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Cerkev sv. Petra apostola v Dobu je ena izmed dvanajstih podružnic pražupnije Šentvid pri Stični. Pražupnija 
je omenjena v dokumentih že leta 1132, torej je starejša celo od cistercijanske opatije v Stični, za katero je bila 
ustanovna listina podpisana leta 1136. Podružnica v Dobu pa je omenjena leta 1643. Je tipična slovenska vaška 
podružnica, ki stoji ob robu naselja. V Sloveniji si komaj predstavljamo kakšno večje naselje, ki ne bi imelo svoje cerkve 
ali cerkvice. V glavnem pri teh podružnicah ni šlo za oddaljenost od župnijske cerkve, saj je od Doba do Šentvida 
komaj 3 km, ljudje so bili pa vajeni v tistih časih peš prehoditi še bistveno večje razdalje. Šlo je za pobožnost ljudi, ki 
so med svojimi domovi hoteli imeti tudi Božjo hišo, ki je bila njihov skupni dom. Dobska podružnica je skromna, pa 
lepa baročna zgradba, ki daje s svojim zvonikom značilni poudarek slovenski pokrajini.

Z binkoštno nedeljo smo 31. maja zaključili velikonočni čas, tako da s mesecem junijem začenjamo drugi del 
bogoslužnega časa “med letom”, ko se vrstijo navadne nedelje (prvi del tega časa je bil od nedelje Jezusovega krsta 
11. januarja do pepelnice 25. februarja). V naslednjih mesecih se bodo zvrstile poleg nedelje Sv. Trojice in nedelje Sv. 
Rešnjega telesa in krvi še navadne nedelje od 12. (21. junija) do 34. (22. novembra). Junija torej praznujemo najprej 
nedeljo Sv. Trojice (7.) in nedeljo Sv. Rešnjega telesa in krvi (14.), ko bomo imeli običajno evharistično procesijo s 
štirimi blagoslovi okrog jezera pri lurški votlini – če bo le vreme dopuščalo. Poleg tega imamo še v petek po nedelji 
Sv. Rešnjega telesa in krvi nezapovedani praznik Srca Jezusovega (19.), ki mu sledi prav tako nezapovedani praznik 
Srca Marijinega (20.). Ne glede na praznik je pa ves junij posvečen Srcu Jezusovemu. Še nekaj drugih junijskih go
dov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši (3.); 
redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem 
Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton 
Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega 
protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza 
Krstnika – kres, »ko se dan obes’« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski 
(oba 27.); cerkveni oče, škof in mučenec Irenej (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.).
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Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi.
Česar ima mladenič preveč ali predobro, mu na stare dni primanjkuje.

bl. Anton Martin Slomšek

Rožnika mrzlo deževanje,
slabo za vino in panje.

Dež na dan sv. Vida (15/6),
ječmenu ne kaže prida.

Pred kresom prosi, naj deži,
potem prositi treba ni.

Kakršno je vreme kresnic,
takšno bo tudi žanjic.

JUNIJ – ROŽNIK
		1	 P	 Justin,	muč.;	Konrad	iz	Trierja,	šk.,	muč.;
		2	 T	 Peter	in	Marcelin	in	Erazem,	muč.;
		3	 S	 Karel	Lwanga	in	tov.	ugandski	muč.;
		 	 Janez	XXIII.,	pap.;	Peter	Martyr	Sanz,	šk.,	muč.;
		4	 Č	 Frančišek	Caracciolo,	red.	ust.;
		5	 P	 Bonifacij,	šk.,	muč.;	Igor,	veliki	knez	in	red.;
		6	 S Norbert	Magdeburški,	šk.,	red.	ust.;

		7	 N	 SVETA TROJICA;	Robert	Newminsterski,	op.;
		8	 P	 Medard,	šk.;	Viljem,	šk.;	Severin,	šk.,
		9	 T	 Efrem	Sirski,	diakon.,	c.	uč.;
		 	 Primož	in	Felicijan,	muč.;	Liborij,	šk.,
	10	 S	 Bogumil,	šk.;	Itamar,	šk.;	Zaharija,	muč.;
	11	 Č	 SVETO REŠNJE TELO IN KRI	(v	Sloveniji);		 	
		 	 Barnaba,	sodelavec	apostolov;	Fortunat,	muč:
	12	 P	 Janez	Fakundski,	red.;	Adelhajda,	dev.;
	13	 S Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;	Trifil,	šk.;

	14	 N	 SVETO REŠNJE TELO IN KRI (v	Ameriki);
		 	 Elizej,	prerok;	Valerij	in	Rufin,	muč.;
	15	 P	 Vid,	muč.;	Benilda,	muč.;	Germana	Cousin,	dev.;
	16	 T	 Gvido	Kortonski,	red.;	Frančišek	Regis,	duh.;		 	
		 	 Beno,	šk.;	Kvirin	Rimski,	muč.;
	17	 S	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Adolf,	šk.;	Rajner,	šk.;
	18	 Č	 Marko	in	Marcelijan,	muč.;	Amand,	šk.;
	19	 P	 PRESVETO	SRCE	JEZUSOVO;	Romuald,	op.;
	20	 S	 MARIJINO	BREZMADEŽNO	SRCE;

	21	 N 12. NAVADNA NEDELJA;	Alojzij	Gonzaga,	red.;
	22	 P	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;
	23	 T	 Jožef	Cafasso,	duh.;	Marija	Oignieška,	vdova;
	24	 S	 ROJSTVO	JANEZA	KRSTNIKA;	Niketa,	šk.;	kres;
	25	 Č	 Eleonora,	kraljica.;	Viljem	iz	Vercellija,	op.;
	26	 P	 Vigilij	(Stojan),	šk.;	Janez	in	Pavel,	muč.;
	27	 S	 Ciril	Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Hema	(Ema)	Krška,
		 	 kneginja.;	Ladislav	Ogrski,	kralj.;

	28	 N 13. NAVADNA NEDELJA;	Irenej,	šk.,	muč.;
	29	 P	 SV. PETER IN PAVEL, ap.;	Marcel,	muč.;
	30	 T	 Prvi	rimski	mučenci;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
V	enem	od	sonetov	nesreče	je	Prešeren	zapisal	

verz:	»Podplat	je	koža	čez	in	čez	postala…«	Ta	verz	
mi	 pride	 na	 misel	 vsako	 leto	 tam	 v	 maju,	 saj	 je	
11.	maj	postal	že	stalni	datum,	ko	se	poštnina	kar	
vsako	leto	podraži.	S	poštnino	je	tako,	kot	z	drugimi	
podražitvami	–	ob	njih	smo	zadnja	leta	že	kar	oto
peli.	Šele	ko	ob	koncu	leta	človek	dela	obračun,	vidi,	
koliko	so	nanesli	tisti	centi,	ki	nam	jih	je	pošta	vsako	
leto	nabila	navzgor.	In	ko	potem	še	zveš,	da	velike	
založniške	hiše,	ki	razpošiljajo	na	stotisoče	izvodov,	
pri	poštninah	dobivajo	posebne	popuste,	ti	je	jasno,	
da	razliko	plačujemo	mi,	povprečni	državljani.	Tak	
je	ta	naš	(in	ne	samo	naš)	gospodarski	sistem:	za
koni	so	usmerjeni	v	to,	da	bogati	postajajo	vedno	
bogatejši,	posledica	pa	je,	da	so	revni	vedno	revnejši	
in	vedno	več	jih	je.	Človek	se	upravičeno	vpraša,	
kje	se	bo	vse	 to	končalo.	Ne	bi	 rad	bil	krokar,	ki	
napoveduje	nesrečo,	 toda	ali	mislite,	da	bi	Lenin	
v	Rusiji	spravil	skupaj	oktobrsko	revolucijo,	če	bi	
zanjo	ne	bil	pripravljen	prav	tak	teren:	strašna	je	
bila	razlika	med	maloševilnimi	bogatimi	v	primer
javi	 z	 milijonsko	 množico	 tistih,	 ki	 so	 živeli	 pod	
pragom	revščine.	Toda	politiki	iz	se	zgodovine	nič	
ne	nauče	–	prepričani	so,	da	so	požrli	vso	modrost	z	
veliko	žlico	in	v	svoji	ošabnosti	svarilnim	glasovom	
gospodarskih	strokovnjakov	sploh	ne	prisluhnejo.

