezni. Zapovedi niso same sebi namen, čeprav
so tudi same na sebi koristne za človeka. Kristusova
ljubezen do Očeta ni čustvo, ampak se je pokazala v dejanju: daroval je svoje življenje za uresničenje Božjega
odrešenjskega načrta. Prav tako ljubezen učenca do
Kristusa ni samo čustvo: to morajo biti dejanja, ki so
neposredo povezana z nalogo učencev, namreč ozna
njati Božje kraljestvo. In ker ljubezen do bližnjega iz
haja iz ljubezni do Boga, se ne more zadovoljiti samo
s čustvom. Mora se izkazati v dejanju. Tudi dobra dela,
ki navidez nimajo z vero nič opraviti, so zaradi vezi s
Kristusom dejanja ljubezni do Boga.
24. maj
Gospodov vnebohod
SEDEL JE NA BOŽJO DESNICO
Mr 16,15-20
Nobenega dvoma ni, da je ta zaključek Markovega
evangelija poznejši dodatek, saj ga najstarejši rokopisi
ne poznajo, vendar zato ni nič manj vreden, saj ga je
Cerkev od najstarejših časov sprejela kot del razodetja.
Gre v bistvu za teološko razmišljanje o velikonočni
skrivnosti, oziroma za najstarejšo obliko velikonočne
teologije. V opisu obnašanja učencev po vstajenju
lahko opazimo tri razvojne stopnje. Najprej niso hoteli verjeti, ko se prikopljejo do vere pa prejmejo poslanstvo oznanjevanja vsemu stvarstvu. Končna stopnja
je obljuba znamenj in čudežev, ki bodo spremljali to
pričevanje za Kristusa, ki pa so našteta v zgolj skrčeni
obliki. Odlomek se končuje s kratko omembo vnebohoda brez vsakih podrobnosti: Kristus je bil vzet v ne
bo, kjer je sédel na Očetovo desnico – kar pomeni, da
je enak Očetu. Njegovo sodelovanje pri oznanjevanju
pa je že izkušnja mlade Cerkve.
31. maj
binkoštna nedelja
DUH RESNICE VAS BO VODIL V VSO RESNICO
Jn 15,26-27; 16,12-15
Obljuba Svetega Duha, o kateri govori odlomek
binkoštne nedelje, je iz Jezusovega poslovilnega govora
pri zadnji večerji. Kristusov odhod, ki se začenja s
trpljenjem in dopolni z vnebohodom, je nujen za na
daljni razvoj in širjenje veselega oznanila: Sveti Duh,
ki ga bodo prejeli po njegovem odhodu, bo pričeval o
Kristusu in njegovem nauku. V bistvu se tukaj skriva
zahteva, da se morajo apostoli in vsi učenci, ki so se do
zdaj zgolj zanašali na Jezusa in hodili za njim, postaviti
na lastne noge in znati prisluhniti navdihom Svetega
Duha, ki ne prihajajo kakor blisk z jasnega, ampak kot je
že izkusil prerok Elija: v tihem šepetanju vetriča. Starozavezno podobo je treba razumeti tako, da so navdihi
Svetega Duha skriti v znamenjih časov, ki jih je treba
brati in upoštevati, saj zahteva pričevanje za Kristusa
in oznanjevanje evangelija različne pristope v različnih
časih. In tega se Cerkev tudi skuša držati.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
nadaljevanje

2. maja je papež sprejel odpoved škofa Casolanija.
Dne 2. junija je Kongregacija pisala p. Ryllu v Aleksandrijo, da jim bo Cerruti izplačal ne 1.300 skudov, ampak
1.500. V pismu že imenuje p. Rylla »apostolskega provikarja osrednje Afrike«. Pravi, da so prejeli »razveseljive
in tolažilne vesti o njegovi gorečnosti in delavnosti«.
Kongregacija je prosila p. Roothaana še za enega
misijonarja za osrednjo Afriko. Določil je p. Emanuela
Pedemonta, ki je bil rojen leta 1792 v Genovi; ni bil
torej avstrijski državljan. Bil je goreč in izkušen misijo
nar, ki je dolgo let deloval na katoliškem Vzhodu. Arab
sko je gladko govoril. Zdaj je imel že 54 let, a je bil še
čil in krepak. V govorjenju in vedenju je bil izredno
resen. Njegova bela, do pasu segajoča brada je njegovo
častitljivost še večala. Dne 11. junija se je Kongregacija
zahvalila p. Roothaanu zanj.
Knoblehar se je šel kmalu po prihodu v Aleksandri
jo predstavit avstrijskemu generalnemu konzulu vitezu
pl. Lavrinu, Slovencu. Uradoval je deloma v Aleksandriji, deloma v Kairu. Pri njem ga je čakalo pismo škofa
Wolfa od 4. aprila in Wolfova pošiljka 200 goldinarjev.
Šele pozneje, 17. januarja 1849, se je Knoblehar škofu
zahvalil. Njegovo pismo se hrani na škofiji v Ljubljani. V
njem pravi, da mora še zdaj prelivati vroče solze hvalež
nosti, kadar vzame škofovo pismo v roke. Kaj mu je bil
škof pisal, se iz njegovega pisanja ne more razbrati.
Knobleharjevo pismo obsega celih 12 strani. V njem
je opisal svoje prvo potovanje do Kartuma.
Konzula Lavrina je Knoblehar prijatelju Partlju zelo
pohvalil. Imenuje ga »našega vrlega rojaka«. Pošten
je in iskren; pri podkralju Mohamedu Aliju marsikaj
doseže s svojim prikupnim nastopom. »Zelo je veren,
kar se višjemu uradniku dandanes še tem bolj poda,
ker vernost v tej vrsti mož le redkokdaj zasledimo.
Ostal je vedno zvest Kranjec (Slovenec). Prav pogosto
je govoril z menoj o naši ljubi domovini.« Knobleharju
je konzul Lavrin dejal: »Zavidam Vas, moj dragi rojak,
zaradi Vašega poklica.« Razgovarjala sta se o tem, da bi
novi misijon sprejela avstrijska država v svojo zaščito,
kakor je bila na primer Francija zaščitnica mnogih
misijonov. – Ker so bili skoraj brez denarja, je Knoblehar Lavrina prosil za podporo. Ta pa ni imel za to še
nobenih pooblastil z Dunaja; zato mu je mogel dati le
malenkost.
Dr. Lavrin je Knobleharja seznanil z raznimi osebnostmi, ki so mu dale dragocene nasvete za potovanje.
Tako na primer s francoskim inženirjem D’Arnaudom,
potopiscem, ki se je v službi egiptovskega podkralja
peljal v letih 1840, 1841 in 1842 daleč gori po Belem
Nilu. Ko je prodrl do 4. stopinje severne širine je pa na
stopil deževni čas. Kapitan in posadka ladje nista hotela
počakati tam do konca deževnega časa, čeprav jih je
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zelo prosil; moral se je vrniti. Knobleharju je mnogo
povedal o deželi, o rodovih in o lastnostih črncev.
11. junija se je škof Aneto Casolani vendarle pripe
ljal. Ni prišel rad in s trdnim zaupanjem. Tudi poslej
ni bil nikoli navdušen za misijon. P. Ryllo je tudi po
njegovem prihodu ostal provikar. Moral je pravzaprav
vse on voditi. Zlasti je moral urejati denarne zadeve,
ker je bil škof Casolani zelo nespreten v njih. S tistimi
1.500 skudi, ki mu jih je bila ob odhodu iz Rima dala
Kongregacija, je tako ravnal, da je ostalo samo še 300
skudov. Pozneje, v pismu od dne 26. septembra 1847,
se je Kongregacija Ryllu pritožila nad tem Casolanijevim gospodarstvom. Ryllu je poslala 12. julija menico za 1.200 skudov. Kmalu nato je poslala še novo
vsoto, čeprav je potožila, da so njena denarna sredstva
skromna.
S Casolanijem se je pripeljal tudi p. Pedemonte.
Pa tudi po njunem prihodu se niso takoj odpeljali
iz Aleksandrije po Nilu, ker je bilo treba nakupiti do
volj živil, obleke in orodja, pa tudi različnih stvari, ki
jih bodo dajali črncem v zameno in v dar. V najhujši
poletni vročini so morali tekati po razbeljenih aleksan
drijskih ulicah. Zlasti so morali čakati dovoljenje in
varnostno pismo turško-egiptovske vlade. Njej se pa ni
nič mudilo. Kongregacija za širjenje vere je bila že 9.
januarja pisala škofu Guascu, apostolskemu vikarju v
Aleksandriji, da jih naj priporoči tamkajšnjim najvišjim
oblastem. Pa priporočilo ni dosti zaleglo, ker so jih
imeli za ogleduhe Avstrije, ki so jo sumničili, da bi si
rada osvojila Vzhodni Sudan ali si v njem vsaj prilastila
izredne trgovinske pravice.
Lahko že zdaj pripomnimo, da je Avstrija res želela
dobiti v Sudanu trg za svoje blago; vemo pa, da ta njena
želja ni nič vplivala na ustanovitev osrednjeafriškega
misijona. Knoblehar je potožil Partlju: »Gotovo je, da
nam egiptovski podkralj Mohamed Ali ni prijatelj.«
Šele po posredovanju avstrijskega cesarje in angleške
kraljice so jim oblasti dale potrebne listine.
Vse te neprilike pa niso mogle pogasiti Knoblehar
jeve misijonske gorečnosti. V omenjenem pismu piše
Partlju: »Naj pride katerakoli težava nadme: za vse
zoprnosti in težkoče mi ni popolnoma nič mar, ko se
spomnim visokega poklica, za katerega me je božja
previdnost namenila.«
P. Ryllo je v Aleksandriji večkrat arabsko pridigal.
Šele 24. julija so se ob osmih zjutraj odpeljali z lepo
jadrnico po prekopu Mahmudije, ki gre od Aleksandri
je do Nila. Vode je bilo tako malo, da so morali jadrnico
vlačiti s štirimi konji.
Z nje so gledali egiptovske kmete pri njihovem delu.
Delati so pa morali le bolj za lastnike zemlje; sami so
kot najemniki živeli skrajno ubožno.
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brali smo...
MÜNCHEN — Bavarski škofje so papežu Benediktu
XVI. ob zadnjih bolečih razpravah v zvezi s Cerkvijo in
petrinsko službo pisno zagotovili svojo podporo in
solidarnost.
VARŠAVA — Nekdanji kancler ordinariata Zdzislaw Krol
je povedal, da je tik pred tretjim obiskom papeža Janeza
Pavla II. leta 1987 na Poljskem nek Bolgar pripravljal
atentat na papeža. Ko ga je policija prijela, je imel pri
sebi natančen načrt papeževega gibanja. Inštitut IPN sumi
nekdanjo komunistično varnostne službo, saj so atentate
na papeža načrtovali že ob prejšnjih papeževih obiskih
na Poljskem leta 1979 in 1983.
HAVANA — Tako na Kubi kot v Španiji žalujejo za
duhovnikom madridske nadškofije, Eduardom de
la Fuentejem Serranom, ki je deloval na Kubi od leta
2006, sredi februarja pa je postal žrtev okrutnega umora;
poznavalci ne izključujejo maščevanja zaradi njegovega
zavzemanja za siromašne ljudi.
MELBOURNE — Maše zadušnice v stolnici za številne
žrtve požarov v Avstraliji se je udeležilo na tisoče ljudi.
Nadškof Denis Hart jih je povabil, naj ob vsej žalosti ne
pozabijo na pogum in sočutje do gasilcev, zdravstvenega
osebja in prostovoljcev.
BOGOTA — Vodstvo Sveta latinskoameriških škofovskih
konferenc je izjavilo, da je za finančno in gospodarsko
krizo kriva izguba etičnih vrednot. Globalizacija ni
upoštevala tega, kar je resnično pomembno: resnica,
pravičnost, ljubezen, dostojanstvo in enakost. Pozabila
je na ljudi “na robu preživetja”.
NEW YORK — Papež Benedikt XVI. je 23. februarja za
novega nadškofa v tem mestu imenoval dosedanjega
nadškofa v mestu Milwaukee Timothyja Michaela
Dolana, ki se je rodil leta 1950 v Saint Louisu.
BREGENZ — Papež Benedikt XVI. je sprejel umik iz
starostnih razlogov dosedanjega opata cistercijanske
opatije Wettingen-Mehrerau v Bregenzu ob Bodenskem
jezeru, p. Kassiana Lautererja; nasledil ga bo p. Anselm
van der Linde. Opatijo so leta 1097 ustanovili benediktinski menihi iz Konstance, tesno pa je povezana z našo
cistercijansko opatijo Stična.
MEDELLIN — Neznanci so v tem kolumbijskem mestu
umorili duhovnika Juana Gonzala Aristizabala
Isaza. Bil je župnik na veliki mestni župniji apostola sv.
Janeza, kaplan hotela Intercontinental, odlikoval pa se je
tudi pri skrbi za siromašne ljudi.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za kulturo
nadškof Gianfranco Ravasi je izjavil, da Sveti sedež ne
bo sodeloval na letošnjem beneškem bienalu na
začetku junija, ker je premalo časa za temeljito pripravo,
bo pa na bienalu leta 2011.
SAMSUN — Turški list Taraf je objavil novico, da je
policija začela varovati francoskega duhovnika
Pierra Brunissena v mestu Samsun ob Črnem mor
ju, potem ko je zvedela, da mu grozijo z umorom.
CALGARY — George W. Bush je bil že drugič deležen
čevlja. To pot ga je zgrešil v kanadskem Calgaryju, kjer
je bivši ameriški predsednik solil pamet in delil nasvete
kakim 1.500 povabljencem.
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DUNAJ — V stolnici sv. Štefana so 7. marca v okviru Haydnovega leta (200. obletnice smrti) stolni zbor, orkester
in solisti izvajali znamenito skladateljevo delo Stabat
Mater. Prvič so to delo na Dunaju dokazano izvedli leta
1771 v tedaj zgrajeni cerkvi redovnikov piaristov, dirigiral
je Haydn sam.
BRISBANE — Katoliški nadškof John Bathersby in njegov anglikanski “kolega” Philip Aspinall sta v skupnem
postnem pastirskem pismu pozvala katoličane in
anglikance v ekumenskem duhu »k edinosti v Je
zusu Kristusu«. To edinost in medsebojno sodelovanje
naj še posebej okrepijo v postnem času.
VATIKAN — Nova določila EZ glede obtoka denarja, ki
bodo začela veljati 1. januarja 2010, bodo povzročila
težave kovnici evrskih kovancev v Vatikanu, saj je
teh po omenjenih določilih premalo v obtoku, večina pa
jih je že tako namenjenih zbirateljem.
LÜBECK — Kulturna ustanova “Hansestadt Lübeck” je
bratovščini Pija X. z 31. majem odpovedala pogodbo za
bogoslužja po “tridentinskem obredu” v leta 1300
zgrajeni cerkvi sv. Katarine, mestnem arhitekturnem
biseru. Vzrok za to je maloštevilnost (dva do trije)
udeležencev maše.
PARIZ — Francoski škofje se ne strinjajo z zamislijo, da
bi starševske pravice razširili tudi na istospolne
partnerje. Osnutek zakona ne služi blaginji otroka; bati
se je, da bi istospolni partnerji začeli izkoriščati pravice
za posvojitev otrok. Zato naj v besedilu zakona ostane
formulacija »oče in mati«.
LURD — Francoskega narodnega romanja v to glavno
francosko Marijino božjepotno središče se je v jubilej
nem letu udeležilo več kot 15.000 Francozov. Tam jim
je pomagalo več kot 3.000 prostovoljcev, od zdravnikov
do bolniških negovalcev in strežnikov.
WASHINGTON — Predsednik ameriške škofovske komi
sije za priseljence, škof Salt Lake Cityja v Utahu, John
Wester, je pozval predsednika Mehike in Združenih držav  
k sodelovanju pri izboljšanju položaja priseljencev
v svojih državah. Raziskati je treba, zakaj ljudje hodijo
preko nevarne puščavske meje. Od leta 1994 več kot 4.000
priseljencev pri tem izgubilo življenje.
ALEKSANDRIJA — (Virginija, ZDA) — Na vprašanje, ali
gledanje spolnosti ali nasilja na televiziji in v videoigrah
napeljuje odraščajoče k spolnim odnosom in k nasilju v
stvarnem življenju, sta pritrdilno odgovorili študiji,
objavljeni v reviji Ameriško pediatrično združenje.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. bo 24. maja 2009 obi
skal benediktinsko opatijo Montecassino, 21. junija
pa San Giovanni Rotondo, kjer počiva sv. p. Pij.
KINŠASA — Razmere v tem predelu Konga so se
hudo poslabšale. Kriza je nastala po izbruhu nasilja
med tremi vojskujočimi se skupinami: Tutsiji, ruandski
mi Hutuji in vojsko Konga.
WASHINGTON — Papež Benedikt XVI. je za novega
washingtonskega pomožnega škofa imenoval Barryja
Knestouta. Rodil se je leta 1962 v Cheverlyju v zvezni
državi Maryland, v duhovnika je bil posvečen leta 1989.
Njegov brat Mark je tudi duhovnik v isti nadškofiji.
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Niko Kuret

fantovski prazniki

Fantovščine, eno izmed najlepših oblik vaške skup
nosti, je – kakor mnogo drugih reči – tudi izpodjedla
industrializacija, ki prodira na podeželje. Brž ko poteg
ne tovarna zlasti moško mladino vase, ko se s tem spremeni način življenja posameznikov, je konec fantovske
družbe, ki se je nekoč ob večerih zbirala pa prepevala,
vasovala… Danes so le še redke vasi, ki so si ohranile
starodavne fantovske šege in navade (tako je bilo pred
leti ob izidu Kuretove knjige – danes jih menda ni
nikjer več; op. ur.).
Fantovske družbe, “fantovščine”, so družbena oblika našega podeželja, ki sega s svojimi koreninami v
pradavne čase.
Fantovščina je imela v prejšnjih časih na vasi resno
nalogo in stvaren pomen. Opravljala je – lahko rečemo
– rediteljsko službo na vasi, skrbela za red in mir, za vaško varnost. Dobršen
del njenih dolžnosti je
prevzela z izpolnjevanjem državne ureditve
sčasoma javna varnost
na služba. Fantovščina
je ohranila nazadnje le
bolj stanovski včasih
celo družbeni značaj.
Le ob določenih prilož
nostih nastopa s svojimi nekdanjimi nalogami, tako v Zilji ob
štehvanju, tam in drugod ob ženitovanjih
pri zapenjávci ali šran
ganju, posebno pa še o
pustu s šemami. Starinski ostanki so se ohranili tudi v nekaterih obredjih ob sprejemu novincev v
fantovščino. Toda vse to že tone v preteklost.
Mesec majnik je bil včasih fantovski mesec. V
mnogih krajih na Slovenskem so starejši fantje sprejemali novince medse, na večer pred Florjanovim so
koledovali, posebno pa so se izkazali z mlajem, ki so
ga postavili sredi vasi ali dekletu pred hišo.
Postavljanje maja (mlaja, majskega drevesa) ni
slovenska posebnost in sega v predkrščansko dobo.
Pozna ga ves naš kulturni krog. Najstarejše poročilo o
njem imamo iz Francije. Kralj Ludvik Sveti je leta 1257
prepovedal »navado, postavljati drevo prvi dan meseca
maja po križiščih ali pred hišami deklet…«
Drevo so po nekih razlagah postavljali nekoč v čast
obnovljene drevesne rasti, pozneje se je prvotni pomen zabrisal. Predvsem so šego prevzeli mladeniči, ki
so začeli postavljati drevo svojim izvoljenkam. Nazadnje se je prenesla navada tudi na praznik Telovega in
na nekatere slavnostne dneve: na birmo, žegnanje,
102

primicijo. Maj izgubi tedaj docela svoj prvotni pomen
in postane zgolj glasnik občestvenega veselja. Takega
so prevzela tudi čisto posvetna slavja naših dni.
Maj postavljajo ali so postavljali do nedavnega po
vseh slovenskih pokrajinah, od Koroškega do Bele
Krajine, od Štajerskega do tržaške okolice in Brd.
Dolenjski fantje so prvega majnika postavljali po
mladni maj, smreko, »pred hišo lepega dekleta«; dekle,
ki ga fantje niso marali, je dobilo trnje pod okno.
Živahen opis belokranjskega maja iz Drašič pri Metliki dolgujemo Ivanu Plutu. Že v nedeljo pred prvim
majnikom se je odpravila skupina štirih, petih fantov
po vasi in je pobirala denar, s katerim naj bi bili kupili
od gozdnega posestnika primeren maj (drevo). Če ni
so nabrali dovolj, so sami primaknili. Dva dni pred 1.
majem so šli v gozd ponj. Biti je morala smreka, vsaj
30 do 40 metrov visoka. Čim višji je bil namreč maj,
tem več “kredita” je imela vas. Vasi so se med seboj
kosale, katera bo postavila večji in bolj okrašen maj.
Ko so fantje po večurnem iskanju le staknili pravšnjo
smreko, so jo podrli in olupili do “smrekovja”, do vršiča.
Od “smrekovja” dol so obesili tri iz zelenja in cvetja
spletene vence; spodnji je bil najširši. Vse deblo so
nato ovili z bršljanom, na vršič pa so nataknili veliko
stekleno bučo, “bunko”, ki bi obrnjena bila držala vsaj
štiri ali pet litrov. Zraven so nasadili čim večjo narodno
ali državno zastavo, tako da je bila daleč vidna in je
v vetru lepo vihrala. Ko so maj z združenimi močmi
postavili, so kake štiri metre od zemlje nabili na deblo
iz zelenja in cvetja spleteno veliko, skoraj do enega metra široko srce. Vanj so zataknili državne in slovenske
zastavice, pritrdili so  pa tudi kak značilen zapis, kot
na primer: »Pozdravljeni, kateri pridete pred mene!« ali
»Pozdravljena, Kraljica majnika!« Poleg tega so postavili
še dva manjša, kakih deset metrov visoka maja, ki so ju
prav tako okrasili, le da nista imela srca in napisa. Maj
so postavili najrajši pri cesti, da ga je bilo videti daleč
naokrog. Proti večeru je moral že stati. Ko je bil posta
vljen, so začeli streljati “na štuk”, to je z možnarjem ter
prepevati in igrati na tamburice, orglice in harmoniko,
v zadnjih časih je igrala celo vaška godba na pihala. To
je trajalo kaki dve uri, od sedmih do devetih. Nato so
se vsi razšli, le dva fanta sta ostala v bližini na straži.
Gorje namreč, ko bi bil kdo prišel in maj podžagal! To
bi bila sramota za vas za vse večne čase. Zato so stražili
fantje maj ne samo prvo noč, ampak vse noči meseca
majnika. Zadnji dan v mesecu so maj podrli. Ko so ga
izkopali in položili, so sneli najprej stekleno bunko, za
katero je bila zlasti med otroki prava tekma, čigava bo.
Nato so odžagali vršič. Deblo samo so dali prvo nedeljo
v juniju “na licitanto” – kdor je več plačal, ga je dobil.
Denar iz licitante so porabili za gostijo, na katero so
povabili vse, ki so sodelovali pri krašenju maja. Zabavo
so imeli sami zase in drugi niso smeli blizu.
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Niko Kuret

majske igre
krakovskih čolnarjev

Naj ne zatonejo v popolno pozabo igre krakovskih
čolnarjev na Ljubljanici! Prirejali so jih menda maja
meseca. Na kratko nam jih je opisal Valvasor. »Za
čolnarje na Ljubljanici,« berem, »je ljubljanski mestni
svet meseca maja 1520 razpisal tri nagrade: prvič tovor
vipavca, drugič tri vatle sukna in tretjič par nogavic. Za
dosego prve nagrade se je moral čolnar, stoječ spredaj
na čolnu, ki sta ga gnala dva druga, z dolgim drogom
zaganjati v nasprotnika; kdor je nasprotnika v vodo
vrgel, je moral spet z drugim poskusiti, a tisti, ki je
nazadnje obstal ter se na premcu obdržal, je odnesel
vipavca kot plen in darilo. Za drugo in tretjo nagrado
pa so določili cilj. K temu so morali hiteti v majhnih
ladjah, in kdor je prvi prispel na cilj, to je k mostu,
kjer je viselo sukno in nogavice, je odnesel obešene
dragotine.« Koliko časa so te igre prirejali in kdaj so
prenehale, ni znano. Šlo je, kakor je videti, za čolnarski
“dvoboj” in za nekakšno “regato”.
Leta 1959 je Turistično društvo Prule čolnarske igre
spet oživilo. Ostalo pa je samo pri dvoboju, regato je
opustilo.
Boj čolnarjev je potekal v glavnem po opisu pri
Valvasorju in se je vsaj pri tekmovalcih držal zgodovinskega okvirja. Oblečeni so bili namreč v temne zavihane hlače in bele srajce. Poskušali so se na drevakih,
izdelanih po starem načinu, ki so imeli plosko dno.
Veslali so jih enako oblečeni čolnarji s širokokrajnimi
klobuki. Nagrada je bila  drugačna: gnjat in vedro (56
litrov) vipavca; sukna in nogavic ni bilo več. Nagrade,
obešene pod prulski most, je bil deležen tisti, ki je

Prulski most

vse nasprotnike pometal v vodo in je edini ostal suh.
Za gnjat so se potegovali mladi, za vino pa starejši
tekmovalci.. Boj je potekal tako, da sta oba drevaka
zaveslala drug proti drugemu. Na premcu, pregrnjenem z žakljevino, je stal tekmovalec z “osem čevljev”
dolgim drogom v rokah; konec je bil ovit s krpami, da
bi nasprotnika prehudo ne udaril. Ko sta se tekmovalca
približala, sta skušala vsak s svojim drogom nasprotni
ka suniti v vodo. Dostikrat sta omahnila oba, ker je bilo
v drsnem drevaku težko obdržati ravnotežje. Leta 1963
se je pomerilo 35 tekmovalcev. Prireditev je trajala
poldrugo uro, gledalo jo je več tisoč gledalcev. Iger
zdaj menda ne prirejajo več.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
I. poglavje
zemljepisna podoba

DREVJE, CVETJE IN SADJE (1)
Tu se zastavlja vprašanje: ali je rastlinstvo, ki ga da
nes vidimo v Sveti deželi enako, kot ga je poznal Jezus?
Prav gotovo ne. Da, sedanja zemlja, njena oblika in pod2009 – AM – MAJ

nebje ima iste osnovne značilnosti, kot pred dva tisoč
leti. Za drevje in pridelke pa to ne velja. Treba je paziti,
da človek ne pade v časovno zmoto, kot se je to zgodilo
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toliko “orientalističnim” tudi novejšim slikarjem, ki so
ilustrirati evangelij se pri ilustriranju evangelija trudili
najti “krajevno obarvanost”.
Glavne razlike je krivo skrajno pustošenje gozdov
v vsej deželi. Palestina je bila pred dvajsetimi stoletji
zagotovo pokrita z gozdovi tam, kjer zdaj ni videti
drugega kot od sonca ožgano stepo in gole skale.
Arabci in potem Turki so
glavni odgovorni za to opu
stošenje, pri tem so jim
pa pomagali frankovski
križarji in koze. Nekdanjo
poraščenost z drevesi dokazujejo ostanki gozdičev,
kakor tudi mnoga krajevna imena in številni svetopisemski navedki, kjer
kar petdesetkrat najdemo
besedo silva (lat. gozd).  
Tam vidimo tudi Ezava, ki
cipresa
se je naselil v »deželi Seír« (prim. 1 Mz 32,4), ki se še
danes imenuje “Džebel Seír”, kosmata (poraščena)
gora, čeprav so danes njena pobočja popolnoma gola.
Povrhu tudi pogozdovanje v naših dneh, ki ga izvaja
država Izrael – in v manjši meri Jordanija – jasno dokazuje, da je bilo opustošnje dežele delo človeka in ne
narave. Narava je vzdržala: zemlja je še danes sposobna
dati rast primernim vrstam rastlin.

terebinta

ali limonovca, gotovo pa ne sladka pomaranča ali celo
grenivka.
Če upoštevamo te dve izjemi, je bilo rastlinje v
Palestini nekoč tako, kot ga poznamo danes: skrajno
različno, barvasto in dišeče. Kot celota pripada sredozemsko subtropski vrsti, vendar na jugu postaja čisto
pustinjsko, v Ghoru pa se približuje tropskemu.

rožičevec
palestinski hrast – kermés

Druge razlike, za katere bi utegnili verjeti, da so
manjše, pa so v resnici povzročile velike razlike v izgledu dežele, so nastale zaradi vnašanja številnih rastlin
v Palestino. V Kristusovem času seveda ni bilo videti
nobene od tistih opuncij, ki jih je zdaj povsod na kupe
in vse kakteje so uvozili iz Mehike po vélikih odkritjih
v 15. stoletju. Prav tako ni bilo videti agav, katerih
čopi se zdaj elegantno košatijo v tolikih palestinskih
vrtovih. Ob cestah ni bilo evkaliptusov, ki danes širijo
svoj zdravilni vonj po močvirnih področjih, saj je to
lepo drevo doma iz Avstralije. Glede kulturnih rastlin
novosti še bolj bijejo v oči: Jezus ni videl celih nasadov
dostojanstvenih sončnic, ki pokrivajo galilejske griče;
tudi ni jedel žita, ki mu pravimo koruza, pa tudi ne
paradižnikov: saj sta ameriška ta žitarica in razhudnik,
ki ju danes uporabljamo. In če je utrgal kako južni
sadež, je ta bil kvečjemu sad grenkega pomarančevca
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Sredozemsko rastlinstvo uspeva na obmorski ravni
ni, na področju gričev, na zahodnem pobočju osred
njega višavja in na področju Genezareškega jezera. Nekdanjih gozdov sploh niso sestavljali iglavci. Libanonske

mirta
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razširjene so bile razne vrste brinja, ki so zrasle do dvajset metrov. Toda značilni drevesi palestinskega gozda
sta bili hrast in terebinta, ki ju je bilo zelo pogosto najti
osamljena ali v gozdičih, na veliko pa sta bili razširjeni
po gorah Samarije in Galileje, pa vse do Bašána. Hrasti
so bili raznih vrst: velani, ki je bil najmanj petnajst do
dvajset metrov visok, vedno zeleni kermés in nizkorasli

mastika

cedre, ki jo tako pogosto omenja Sveto pismo in vidi v
njej simbol pravičnih in močnih (prim. Ps 92,13-15),
v Palestini sploh ni bilo. Alepski bor je bil redek, bolj

divji kaprovec

gall, ki pa so rastli stoletja in stoletja – odtod ime Abrahamovega hrasta in Davidovega hrasta. Še več je bilo
gosto razvejanih terebint, katerih orehovim podobni
listi so oddajali prediren vonj. Eni in drugi so bili
povezani z zgodovino Izraela: pri Mamrejevih hrastih
je Abraham po ločitvi od Lota postavil svoj šotor (1 Mz
13,18) in v hrastovih vejah je obtičal Absalom (2 Sam
18,9-14). Dosti je bilo tudi rožičevcev, lepega drevesa s
kobuli rdečih cvetov, z dolgimi stroki, katerih sladkasta
sredica je služila za hrano živini, v času pomanjkanja
pa tudi ljudem: Johannisbrotbaum mu pravijo Nemci,
“drevo kruha svetega Janeza”: to so rožiči, s katerimi
se je želel nasititi izgubljeni sin v priliki, ko je pasel

gorčica

številne so bile ciprese, tiste dišeče ciprese, ki so rastle
v strnjenih gozdovih, ki se jih je poslužil Salomon, da je
z njimi oblekel tempeljski pod in naredil vrata v Sveto
(1 Kr 6,15.34). Toda to ni bila tanka in ravna cipresa,
“fastigata”, ki je plod drevesničarske selekcije. Bolj

hizop

mira
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tuje svinje (Lk  13,19). Orientalske platane, navadni in
zimzeleni hrasti, pistacije in divje oljke so dopolnjevale
palestinske gozdove, od katerih je ostalo tako malo…
Pod drevjem, ali pa tam, kjer ga ni bilo, je podrast ši
rila svoje dišeče pregrinjalo; v današnjih dneh je skoraj
vse rastlinstvo le podrast. Mirte, košeničica, mastike,
razni akanti, divji pelin grenkega okusa, sredozemske
lilije zoprnega vonja. Divji kaprovec, o katerem govori
Pridigar (12,5) je ponujal svoje cvetne popke, ki so jih
že takrat uporabljali kot začimbo. Divja gorčica, katere
drobno, zmleto seme so uporabljali kot gorčico, je bila
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še danes. Na suhih območjih so rasle drobne rastlinice,
precej podobne majaronu, ki so zmlete dajale vonj, kot
majaron, in neka druga, ki je posnemala drago nardo,
ki je prihajala iz Indije.
Gredoč proti Ghoru je rastlinje postajalo pustinjsko.
Najpogostejše so bile trnaste vrste, med njimi mira,
katere gumasta smola je bila tako dragocena dišava,
da Zaročenka v Visoki pesmi z njo primerja svojega
Zaročenca (Vp 1,13) in obratno (Vp 4,13), in so jo
Modri darovali Božjemu Otroku (Mt 2,11). Drevesa so