Pa	naj	bo	dovolj	krakanja.
Mesec	maj	s	šmarnicami	smo	srečno	zaključili.	

Obisk	šmarnic	je	bil,	kakršen	je	bil:	očitno	je	kar	
lepo	 število	 ljudi	 raje	 imelo	 svoje	 “šmarnice”	 v	
Kulturnem	centru,	kot	pa	da	bi	 se	 jih	udeležili	v	
cerkvi.	Je	pač	tako,	da	imajo	mnogi	še	vedno	Mater	
Božjo	za	pomočnico,	ki	bi	morala	nujno	priskočiti	
na	pomoč,	kadar	je	treba,	sicer	se	pa	z	njo	ni	treba	
kaj	posebno	ukvarjati.	Ko	pa	nujna	pomoč	umanjka,	
so	seveda	polni	očitkov.

Rojstni dan	 obhajata	 v	 juniju:	 P. Bernardin 
Sušnik	(19.	junija	1935)	in	P. Blaž Chemazar	(23.	
junija	1928).

Umrli	so	v	juniju:	P. Benedikt Hoge	(17.	junija	
1983);	P. Edvard Gabrenya	(18.	junija	1972)	in	P. 
Alfonz Ferenc	 (23.	 junija	 1954).	 Gospod	 naj	 jim	
nakloni	večni	mir!

Ob	koncu	junija	bomo	razposlali	običajna	vabila	
in	srečke	za	medeni	piknik,	ki	bo	letos	30.	avgusta.	
Cena	srečke	je	še	vedno	ista:	$1.00.	Vsaki	ovojnici	
bomo	priložili	10	srečk.	Še	posebej	prosim,	da	na	
kupone	srečk,	ki	 jih	boste	poslali	nazaj,	napišete	
svoje	ime	in	naslov	–	vsakdo	to	napravi	mimogrede,	
meni	pa	s	tem	prihrani	ogromno	dela.	Se	vam	za	
prijaznost	vnaprej	zahvaljujem. P. Bernardin
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EVHARISTIJA – VELIKONOČNA SKRIVNOST
sv. Gavdencij, škof v Brescii (4./5. stol.)

Nebeška daritev, ki jo je ustanovil Kristus, je 
dediščina nove zaveze. Zapustil nam jo je Jezus tisto 
noč, ko je bil izdan in odpeljan na križ, da bi nam bila 
poroštvo njegove navzočnosti med nami.

V njej je on popotnica za naše potovanje. Z njo 
se na poti življenja poživljamo in hranimo, dokler 
ne dospemo k njemu, ko se poslovimo s tega sveta. 
Zato je Gospod dejal: Ako ne boste jedli mesa Sinu 
človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli v sebi 
življenja.

Hotel je namreč, da bi njegove dobrote v nas trajno 
delovale. Hotel je, da bi se duše, odrešene z njegovo 
krvjo, trajno posvečevale ob zgledu, ki nam ga je dal v 
svojem trpljenju. Zato tudi svojim zvestim učencem, ki 
jih je svoji Cerkvi postavil za prve duhovnike, ukazuje, 
naj trajno obhajajo te skrivnosti večnega življenja. Po
temtakem jih morajo vsi duhovniki v vseh posameznih 
Cerkvah po vsem svetu nujno obhajati, dokler Kristus 
drugič ne pride z nebes. Tako imajo duhovniki sami, 
enako kot vse verno ljudstvo, vsak dan pred očmi 
zgled Kristusovega trpljenja. Ko te skrivnosti držimo 
v rokah, jih sprejmamo z usti in prihajajo v naše srce, 
se trajno spominjamo našega odrešenja.

Poleg tega se kruh pripravlja iz mnogih žitnih zrn, 
ki jih zmeljemo v moko, ta pa – pomešana z vodo 
– postane testo, ki ga spečemo na ognju. Zato je 
kruh res primerna podoba Kristusovega skrivnostnega telesa, ki ga – kot vemo – sestavlja nešteto udov 
človeškega rodu in ga izpopolnjuje ogenj Svetega Duha.

Odrešenik je bil namreč rojen po delovanju Svetega Duha in – ker se je spodobilo, da izpolni vso pravico 
– je stopil v vodo krsta, nato stopil iz Jorda
na, poln Svetega Duha, ki se je bil nad 
njim prikazal v podobi goloba, kot pričuje 
evangelist: Jezus se je vrnil od Jordana poln 
Svetega Duha.

Podobno nastaja tudi vino njegove kr
vi: v stiskalnici križa ga stisnejo iz mnogih 
vinskih jagod zbranih od trte, ki jo je sam 
zasadil, ter vre iz lastne moči v obsežnih 
posodah vernih src, ki ga uživajo.

Vi vsi, ki se osvobajate sužnosti Egipta 
in faraona, to se pravi zlega duha, prejmite 
z nami to velikonočno zveličavno žrtev z 
vsem hrepenenjem vernega srca. Tako bo 
našo notranjost posvečeval Gospod Jezus 
Kristus, o katerem verujemo, da je navzoč 
v svojih zakramentih. Njegova neprecenljiva 
moč ostane na vse veke vekov.

P. Vladimir Kos – Tokyo

O, SVETA, SVETA, SVETA HOSTIJA
Kako so azaléje čudovite!
A tokrat nimam zanje melodij,
in ne za pod trepalnicami skrite
skrivnosti, ne za njihov ženski sij.

Ne, tokrat pel o Njem bom, Čudovitem,
ki zna in hoče biti Hostija:
da nam po Njej odpre zaklade skrite,
ki tlijo le v zakladnici Nebá.

Tako je z božjo zmožnostjo Prisoten,
še bolj Mogočen kot je bil nekoč.
Tolaži nas – brez Njega smo sirote.
Brez Njega tudi dan svetá je noč.