tamariska

izredno razširjena. Na bregu Genezareškega jezera je to
grmovje postalo drevo, »tako da priletijo ptice neba in
gnezdijo na njegovih vejah« (Mt 13,32). Njegova rast naredi tak vtis, da je Jezus iz nje naredil simbol vere (prim.
Mt 17,20; Lk 17,6). Hizop (ožep), dokaj redek grmičekje
povezan v šope služil za obredno kropljenje. Kakor

papirus

žižulek

postajala redkejša, razen ob Genezareškem jezeru, kjer
je podnebje ostalo sredozemsko. Tukaj je bilo videti
tamarisko, ki je razveseljevala s klasi rožnatih cvetov
in je bila enako odporna kot na zapadni ravnini. Ob
jezeru so neštevilni lovorji delali živo mejo ob malih
hudournikih in bili cele tedne pokriti s cvetovi iskreče
granatne, rumene in živo rožnate barve, ki so komaj
zaslepili liturgično razkošje rumenega jasmina na zidovih. Balzamovec, majhen v naravnem stanju, je bil že
dolgo skrbno gojen. V oazi Jerihi ga je bilo veliko, zato
je Kleopatra prepričala Antonija, da jo je daroval njej
in je odnesla sadike, da bi jih posadila v Heliopolisu.
Toda bolj ko se človek približuje reki, gostejše postaja

povsod, kjer je živel človek, je bilo najti koprive; veliko
je bilo tudi osata. Veliko teh grmičastih rastlin je služilo
za hrano ali za začimbe: koper, ki je janeževec dišečih
zrn, meta, kamilica, kumina, katere zrnje so dobili tako,
da so rastlino otepali s krepelcem (Iz 28,27), janež, ki
so ga poparili za pijačo, grenka rutica – italijanska ruta
–, ki je namočena pospeševala prebavo. Pašniki so bili
mešanica nizke trave, bilnice, pirike in regrata, kakor so
portulak

sodomsko jabolko
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slanica

rastlinje, dokler ne dobi čisto tropskega izgleda. Vse
polno je bilo akacij, žižulka, zizyphus spina Christi, iz
katerega je bila morda narejena “krona iz trnja”, tudi
zizyphus lotusa (menda za to ni slovenskega imena;
op. ur.), pa tudi sodomskih jablan, jerihonskih vrb,
morda divjega bananovca. Dosti je bilo metlastega
trsta, provanslaske trstike, dišečega ločka, ki je služil
za odišavljanje svetega olja, v vodi sami pa se je bohotil
papirus. To je bil pas bujnega rastlinja, ki je bil enkratno
nasprotje skoraj popolni goloti obrežij Mrtvega morja,
krajev slanice in portulaka.
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P. Anzelm Grün

angeli za danes

angel odhoda
V človeku je pradavno hrepenenje, da bi se nekje
udobno naselil in se za stalno ugnezdil, kjer bi bil
končno na varnem in doma. Rad bi si razpel šotore,
kjer mu je všeč, in bi tam ostal za vedno. Hkrati pa ve,
da se na tem svetu ne more nikjer za stalno naseliti.
Vedno znova mora odriniti na pot. Vedno znova mora
oditi. Tabor, ki ga je postavil in si ga udobno opremill,
mora podreti, da bi mogel na svoji poti naprej. Odhod
vselej pomeni podiranje, pretrganje. S starim je treba
pretrgati. Ne more se kar naprej nadaljevati. Ne morem
vedno ostati tam, kjer sem ta hip.
Dokler smo na poti, moramo vedno znova podirati
svoje šotore, da bi se odpravili v novo deželo. Vsak od
hod nas sprva navdaja s strahom. Kajti staro, kar dobro
poznamo, je treba podreti. In med tem ko podiram, še
ne vem, kaj me čaka. Neznano vzbuja v meni občutek
strahu. Hkrati pa v odhodu tiči obljuba, obljuba nečesa
novega, še nedoživetega in nevidenega. Kdor se ne
poda na pot vedno znova, mu življenje skrepeni. Kar
se ne spreminja, ostari in nas začne dušiti. V nas pa se
hočejo odpreti nove življenjske možnosti. To se lahko
zgodi le, če prekinemo s starimi vzorci.
Hočemo se naseliti tam, kjer nas nekaj nagovori
in se dotakne našega srca. Učenci bi bili na gori Tabor najraje postavili tri šotore, da bi mogli doživljati
poveličanje v nedogled. A Jezus ne privoli v to. Že v
naslednjem hipu taborsko svetlobo zastre temen ob
lak. Tega doživetja ne morejo zadržati, spet morajo
oditi, se odpraviti na pot v dolino. Tam bodo pogrešali
jasnino gore. Vsako globoko religiozno izkustvo nas
hoče zavesti k temu, da bi se za vedno ustalili, da bi
se oklenili tega, česar ne moremo zadržati. Bog se
ne pusti zadržati. Kajti po svojem bistvu je Bog eksodusa, izhoda, Bog, ki nas vedno znova opominja, naj
se odpravimo. Mojzesu je rekel: »Kaj vpiješ k meni?
Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo« (2 Mz
14,15). Izraelove sinove je odhoda strah. V Egiptu
so sicer tlačeni in nesvobodni. Vendar so se s tujo
oblastjo sporazumeli. V Egiptu so imeli polne lonce
mesa. Radi bi se izselili, hkrati pa so se odhoda bali.
Takšno razdvojenost doživljamo vedno znova. Nismo
zadovoljni s tem, kako trenutno živimo. Hkrati pa se
bojimo pretrgati s tem, kar nam je kar dobro poznano,
ter tvegati temeljno notranjo in zunanjo spremembo. A
življenje bomo izkusili le tedaj, če se bomo pripravljeni
vedno znova podajati na pot. Tedaj bomo kot Izraelovi
sinovi potrebovali angela, ki nam bo vlilval pogum za
odhod, ki bo povzdignil svojo palico čez Rdeče morje
našega strahu, da bomo lahko polni zaupanja in varno
šli skozi vodovje svojega življenja.
Danes ima angel odhoda še posebej težko delo.
2009 – AM – MAJ

Ozračje v našem času ni naklonjeno odhodu ali korenitim spremembam, kot je bilo na primer v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja. Tedaj je najprej s koncilom
v Cerkvi, nato pa še zaradi študentskih nemirov v
družbi zavladalo razpoloženje, ki je terjalo spremembe.
Danes prevladuje splošno ozračje občutka nemoči,
pomilovanja samih sebe, depresivnosti in tarnanja.
Človek se raje pomiluje, da je vse tako težko in da pač
ne more ničesar storiti.
Zato prav danes potrebujemo angela odhoda, ki
nam bo podaril upanje za naš čas, s katerim se bomo
zmogli podati k novim obalam, da si bomo upali tvegati
odhod, nov začetek, da se bodo lahko razcvetele nove
možnosti sožitja drugačnega ravnanja s stvarstvom in
novi pogledi v politiki in gospodarstvu.
To pa zaheva, da tudi ti sam razbiješ ustaljene predstave in odrevenele podobe. Če bomo razbili notranje
blokade, odpravili nedostopnost in se odprli, opustili
stare navade in se odrekli posesti: vse to nam bo odprlo
možnosti, da se odpravimo k novim načinom življenja
in začnemo nova poglavja v svojem življenju.
Pogosto boš omahoval, ker ne veš, kam te bo vodila
pot. Tedaj naj ti pač stoji ob strani angel odhoda in naj
ti vliva pogum za novo pot.
Kajti angeli bivajo tu, poleg nas,
kamor koli se preselimo...
(Emily Dickinson)
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Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

apostolski koncil in antiohijski zaplet
Spoštovanje in čast, ki ju je Pavel vedno gojil v od
nosu do Dvanajsterih, se nista zmanjšala, ko je odkrito
branil resničnost evangelija, ki ni nič drugega kot Jezus
Kristus, Gospod. Ustavimo se pri dveh dogodkih, ki ka
žeta spoštovanje in v istem času svobodo, s katero se
Apostol obrača na Kefa in druge apostole. Gre za tako
imenovani “koncil” v Jeruzalemu in za zaplet v sirski
Antiohiji, o čemer poroča Pismo Galačanom (prim.
2,1-10; 2,22-14).
Vsak koncil in sinoda Cerkve je “dogodek Duha” in
in v svoji izpolnitvi kaže težnje vsega Božjega ljudstva.
To so na lastni koži izkusili tisti, ki jim je bilo dano
sodelovati na II. vatikanskem koncilu. Zato sveti Luka
ob poročanju o prvem koncilu v Cerkvi takole pred
stavlja pismo, ki so ga apostoli ob tej priliki poslali
krščanskim skupnostim v diaspori: »Sveti Duh je sklenil in mi z njim…« (Apd 15,28). Duh, ki deluje v vsej
Cerkvi, za roko vodi apostole pri odkrivanju novih poti
za uresničevanje svojih načrtov: on je glavni tvorec
izgradnje Cerkve.
Kljub temu pa je jeruzalemski zbor potekal v trenutku nemajhne napetosti znotraj začetne skupnosti.
Treba je bilo odgovoriti na vprašanje, ali je potrebno
zahtevati od poganov, ki so pristopali k Jezusu Kristu
su, Gospodu, obrezo, ali pa je dovoljeno pustiti jih
proste Mojzesove Postave, to je proste od spoštovanja
predpisov, potrebnih za pravične in Postavi pokorne,
predvsem pa proste od predpisov glede obredne čisto
sti, čistih in nečistih jedi in sobote. O jeruzalemskem
zboru poroča tudi sveti Pavel v Pismu Galačanom
(2,20): po štirinajstih letih od srečanja z Vstalim pred
Damaskom – smo v drugi polovici štiridesetih let po
Kristusu – Pavel odpotuje z Barnabom iz sirijske Antiohije in si za spremljevalca vzame svojega zvestega
sodelavca Tita, ki je bil grškega rodu, pa kljub temu ni
bil prisiljen k obrezi, da je lahko vstopil v Cerkev. Ob
tej priliki Pavel predloži Dvanajsterim, ki jih označi kot
najbolj ugledne osebnosti, svoj evangelij prostosti od
Postave (prim. Gal 2,6). V luči srečanja z vstalim Kristu
som je razumel, da v trenutku prehoda k evangeliju
Jezusa Kristusa poganom ni več potrebna obreza, ne
pravila o jedi in o soboti kot znamenjih pravičnosti:
Kristus je naša pravičnost in “pravično” je vse, kar se
sklada z Njim. Drugih znakov za pravičnost ni treba. V
Pismu Galačanom v kratkih besedah poroča o poteku
zbora: navdušeno se spominja, da so evangelij prosto
sti od Postave odobrili Jakob, Kefa in Janez, “stebri”,
ki so njemu in Barnabu ponudili desnico cerkvene
skupnosti v Kristusu (prim. Gal 2,9). Če za Luka jeruzalemski koncil izraža delovanje Svetega Duha, kot smo
rekli, potem za Pavla predstavlja odločilno priznanje
svobode vseh, ki so na njem sodelovali: prostost od
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obveznosti, ki izhajajo iz obreze in Postave. To je
tista svoboda, za katero nas je osvobodil Kristus, da
bi ostali svobodni in se ne bi več pustili nadeti jarma
sužnosti (prim. Gal 5,1). Dva načina, s katerima Pavel
in Luka opisujeta jeruzalemski zbor, imata skupno
osvobodilno delovanje Duha, saj bo zapisal v Drugem
pismu Korinčanom: »Kjer pa je Gospodov Duh, tam je
svoboda« (3,17).
Kljub temu pa
je iz Pisem svetega
Pavla jasno razvidno, da se krščanska
svoboda nikoli ne
istoveti z razuzda
nostjo ali samovoljo
početi kar se zazdi.
Uresničuje se v skla
du s Kristusom, to
rej v resničnem
služenju bratom,
predvsem najbolj
potrebnim. Zato se
Pavlovo poročilo
o posvetovanju za
ključuje s spominom na priporoči
lo, ki so mu ga ali
apostoli: »Le to so
v ljubljanski stolnici
naju prosili, da bi
se spominjala revežev. In to sem si zelo prizadeval
storiti« (Gal 2,0). Vsak koncil se rodi iz Cerkve in se
vrača k Cerkvi: v tem primeru se vrača s pozornostjo
do revežev, ki so predvsem v jeruzalemski Cerkvi,
kot poročajo številne Pavlove pripombe v njegovih
Pismih. V skrbi za reveže, ki jo izpričujeta predvsem
Drugo pismo Korinčanom (prim. 8-9) in zaključni del
Pisma Rimljanom (prim. 15), Pavel kaže svojo zvestobo
odločitvi, ki je dozorela na jeruzalemskem zboru.
Morda nismo več sposobni popolnoma razumeti
pomena, ki so ga Pavel in njegove skupnosti pripisovale nabirki za revne v Jeruzalemu. Šlo je za nekaj čisto
novega med verskimi dejavnostmi: ni bila obvezna,
ampak svobodna in po lastni odločitvi. Udeležile so
se je vse Cerkve, ki jih je zapadno od Jeruzalema
ustanovil Pavel. Zbirka je izražala dolg njegovih skupnosti materinski Cerkvi v Palestini, od katere so prejeli
neizrekljivi dar evangelija. Pavel temu dejanju delitve
pripisuje tako veliko vrednost, da ga redko imenuje
“nabirka”: zanj je “služenje”, “blagoslov”, “ljubezen”,
“milost”, celo “bogoslužje” (2 Kor 9). Še posebno je
presenetljiv ta zadnji izraz, ki denarni nabirki daje tudi
bogoslužno vrednost: po eni strani je liturgično dejanje
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ali “služenje”, ki ga darujejo vse Božje skupnosti, po
drugi strani pa je dejanje izpolnjene ljubezni v korist
ljudi. Ljubezen do revežev in liturgija gredo skupaj,
ljubezen do revežev je liturgija. Oba vidika sta navzoča
v vsaki liturgiji, ki jo obhaja in živi Cerkev, ki se po svoji
naravi upira ločevanju kulta od življenja, vere od del,
molitve od ljubezni do bratov. Tako se je jeruzalemski
koncil rodil zato, da je odpravil vprašanje, kako se
obnašati do poganov, ki so prihajali k veri, in je izbral
osvoboditev od obreze in od pokorščine zapovedim
Postave; končal se je pa v cerkveni in dušnopastirski
skrbi, ki je postavila v središče vero v Jezusa Kristusa
in ljubezen do revnih v Jeruzalemu in v vsej Cerkvi.
Drugi dogodek je znani zaplet v Antiohiji v Siriji, ki
priča o notranji svobodi, ki jo je užival Pavel: kako se
obnašati pri skupni mizi med verniki judovskega izvora
in tistimi, ki so prišli iz poganstva. Na dan prihaja druga
zahteva Mojzesove Postave: razlikovanje med čistimi
in nečistimi jedmi, ki je zasekalo globoko razlikovanje
med pravovernimi Judi in pogani. V začetku se je Kefa,
Peter, udeleževal mize z enimi in drugimi; s prihodom
nekaterih kristjanov, ki so bili vezani na Jakoba »Gospo
dovega brata« (Gal 1,19), se je Peter začel ogibati poga
nov pri mizi, da ne bi pohujšal tistih, ki so se še naprej
držali zakonov o čistih jedeh. V tem ga je posnemal tudi
Barnaba. Ta odločitev je hudo razdelila kristjane, ki so
prišli iz obreze, od kristjanov, ki so prišli iz poganstva.
Tako obnašanje, ki je zares ogrožalo edinost Cerkve,
je zbudilo ostre Pavlove reakcije, saj je prišel do tega,
da je Petra in druge obtožil hinavščine: »Če ti, ki si
Jud, živiš po pogansko in ne po judovsko, kako hočeš
prisiliti pogane, da bi živeli po judovsko« (Gal 2,14).

V resnici so bile drugačne zaskrbljenosti Pavla na eni
strani ter Petra in Barnaba na drugi strani: za ta dva je
ločitev od poganov predstavljala način, kako se varovati pred pohujšanjem vernikov iz judovstva, za Pavla
pa je to pomenilo napačno razumevanje vesoljnosti
Kristusovega odrešenja, ki je dano tako poganom kot
Judom. Če se opravičenje uresničuje samo v moči
vere v Kristusa, v skladnosti z Njim in brez vsakega
udejstvovanja Postave, kakšen smisel ima potem še
držati se predpisov o čistosti jedi pri skupni mizi?  Zelo
verjetno so bili Petrovi pogledi v bodočnost drugačni
od Pavlovih: prvi ni hotel izgubiti Judov, ki so pristopili
k evangeliju, drugi pa ni hotel zmanjševati odrešilne
vrednosti Kristusove smrti za vse vernike.
Sicer je čudno, toda ko je pisal rimskim kristjanom
nekaj let pozneje (okrog sredine petdesetih let po Kr.),
se je Pavel znašel v enakem položaju in je zahteval od
močnih, da naj ne jedo nečistih jedi, da ne bi izgubili
ali pohujšali slabotnih: »Zato je dobro ne jesti mesa
niti piti vina niti delati kar koli, ob čemer se utegne
tvoj brat pohujšati« (Rim 15,21). Antiohijski zaplet se
je tako izkazal kot šola tako za Petra kot za Pavla. Samo
odkritosrčen dialog, odprt resnici evangelija, bo lahko
usmerjal pot Cerkve: »Kajti Božje kraljestvo ni jed in
pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem
Duhu« (Rim 14,17). To je lekcija, ki se je moramo naučiti
tudi mi: z različnimi darovi, ki so bili zaupani Petru
in Pavlu se moramo pustiti voditi Duhu tudi mi in
skušati živeti v svobodi, ki najde svojo usmeritev v veri
v Kristusa in se uresničuje v služenju bratom. Bistveno
je postajati vedno bolj skladni s Kristusom. Tako posta
nemo zares svobodni, tako se v nas izraža najgloblje
jedro Postave: ljubezen do Boga in do bližnjega.

P. Tomaš Špidlik, P. Marko Ivan Rupnik

Marija znamenja (molivka)
Začetki te marijanske podobe prav gotovo segajo k podobam
“molivcev”, ki so bile precej znane v antičnem svetu in jih najdemo
tudi v rimskih katakombah. Izražale so vso napetost odnosov pri
človeku, ki je od Boga ustvarjeno in zato tudi na Boga naravnano
bitje. Zato so izražale tudi naboj resnične pobožnost, se pravi molitve. Tako jih je bilo zlahka mogoče razumeti kot simbol Cerkve ali
Marije, ki moli. »Ko nameravaš moliti Kraljico, Božjo Mater, bodi
trdno prepričan, da ne boš odšel, ne da bi prejel milosti,« pravi Janez
iz Kronštadta, novejši ruski čudodelec. »Ko gre zanjo, se spodobi
in je pravično tako misliti in biti o tem prepričan.«
Ta podoba Marije, ki moli, je v Rusiji dobila ime Znamenie
(čudež, znamenje). Navezuje se na vrstico v knjigi preroka Izaija:
»Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, maldenka bo spočela
in rodila sina« (Iz 7,14). Ta ikona je izdelana po vzoru Svete Sofije,
Božje Modrosti iz Kijeva. Drža in mesto Svete Sofije je enaka kot pri
tej Mariji. Zato je med tema dvema podobama tudi neka globoka
povezava. Modrost pomeni enoto med Božjim in ustvarjenim. In
prav Marija je prostorje tega srečanja. V njej je Beseda postala človek.
In tudi molitev sama je znotraj tega Božje-človeškega dialoga.
Molitev je splošno dejstvo, ki pa v krščanstvu dobi poseben
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pomen: postane bistveno kristološka, po Kristusu se
dviga k Očetu. »Če boste kaj prosili Očeta v mojem
imenu, vam bo dal.« (Jn 16,23). V Kristusovem imenu,
po njegovem posredovanju: ne gre za neko tehnično po
sredovanje, ki bi bilo zgolj zunanje. “Ime” je za jude tes
no povezano z osebo. Če molimo v Jezusovem imenu,
je naša molitev povzeta v njegovi; on sam moli v nas in
tako smo pritegnjeni v njegovo pogovor z Očetom.
Na ikoni je v Mariji upodobljena Božja Beseda, prav
tako v drži molitve, ki pa obenem že tudi blagoslavlja. S tem je poudarjeno, da postaja Bogorodica, ki je
sprejela Besedo in jo začela nositi, tudi sama podobna
temu, ki ga nosi v sebi. Marija moli v Kristusu; deleži
torej pri njegovi molitvi in mu tako postaja podobna.
Molitev dela človeka podobnega Kristusu. Marijina
drža je namreč Sinova: njeno držo in njeno mesto do
loča on.
Marijina molitev je vsa v Kristusu, za Kristusa in je
zato nedvomno izpolnjena. Zaradi tega se kristjani v
vsaki stiski zatekamo v molitev k Božji Materi. Vendar
pa molitev ni omejena le na prošnje k Bogu. Druga
tradicionalna definicija molitve je “dviganje uma k
Bogu”, se pravi kontemplacija (motrenje). Pozorni smo
na Boga in Bog pride v človekovo srce.
Govorimo o Božji navzočnosti, »ki jo omogoča njegova mogočnost«. To se lepo ujema s svetopisemskim
razodetjem: Božji kraj je tam, kjer se čuti delovanje
njegove moči. Grški miselnosti bolj ustreza to, kar
se imenuje “intencionalna navzočnost”. Preko misli,
spomina ponavzočujemo to, od česar nas ločita čas
in prostor.

V bogoslužne spominu se ta dva pogleda združita in
“spomin” dobi delujočo moč zakramenta. Ko lomimo
kruh, se spominjamo Kristusove smrti in slave. On
sam je navzoč pri naši evharistični mizi kot tisti, ki se
ga spominjamo in ki nas spominja nase s tem, ko živi
med nami.
Ta ikona nam daje videti podoben proces, ki se
dogaja v Mariji. Mariologi pravijo, da je Marija najprej
spočela v srcu, kjer je ohranjala vso svojo pozornost za
Besedo, in potem v telesu. Njen “spomin” na Boga je v
moči Svetega Duha postal meso. Ona je torej predpodoba skrivnosti, ki jih obhajamo v Cerkvi: v Cerkvi se
Kristusa spominjamo in v Cerkvi Kristus prebiva, vse
dokler ne bo prišel kot vidna izpolnitev upanja vseh
tistih, ki so se skozi stoletja v molitvi obračali nanj, vse
dokler ne bi vse v vseh.
Zaradi tega Marija stoji na rdeči blazini. Gre za
blazino cesarjevega prestola v Carigradu, ki nakazuje
kraljevsko dostojanstvo. Toda cerkveni očetje so v
tej blazini videli tudi podobo kozmosa, ustvarjenega
sveta: vse vesolje postane majhno pred likom Device,
ki je že podoba novega sveta, ki v sebi nosi Kristusa
in je oblikovan v skladu z njim. Zato neka bizantinska
molitev pravi, da je Marija bolj prostrana od nebes,
ker je v svojem naročju nosila njega, ki ga nebesa niso
mogla zaobjeti.
Ko Bog pride v goste k človeku, ga ne uniči, niti
ga ne zmanjšuje ali odtujuje, ampak mu daje njegovo
pravo mesto – mesto gospodarja vesolja. Človek je večji
od stvarstva; ne pogojuje ga stvarstvo, ampak Beseda.
Pripada Bogu, ne zemlji.

naša kultura
Silvester Čuk

URBAN JARNIK
11. maja 1784 – 11. junija 1844

»Sveti se v kolu koroških Slovencev Jarnika Urbana lepo ime. Bistre glave mož, pa tudi vrle postave,
je blagi Ziljčan slovensko cvetje saditi začel v tisti mrzli dobi, v koji se nihče za slovenščino zmenil
ni; po njegovih skušnjah je na Koroškem slovenščina spet ozelenela. Čitaj Jarnikovo Zvezdje, beri
poslovenjenga Fridolina na potu v fužine, in čudil se boš, kako visoko se je njegov duh povzdignil,
kako gladko mu je že pred polovico stoletja slovenščina tekla.« Te pohvalne besede Urbanu Jarniku,
odličnemu koroškemu duhovniku, pesniku in jezikoslovcu, je po njegovi smrti zapisal škof bl.
Anton Martin Slomšek.
Lubi rojak, treba je, mislim, de se kratko pogovarjava, prej ko tote bukvice
bereš. V njih ne boš našel le samo novih in za žejo svoje duše veliko dobriga
perdobivnih naukov, temoč tudi en nov pravopis (ortografijo), s katerim
si se more biti že malo seznanil, dokler nimaš vsak dan priložnosti, nove v
Slovenjim jeziku na svetlobo dane bukvi dobiti ino brati, de bi zvedel, kako
se sedaj pravopis Slovenski na bolši stran obračova. Nova v Lublani v letu
1808 od Gosp. Kopitarja na svetlo dana Gramatika je nam v našim jeziku en
nov pot pokazala, kako bi mogli čisto Slovenščino pisati, govoriti ino tako
po malim se drugim Slovencam približevati.
(Urban Jarnik
predgovor knjige Zber lepih ukov za slovensko mladino, 1814).
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Duhovnik, tesno povezan z ljudstvom
“Blagi Ziljčan”, kakor Slomšek lepo označi Urbana
Jarnika, se je rodil 11. maja 1784 na Potoku v župniji Sv.
Štefan v Ziljski dolini. Njegov oče je bil premožen kmet,
gostilničar in kovač, zato je svojega nadarjenega sina
lahko poslal študirat na gimnazijo in licej v Celovcu.
Po maturi leta 1803 je vstopil v celovško bogoslovje;
drugo leto je študiral na teološki fakulteti graške uni
verze, tretje leto pa spet v Celovcu, stanujoč izven se
menišča. 12. oktobra 1806 je bil s spregledom (ker še ni
dopolnil predpisanih 23 let) posvečen v duhovnika.
Najprej je služboval kot kaplan v Čajničah (18061809), nato je bil kaplan v Podkrnosu (1809-1811),
zatem pa sedem let mestni kaplan v stolni župniji v Celovcu. Leta 1818 je postal župnik v Nemškem Šmihelu
na Gosposvetskem polju, v začetku leta 1827 je dobil
tedaj še slovensko župnijo Blatograd (Moosburg) nad
Vrbskim jezerom, kjer je ostal vse do svoje smrti 11.
junija 1844.
Kot duhovnik je bil tesno povezan z ljudstvom
in zaradi svojega vedrega značaja zelo priljubljen.
Odlikoval se je po vestnosti, skrbnosti in ljubezni do
župljanov. Prejel je priznanje civilnih oblastnikov, krški
škof pa ga je štel med najboljše duhovnike svoje škofije.
Slovel je tudi kot odličen pridigar, ohranila pa se je
samo ena njegova pridiga. Kot duhovni pastir je med
svojimi župljani in kot duhovnik med svojimi stanovski
mi tovariši branil slovenski jezik in njegove pravice in
ne brez uspeha. Na binkoštni ponedeljek leta 1838 je
imel Slomšek v njegovi župniji znamenito pridigo o
ljubezni do maternega jezika in slovenstva.

»Več daru imaš za poezijo
kakor za filologijo«
Ob tem obisku je Slomška spremljal France Preše
ren, ki se je bil z Jarnikom spoprijateljil v Celovcu. Kot
kaplan v Čajničah in Podkrnosu je Jarnik pridno pesni
koval. V petih letih naj bi nastalo okoli 150 pesmi, od
katerih pa se jih je ohranilo le kakšnih 50. Nekaj svojih
pesmi je Jarnik po letu 1811 objavil v celovškem kulturnem tedniku Carinthia, ki je bil v rokah Slovencem
naklonjenih urednikov. Svoji prvi objavljeni pesmi je
dal naslov Na Slovence in v njej pozdravlja srečanje
slovenske in nemške muze na koroških tleh. »Njegove

pesmi so po vsebini prikupne, po obliki preproste, jezik
pa je obarvan s pesnikovim ziljskim narečjem« (Pavel
Zablatnik). Pridobil si je častni naziv “koroški Vodnik”.
Bil je nadarjen pevec in dobro je igral na harfo, zato je
nekaterim svojim pesmim zložil tudi napev.
V mestnem hrupu Celovca je njegova pesniška mu
za umolknila. Začel je pisati poučne in nabožne knjige.
Najbolj znana je Zber lepih ukov za slovensko mladino
(1814), ki obsega nekaj pesmi in vrsto krajših poučnih
sestavkov. »Bila je to prva slovenska mladinska knjiga in
hkrati prva slovenska knjiga, ki ima prevode iz slovanskih književnosti« (Ivan Grafenauer). Ko se je preselil
v Blatograd, se je Jarnik z vso vnemo posvetil slavistiki
in jezikoslovju. Prešeren mu je menda dejal: »Več daru
imaš za poezijo kakor za filologijo (jezikoslovje)!«

Neutrudni koroški narodopisec
in zgodovinar
Pod vplivom romantike je Jarnik postal tudi prvi
pomembni slovenski narodopisec na Koroškem. Kot
mlad kaplan v Celovcu je leta 1812 v tedniku Carinthia
objavil Herderjevo poglavje o Slovanih, ki je sprožilo
zanimanje za narodopisje, ker ga je Jarnik opremil z
opombami in s pozivom, naj se nabira slovensko na
rodno blago (domače ljudske pesmi, basni, pravljice,
pripovedke, pregovori) kot gradivo za bodočo zgodo
vino slovanskih narodov. Kot raziskovalec slovenskega
jezika je sestavil slovenski etimološki slovar ter nemškoslovenski-latinski slovar, ki sta ostala v rokopisu. V Vrazovem Kolu je objavil prvo razpravo o koroških sloven
skih narečjih z naslovom Obraz slovenskega narečja
u Koruškoj. Kot župnik v Šmihelu na Gosposvetskem
polju se je Jarnik ob knežjem kamnu in vojvodskem
prestolu posvetil raziskovanju koroške zgodovine: z
razpravo Namigi o ponemčevanju Koroške je dregnil v
nemško osje gnezdo. Po njegovi domnevi se je jezikovna meja od 15. stoletja dalje vsako stoletje pomaknila za
eno uro hoda proti jugu. Dosledno je uporabljal izraz
“slowenisch” namesto “windisch”.
Krščanska kulturna zveza v Celovcu je začetnika
slovenskega narodopisja na Koroškem počastila s tem,
da je svojo znanstveno ustanovo za narodopisno dejav
nost Slovencev na Koroškem 2. marca 1992 poimeno
vala Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.

islam
Drago K. Ocvirk

nasilni in svobodomiselni
muslimani

Islam je razvejana in pestra galaksija. Od vsega za
četka sta v njem dve skupini: suniti (85%) in šiiti (10%).
Ti niso prišli navzkriž zaradi verskega nauka, kot se je
to zgodilo krščanskim Cerkvam, marveč zaradi oblasti.
Vprašanje je bilo: Kdo bo zasedel Mohamedov prestol
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v nastajajočem imperiju. »Njegovi tovariši,« je trdila
stranka sunitov, ki je zmagala. »Prerokovi sorodniki,«
je trdila Alijeva stranka, šiiti. Ali je bil Mohamodev
bratranec in zet. Ta boj za oblast v umi, to je islamski
skupnosti, traja do danes.
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Šiiti so bili manjšina med
suniti in so se jim upirali. Naš
pisatelj Vladimir Bartol je v
romanu Alamut opisal eno od
šiitskih skupin, izmailce, ki so
se s samomorilskimi atentati
borili proti kalifom v Bagdadu. Suniti vse do danes preganjajo šiite. Ti so v 70. letih
prejšnjega stoletja prišli v ospredje z revolucijo, ki jo je ajatola Homeini izvedel v Iranu.
Zdaj so zmagali na volitvah v
Iraku, od terorističnih skupin
pa je najbolj znana libanonska samomorilska hezbolah.
Čeprav se zdi, da so šiiti zelo
skrajni, pa skrajnežev tudi
med suniti ne manjka. Islamske države vodijo suniti, ki v
imenu islama zatirajo druge;
suniti so tudi afganistanski talibi, Al Kaida z bin Ladnom, Al Zavahiri, vodja iraških bombašev, vahabitski
saudski režim… Od Mohameda do danes je nasilje v

obliki džihada, svete vojske, sestavni del islama.
Vendar je na Zahodu vse več muslimanov, sunitov in
šiitov, ki poskušajo islam reformirati in iz njega izločiti
nasilje. Zanje so polovične reforme, s katerimi naj bi
uskladili šarijo, islamsko zakonodajo, z demokracijo,
spodkopavanje demokracije. Medtem ko namreč ša
rija priznava Alaha (= islam!) za edinega suverena in
zakonodajalca, je to v demokraciji ljudstvo. Šarija in
demokracija se zato povsem izključujeta, sta kot voda
in ogenj. Ob tem bi se morali zamisliti tisti predstavniki
islama v Sloveniji, ki prisegajo hkrati na našo ustavo
in na šarijo. Francoski musliman Rashid Kaci pravi:
»Mi, muslimani, trpimo, ker nam manjka pogum pred
žalostno stvarnostjo naše religije, ki je postala sredstvo za prenašanje sovraštva in nasilja. Poglejmo si
naravnost v oči in naučimo se govoriti in obsoditi, kar
je treba obsoditi. Razsvetljenstvo nas je naučilo razpravljati in dvomiti. Francozi moramo odpreti takšno
razpravo o islamu in njegovi kompatibilnosti z našimi
vrednotami. Temu se ne moremo izogniti in predvsem
se ne smemo zadovoljiti s svarilom: ‘Ne zamešajte islama z islamizmom!’ Za nacizmom in komunizmom je
islamizem tretja velika kriminalna ideologije, ki ogroža
samo srce naše civilizacije.«