O Hostija, od Njega darovana,
po božje genialno, brez krvi,
z vstajenjskim križem vsa zaznamovana:
za vsako kroniko, za vse ljudi!
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7. junij
Sveta Trojica
KRST V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA
Mt 28,16-20

S	 Kristusovim	 naročilom	 učencem,	 naj	 gredo	 po	
vsem	svetu,	uče	vse	narode	in	jih	krščujejo	v	imenu	
Očeta	in	Sina	in	Svetega	Duha	in	z	njegovo	obljubo,	
da	bo	z	njimi	vse	dni	do	konca	sveta,	Matej	zaključuje	
svoj	evangelij.	Po	njegovi	pripovedi	se	jim	je	Kristus	
prikazal	na	gori,	kamor	jim	je	naročil	priti,	zraven	pa	
pripominja,	da	so	nekateri	še	takrat	dvomili.	Ne	glede	
na	to	jim	Kristus	brez	razlike	podeli	svojo	oblast	in	od	
svojega	naročila	nikogar	ne	izključi.	Če	to	povežemo	
z	naročilom,	naj	krščujejo	v	 imenu	Očeta	 in	Sina	 in	
Svetega	Duha,	potem	nam	je	jasno,	da	pri	oznanjevanju	
evangelija	osebne	kvalitete	oznanjevalcev	niso	bistve
ne:	naročilo	je	dano	tudi	dvomljivcem.	Moč	izhaja	od	
drugod:	od	Boga	samega.	Tako	je	z	vsemi	zakramenti,	
na	katerih	veljavnost	oseba	tistega,	ki	jim	služi,	ne	mo
re	vplivati;	tako	je	tudi	z	naukom	in	oznanilom	samim.	
Nič	kolikokrat	v	zgodovini	se	je	zgodilo,	da	so	največje	
uspehe	pri	oznanjevanju	imeli	tisti,	ki	so	bili	po	člove
	ških	merilih	najmanj	sposobni;	in	da	so	tisti,	ki	so	se	
imeli	za	najbolj	poklicane,	govorili	in	delali	v	prazno.	
Cerkev	je	Božja	ustanova,	sv.	Trojica	živi	v	njej	in	deluje	
po	Svetem	Duhu,	zato	se	dogaja,	kakor	je	Kristus	oblju
bil	Petru:	»Peklenska	vrata	je	ne	bodo	premagala.«

14. junij
Sveto Rešnje telo in kri
TO JE MOJE TELO, TO JE MOJA KRI
Mr 14,12-16.22-26

Evangeljski	 odlomek	 ima	 dva	 dela:	 priprava	 na	
Jezusovo	zadnjo	večerjo	in	tisti	del	zadnje	večerje,	ki	
pomeni	ustanovitev	evharistije.	Ko	rečemo	“Jezusova	
zadnja	večerja”,	smo	zadeli	bistvo.	Zadnja	namreč	ne	
pomeni,	da	ne	bo	nikoli	več	nobene,	pač	pa	je	zadnja	
v	tem	smislu,	da	ne	bo	nikoli	več	drugačne.	To	potrjuje	
tudi	njegovo	naročilo:	»To	delajte	v	moj	spomin.«	Med	
mnogimi	večerjami,	ki	se	jih	je	Kristus	udeležil	pred	
smrtjo,	je	ta	segla	preko	njegove	smrti	in	tako	povezuje	
preteklost	s	prihodnostjo.	V	stari	zavezi	najdemo	nič	
koliko	predpodob,	ki	se	nanašajo	na	evharistijo,	pa	tu
di	novozavezna	pomnožitev	kruha	ima	poleg	pomena	
Božje	besede	svoj	evharistični	poudarek.	Vse	te	pred
podobe	so	pripeljale	do	končne	oblike,	ki	je	“zadnja”	in	
bo	taka	ostala	do	konca,	torej	povezuje	s	prihodnostjo	
ne	 samo	 tistih,	 ki	 so	 poznali	 zgodovinskega	 Jezusa,	
ampak	vse,	ki	so	že	prišli,	prihajajo	in	bodo	še	prišli	
v	zgodovini.	S	tem	ko	Cerkev	ohranja	in	uresničuje	to	
Kristusovo	dediščino,	ji	je	ne	le	obljubljeno,	ampak	tudi	
dano	zagotovilo	udeležbe	pri	prihodnjem	kraljestvu.	
Cerkve	je	živi	most,	ki	se	pne	iz	preteklosti	v	prihod
nost,	 od	 Jezusa,	 ki	 je	 trpel	 pod	 Poncijem	 Pilatom,	
preko	Jezusa,	ki	je	vstal	od	mrtvih,	do	Jezusa,	ki	nas	bo	

ob	koncu	časa	sodil,	in	če	bomo	sodbo	prestali,	tudi	
sprejel	v	novo	stvarstvo.

21. junij
12. navadna nedelja
KRISTUS JE GOSPODAR NARAVE
Mr 4,35-41

Nenadni	 viharji	 na	 Genezareškem	 jezeru,	 ki	 so	
bili	strah	in	trepet	ribičev	(o	njih	lahko	preberete	pri	
opisu	vremena	v	Palestini	v	letošnji	aprilski	številki),	
niso	bili	nič	nenavadnega	in	ne	posebno	redkega,	tako	
da	se	ni	čuditi,	da	je	tak	vihar	presenetil	tudi	apostole	
na	 poti	 čez	 jezero.	 Na	 prvi	 pogled	 se	 zdi	 čudno,	 da	
Jezus	kljub	viharju	spi	v	čolnu,	vendar	to	ni	znamenje	
njegove	utrujenosti,	pač	pa	gotovosti,	da	mu	naravni	
elementi	 nič	 ne	 morejo.	 Strah	 apostolov	 je	 do	 neke	
mere	razumljiv,	kot	tudi	njihov	očitek,	češ	da	Jezusu	
ni	 mar,	 da	 so	 v	 nevarnosti.	 Kar	 je	 presenetljivo,	 je	
Jezusov	očitek	potem,	ko	vihar	pomiri:	»Kaj	ste	stra
hopetni?	Ali	 še	nimate	vere?«	Če	upoštevamo,	da	so	
evangeliji	 nastajali	 v	 prvi	 Cerkvi	 in	 za	 prvo	 Cerkev,	
potem	bomo	razumeli,	da	so	prvi	kristjani	v	teh	zgodbi	
o	potapljajočem	se	čolnu	videli	svojo	mlado	krščansko	
skupnost,	ki	je	morala	skozi	vseh	vrst	preizkušnje	in	se	
je	po	človeško	gledano	večkrat	že	potapljala.	V	veri	so	
videli	zagotovilo	svojega	obstoja.	Isto	se	dogaja	Cerkvi	
skozi	vso	njeno	zgodovino.	Če	bi	zanjo	veljala	človeška	
merila,	bi	morala	že	davno	propasti,	saj	ji	niso	grozile	
samo	zunanje	nevarnosti,	ampak	tudi	notranja	šibkost	
in	grešnost.	 In	vendar	 je	po	dvatisočletni	zgodovini	
še	vedno	trdna	in	neupogljiva	–	lahko	bi	rekli,	da	celo	
vedno	bolj,	saj	jo	vse	preizkušnje	očiščujejo	in	utrju
jejo.	Veliko	tistih,	ki	so	napovedovali	njen	konec,	je	že	
izginilo	iz	zgodovine,	kot	bodo	izginili	tudi	tisti,	ki	ji	ga	
napovedujejo	danes.	Velja	namreč	Kristusova	obljuba:	
»Peklenska	vrata	je	ne	bodo	premagala.«

28. junij
13. navadna nedelja
JEZUS OBUDI DEKLICO
Mr 5,21-43

Med	prošnjo	načelnika	shodnice,	naj	bi	Jezus	ozdra
vil	 njegovo	 hčer	 in	 med	 obujenje	 samo	 je	 vrinjeno	
poročilo	 o	 ozdravljenju	 krvotočne	 žene.	 Ta	 vrinek	
najprej	stopnjuje	napetost	pripovedi,	potem	pokaže,	
da	je	vera	tista,	ki	ozdravlja,	saj	je	bolna	žena	sama	pri	
sebi	rekla:	 »Če	se	 le	dotaknem	njegove	obleke,	bom	
ozdravljena.«	 Nazadnje	 pa	 še	 iz	 ozdravljenja	 deklice	
naredi	 obujenje,	 saj	 je	 medtem	 umrla.	 O	 načelniku	
shodnice	ne	vemo,	ali	je	bil	eden	redkih,	ki	so	Jezusa	
spoštovali,	ali	pa	je	našel	pot	do	njega	samo,	ker	mu	je	
voda	tekla	v	grlo.	Vsekakor	pa	je	vera	krvotočne	žene	
dovolj	jasno	izražena.	Nekaj	te	vere	je	načelnih	shod
nice	vsekakor	moral	imeti,	saj	pri	njem	ni	nobenih	“če	
moreš”,	ampak	le	prošnja:	»Pridi,	položi	roko	nanjo.«	
Ključni	izraz	pri	obeh	čudežih	je	torej:	“verovati	–	biti	
rešen”.	Ta	zahteva	po	veri	se	bolj	ali	manj	odkrito	poja
vlja	pri	vseh	Jezusovih	čudežih,	včasih	jo	je	pa	izrecno	
zahteval	z	javno	izjavo.	Zavedati	bi	se	je	morali	tudi	mi,	
posebno	kadar	kaj	prosimo.