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokyo

iz mojega misijonskega cekarja (saj veste, v kakšnem stanju je)

o, jesenski Nagasaki
Kakor vsako leto doslej, sem tudi to leto potoval
beračit za naše otroško zavetišče. Beračenju pravimo
“zbiranje vzvišenih darov” – po japonsko “gokífu”, kjer
pomeni besedica “go” vzvišen – pa čeprav ti podarijo
le malenkost. Včasih je pri tem dobesedno navzoča
vzvišenost: darovalec ti izroči dar s ploščadi, ki je dvig
njena nad vežo, v kateri stojiš. A vsak dar je dragocen,
posebno kadar prihaja iz rok nebogataša.
Beračenje začnem pri mestu Fukuóka. Je na začetku
otoka Kjúšu in ima nekaj več kot en milijon prebival
cev. To mesto je slavno: ne zaradi tolikega števila prebivalcev, ker je mest z več kot milijon prebivalci kar
precej na Japonskem. Slavno je zaradi besede “kami
káze”, po naše “božanski veter” ali “vetrovi”: dvakrat
so v 13. stoletju Mongoli preko Kitajske napadli to
pristaniško mesto, a jim je med obleganjem mesta
tajfun obakrat razbil ladje, tako da so se komaj rešili,
namreč Mongoli. Japonci so še zdaj prepričani, da jih je
takrat rešil od bogov poslani “silovit veter”, kar beseda
“tajfun” pomeni.
V mestu me sprejme blagohotna jesen z rumenorjavo-rdečimi rastlinami, prijetno toploto in z nasmeški
mojih starih in starejših dobrotnikov. Poznamo se
že nekaj let. In vendar moram priznati, da se najprej
najavim pri tistih, ki jih ne tarejo družinski problemi.
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Nazadnje obiščem veliko hišo, ki jo vrt dela še večjo.
Upam, da je gospa-lastnica še zmeraj tako zdrava, kot
je bila lani. Zdrava in pripravljena pomagati.
Pozvonim. Nekje v notranjosti se oglasi pes. Enkrat,
dvakrat zalaja; ali iz pasje navade ali iz otožnosti, ne
vem. Vse je tiho. Znova pozvonim. Iz dalje se vratom
približajo koraki, kot da bi jih kdo vlekel pod seboj
ali za seboj. Neznana, zelo stara gospa odpre vrata; za
njo stoji črno-bel kuža, ki me s svojim repom pozdravlja; morda me pozna od lani… Ko se drug drugemu
prikloniva, mi gospa z drobnim, a prijaznim glasom
zaupa, da je gospa-lastnica težko bolna, a da se bo
mojega obiska v bolnišnici razveselila. Dvakrat jo
moram prositi za naslov bolnišnice, ki jo je seveda
dobro poznala in označila z lokalnim nazivom, ki pa
je bil zame uganka. Najbrž sem se ji zdel naglušen, ker
je vdrugič ponovila ima bolnišnice kar se da glasno.
Znova se drug drugemu pokloniva in čez dvajset minut
stopim v bolnišnico.
Moram si nadeti posebne čevlje, belo obleko in
belo kapo, ki je bila tako velika, da mi je zlezla skoraj
do oči. Spremljajoča bolniška strežnica je komaj skrila
smeh, ko sem jo zasačil, da strmi v moj beli plašč, ki je
bil pravzaprav namenjen ljudem z velikim trebuhom.
Le beli čevlji so se ujemali, čeprav sem pri snemanju in
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natikanju odkril veliko luknjo na desni nogavici.
Vstopim v veliko bolniško sobo belo-rožnate barve
kot se spodobi za bogato gospo. Okrog bolniške po
stelje sedijo – odnosno vstanejo – trije gospejini sorodniki, o katerih sem bil že pred leti slišal od same gospe,
da se sovražijo med seboj, ker se imajo za tekmece,
edino upravičene tekmece za gospejino nemajhno
premoženje.
Najprej stisnem roko čisto bledi, shujšani bolnici.
Skuša se mi nasmehniti, komaj slišno zašepeta:
»Dobrodošli! Kako sem vesela…«
Potem se priklonim sorodnikom okrog postelje.
Vsakemu posebej se priklonim, oni pa mi ponudijo
roko. Trikrat se po poklonu zagledam v njihove oči;
sive, če se prav spominjam, brez iskrice dobrohotnosti.
Trikrat se za hip zagledam vanje in v mislih trikrat
odštejem 50.000 jenov. In si mislim: iz tega mesta bom
letos odšel brez običajnih 150.000 jenov.
Ker mi je bolniška strežnica rekla, naj bom v sobi
kvečjemu pet minut, še enkrat stisnem bolnici roko in
ji obljubim molitev sv. maše. Najine oči se srečajo in zdi
se mi, da me njene prosijo, naj ne zamerim situaciji. In
v mojih očeh ni sence razočaranja, tako da me njene
roke, suhe, blede, drobne, kar nočejo izpustiti. Po treh
poklonih sorodnikom okrog bolniške postelje – beli
klobuk mi je zmeraj znova lezel z glave proti očem
– sem kmalu spet v svoji bolj prilegajoči se obleki, z
luknjo v desni nogavici, ki me vljudno spremlja vso pot
na jug v pristanišče Nagasáki.
To je mesto s približno pol milijona prebivalcev.
Po drugi atomski bombi se je kmalu opomoglo, tako
da zdaj ni več dosti sledi atomskega opustošenja. V vr
venju mesta čutiš dinamiko življenja, ki hoče naprej,
kar so da daleč od medvojne tragedije. Obiščem dobrotnike in sem vesel, da nobeden ni v bolnišnici. In
tudi doma jim ne strežejo sorodniki sivih, mrzlih oči.
Spomnim se, da so v Rimu nedavno prišteli k blaženim
patra Maksimilijana Kolbeja, ki je daroval svoje življenje
v nacističnem taborišču, da reši življenje družinskemu
očetu mnogih otrok. Blaženi pater je tri leta deloval
med ubogimi v Nagasakiju, pravi sin asiškega ubožca.
Živel je ob cerkvici bolj na robu mesta. Mislim si:
polovico dneva imam še na razpolago do odhoda; to
“njegovo” cerkvico bom skušal najti in prav bo, da
pomolim za njegovo svetniško slavo. In molitev ne
bo zaman, saj je naš Gospod sam dejal, da bomo našli,
če bomo iskali, in dobili, če bomo prosili, in da nam
bodo odprli vrata (zdi se mi, da tudi tista v nebesih),
če bomo trkali nanja.
Ker že veste, da nisem genij iskanja, mi ni treba opi
sati, kako sem končno našel lepo cerkev (ne vem, kdo
si je drznil imenovati jo cerkvico) in v njej stransko
kapelo, posvečeno novemu blaženemu in opremljeno
z lepim relikviarijem. Že pri vratih se mi prikloni Japo
nec z besedami:
»Sem frančiškanski brat in vi ste najbrž duhovnik.«
Še danes ne vem, kako je to uganil. S poklonom si

izmenjava prijaznost.
»Pridite z menoj,« me povabi, »in če imate kak
važen problem, bova našega blaženega brata prosila
za pomoč.«
Malce sram me je, a moram priznati, da sem le za
hip pomislil na smrtno bolno dobrotnico, v naslednjih
dveh “hipih” pa sem videl pred seboj sveženj bankovcev
in vedel sem, da gre za tistih 150.000 jenov v očeh in
srcu sorodnikov.
In blaženi Maksimilijan je deloval v pomoč nagasa
škim revežem. Torej dobro razume izgubo 150.000
jenov v moji beraški torbi. Zdaj me vpraša frančiškanski
brat, ali lahko na glas zmoli zame prošnjo k novemu
blaženemu, ki ji je dodana prošnja za skorajšnjo dosego
svetniške časti. Pokimam. Med molitvijo prosim v srcu
točno za 150.000 jenov in hitro dodam, da je lahko še
več ali pa manj; te tri besede (v srcu molim slovensko)
»ali pa manj« ne izrečem z navdušenjem.
Med srebanjem čaja, ki mi ga brat ponudi – seveda
ne v kapeli, ampak v cerkveni veži – mi zaupa, da je bla
ženi Maksimilijan skrbel zanj – nekdanjega najdenčka
– kot da bi bil njegov lastni brat. In da se novega bla
ženega mnogi, mnogi v Nagasakiju in drugod še zmeraj
hvaležno spominjajo; in da nekateri še hranijo kakšno
številko nabožnega lističa, ki ga je blaženi ustanovil,
da socialno pomoč izpopolni s preprosto razlago te
ali one verske resnice, posebno o naši Nebeški Materi
Brezmadežni Mariji.
In zdaj sem spet na cesti, ki vodi nazaj v središče
mesta, kjer imam v majhnem, preprostem hotelu sobico do jutri zjutraj. Kot zmeraj na koncu beraškega
potovanju tudi tokrat še enkrat pregledam kraje in
dobrotnike in darove. Štejem in štejem. In še enkrat
štejem in štejem. In še enkrat štejem in štejem. Skušam
si dokazati, da se motim. Da ni toliko jenov v rokah, kot
jih dejansko držim v rokah. A pomote ni. Vsega skupaj
– obenem z darovi iz mesta Fukuóka – je toliko, kot sem
lani nabral, ko je bila tista gospa s tremi sorodniki (sivih
oči) še na videz zdrava. Kot da nisem utrpel izgube
150.000 jenov s strani tistih šestih sivih oči.
Tisti mi jih niso dali. Torej mi je to lepo vsoto pre
skrbel blaženi Maksimilijan Marija Kolbe, kot se s
polnim imenom piše. Poskusim kljuko na vratih – dobro so zaprta. Ker je hotel nizek, lahko vanj gledajo s
sosednjih visokih hiš. Zavese so v redu. In potem pokleknem in se – čisto po japonsko – dotaknem s čelom
preproge – in nekaj madežev cigaretnih ogorkov – in
se blaženemu (danes je že sveti Maksimilijan) iz srca
zahvalim. In seveda po njem našemu Gospodu.
Če kdo dvomi o pomoči blaženega nebeškega prijatelja, naj vpraša katerega koli tistih treh sorodnikov
s sivimi očmi, ali so bili vtaknili v mojo belo varovalno
bolniško haljo kakšen dar. Stavim, da bodo enodušno
odgovorili, da so seveda imeli tovrstno vzvišeno voljo,
a da moja bela halja ni imela žepov. Edino odprtino je
nudila moja desna nogavica, a luknja je bila za velik,
velikodušen dar premajhna.

Več velja dobrota srca in prijaznost kot pa delati čudeže in obujati mrtve
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KITAJSKA
obiskovalci spletnih kavarn
fotografirani in zapisani
Nov pritisk kitajskih oblasti na tiste, ki se sprehajajo
po medmrežju. Od srede decembra dalje morajo internetne kavarne v Beijingu fotografirati stranke in se
prepričati, da so starejši od 18 let. Predpis se nanaša na
14 glavnih mestnih delov, kjer je že leta in leta v navadi,
da registrirajo tiste, ki gredo na internet. Oblasti sicer
pravijo, da je namen predpisa preprečiti, da bi med
strankami bili mladoletni, v resnici pa gre za kontrolo,
katere spletne strani so stranke obiskale.
Istočasno je tudi končan privilegij, ki ga je vlada
dala tujim novinarjem, da so mogli odpirati “prepovedane” spletne strani – katerim Beijing pogosto blokira
dostop, kot je to Amnesty International, strani, ki
prinašajo novice o Tibetu, pa tudi nekatere druge
agencije – pa tudi prosto potovanje po Kitajski ne da
bi morali imeti napisano dovoljenje. Toda to so privilegiji, ki so bili dani samo tujim novinarjem, nikdar pa
dovoljeni množici kitajskih novinarjev.
Upanje na novo “poolimpijsko” razdobje je tako
izpuhtelo prav hitro po odhodu zastopnikov medijev,
vezanih na olimpijske igre. Vlada je brž odločila uvesti
nazaj veliki kitajski ognjeni zid, sistem kontrole in
obrambe spleta, ki onemogoča odpirati spletne strani,
ki jih imajo za protizakonite, prevratne ali nasprotne
javnemu redu, obenem pa blokira določene besede na
spletnih iskalcih (Firewall je računalniški program, ki
kot ognjeni zid onemogoča dostop v računalnik virusom in raznim spletnim tatovom op. ur.).
Po novih predpisih se bodo morali tisti, ki bodo
hoteli imeti dostop na internet, dati fotografirati in
izpolniti “osebno izkaznico”, preden bodo lahko odprli
medmrežje. Vsi podatki bodo poslani v skladišče, kjer
jih bodo pregledovali funkcionarji, zadolženi za »kontrolo moralnosti« in »spoštovanja zakonov«.
Za zdaj še ni reakcij in komentarjev na kitajskih
spletnih straneh in blogih, na mreži, ki jo sestavlja več
kot 250 milijonov uporabnikov, kar je desetkrat več, kot
jih je bilo leta 2000. Po raziskavi, ki je bila opravljena na
spletni strani uradnega dnevnika komunistične partije
People’s Daily, kaže, da je 72% uporabnikov medmrežja
nasprotnih temu predpisu in ga ima za »kršenje njihovih pravic«; le 26% jih meni, da je lahko »koristen za
varstvo mladoletnih«. Agencija Asia News

NIGERIJA
porast duhovnih poklicev
Abuja, 11. marca 2009 – Število poklicev raste med
škofijskimi duhovniki, kot tudi med redovniki in redovnicami. Raste tudi število katehistov. Predsednik
škofovske konference nadškof Job je deželo imenoval
»ekumensko in medversko delavnico, kjer pa so verske
razlike v nevarnosti, da jih bodo politično izkoristili.«
Politično izkoriščanje razlik med posameznimi verami
je bilo znano skozi vso zgodovino. Eden izmed temeljev
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dialoga je Medverski svet Nigerije, ki združuje verske
voditelje kristjanov in muslimanov. Agencija Misna.

GANA
nove zaloge nafte
in zemeljskega plina
Akra, 22. marca 2009 – V okraju Tano so odkrili
nova ležišča nafte in zemeljskega plina, kakor poroča
državna družba Ghana National Petroleum Corporation. Ležišča so odkrili slučajno, ko so delali poskusne
vrtine. Agencija Misna.

ALŽIRIJA
razsoljevanje morske vode
Alžir, 11. marca 2009 – Vlada je naznanila začete del
za postavitev 13 naprav za razsoljevanje morske vode
vzdolž morske obale. Alžirija bo tako po razsoljevanju
morske vode postala četrta dežela na svetu za Savdsko
Arabijo, Arabskimi emirati in Združenimi državami.
Med drugimi deželami ob Sredozemskem morju name
ravata tudi Libija in Izrael do leta 2025 podvojiti število
teh naprav. Agencija Misna.

MOZAMBIK
šolarji opuščajo šolo
Maputo, 17. marca 2009 – Od 12.000 osnovnošolcev
v severni provinci Nampula jih je kar 10.000 nehalo
hoditi v šolo zaradi pomanjkanja hrane in širjenja
nasilja. Trije ljudje so bili ubiti, na desetine pa ranjenih
v napadih zaradi nesporazumov in zmešnjav, ki jih je
povzročila epidemija kolere v deželi. Negotovost in
slaba letina je nagnila mnoge družine k temu, da so to
severno provinco zapustile. Agencija Misna.

EGIPT
“sikstinska kapela” starega Egipta
Kairo, 19. marca 2009m – Z imenom “sikstinska
kapela” starega Egipta opisuje španski tisk mrtvaško
celico, polno hieroglifov, ki jo je blizu Luksorja odkril
španski arheolog José Manuel Gala. Zgrajena je v kraju
Dar Abi el Naga v spomin nekega odličnika faraonke
Hatčepsut in je stara okrog 3.500 let. Agencija Misna.