NEDELJSKE MISLI
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU

nadaljevanje

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.	–	Gledali	so	ladje	
s	tako	velikim	tovorom,	da	so	prav	malo	gledale	nad	
vodno	gladino.	Jadra	na	jamborih	so	bila	zelo	visoka,	
zato	je	veter	ladje	prav	lahko	preobrnil.	Na	več	krajih	
so	videli	njih	žalostne	ostanke.

Pripeljali	so	se	v	Kairo,	ki	je	tedaj	imel	še	popolnoma	
vzhodnjaški	videz,	samo	da	ni	bil	tako	umazan,	ker	je	
Mohamed	Ali	dajal	za	snago	stroge	odredbe.	Je	pa	že	
takrat	imel	blizu	300.000	ljudi.	Zdaj	jim	ima	dva	mili
jona	in	pol	(op. ur.: to je bilo pred II. svetovno vojsko, 
ko je Jakličeva knjiga izšla; leta 2008 ima Kairo sko-
raj 8 milijonov prebivalcev).	Tukaj	so	imeli	misijonarji	
še	zadnjo	priložnost,	da	se	preskrbijo	z	vsem,	kar	 je	
bilo	treba	za	dolgo	potovanje	do	Kartuma.	Trajalo	bo	
56	do	70	dni,	ako	bodo	na	kamelah	prejahali	Nubijsko	
puščavo.	Če	se	bodo	pa	ves	čas	vozili	po	Nilu,	ko	bo	
imel	dovolj	vode,	bo	vožnja	trajala	skoraj	pol	leta.

Iz	 Kaira	 je	 Knoblehar	 pisal	 Partlju	 (Ilirski	 list	 št.	
83)	o	načrtu,	ki	so	si	ga	napravili	za	misijonsko	delo.	
Središče	misijona	bo	Kartum,	čeprav	se	med	njegovim	
arabskim	mohamedanskim	prebivalstvom	ne	bo	dalo	
kaj	dosti	napraviti.	Misijon	bo	pa	vsaj	podiral	napačne	
pojme	 in	 predsodke	 mohamedancev,	 ki	 jih	 imajo	 o	
krščanstvu.	Vsekakor	bo	njihovo	bivanje	v	Kartumu	
važno,	 saj	 je	 to	 največje	 mesto	 egiptovskega	 Vzhod
nega	Sudana	in	ima	redne	zveze	z	omikanim	svetom.	
V	novembru	se	bosta	p.	Ryllo	in	on	peljala	po	Belem	

Nilu	 do	 4.	 stopinje	 severne	 širine	 in	 se	 ustavila	 pri	
Barijcih,	»ki	imajo	oblj	veselo	in	zdravo	domovino	na	
goratih	bregovih	Belega	Nila.	Tudi	že	poznajo	nekoliko	
poljedelstva	in	omike.«	Škof	Casolani	pa	bo	potoval	z	
enim	 ali	 dvema	 misijonarjema	 v	 bližnje	 dežele	 Kor
dofan,	Senaar	in	Fasogel.	On,	Knoblehar,	bo	ostal	pri	
Barijcih,	p.	Ryllo	pa	se	bo	vrnil	v	Kartum.	Tudi	škof	
Casolani	se	bo	vrnil	tja.	Posvetovala	se	bosta,	na	kate
rih	krajih	naj	ustanovijo	misijonske	postaje,	in	načrt	
poslala	Kongregaciji	za	širjenje	vere.	Nato	se	bo	Caso
lani	vrnil	v	Evropo,	da	nabere	misijonarjev	in	denarja.	
Knoblehar	prosi	v	pismu	Partlju:	»Molite	zame,	dragi	
moj,	in	me	prav	goreče	priporočajte	v	molitev	tistim	
duhovnikom,	ki	so	naklonjeni	mojim	nameram.	Trdno	
sem	prepričan,	da	me	je	v	raznih	življenjskih	okolnosti	
doslej	samo	molitev	držala	pokonci.«	Zmerom	je	zdrav,	
čeprav	so	bili	že	vsi	njegovi	tovariši	bolni.	Nič	ne	čuti,	
da	je	v	tujem	podnebju	in	pod	južnim	soncem.	Večkrat	
zbere	otroke	okoli	sebe	in	jim	razklada	to	in	ono	versko	
resnico	ali	svetopisemsko	zgodbo.

Šele	 28.	 sep
tembra	se	je	mi
sijonska	petorica	
odpeljala	 iz	Kai
ra.	Za	plovbo	do	
prve	brzice	Nila	
so	najeli	ladjo	za	
270	goldinarjev.	
Potovanje	 proti	
Kartumu	je	Kno
blehar	 na	 krat
ko	opisal,	kakor	
smo	 omenil i ,	
škofu	 Wolfu	 17.	
januarja	1849.	V	
pismu	 tudi	 pra
vi:	»V	Egiptu	smo	
videli	 prijazne	
kraje,	 obsajene	
s	palmami,	viso
ke	 gore	 in	 pečine,	 podrtine	 gradov	 starih	 nubijskih	
kraljev,	 starodavne,	 trpežne,	 visoke	 spomenike	 (pi
ramide)	nekdanjih	faraonov.	Človeku	se	milo	stori,	ko	
primerja	 nekdanje	 velikanske	 in	 umetniško	 zidanje	
templje	 z	ubožnimi,	 iz	 ila	narejenimi	kočami	 sedan
jih	prebivalcev.	Mnogo	 teh	 templjev	 je	bilo	pozneje	
posvečenih	 pravemu,	 živemu	 Bogu;	 na	 stenah	 so	
sledovi	slik	iz	davnih	krščanskih	časov.«	Nekaj	svojih	
zapiskov	iz	tega	potovanja	je	Knoblehar	objavil	v	raznih	
listih.	Leta	1850	ga	je	pa	opisal	na	Dunaju	v	posebnem	
zvezku,	na	enajstih	velikih	litografiranih	straneh.
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brali smo...
LJUBLJANA	—	Ob 30. obletnici prvega slovenskega vz-
pona na Mount Everest,	se	je deset alpinistov iz prve 
jugoslovanske odprave,	ki	so	leta	1979	prvič	osvojili	
Everest,	ponovno odpravilo v Himalajo.	Tudi	letos	jih		
vodi	legendarni	slovenski	alpinist	Tone	Škarja.
L’AQUILA — Na veliki petek 10. aprila	je	bila	s	posebnim	
papeževim	dovoljenjem	v	L’Aquili maša zadušnica za 
žrtve nedavnega hudega potresa.	Papeža	je	zastopal	
vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Tarcisio	Bertone.
STUTTGART — Evangeličanska nemška svetopisemska 
družba	s	sedežem	v	Stuttgartu	je,	sklicujoč	se	na	Svetovno	
zvezo	 bibličnih	 družb,	 objavila	 novico,	 da	 so	 bile	 do	
konca	lanskega	leta	posamezne knjige Svetega pisma 
prevedene v 2.454 jezikov, celotno Sveto pismo pa 
v 438 jezikov.
WASHINGTON —	 Ameriška škofovska konferenca	
je	 na	 svoji	 spletni	 strani	 pohvalila škofe in druge 
nasprotnike smrtne kazni,	 da	 je	 leta	 po	 njihovem	
prizadevanju	odpravljena	v	ameriški	zvezni	državi	Nova	
Mehika.	Ta	zvezna	država	je	že	petnajsta	v	ZDA,	ki	ne	bo	
več	obsojala	prestopnikov	na	smrt.
PARIZ — Ustanova rajnega Abbéja Pierra (1912–2007),	
ki	je	še	posebej	pomagal	brezdomcem,	poroča,	da	v Fran
ciji primanjkuje od 800 tisoč do 900 tisoč stanovanj.	
V	stiski	so	še	posebej	ljudje,	starejši	od	65	let,	ker	imajo	
številni	izmed	njih	nizko	pokojnino.	Okrog	600.000	jih	
prejema	 le	 628	 evrov	 mesečno	 in	 živijo	 pod	 pragom	
revščine,	ki	je	v	Franciji	pri	mesečnih	752	evrih.
INNSBRUCK — V	 tej	 tirolski	 škofiji	 letos	praznujejo 
30. obletnico ustanovitve pomoči po telefonu.	 V	
teh	letih	je	bilo	na	številko	142	je	bilo kar 300.000 klicev.	
Večinoma	kličejo	osamljeni,	žalujoči,	ljudje	v	družinskih	
težavah,	zaradi	odvisnosti,	potrtosti,	samomorilnih	mis
lih.	Samo	lani	je	70	prostovoljcev	in	dva	glavna	sodelavca	
odgovorilo	na	20.500	klicev	na	pomoč.
NEAPELJ — Nadškof kardinal Crescenzio Sepe	 se	 je	
postavil v bran pisatelju uspešnice “Gomorrha” 
Robertu Savianu,	 kateremu	 “camorra”	 grozi,	 da	 ga	
bo	 ubila	 najkasneje	 do	 božiča.	 Kardinal	 je	 v	 pogovoru	
za	dnevnik	Il	Messaggero	izjavil,	da	so	te	grožnje	»izraz	
šibkosti	tistih,	ki	jih	širijo«.	Neapeljsko	mafijo	je	imenoval	
»rakavo	rano«	južne	Italije.
JERUZALEM —	 Izraelski	 znanstveniki	 so	 “ustvarili” 
najmanjšo Biblijo na svetu.	Biblijo	v	hebrejskem	jeziku	
so	 namreč	 prenesli na pozlačen silikonski čip, ki 
meri manj od glave bucike.
ATENE —	Več deset grških muzejev	se	je	posvetilo	kuli
narični zgodovini države,	nekateri	pa	so	ponudili	tudi	
kuharske recepte, stare 3.000 let,	ki	so	jih	rekonstrui
rali	iz	ostankov	na	najdenih	posodah.	Med	starimi	recepti	
so	medeni cmoki s sezamom, fige z mandeljni in jed iz 
vina, ječmena in sira.
BOGOTA — Neznanci	so	v	zavodu,	v	katerem	so	bili	pred
vsem	gojenci	indijanskega	porekla,	v	La	Primaveri	ustreli
li dominikanca, 40letnega p. Gabriela Fernanda 
Montoya in 45letnega p. Jesusa Ariela Jimeneza.	
Policija	domneva,	da	po	vsej	verjetnosti	iz	koristoljubja,	
lahko	pa	je	bil	v	ozadju	tudi	politični	nagib.

WASHINGTON — Člani delegacije francoskih kardina-
lov in škofov na	čelu	s	pariškim	nadškofom	kardinalom	
Andréem	VingtTroisom	so	se	med	obiskom	v	New	Yorku	
in	 Washingtonu	 od	 23.	 do	 25.	 marca	 pogovarjali s 
predstavniki judovstva,	ogledali	pa	so	si	tudi	razstavo	
o	šoi	v	judovskem	muzeju	v	New	Yorku.	S	pogovori	so	
nadaljevali	pobudo,	ki	jo	je	začel	prejšnji	pariški	nadškof	
kardinal	JeanMarie	Lustiger.
VATIKAN — Veliki penitenciar kardinal James Francis 
Stafford,	je	bankirje, ki so krivi za finančno krizo, 
pozval h pokori za njihova zgrešena dejanja.	Pou
daril	je,	da	bi	se	morali	bolj	zavedati	moralne	odgovornosti	
svojega	ravnanja	ter	Boga	prositi,	naj	jim	odpusti	njihovo	
napačno	ukrepanje.
ZIPPORI —	Arheologi	so	v	tem	galilejskem	mestu,	nek
danjem	 Sephorisu,	 pod ostanki bizantinske cerkve 
naleteli na zidove rimskega templja.	Mesto	se	je	zelo	
razširilo	za	časa	Rimljanov,	v	njem	je	živelo	judovskopo
gansko	prebivalstvo.	Postalo	je	tudi	sedež	škofije.
MÜNCHEN —	V benediktinskem samostanu sv. Otilije	
se poglablja v duhovnost tega reda osem kitajskih 
duhovnikov.	 Nadopat	 Jeremias	 Schröder	 je	 povedal,	
da	sicer	pripadajo	“domoljubnemu	združenju	kitajskih	
katoličanov”,	njihovo	študijsko	bivanje	na	Bavarskem	pa	
prebuja	upanje	v	obnovitev	moškega	redovnega	življenja	
na	Kitajskem,	prepovedanega	od	leta	1949,	ko	so	komu
nisti	prevzeli	oblast.
SARAJEVO —	 Medverski svet Bosne in Hercegovine	
je	 pozval državne oblasti, naj Srbski pravoslavni 
cerkvi čim prej vrnejo stavbo pravoslavnega bogo
slovnega semenišča,	 ki	 so	 si	 ga	 leta	 1945	 prilastile	
titoistične	komunistične	oblasti.	Vrnitev	 je	podprl	tudi	
kardinal	Puljić.
HEILIGENKREUZ —	 Kljub temu, da se je skupina 
cistercijanov iz samostana Sv. križ v Spodnji Avstriji	z	
gregorijanskimi	koralnimi	napevi	uspela	uvrstiti	na	lest
vico	najbolj	priljubljenih	popevk,	pa to ni bil razlog, da 
bi šli na turnejo.	»Ljudje	naj	raje	pridejo	k	nam	in	nas	
poslušajo,	ko	molimo	in	pojemo,«	je	dejal	p.	Karl	Wallner	
za	moški	ilustrirani	časopis	Bunte.
DUNAJ — Dunajski nadškof kardinal Christoph Schön-
born	je	na	tiskovni	konferenci	23.	marca	obsodil spre
vrženo poročanje zahodnih javnih občil o obisku 
papeža Benedikta XVI. v Kamerunu in Angoli.	To	je	
»nesprejemljivo,	meji	na	škandal«,	nima	nobene	povezave	
z	resnim	časnikarskim	posredovanjem	novic.	Vprašal	se	
je:	Ali	v	Evropi	človek	ne	more	slišati	in	prebrati	nič	dru
gega,	kakor	tisto,	kar	je	napačno	precejeno?
VARŠAVA — Poljski državni radio	je	17.	marca	poročal,	
da	bo	papež	Janez	Pavel	II.	»zelo verjetno« razglašen za 
blaženega 2. aprila 2010,	pet	let	po	svoji	smrti.
MADRID — V	marcu	je	Cerkev v Španiji	s	plakati	opozar
jala	na	to,	da	je	življenje nekaterih živali,	kot	na	primer	
iberskega	risa,	bolj zaščiteno kot življenje španskih 
otrok.	Po	vsej	državi	so	razobesili	30.000	plakatov,	1300	
velikih	plakatov	in	razdelili	osem	milijonov	zloženk.	Na	
plakatu	sta	dojenček	in	ris,	napis	pa	pravi:	 »Kaj	pa	 jaz?	
Zaščiti	moje	življenje!«.
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Telovske	procesije	so	se	razvile	v	dve	smeri:	v	mestne	
in	v	podeželske.	V	mestih	je	bila	–	in	je,	kjer	je	še	–	te
lovska	procesija	manifestacija,	ki	 ima	svoje	gledalce.	
Na	deželi	je	telovska	procesija	pobožnost,	ki	gledalcev	
pravzaprav	nima.	Če	le	more,	se	je	vsak	faran	udeleži,	v	
njej	sodeluje.	Bogoslužni	obred	je	seveda	povsod	isti.