ANGOLA, NAMIBIJA
hudourno deževje,
žrtve in brezdomci
Luanda, Windhoek, 19. marca 2009 – Najmanj
400.000 ljudi je prizadetih zaradi hudega deževja, ki
se usipa že cele tedne na Angolo in Namibijo. V provinci Bie sredi Angole je umrlo najmanj sedem ljudi
zaradi električnega udarca, ki ga je povzročila poplava,
toda Rdeči križ sodi, da je ocena le delna, ker mnoga
področja še niso dostopna. Boje se ne le večjega števila
žrtev, ampak tudi bolezni, povezanih s poplavami,
najprej kolere. V Namibiji je poplavljena predvsem
severno področje Cunene, kjer je kolera razsajala že
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prej, zdaj je pa še hujše. Na obeh področjih se je bati
tudi, da bo otežen dostop do pitne vode. Poročila
pravijo, da je bila prva neposredna posledica poplav
podražitev osnovnih živil na trgih glavnih naselij, ker
so poplave in deževje zaprle povezavo s kmečkimi
pridelki. Agencija Misna.

IRAK
nasilje nad kristjani
naj bi bilo končano
Mosul, 23. marca 2009 – Komaj leto dni je minilo,
kar je bil v Iraku umorjen skupaj s svojimi sodelavci
mosulski nadškof Paulos Faraj Rahho, pač najbolj znan
med 710 kristjani, ki jih je požrl morilski vrtinec verskega preganjanja. Ob spominski slovesnosti se jih je
spomnil škof Kirkuka mons. Louis Sako. Istočasno je
visoki uradnik notranjega ministrstva general Abdul
Karim Khalaf zagotovil, da »je treba samo še kazensko
preganjati in izvršiti zaporne naloge za kriminalce, ki
so se usmerili na kristjane.« S tem je izrazil jasno pova
bilo k optimizmu in vsaj v besedah pokazal, da je bil
uspešen posebni načrt za varnost, ki ga je pripravila
vlada leta 2008. Bolj previden je bil poslanec Younadam Kenna: »Spor med Kurdi in Arabci bi v mestu
lahko spet eksplodiral, in nasilje ni usmerjeno samo
proti kristjanom. To stran bo mogoče zapreti samo,

ko bodo aretirani in obsojeni storilci strašnih zločinov
prejšnje jeseni. Radio Vaticana, Radiogiornale.

ZIMBABVE
prvič po letih znižane cene
Harare, 24. marca 2009 – Cene so se znižale prvič
po letu 2005 in po rekordni inflaciji, ki j dolge mesece
stiskala gospodarstvo in porabnike. Državni urad je
prvič preračunal cene v dolarjih in ne v krajevni valuti,
ki je brez vrednosti. Cene so se znižale za 2,3% januarja
in 3,1% februarja. Inflacija je lani julija dosegla stopnjo
231.000.000% (absolutni svetovni rekord vseh časov).
Sprememba je sledila, ko je oblast prevzela vlada na
rodne edinosti. Viri poročajo, da so se v trgovinah spet
pojavile lepe zaloge osnovnih dobrin. V primerjavi z
lanskim decembrom so se cene kruha, moke, mesa in
žitaric znižale za polovico. Agencija Misna.

UGANDA
nova ležišča nafte
Kampala, 26. marca 2009 – Neka irska družba, ki je
specializirana za črpanje nafte, je odkrila nova ležišča
v Vundu, zahodnem predelu Albertine. Od začetka
leta so po poročilih ugandske vlade odkrili najmanj
20 novih vrelcev. Zalogo ocenjujejo na okrog milijon
sodčkov. Agencija Misna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

RAJ NA ČLOVEŠKIH KOSTEH

Morebiti je bil Prešeren prvi, ki je vsaj del Slovenije primerjal z rajem, ko je zapisal: »Dežela Kranjska nima lepš’ga kraja, ko je
z okol’šno ta podoba raja,« vsekakor pa jih je bilo za njim še mnogo, ki so vso Slovenijo enostavno imenovali “raj pod Triglavom”.
Toda to je le en vidik. Drugi pa je ta, da ves ta “raj” leži na kosteh tistih, ki jih je brez sodbe in obsodbe pobila komunistična revo
lucija potem, ko je bila druga svetovna vojska že končana. Če bi Prešeren danes živel, bi najbrž skoval verze, v katerih bi Slovenijo
označil kot največje grobišče v Evropi.
Da je revolucija pošast, ki žre svoje lastne otroke, smo že davno vedeli. Da so v zadnjih letih na tem malem koščku zemlje
odkrili že okrog 600 množičnih grobišč, je človeka že skoraj otopilo. Toda kar so odkrili in še odkrivajo v v rovu sv. Barbare v
opuščenem rudniku v Hudi jami pri Laškem, je daleč preseglo najhujšo fantazijo, ne le zaradi števila pobitih, ampak zaradi narav
nost sadističnega načina, kako so bili pomorjeni in demonskega poskusa z neštevilnimi pregradami ne samo prikriti ta neizmerni
zločin, ampak simbolično celo uničiti njihovo “dušo”, torej jim vzeti tudi možnost bivanja v večnosti.
Naj vzame prostora, kolikor hoče – tudi tisti, ki nimajo dostopa do novic iz Slovenije, naj zvedo, kaj se je dogajalo in so zdaj
odkrili. Po Družini bom ponatisnil celoten pogovor, ki ga je imel Bogomir Štefanič ml. s pomočnikom direktorja kriminalistične
policije generalne policijske uprave Pavlom Jamnikom, ki j vodja policijske akcije Sprava in član vladne komisije za vprašanja
prikritih grobišč v mandatu prejšnje vlade. Razvidno bo, kakšen je pogled kriminalista na dosedaj razkrite skrivnosti rova Barbara
v Hudi Jami pri Laškem.
Dr. Mitja Ferenc je v letih evidentiranja prikritih grobišč
prišel že skoraj do številke 600. Zakaj je vladna komisija za
reševanje vprašanj prikritih grobišč lani za izkop izbrala prav
rov Barbara v Hudi Jami pri Laškem?
Morda se kdo sprašuje, zakaj smo to lokacijo izbrali šele
zdaj. Za to sta vsaj dva razloga. Prvi je tehnične narave. V prvi
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fazi smo se namreč lotili manjših zadev, saj še nismo točno
vedeli, kako se lotiti tega dela. Treba je bilo šele postaviti meto
dologijo tako sondiranj kot prekopov in neodgovorno bi bilo,
če bi takoj “štartali” z eno najbolj zahtevnih zadev. Najprej smo
torej morali izpopolniti samo metodo. Drugi razlog pa je pove
zan z dostopnostjo informacij. Barbarin rov od vsega začetka
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raziskovanja povojnih pobojev velja za eno največjih skrivnosti.
Poleg Ušivih jam …
… ki jih “ni”, kot da so izpuhtele!
Vemo, da nekje ta jama je, pa je nikakor ne najdemo. No,
o Barbarinem rovu se je vendarle vedelo, kje je, drugo pa je
bilo bolj ali manj stvar domnev. Po ohranjenem načrtu jame
naj bi bilo kakšnih 500 metrov globoko v jami grobišče, v
katero naj bi zmetali več sto ali več tisoč ljudi. Skoraj nobenih
podatkov nismo imeli o sami izvedbi poboja, tudi lokacija je
bistveno drugačna od večine prizorišč, kjer so isti čas izvajali
poboje. Na drugih grobiščih recimo puščajo kosti, da ležijo po
gozdu, raznašajo jih lisice, v rudniškem rovu pa ljudi spravijo
globoko pod zemljo, pobite zazidajo, do 90. let prejšnjega sto
letja državna varnost ščiti dostop do betonske pregrade. Vse to
stopnjuje skrivnostnost, seveda pa tudi zanimanje.
S kakšnimi pričakovanji ste torej stopili pred prvo pre
grado v rovu?
Ko smo avgusta lani začeli z deli in se je zbrala celotna ekipa
– Dežman iz komisije za grobišča, kriminalisti, dr. Ferenc, ki je
evidentiral grobišča, rudarji – smo bili vsi skupaj prepričani,
da bomo čez pol ure, ko bo prebita pregrada, že pri posmrtnih
ostankih. Prebili smo zid in ugotovili, da je zadaj vse zasuto.
To se je potem ponavljalo ob vsaki pregradi, vendar z neko
spremembo. Če smo bili pri prvi prepričani, da bomo v pol ure
“tam”, so bila ob vsaki naslednji naša pričakovanja, da se bo
dalo hitro prebiti naprej, manjša. Pri prebijanju zadnje pregrade
tako nihče ni več upal, da se bo za njo res dalo iti naprej. Zato
takšno presenečenje, kot da smo po mesecih kopanja z danes
na jutri prišli do trupel. Po stotih metrih zasutega rudnika smo
– vsaj na simbolni ravni – imeli občutek, kot da se pregrade in
zasutja sploh nikdar ne bodo nehala.
Pa vendar, po enajsti pregradi niste zagledali zasutja,
kakršna ste srečevali mesece prej, temveč prizor, zaradi
katerega so menda vsi navzoči iz jame prišli objokani …
No, vsi iz jame nismo prišli objokani, res pa je, da smo bili
vsi pretresni.
Zadeva je potekala takole. Vodja izkopavanja Mehmed
alija Alić nas je obvestil o preboju pregrade. Naj na tem mestu
poudarim, da si je Alić zavzeto prizadeval svoje delo opraviti
tako, da bo ta dogodek lahko ostal zapisan v zgodovino, torej s
skrbjo za ohranitev pregrad, z natančnim delom. Res dragocen
sodelavec. Oglasil sem se pri njem v rudniku in povedal mi je,
da se je splazil čez dva metra ilovnate pregrade in da se zadaj
vidi okostje in čevlji. Že prej je bilo s tožilcem dogovorjeno, da se
bodo tisti trenutek, ko bo najdeno prvo okostje za nezasutim de
lom, rudarska dela ustavila in bo takoj opravljen kriminalističnotehnični ogled. Pri prvih pregradah, ko smo pričakovali hiter
preboj, smo še imeli pripravljene vse ekipe, pozneje, ko smo
že skoraj mislili, da nikoli ne bo nič, pa nas je dejstvo, da je
pregrad konec, presenetilo. Ko smo čez eno uro, ko smo sklicali
vse ekipe – tožilca, kriminalistične tehnike, kriminaliste – začeli
ogled, smo šli čez ilovnato pregrado in bili tako prvi, ki smo po
60 letih vstopili v ta prostor. Že samo ta občutek je … poseben.
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Ne želim izbirati velikih besed, ker jih tudi ne znam. Hodili smo
med množico čevljev, naleteli na prvo okostje. Že ta prvi skelet
je bil pretresljiv: v čevljih, v anatomskem položaju. Ko smo šli
naprej, smo prišli do jaška. Ta je tako postavljen, da se vanj
ne da pogledati brez nevarnosti. Ves čas smo skrbeli, da se
ne bi komu kaj naredilo. Aparat za CO2 je piskal. Alić je ves čas
govoril: »še je v redu«, »ni nevarnosti«, »lahko še gledamo«. V
jašek torej ni bilo mogoče pogledati, videlo pa se je, da je pot
po rovu mogoče nadaljevati. Ko smo prišli mimo jaška, smo
opazili brežino, ki je zdrsela dol. Šli smo preko nje. Prvi je šel
Alić z aparaturo za merjenje plinov. Ko je posvetil v rov, je spustil
krik, ki je bil zame morda bolj pretresljiv kot pogled na trupla.
To je bil krik groze, ko je zagledal vso to množico mrtvih. Tudi
drugi smo takoj pristopili in videli prizor, kakršnega na tem svetu
verjetno ni videl še nihče. Kolikor vemo, tega ni videl še nihče.
Zaradi pogojev v jami so okostja ohranjena tako, da res vidiš
ljudi, ne samo okostja. Vidiš ljudi, kako plezajo ven …
Kot nekakšna – prosim, ne razumite me napačno! – pre
pričjiva umetniška instalacija?
Morda … Tudi ljudi, kot je strokovnjak sodne medicine dr.
Jože Balažic, ki že vse življenje gleda mrtve, tudi hudo iznakaže
na trupla, je to pretreslo. Ta pogled na ljudi, kot da lezejo drug
preko drugega.
Ali je Barbarin rov mogoče primerjati s Konfinom in Slo
vensko Bistrico? Tudi tam je šlo za “zaprte prostore”, torej
brezno in zaklonišče …
Če se pogovarjava o pogledu na posmrtne ostanke, ni pri
merjave. V Slovenski Bistrici so bila trupla zasuta. Nekatera so
bila tam dejansko v fazi mumifikacije in so imela bolj ohranjena
tkiva kot v Barbarinem rovu. Enako grozno, toda sam pogled na
množico nekaj sto ljudi, pri katerih je videti podrobnosti, kako
je drug lezel mimo drugega, pa je … To se ne da popisati. Dan
pozneje sem omenil, da je to …
Dantejev pekel?
Njegovo preddverje. Ob Dantejevem opisu pekla človek ne
dobi občutka, da je tako grozen kot Barbarin rov.
Ali so vam izkušnje iz Konfina in Slovenske Bistrice ven
darle pomagale pri odpiranju Hude Jame?
Tudi tu vam moram odgovoriti nikalno. Položaj je čisto
drugačen. V Konfinu so bila trupla premešana. Verjetno bodo
tudi tukaj premešana. Ko je predstavnik sodne medicine nekaj
trupel, do katerih je mogoč dostop, pregledal, se je ob dotiku
vrhnja plast, ki je zelo prhka, takoj raztresla. V Konfinu je bilo to
mešanje kosti zaradi padca trupel v globino vendarle povsem
drugačno, tudi razmere za delo so bile drugačne. Posebnost
Slovenske Bistrice pa je bilo, da so bili pobiti tam zasuti, da
je bilo mogoče odkopavati drugega za drugim. Tudi tam so bili
pogoji za delo specifični, v marsičem celo težji kot bodo od zdaj
naprej v Barbarinem rovu.
Saj to je ena izmed značilnosti raziskovanja grobišč. Vsako je
zgodba zase. Grobišče, kot je Barbarin rov, pa je seveda zgodba
z veliko začetnico, ker je to nekaj, česar doslej še nihče ni počel.
Pa naj ne izzveni to, kot da nam gre za iskanje atraktivnih zgodb,
2009 – AM – MAJ