Ljubljanske	 telovske	 procesije	 se	 omenjajo	 v	 19.	
stoletju	tu	in	tam.	Zmerom	je	bila	velika	udeležba;	do
stojanstveniki,	bandera,	šolska	mladina,	vojaška	godba.	
“Okoličanke”,	se	pravi,	žene	in	dekleta	iz	Spodnje	Šiške	
in	z	Viča	so	si	nadele	za	ta	dan	staro	nošo.	Poročevalec	
to	 vsakokrat	 pohvali.	 Leta	 1880	 piše:	 »Osobito	 pod	
spodnješišenskim	in	viškim	banderom	videli	smo	ce
le	vrste	prekrasnih	peč	 ter	 se	 spet	uverili,	da	našim	
lepim	dekletom	nobedna	obleka	tako	dobro	ne	stoji,	
kakor	peča.	Želeti	bi	bilo,	da	bi	se	ta	noša	vsaj	za	velike	
praznike	spet	uvedla.«	Čez	tri	leta,	1883,	je	ženski	svet	
še	bolj	pohvalil:	»Včerajšnji	procesiji	pri	frančiškanih	
in	pri	Sv.	Jakobu	bili	sta	posebno	slovesni	ter	vršili	se	
pri	najlepšem	vremenu.	Udeležitev	bila	je	jako	mnogo
brojna.	Razen	duhovščine	in	raznih	dostojanstvenikov	
udeležili	 so	 se	 je	 farani	 s	 svojimi	 zastavami,	 šolska	
mladež	in	veliko	občinstva.	Pri	obeh	procesijah	svirala	
je	vojaška	godba.	Z	veseljem	smo	tudi	včeraj	opazili,	
da	se	lepe	peče	vedno	bolj	množe,	kar	je	tudi	naravno,	
kajti	ne	le	da	so	narodne,	pristujó	tudi	obrazom	mnogo	
lepše,	nego	vsako	drugo	pokrivalo…«

Domača	noša	okoličank	in	tudi	nekaterih	meščank	
ter	zeleni	okras	po	ulicah,	koder	se	je	pomikala	proce
sija	–	okoličani	so	še	do	zadnje	vojske	vozili	prejšnji	dan	
polne	vozove	mladih	brez	in	brezovih	vej	od	hiše	do	
hiše	–	oboje	je	ljubljanske	procesije	vendar	še	vezalo	
s	podeželjem.

Tega	ni	bilo,	postavim,	v	starem	Trstu.	Tržaškemu	
novičarju	iz	leta	1853	dolgujemo	kratek	opis	tedanje	tr
žaške	telovske	procesije.	»Ni	ga	lepšega	in	bolj	slovesne
ga	dneva	v	Terstu	kakor	je	dan	sv.	Rešnjega	telesa.	Ko	
se	po	Korsu	dolj	ozreš	proti	morju,	ti	vihrava	nasproti	
iz	vsih	okenj	in	balkonov	svila,	baržun	in	škerlat,	ter	se	
spreminja	v	solnčnem	blesku.	Ves	spremenjen	je	Terst;	

sicer	golo	ozidje	se	spremeni	v	čarobno	krasoto,	da	duh	
in	serce	visoko	dviguje.	Krepki	glasovi	moških	korov	
doné	po	prostornih	ulicah	in	kaj	prijetno	odmevajo	
od	zida	do	zida,	ter	napolnjujejo	persi	svetim	navdah
nutjem.V	barkostaji	vihravajo	praznična	bandera	po	
vsih	brodovih	in	barkah,	na	gradu	pokajo	topovi,	po	uli
cah	svira	trojna	muzika:	vojaška,	mornariška	in	okoliške	
straže.	Slovesni	obhod	terpi	kakih	pet	ur,	h	kteremu	se	
snide	silna	množica	iz	cele	teržaške	okolice…«

Razliko	med	mestno,	zlasti	tržaško,	in	podeželsko	
telovsko	procesijo	 je	dobro	občutil	 in	označil	 Jakob	
Soklič	 v	 svojem	 opisu	 tržaške	 procesije	 izpred	 prve	
svetovne	vojske:

»Nekaj	posebnega	je	telovski	sprevod	v	Trstu.	Med
tem	ko	v	podeželskih	trgih	in	mestih,	tudi	v	Ljubljani,	
meščani	na	Telovo	okrase	hiše	z	mladimi	brezami	in	
je	na	oknih	poleg	gorečih	sveč	še	cvetje	 in	zelenje,	
majhen	spomin	na	polje	in	gozdove	in	travnike,	med	
katerimi	 se	 na	 deželi	 vijejo	 telovske	 procesije,	 pa	 v	
Trstu,	 tem	velikem	obmorskem	mestu	 in	svetovnem	
pristanišču,	 telovska	procesija	nima	teh	 lepot.	Tu	ni	
slovesnega	blagoslova	polja	in	posevkov	in	ljudje	po	
končani	procesiji	ne	neso	domov	zelenja	brezovih	vej.	
V	Trstu	 se	 slovesno	podeli	blagoslov	morju,	ki	 je	 za	
tržaško	mesto	vir	življenja,	ker	mu	prinaša	delo	in	kruh.	
Telovska	procesija	v	Trstu	ima	dva	dela.	Dopoldne	je	
vse	sveto	bogoslužje	(maša	in	obhod	z	Najsvetejšim	pri	
štirih	oltarjih)	kakor	drugod,	toda	le	v	cerkvi,	popoldne	
ali	proti	večeru,	ko	poneha	vročina,	pa	se	razvije	po	
mestu	veličastna	telovska	procesija,	vendar	brez	onih	
štirih	evangelijev	in	blagoslovov.	Te	slovesne	procesije,	
ki	 jo	vodi	škof,	se	udeleže	vse	mestne	župnije,	posa
mezne	župnije	nimajo	namreč	svojih	telovskih	proce
sij,	vsaj	ta	dan	ne.	Po	mestu	se	razvije	silno	dolga	vrsta,	
v	kateri	gre	vsaka	župnija	zase	za	svojo	župnijsko	za
stavo:	najprej	deklice	pod	vodstvom	redovnic,	otroških	
vrtnaric	in	učiteljic,	za	njimi	dekleta	Marijinih	družb,	
potem	žene,	godb,	ministranti	vseh	cerkva,	redovniki,	
svetna	duhovščina,	baldahin	z	Najsvetejšim,	nato	možje	
in	mladeniči	vseh	stanov.	Ko	se	procesija	vrne	k	stol
nici,	odide	škof	z	Najsvetejšim	na	lepo	okrašen	oder,	s	
katerega	je	lep	razgled	na	mesto	in	sinje	morje.	S	tega	
odra	podeli,	obrnjen	proti	morski	gladini,	blagoslov	
domačemu	morju.	Te	večerne	procesije	se	udeležujejo	
tudi	okoliške	župnije	od	Bazovice	pa	tja	do	Sv.	Križa.	
Okoličani	pridejo	v	slikovitih	nošah	z	godbo	in	pev
skim	 zborom	 in	 dolgo	 vrsto	 lepih	 bander	 in	 zastav.	
Vselej	se	s	svojim	petjem	in	svojim	lepim	nastopom	
odlično	postavijo	pred	meščani.«

Tako	je	naposled	v	samem	Trstu	slovensko	podeže
lje	mestni	procesiji	vsaj	pred	stoletjem	moglo	vtisniti	
tudi	malce	svojega	pečata.	Fašistična	doba	je	to	seveda	
docela	spremenila	in	novi	časi	starega	ne	morejo	več	
obnoviti.

Niko	Kuret

telovske procesije
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Prva	nedelja	po	binkoštih	je	vsaj	že	v	5.	stoletju	v	Rimu	nosila	ime	“nedelja	
binkoštne	osmine”.	Že	tedaj	so	pri	maši	peli	današnji	hvalospev	v	čast	presveti	
Trojici.	Po	vsebini	je	bil	ta	hvalospev	vzet	iz	binkoštnih	govorov	papeža	Leona	
Velikega	(+	461),	ki	je	vsako	leto	o	binkoštih	obširno	in	globoko	govoril	o	
skrivnosti	troedinega	Boga.

Ponekod	(na	primer	v	Nemčiji)	so	na	to	nedeljo	nastavili	praznik	vseh	
svetnikov,	ki	pa	se	na	tem	mestu	ni	uveljavil	in	so	ga	zato	pozneje	prenesli	
na	1.	november.	Cerkev	na	Zahodu	je	za	prvo	pobinkoštvno	nedeljo	uvedla	
praznik	presvete	Trojice.

Najprej	 so	 praznik	 začeli	 obhajati	 v	 današnji	 Franciji.	 Uporabili	 so	 že	
omenjeni	hvalospev	 in	sestavili	mašni	obrazec,	ki	 se	 je	 skladal	z	vsebino	
hvalospeva.	V	misalih	9.	in	10.	stoletja	že	najemo	obrazec,	kakršnega	imamo	
še	danes.	Tedaj	se	je	začela	širiti	posebna	pobožnost	do	presvete	Trojice,	zdi	
se,	da	najprej	pri	benediktincih,	ki	so	od	9.	stoletja	naprej	presveti	Trojici	
posvetili	mnogo	samostanov	in	oltarjev.

V	Rimu	in	pri	tistih	liturgistih,	ki	so	bili	rimsko	usmerjeni,	kakor	je	bil	na	
primer	Bertold	iz	Konstance	(+	1100),	so	ta	praznik	nekaj	časa	odklanjali.	
Bertold	piše,	kako	je	papež	Aleksander	II.	(+	1073)na	vprašanje,	ali	je	prim
erno	povsod	uvesti	poseben	praznik	presvete	Trojice,	odgovoril:	»Po	rimskem	
redu	naj	presveti	Trojici	ne	posvečamo	nobenega	praznika,	kakor	tudi	ne	
praznujemo	praznika	v	počeščenje	Enote	v	Bogu;	zlasti	še,	ker	vsako	nedeljo,	
dá,	celo	vsak	dan	obhajamo	spomin	obojega.«	Iz	pisma	Aleksandra	III.	(+	

1181)	pa	zvemo,	da	
so	drugi	obhajali	ta	praznik	na	zadnjo	nedeljo	v	cerkve
nem	letu.	Prej	omenjeni	papež	Aleksander	II.	navaja	še	
drug,	zelo	jasen	razlog	za	odklanjanje	posebnega	praz
novanja	presvete	Trojice:	»Rimska	Cerkev	nima	navade,	
da	bi	sploh	kdaj	posebej	obhajala	kak	praznik	take	vrste;	
saj	 vendar	vsak	dan	govorimo:	 ‘Slava	Očetu	 in	Sinu	 in	
Svetemu	Duhu’	in	druge	podobne	molitve,	ki	se	nanašajo	
na	poveličevanje	presvete	Trojice.«

Prvotna	 rimska	 liturgija	 je	 za	 predmet	 praznikov	
vedno	imela	samo	dogodke	iz	zgodovine	odrešenja	–	ne	
pa	verskih	resnic,	ki	so	bile	vsebovane	že	v	slehernem	
obhajanju	bogoslužja.

Vendar	poznejši	papeži	niso	vztrajali	v	tem	odporu	
zoper	 praznik,	 ki	 se	 je	 v	 času	 clunyjske	 reforme	 tudi	
preprostemu	 ljudstvu	 zelo	 priljubil.	 Dokončno	 pa	 je	
praznik	presvete	Trojie	odobril	Janez	XXII.	leta	1334	in	
ga	raztegnil	na	vso	Cerkev.

Psalmi	 so	 bili	 v	 duhovnih	 dnevnicah	 za	 ta	 praznik	
skoraj	popolnoma	isti	kakor	na	Marijine	praznike.	Sesta
vljalec	–	morda	je	bil	to	škof	Štefan	iz	Liegea	(+	okrog	
920)	–	je	skrivnost	presvete	Trojice	vsekakor	zrl	na	ozadju	
učlovečenja	druge	Božje	osebe	in	zato	tudi	v	povezanosti	
s	preblaženo	Devico,	ki	jo	je	krščansko	ljudstvo	tako	rado	
častilo	kot	najljubšo	Očetovo	hčer,	kot	Mater	Božjega	Sina	
in	kot	največjo	obdarjenko	(nekateri	–	v	prvih	stoletjih	še	
ne	–	so	rekli:	nevesto)	Svetega	Duha.	Med	verno	ljudstvo	
so	takšno	gledanje	širili	posebno	še	cistercijanski	samo
stani,	ki	so	izšli	iz	reformiranega	benediktinskega	pravila.	
Pri	nas	so	bili	taki	samostani	v	Stični	(kjer	je	še	danes),	
Vetrinju	na	Koroškem	in	Kostanjevici	na	Krki.

Anton	Strle

praznik presvete Trojice

S slavo Trojice so vsa razsvetljena
večna nebesa in vse ji prepeva,
naj bi še v nas se zbudil ljubezen
in jo slavila.

Oče, ustvaril si v svoji nas moči,
daj, da po tvoji živeli bi volji,
žive bi vere kdaj želi sadove
v tvojem kraljestvu.

Sin, ti odsvit si Božje svetlobe,
pa si napravil za brate nas svoje,
daj, da mladike ostanemo tvoje,
vedno zelene.

Ogenj ljubezni in vir vse svetosti,
duše ohranjaj nam v veri, kreposti,
svoje odkrivaj globoke skrivnosti
in nas prenavljaj.