drugače se pač ne da povedati.
Ali ta zgodba prinaša kakšne uporabne kazensko-pravne
podatke? Vodite namreč kriminalistično akcijo Sprava, ki
išče dokaze, ki bi morebiti pripeljali do storilcev nezastar
ljivih zločinov proti človeštvu, torej dokaze, ki bi vzdržali pred
sodiščem.
Morda se še spomnite, kar sem vam nekoč povedal o son
diranju na Teznem. Kljub vsej množici kosti je to premalo za
kakršen koli policijsko-tožilski in v nadaljevanju sodni postopek.
Te kosti same po sebi nič ne pomagajo pri napredku kazenskopravne preiskave. Seveda potrjujejo obstoj grobišča in dajejo,
če so vse raziskave opravljene metodološko pravilno, odgovor
o številu žrtev, njihovi starosti, morda narodnosti, pripadnosti
vojaški formaciji. A vse to ne pomaga, če ne vemo, kdo jih je
pobil, kdo jih je dal pobiti. Za policijo je pomemben samo ta
podatek: kdo je izvedel poboj. Mi iščemo storilce. Kot pri
umoru, ki se je zgodil včeraj, iščemo tistega, ki je nekoga ubil,
ne sosedov, ki so videli, kako ga je ubil. Sosedi sicer lahko
pomagajo, niso pa preiskovalni cilj. Iščemo torej tiste, ki so
poboje organizirali, izvedli.
Za Barbarin rov nimate glede tega v rokah …
... ta trenutek še ničesar otipljivega, se pa s pomočjo ljudi,
ki bi želeli pomagati, že da razbrati posamezne drobce doga
janja.
Policija je tudi javno pozvala ljudi, naj posredujejo upo
rabne informacije.
Že na novinarski konferenci v Muzeju novejše zgodovine sem
dejal: ljudem, ki kaj vedo, se iztekajo ne le zadnja leta, temveč
morda zadnje minute, da povedo, kar vedo. Prepričan sem, da
v Sloveniji živi ne ravno majhno število ljudi, ki so sodelovali pri
pobojih – ker so to morali izvajati, ker so morali postati likvida
torji. Številni med njimi so bili takoj po vojni še zelo mladi.
V večini primerov ti ljudje verjetno ne nosijo take odgovor
nosti kot ukazovalci pobojev. A je najbrž tudi tu treba presojati
od primera od primera. Po prvih podatkih kaže, da so bili v Bar
barinem rovu vsaj nekateri pobiti z udarci v glavo. Za nekoga, ki
tolče ljudi v glavo, najbrž težko rečemo, da je bil v to prisiljen. Pa
nočem prezgodaj soditi. Če bi takega človeka našli, bi se z njim
pogovorili in bi videli, kaj bi nam povedal. Na splošno torej velja,
da naš cilj niso tisti, ki so morali pritisniti na petelina, lahko pa
so nam v veliko pomoč, da pridemo do tistih, ki so jih poslali
delat to, česar jih nikoli ne bi smeli – poslali so jih ubijat.
Eden od možnih vzrokov smrti žrtev v Barbarinem rovu
so bili udarci s topimi predmeti. Nekatere do zdaj znane
podrobnosti pa zbujajo domnevo, da je bilo precej žrtev v
rovu zazidanih živih.
Peljete me na zelo spolzko področje. Raje vidim, da se
pogovarjava o dejstvih, ki jih poznamo, vse drugo je ugibanje.
A če glede na položaj trupel in glede na prve ugotovitve dr.
Balažica vendarle skušam odgovoriti na vprašanje, ali so bili
ljudje zmetani v rov živi ali mrtvi, je moj odgovor: človek ne umre
tako hitro, kot se morda komu zdi. Življenje se ne konča tako kot
v ameriških filmih. Če je nekoga zadel udarec, še ne pomeni,
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da ga je tudi ubil. Seveda je bil poškodovan, padel je, izgubil
zavest, toda že nekaj trenutkov pozneje se je lahko prebudil in
se je skušal rešiti, pa se pač ni mogel.
Kot tisti, ki je pod stropom izkopal osemmetrski rov do
ene izmed pregrad? Koliko časa je moral živeti, da se je
prebil tako daleč?!
Ne vemo. Domneva o kopanju je morda nekoliko bliže
predstavnikom komisije, policisti pa se o njej za zdaj še ne
moremo izreči. Vemo, da je bilo tam človeško okostje, da sta
bila poleg kos ozke tračnice in tesarska spona. Vse to lahko
kaže tudi na to, da se je ta človek skušal prebiti in rešiti, lahko
pa je bil ta kos železa poleg po naključju. S policijskega vidika
je ta trenutek premalo podatkov, da bi o tem lahko rekli kar koli
zanesljivega.
Omenili ste že ljudi, ki so pobijali oziroma so bili prisiljeni
pobijati in bi lahko kaj povedali o tistih, ki so jim to naročili. V
primeru Barbarinega rova pa imamo opravka tudi z najbrž kar
številno ekipo, ki je žrtve pobojev skrila. Narediti stometrski
“čep” iz številnih pregrad in velike količine navoženega ma
teriala ni moglo biti ravno preprosto. Če so rudarji lani in
letos skoraj sedem mesecev to zasutje praznili, so tudi za
polnjenje rova najbrž porabili kar nekaj časa.
Vsaj dva meseca.
Mogoče je kdo izmed teh ljudi še živ.
Naš poziv je seveda namenjen tudi tem ljudem. Lahko nas
s podatki o okoliščinah izvršitve poboja pripeljejo k marsičemu.
Mogoče nam bi uspelo rekonstruirati vojaško enoto, ki je pri
tem sodelovala. Če identificiramo enoto, smo korak bliže, da
po arhivskih dokumentih najdemo njen poveljujoči kader. Če
nam to uspe in so ti ljudje še živi – če niso, je stvar končana –,
pa nam potem ostane, da jih poiščemo in se skušamo z njimi
pogovoriti. Seveda pa imajo oni možnost reči, da se s policijo
ne bodo pogovarjali, če pa že se, pa je spet njihova odločitev,
ali se bodo česa spomnili ali ne. Javnost velikokrat očita policiji,
da nikogar ne najdemo. Mi ne moremo nikogar prisiliti, da se
nečesa spomni. Papirnatih dokazov, ki bi ob molku storilcev
omogočili proti njim sprožiti kazenske postopke, pa ni. Doku
menti so uničeni ali skriti.
Oni dan ste na nacionalni televiziji dejali, da nekje v tujini
morda vendarle so …
V zadnjem letu in pol smo preverili kar nekaj informacij,
kako naj bi bilo z nekdanjimi zveznimi arhivi. Imamo podatek
z razmeroma visoko stopnjo verjetnosti, kje se nahaja vsaj del
zveznega arhiva državne varnosti, vendar mu po poskusih, ki
trajajo že slabo leto, še nismo uspeli priti niti blizu.
Kaj pa okoliški prebivalci? Ali lahko ti kaj pomagajo?
Prve informacije o Hudi Jami smo zbirali že od leta 1994, ko
se je začelo raziskovanje dogajanja na Teharjah. Postopoma se
je lokacija, v katero se je s pobitimi ujetniki “zajedlo” teharsko
taborišče, širila in tako so bile konec 90. let opravljene prve
resne kriminalistične poizvedbe v zvezi z Barbarinim rovom.
Prišli smo do varnostnega inženirja, ki je še danes v rudniku. Od
njega smo dobili informacije, s pomočjo katerih smo sploh lahko
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pomislili na odpiranje rova. Prvo pobudo za to je policija dala
tožilstvu in to preiskovalnemu sodniku ob koncu leta 2001. Ob
tej pobudi je Rudnik Hrastnik pripravil elaborat, ki je ponudil tudi
finančno konstrukcijo odpiranja rudnika. Takrat je bila ta vsota
prevelika in preiskovalni sodnik se ni odločil za izdajo odredbe.
Tudi te stvari so seveda povezane z denarjem. Odločitev sodnika
je bila popolnoma korektna. Takrat ni mogel vedeti, kaj je za
prvo pregrado; predvidena vsota za odprtje je bila velika; tako
kot danes tudi takrat nismo imeli nobenega imena in priimka
morebitnega osumljenca. Pozneje pa se je pojavila možnost, da
rudnik odpremo s pomočjo vladne komisije za grobišča oziroma
zakona o vojnih grobiščih.
Ostaniva za trenutek še pri denarju. Tu in tam, resda zelo
ob robu, je slišati pomisleke, ali je v času gospodarske krize
smiselno namenjati javni denar odpiranju množičnih grobišč.
Vaš odgovor na tak pomislek?
Gre za postavljanje prioritet. Nekomu se nekaj zdi manj
pomembno, drugemu je ista stvar zelo pomembna. Nekdo res
lahko reče: v času, ko ljudje izgubljajo službe, “mečejo” denar
za odkopavanje okostnjakov. Navsezadnje je to res nekakšen
argument. Tisti, ki ga zagovarja, je v njegovo težo verjetno tudi
prepričan. V vladni komisiji pa smo bili prepričani, da je to
civilizacijsko dejanje treba opraviti. Kaj vse na tem svetu zelo
veliko stane, pa nima skoraj nobenega pomena! Tole pa, kolikor
bo že stalo, ima še kako velik pomen: javnost naj nazorno vidi,
na kakšen način se konflikti pač ne smejo “reševati”. In za tako
ugotovitev je vsaka porabljena finančna vsota nizka!
Barbarin rov pa ima še en pomen, saj je tako rekoč učbeni
ška potrditev tistega, čemur svetovna literatura, ki obravnava
genocid in množične poboje, pravi “industrializacija pobijanja”.
Ta rudnik nazorno razgali to industrializacijo v vseh njenih fazah.
Prva faza: najti lokacijo. Našli so jo v opuščenem rudniku.
Prebili so opečnato pregrado, da so omogočili izvedbo druge
faze, industrijsko operacijo, v tem primeru poboj. Naslednja
faza je izvedba: kot v tovarni stalijo železo, da nekaj naredijo,
so oni pobijali. Ko je bila “proizvodnja” končana, pa je bilo
treba mesto, kjer se je odvijala, sanirati. Ta faza industrijskega
načina pobijanja se je v Barbarinem rovu zaključila s tem, da
so rov zaprli, da je bila lokacija poboja 60 let nedostopna, da
je bila tako zavarovana, da ni vplivala na okolico in da okolica
in vplivala nanjo. Ko tovarno zaprejo, zasadijo travo, da čez čas
nihče več ne ve, da je kdaj tam stala.
Pa vendar: kar je bilo skrito, se je razkrilo!
Prav v tem je globlji pomen in smisel našega dela. To je
tisto, kar pri razumnih ljudeh odtehta vsoto, ki je bila in še bo
namenjena za te raziskave.
Ali je akcija Sprava ta čas osredinjena le na Barbarin rov?
Mogoče se komu zdi, da je delo v okviru te akcije nekako
zamrlo. Res je zamrla začetna “evforija”, ko smo iskali grobišča
in podatke o njih. Toda to je zamrlo zato, ker smo videli, da v
kriminalistični preiskavi s tako usmeritvijo ne odkrijemo storil
cev. To je vendarle delo komisije za grobišča in zgodovinarjev.
Prišli smo do spoznanja, da policija ni tista, ki naj samo išče
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grobišča, s katerimi potem nima kaj početi. Mi med množico
grobišč, ki jih evidentira dr. Ferenc, izberemo tista, za katera po
prvih informacijah obstaja možnost, da kdo o njih ve kaj več.
Naša preiskava gre potem v tej smeri, iščemo dokumente o
tem grobišču. Poleg spoznanja, da nima smisla samo iskati gro
bišča, smo ugotovili tudi, da nima smisla samo pogovarjati se
z okoliškimi prebivalci, ali kaj vedo. Te zgodbe so se v dosedanji
praksi velikokrat izkazale za napačne. Tudi to nas ne pripelje
naprej. Ukvarjamo se torej s čisto konkretnimi grobišči, pred
vsem pa se v zadnjih dveh letih ukvarjamo z iskanjem arhivskega
gradiva. Moj glavni cilj je najti arhivske fonde.
Kakšni bodo nadaljnji koraki v Barbarinem rovu?
Kolikor je sedaj sprejetih odločitev, bo policija podala
predlog tožilcu za postopek s trupli. Tožilec bo pobudo policije
posredoval preiskovalnemu sodniku, ta pa se bo odločil za ob
seg postopka, določil bo časovne termine, vprašanja, na katera
bi rad dobil odgovore v zvezi s trupli. Potem bo Inštitut za sodno
medicino začel z ekspertizo okostij. Vsa bodo po opravljeni
sodnomedicinski analizi odpeljana v kostnico v Maribor.
Tudi ta kostnica govori o tem, da je komisija za grobišča v
zadnjem obdobju stvari res zastavila v pravi smeri. Nekajkrat
so nam očitali – zdaj govorim kot član komisije –, da kopljemo
in kažemo kosti. Ni res! Komisija je evidentirala grobišča in
opravljala potrjevanja grobišč s sondiranji, pri katerih so se
naredili posegi samo do odkritja kosti. Sonde so se potem
takoj zaprle. Nobenih kosti iz njih nismo kakor koli razkazovali.
Mimogrede, do sedaj je bilo opravljeno že več kot sto sondiranj.
Izvedli pa smo nekaj prekopov. Posmrtni ostanki žrtev pobojev
so bili najdeni tudi po drugih poteh, recimo ob gradbenih delih,
kot se je to zgodilo v Lescah pri gradnji avtoceste. Ti ostanki so
se v preteklosti nabirali na različnih lokacijah po Sloveniji, od
Inštituta za sodno medicino do krajevnih pokopališč. Za ureditev
takih razmer je komisija predlagala postavitev kostnic. Načrtovali
smo regijske kostnice, za zdaj pa je bilo mogoče narediti le to v
Mariboru. Vanjo bodo šli samo nekaj tednov po pridobitvi upo
rabnega dovoljenja posmrtni ostanki iz Barbarinega rova.
Potem je na vrsti raziskava obeh vertikalnih jaškov. Kaj
si obetate od nje?
Spet ne želim iti na raven ugibanj, temveč bi želel govoriti le o
tem, kar je jasno. Ta trenutek ne vemo, kaj je v vertikalnih jaških.
Ko bomo to ugotovili, bo treba sprejeti določene odločitve.
Kakšne bodo, še ni mogoče reči. Najprej je treba rešiti stvari z
okostji, ki so dostopna v vodoravnem rovu.
Zakaj so jih posuli z apnom?
Apno je že od srednjega veka naprej sredstvo za razkuževan
je. Vse tiste, ki so umrli za kugo, so posipali z apnom, ker je bilo
to najbolj priročno sredstvo za razkuževanje.
Kdaj so jih posipali z apnom?
To sem tudi sam vprašal dr. Balažica. Nimamo še pravega
odgovora na to vprašanje. Ne vemo, kaj je pod vrhnjo plastjo
trupel. Morda so potem, ko se poboj opravili, na pobite zmetali
nekaj apna, potem pa se je ob preperevanju to apno talilo,
razlezlo po truplih.
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A bolje da z ugibanji na tej točki nehava. To naju nikamor ne
bo pripeljalo. Lahko napleteva grozno fantazijsko zgodbo, ki jo
bo nekdo prebral in ji nekritično verjel, pa čeprav bi se pozneje
izkazala za popolnoma napačno. Temu se je prav ob odkritjih,
kakršno je v Barbarinem rovu, treba izogibati. Ni treba dodajati
strašljivih zgodb, saj je že sama resničnost brez kakšne koli
dodatne domišlje preveč grozljiva.
Kot recimo podatek, da so morali rudarji po pobojih zaščiti
ti spodnji rudniški horizont, v katerega se je iztekala sokrvica.
Ali niso tudi nekdanji rudarji vaši morebitni sogovorniki?
Ti, ki so sanirali spodnje obzorje, vedo, da so ga sanirali
zaradi izcedkov razpadajočih trupel. Pa saj celo Laško ve, da je
rov prizorišče množičnega poboja. Nikogar pa ni, ki bi rekel: ta in
ta nam je ukazal, naj bomo tiho; ta in ta je vedel, kdo je to izvedel
… Vsi vedo za poboj, nihče pa ne ve za kakšno konkretno ime.
Jože Dežman temu pravi »zarota molka«; sam pa temu pravim
»dobro opravljeno delo« – pa to res razumite v narekovajih.
Dobro je bilo namreč delo opravljeno, kar se tiče varovanja
skrivnosti, sicer pa v njem res ni prav nič dobrega.
Nihče ničesar ne pove, čeprav najbrž marsikdo marsikaj
ve. Dejali ste že, čeprav morda to zveni nekoliko “grobo”, da
se takim ljudem čas izteka in da se s tem izreka tudi možnost,
da se z mirnejšo vestjo poslovijo s tega sveta.
Dvajset let sem že kriminalist. Z zgodbami povojnih pobojev
pa se intenzivno srečujem od leta 2001. Pri teh zadevah so
okoliščine tako posebne, da klasična policijska načela opravlja
nja razgovorov in zasliševanja pri ljudeh, ki kaj vedo, ne pridejo
v poštev. Prvič, vsi so zelo stari, zato jim je že po naravni poti
marsikaj ušlo iz spomina. Drugič pa, množični poboji so tako
nagnusna – namenoma uporabljam ta izraz – stvar za tiste, ki
so pri tem sodelovali, da skuša človek že po vseh psiholoških

načelih te spomine izriniti iz zavesti.
A vseeno je nekaj … Nekoč sem vam pripovedoval, da sem
po osnovni izobrazbi “medicinska sestra”. Že v času srednje šole
sem tako še zelo mlad videl nekaj ljudi umreti, pozneje sem se
tudi kot policist srečeval z ljudmi tik pred smrtjo. A predvsem
spomin na srednjo šolo mi daje vedeti, da je čas umiranja
poseben čas. Pa ne nujno v religioznem pogledu. Pred smrtjo
ljudje sami s seboj poravnavajo račune. Zato sem tudi javno na
tiskovni konferenci govoril o iztekajočem se času. Mogoče pa bo
kdo le pomislil: odhajam in morda bi pa bilo dobro, da povem,
kar vem, zato da bo še kdo vedel, kaj se nikoli ne bi smelo zgo
diti. In morda bi bili zaradi izpovedi za take ljudi zadnji trenutki
nekoliko lažji. Veste, zdaj so žrtve povojnih pobojev tisti, ki so
pred 65 leti pobijali ljudi. 65 let živeti s tem in se noč za nočjo
srečevati s pobitimi – si lahko predstavljate?
Ali vas smem za konec prositi še za neko pojasnilo? Kaj
ste imeli v mislih, ko ste tisti torek po pretresljivem odkritju
takoj po prihodu iz rova rekli, da se počutite kot »grdo posi
ljen od zgodovine«? Res nenavadna misel.
Zakaj sem jo izrekel? Že ko smo stopali po rovu proti izhodu,
v popolni tišini, se mi je nekako začela vsiljevati ta prispodoba.
Večina posiljevalcev je do svoje bodoče žrtve na začetku zelo
prijazna, in sicer zato, da jo “kupi”, da zbudi v njej zaupanje,
potem pa se posiljevalec pokaže v vsej svoji izprijeni nasilnosti.
Zgodovina, ki smo se je mi učili – saj se je tudi sami gotovo spom
nite! –, je bila ena sama prijaznost, eno samo poštenje, sami boji
za čiste ideale. Ko pa vidiš, kaj se je dogajalo v resnici, spoznaš,
da si bil od te “lepe” zgodovine pravzaprav posiljen. V Barbari
nem rovu se še bolj kot kjer koli drugje nisem mogel znebiti tega
spoznanja. In verjetno imajo ob vseh teh posnetkih Barbarinega
rova tudi naši učitelji zgodovine zelo, zelo slab občutek.

Komentar? Najboljši bo kar tisti, ki ga je objavila Družina 15. marca hkrati s prejšnjim pogovorom.
Slovenska javnost je spet pretresena. Odkritje grobišča v
Barbara rovu v bistvu ni nič novega, ker smo vsi Slovenci že
vedeli, da je vsa Slovenija eno samo pokopališče. Odkritje pa
je vendar za dvomljivce novo evidentiranje znanega, za najbolj
zadrte zagovornike minulega komunističnega režima pa spet
eno in gotovo ne zadnje odkrito zakrito grozodejstvo iz nekda
nje dobe, ki ga že ne morejo zanikati. Ali si bo še kdo dovolil
neokusno govoriti o preštevanju kosti?
To prihaja na dan po več kot 60 letih. Zakaj so bila potrebna
desetletja? Saj je vendar več desettisočev bilo pobitih “v in
teresu ljudstva”. Ker so bili vsi pobiti “izvržek” naroda, naj bi
bili poboji zaslužno dejanje. Zakaj niso tega takoj zmagoslavno
objavili, temveč so strogo skrivali kot državno tajnost?Ob od
kritju se spet kaže pravi obraz t. i. NOB-ja. Tisti, ki so z iskrenimi
nameni šli vanj, so bili kmalu vsaj razočarani, če ne izdani. Po
vojni se je pa dokončno pokazalo, za kakšno “osvoboditev” je
šlo: najprej več desettisočev zverinsko pobitih, pod tem zna
menjem pa potem 46 let totalitarnega sistema.
Danes je treba najti odgovorne. Sprenevedanje Janeza
Stanovnika, da sta odgovorna Tito in JLA, ne pa partizani, je
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milo rečeno trditev človeka, ki mu gre na otročje. Vsi pisani
viri s komunistične strani in objektivni zgodovinarji danes so si
edini v tem, da je vse dogodke med vojno in po njej dirigirala Ko
munistična partija Jugoslavije oz. Slovenije in njeno vodstvo. Da
hoče Stanovnik pri odgovornosti za to razlikovati med partizani
OF in poznejšo JLA, je smešno, saj je bilo vodstvo vedno isto.
Prav tako hudo kot nekdanji zločin pa je današnje zanikanje
zločina. V to zapadajo predsednik Türk, ko govori o “drugoraz
rednosti”, in stranke kontinuitete, ko njihovi predstavniki
govorijo npr. o “vojnih grozotah” in da “to s politiko nima in ne
sme imeti nobene zveze”. Grozote niso bile “vojne”, temveč
revolucionarne! Kar pa zadeva politiko, je znano, da je politično
vse tisto, kar zadeva javnost, javni interes in javni blagor. Celo
Stanovnik pravi, da je ob tem »zgrožena celotna slovenska
javnost« (STA). Odkritje je po vsebini in učinkih hočeš-nočeš
nedvomno nekaj političnega, kar je imelo, ima, mora imeti
in bo imelo politične posledice. Za vse tiste pa, ki govore, da
odkritja, kot je to, razdvajajo slovenski narod in netijo nove
spore, naj jih ne skrbi. Zgrožen narod se ob spoznavanju grozot
samo združuje.
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA

Môra?

Nova Štifta pri Ribnici

Znana je starodavna božja pot Nova Štifta pri Ribnici. Par minut pod cerkvijo je stala ob potu samotna
hišica nekega Janeza. Kot deček je služil za pastirja
pri Novi Štifti. Bil je naš stari znanec in prijatelj. Rad
se je pogovarjal. Nekoč mi je pripovedoval na moje
vprašanje o svoji mladosti. Oče in brat sta bila čevljarja,
ki sta hodila zlasti pozimi šivat po hišah, kamor sta
bila naprošena. Tudi sam je hodil z njima. Nerad pa
je povedal, da jih je doma v hiši več let nadlegovala
»môra«. Ko so prišli trudni od dela domov, navadno
zelo pozno, so se noči že vnaprej bali. Na posteljo, kjer
je navadno spal njegov starejši brat, se je vsak bal iti
počivat. Dokler je luč gorela v sobi, je bilo vse v redu.
Takoj, ko so ugasnili luč, je legla na človeka, ki je ležal
na tisti postelji, môra, da se ni mogel več ganiti. Na drugih posteljah so vsi lahko mirno počivali. Kdor se je pa
ulegel na bratovo posteljo, je vsak vstal zjutraj zmučen
in nespočit. V mesečnih nočeh so večkrat videli – je
pripovedoval stari Janez – kako je skozi ključavnico
začela prihajati neka meglica, takoj ko so ugasnili luč,
polagoma zrasla do velikosti kake žene z žarečimi očmi.
Kdor je pogledal v te oči, je postal kar trd in se ni mogel
ganiti. Pomaknila se je k bratovi postelji in počitek se
je spremenil v trpljenje. Brat je vedno bolj hiral. Vse to
je trajalo nekaj let, nato pa je polagoma minilo.
Tako je Janez pripovedoval, sicer malo nerad. Prosil sem ga, naj mi to popiše o priliki kolikor mogoče
natančno, pa opisa nisem dobil in kmalu nato je umrl.
Imel sem ga za poštenjaka in resnega moža.

Zdrav bolnik
Po vojski sem nekaj časa stanoval med mladimi patri
študenti. Med njimi je bil tudi p. R., ki se je rad ponašal
s tem, da še nikdar ni bil bolan. Ker je bil preprosta
duša, sklenejo trije njegovi tovariši, da ga bodo spravili
kot bolnika v posteljo. Domenijo se.
Prvi stopi v njegovo sobo, navidez po neko knjigo.
Dobi knjigo, nato se pa začudi: »Kaj, da danes tako
slabo zgledaš?« Nato odide. Čez pol ure pride drugi z
nekim vprašanjem. Že pri vratih zakliče: »Kaj ti je, ti
si bolan. Že p. N. mi je rekel, da slabo izgledaš.« – »Nič
ne čutim,« pravi p. R. – »Saj to je najbolj nevarno, ko
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niti ne čutiš,« pravi p. N. »Čakaj, da ti izmerimo temperaturo.« Brž odide in se vrne s tretjim, ki je že segrel
toplomer na žarnici do 40˚ C. Ko mu zmerijo »vročino«,
vidi sam, kaj kaže toplomer. Spravijo ga v posteljo in
skrbno pokrijejo v poletni vročini z dvojno prešito
odejo, da se bo pošteno spotil. Prineso mu še vročega
čaja. Sumljiv se jim je zdel opoldne njegov tek in tako
dalje. Kogar je posilil smeh, je brž vrgel kako stvar na
tla, da se je med pobiranjem skrivaj nasmejal. Popisali
so mu nevarnost bolezni od vseh strani. Prosil jih je,
naj stopi kdo k meni po kaka zdravila. Res mu pošljem
suhih korenin angelike, naj jih polagoma žveči. Za tako
»bolezen« bodo kar prave. Pozneje se je pritoževal, da
so bile neznansko zoprne in grenke. Kakor blisk je šla
novica o »bolniku« po vsej hiši in prihajali so ga obiskovat in se zabavat. Smeha je bilo toliko, da je ljudi kar
trebuh bolel. Večkrat so mu še merili temperaturo.
Vedno je bila 40° Celzija, le naslednji dan, ko je moral
iti p. R. maševat, je bila normalna temperatura. Takoj po
maši pa je imel zopet “vročino” in je moral v posteljo.
Drugi dan zvečer ga obišče starejši pater Dominik in
se mu smeje, da se dá tako vleči, da se mu vsi smejejo.
Spoznal je. Ko pridejo spet tretji dan, da bi mu merili
temperaturo, jih je nagnal iz sobe in “bolezni” je bilo
konec.
Nekaj časa je bil hud na “usmiljene” tovariše in na
“zdravnika”, potem se je pa vse pozabilo. Z zdravjem
se pa ni več tako ponašal.

Zračni vrtinec
Oskrboval sem župnijo Gora pri Sodražici. Hodil sem iz Nove Štifte čez Travno goro. Na obširnih
košenicah sem opazoval jame, ki so bile kak meter
globoke in vsaka z nekakim malim nasipom, pri vseh
na isti strani. Taka jama nastane, če se podere drevo s
koreninami vred. Spomnil sem se slik pokrajin, kjer so
viharji podrli cele gozdove. Tudi tukaj se je moralo zgoditi nekaj podobnega. O drevju in koreninah ni tukaj
nobenega sledu več in vse je že davno trava prerasla.
Očitno je, da niso iztrebili gozda ljudje, ker je do vasi
eno uro daleč, ampak velik vihar.
Da sem prav sklepal, je leta 1965 potrdil zračni
vrtinec, ki je na podoben način opustošil prav tam velike površine gozda. Obširne košenice na Travni gori
so v velikem delu posledice viharjev Nastala je tako
imenovana »frata« (fracta v latinščini).
Slučajno sem zvedel od starih ljudi, da so slišali
od pradedov o nekem strašnem zračnem vrtincu, ki
je pred davnimi časi opustošil Travno goro in uničil
gozdove. Ob tej priliki je odnesel vihar tudi neko
žensko. Imeli so jo za mrtvo, ker že šest let niso o
njej nič slišali. Naenkrat se žena vrne in pripoveduje
začudenim vaščanom, da jo je vrtinec odnesel daleč
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na Ogrsko, kjer ni razumela ljudi in oni nje ne. Ko
se je toliko priučila jezika, da jim je mogla dopoveda

ti, odkod je doma, so ji povedali, kako naj hodi, da
se vrne domov. Tako je tudi srečno prišla do doma.

misijonski pomenki
Misijonar p. Pepi Lebreht, ki deluje v Beninu, je
pisal:
»Spoštovani vsei pri MZA.
Sporočam, da sem v redu prejel Vaš dar in se Vam
in vsem, ki se trudite pri zbiranju tako darovalcem, še
posebno g. in ge. Franku in Milki Menčak ter ge. Matildi
Simčič, iskrena hvala. Denar bo služil v dva namena: za
župnijsko Karitas, ki pomaga različnim revnim v naši
župniji, in za pomoč ubogim dijakom, ki ne bi mogli
dokončati svojega študija. Z Vašim darom bo veliko
dobrega narejeno.
Iskreno se Vam zahvaljujem za redno in obilno
pomoč. Naj Vam in vsem dobrotnikom Gospod obilno
povrne.
Iz Angole se je oglasila misijonarka s. Zvonka
Mikec in piše:
»Dragi dobrotniki!
Hvaležna Vam sporočam, da sem prejela Vaš dar. Iz
srca: Bog plačaj Vam in vsem, ki se trudite za ta sredstva.
V našem misijonu je vedno živahno, saj imamo polno
otrok. Začelo se je novo šolsko leto, delamo pa tudi na
župnijah in naših centrih s katehezo za vse, manjše,
mlade in odrasle.
Vsak dan tu na našem misijonu molimo za vse naše

dobrotnike, tako ste tudi Vi vključeni v našo molitev
in spomin. Želim veliko blagoslova in svet postni čas
ter veselo Alelujo!
Od misijonarja p. Martina Kmetca, ki deluje v
Turčiji, je Celestinova prejela naslednje vrstice:
»Spoštovani.
Ne morete si misliti, kako sem se razveselil Vašega
vsakoletnega darila. Hvala Vam!
V januarju smo obhajali molitveno osmino za
edinost kristjanov, v februarju pa devetdnevniko k sv.
Polikarpu, ki je zavetnik naše škofije, pa tudi praznik
sv. Cirila in Metoda. Evangelij se širi preko svetih
mož in žena, iz enega konca sveta na drugega. Kot
predstojnik Papeških Misijonskih Družb za Turčijo
sem bil na srečanju v Indiji, kjer sem imel srečo videti
mlado Cerkev, ki se razvija v Aziji. Čudovito je videti
mlade duhovnike, goreče za evangelij in za sporočilo
odrešenja vsem narodom.
Iskrena hvala za vse in lep pozdrav vsem!
P. Martin Kmetec.«
Vsi sodelujoči smo veseli novice, da je dar prišel na
pravi naslov Hvala vsem za molitve in darove ter lep
misijonski pozdrav od vseh!

PISMA – DAROVI
LEMONT — Iz lemontskega Kulturnega Središča je prišlo naslednje pismo:
Zahvala Slovenskega Katoliškega Kulturnega Središča Ave Mariji ob 100-letnici izhajanja
Slovence v Ameriki je verski list Ave Maria sedaj že 100 let združeval v katoliško skupnost, v slovensko družinsko
vzdušje, kot smo ga poznali od doma, iz starega kraja. Vzgajal nas je za življenje v novi domovini in ohranjal stik
z nami v domovini po raztresenih naseljih preko cele Amerike od vzhodnega New Yorka do zahodnega San
Francisca, od severne Minnesote od južne Floride.
Kjerkoli so živeli in delali Slovenci, ali v rudnikih, v tovarnah, trgoviha ali prostranih poljanah na kmetijah,
je naša katoliška družina dobivala Ave Maria in se zato vedno čutila slovensko. Tako so potem tudi vzgajali svoje
otroke.
Mi, Slovenci iz Slovenskega Katoliškega Kulturnega Središča se Vam, očetje frančiškani sedaj v lemontskem
samostanu zahvaljujejmo za to neobhodno potrebno delo teh 100 let. Obenem pa upamo, da na Ave Maria
obiskuje še mnoga leta v prihodnosti, in delno tudi z našo pomočjo. Očetje frančiškani, Bog blagoslovi to Vaše
delo in skrb za Slovence še naprej.
Lemont, 17. marca 2009.                                                                                        V imenu odbora,  Andrej Remec
Gospodu Remcu in vsem, ki jih on zastopa, se za prijazno pismo iskreno zahvaljujem. Naj na tem mestu
poudarim, da je zasluga za bodoče izhajanje mesečnika Ave Maria v tisku poleg vaših darov v veliki meri
skrb fundacije slovenskih frančiškanov v Združenih državah in njenega predstojnika p. Blaža Chemazarja.
Upam, da se bo vaša želja glede bodočnosti izpolnila. P. Bernardin.
ZA SVETE MAŠE: $150: F. Hren; $100: A. Govednik; $60: J. Dolinar; $50: F. Markosek; $40: E. Jevec, L. Zupancic, S. Habjanic; $30:
A. Dragar, M. Stariha, M. Skubitz, C. Kermavner, F. Kosir, F. Kobe;
$20: V. Pfeifer, M. Simcic, M. Erdani, V. Skof, A. Bucik, O. Kambic, M.

Dular, P. Hren, U. Stepec; $15: V. Jursinic; $10: J. Kastelic, T. Bevec,
M. Strancar, V. Tominec.
ZA CERKEV: $50: F. Hren; $30: M. Simcic; $20: K. Resman, J. Dolinar, $16: F. Kobe; $10: U. Stepec, V. Skof, M. Skubitz, M. Strancar.



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
ŠMARNICE bodo V MAJU ob 2:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim.
Materinski dan je/ 10. maja. 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 SAMOSTAN: $50: F. Hren; $20: F. Markosek, J. Dolinar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $40: druž. Bracken / Jakusz;
$20: F. Hren.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik; $15: F. Hren; $10: E. Jevec; $1.50:
J. Dolinar.
ZA MISIJONE: $50: V. Jursinic; $20: S. Habjanic, J. Dolinar, A.
Govednik.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: J. Dolinar.
DAR LISTU AM: $500: F. Hren; $55: V. Pfeifer; $40: P. Knaus;
$35: S. Dimnik; $30: M. Skubitz; $20: M. Hull, M. Simcic; $16: J. Kolaric; $15: M. Dular; $12: F. Kobe; $10: C. Kermavner, G. Anderlic, M.
Strancar; $5: J. Kastelic, M. Breszach; $4: M. Komljanec.

V spomin Mamie & Stanleya Marin $50: E. Jevec.
V spomin Frances Martincic $100: K. Arko.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
MARY KRAMPEL, Menomonee Falls, WI
FRANCES MARTINCIC, Chicago, IL