Pridi, prebivaj v nas, Božja Trojica,
v sveti ljubezni s seboj nas poveži,
dokler se v večni kdaj slavi ne bomo
s tabo združili. Amen.
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sveta zgodovina
Henri	DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

I. poglavje
zemljepisna podoba

DREVJE, CVETJE IN SADJE (2)

Vse	to	rastlinstvo	je	lepo	in	Izraelci	so	ga	znali	ceniti.	
Kdor	je	bral	Sveto	pismo,	tako	Novo	kot	Staro	zavezo,	
pač	 ni	 mogel	 spregledati	 številnih	 omemb	 cvetja.	
Mnoge	cvetlice,	in	to	najlepše,	so	rasle	negojene.	Čim	
je	zima	minila,	se	 je	podrast	na	goratih	delih	dežele	
pokrila	s	podleski,	z	rumenimi	žafrani,	imenovanimi	
karkom,	živorumene	barve.	Njihovi		cvetovi	so	dajali	
snov,	ki	je	bila	močno	barvilo,	pa	tudi	dišava,	začimba	

in	zdravilo	proti	krčem.	Tulipani,	hiacinte,	narcise	v	sto	
različicah,	gladiole	so	pokrivale	griče	in	ravnine	tja	do	
step,	kakor	da	bi	hotele	uresničiti	Izaijevo	prerokbo:	
»Naj	vriskata	puščava	in	goljava,	raduje	naj	se	pustinja	
in	naj	cvete	kakor	narcisa«	(35,1).	So	bile	v	Palestini	
lilije?	Ob	branju	Visoke	pesmi	ali	ob	poslušanju,	kako	
Jezus	hvali	njihovo	krasoto,	bi	mislili,	da	jih	je	dosti.	
Toda,	ali	so	bile	lilije,	o	katerih	govori	Sveto	pismo,	naše	
bele	lilije,	čudoviti	in	nežni	cvet	videti	v	roki	angela,	
ki	ga	daruje	Devici	
Mariji	kot	znamen
je	čistosti?	Te	vrste	
lilija	je	bila	gotovo	
gojena,	da	bi	iz	nje	
dobili	dišavno	olje,	
o	 katerem	 govori	
Plinij,	 težko	 pa	 je	
verjeti,	 da	 bi	 bila	
susan	(hebr.)	–	od	
koder	 pride	 ime	
Suzana	 –	 in	 »lilija	
polja«	ista	rastlina.	
Bolj	verjetno	to	ime	
pomeni	 prej	 kot	
škrlatno	 gladiolo	
prelepo	rdečo	vetr
nico	(anemono),	ki	
spomladi	prekriva	
vso	 Palestino,	 saj	
ji	Visoka	pesem	pri
merja	 ustnice	 Za
ročenke.	 Vrtnica	 je	 pa	 omenjena	 samo	 štirikrat	 v	
nekaterih	 prevodih	 Stare	 zaveze	 in	 je	 bila	 samo	 go
jena	 rastlina.	 Središče	 gojenih	 vrtnic	 je	 bila	 Jeriha,	
toda	okrog	Kristusovega	časa	je	bila	tako	v	modi,	da	
so	mnoge	deklice	imenovali	po	njej,	tako	na	primer	
služkinja	“Roda”,	ki	je	odprla	vrata	svetemu	Petru,	ko	
je	na	čudežen	način	ušel	iz	ječe	(Apd	12,13).

Gojenih	rastlin	je	bilo	dosti.	Manj	seveda,	kot	v	naših	
dneh,	gotovo	pa	več,	kot	smo	jih	imeli	mi	pred	sto	ali	
dvesto	leti.	Od	vseh	dreves,	ki	jih	je	oskrboval	človek,	
je	bila	najdragocenejša	oljka.	Je	značilna	za	palestinsko	

rumeni žafran

oljka

smokva
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pokrajino;	njeno	pepelnato	sivo	listje	ji	je	dajalo	–	in	ji	
še	daje	–	nadih	skrivnostnosti.	Od	pradavnine	je	bila	
tam:	Hebrejci	so	jo	gotovo	našli,	ko	so	prišli	v	Kanaan.	
Njene	sadeže	so	uživali	kuhane	ali	surove,	olje,	ki	so	
ga	stiskali	iz	njih,	je	služilo	v	kuhinji,	za	razsvetljavo,	
za	 lišp,	 v	 zdravilstvu	 in	 za	 sveto	 rabo	 v	 liturgičnem	
maziljenju.	Njen	les	je	bil	tako	iskan,	da	je	Salomon	iz	
njega	dal	narediti	keruba	v	templju	(1	Kr	6,23).	Rastla	je	
vsepovsod,	tudi	na	kamnitih	tleh,	v	sončni	pripeki,	zato	
ji	je	bila	Judeja	še	posebej	primerna.	Rastla	je	počasi,	
potrpežljivo,	toda	v	petsto	letih	je	dosegla	višino	dva
najst	metrov.	Tako	razumemo,	da	Sveto	pismo	vidi	v	njej	
drevo	narodnega	ali	osebnega	zdravja,	veselja	in	miru	
(5	Mz	33,24;	Ps	45;	128;	132;	Iz	41,19;	Prg	21,20).

Smokva	 je	 bila	 komajda	 manj	 pomembna.	 Ali	 ni	
bila	v	Jotámovi	basni,	ki	jo	najdemo	v	Knjigi	sodnikov	
(9,715),	z	oljko	in	vinsko	trto	kandidat	za	prvo	mesto	
v	rastlinskem	kraljestvu?	Smokva	je	je	v	Svetem	pismu	
omenjena	 več	 kot	 petdesetkrat	 in	 je	 bila	 v	 Palestini	
od	pradavna.	Z	obrezovanjem	so	ji	radi	dajali	obliko	
dežnika,	 da	 so	 iz	 nje	 naredili	 latnike	 okrog	 hiš	 ali	
na	 poljih.	 Njeno	 gosto	 listje	 je	 nudilo	 možnost	 za	
premišljevanje:	tisto	premišljevanje,	iz	katerega	je	Go
spodov	glas	pritegnil	Natanaela	(Jn	1,48).	Sedeti	»pod	
svojo	smokvo«	je	po	preroku	Miheju	(4,4)	pojem	sreče	
in	lagodnosti.	To	lepo	drevo	je	obrodilo	dvakrat:	jesen

ske,	bolj	obilne	smokve,	ki	so	dozorele	na	poganjkih	
tistega	 leta,	 in	zgodnjo,	ogromno	smokvo	 izrednega	
okusa,	za	katero	pravi	Talmud,	da	so	 jo	 jedli	na	dan	
po	veliki	noči.	To	nam	daje	bolje	razumeti	evangeljski	
dogodek	o	prekleti	smokvi	(Mt	21,20).	Sto	vsakdanjih	
izrazov	je	dovolj	pokazalo,	kako	je	bila	smokva	prilju
bljena.	»Se	mar	grozdje	obira	s	trnja	ali	smokve	z	osata?«	
bo	dejal	Jezus	(Mt	7,16).

Vinska	trta	je	bila	tretja	med	kandidati	za	prvo	me
sto	med	rastlinami.	Lahko	bi	rekli,	da	se	je	izenačila	s	
krasoto	Palestine,	z	njeno	rodovitnostjo	v	času,	ko	so	
Mojzesovi	ogleduhi	prinesli	nazaj	tako	ogromne	gro
zde,	da	se	je	blodeče	ljudstvo	brž	opogumilo	vreči	se	
na	Kanaan	(prim.	3	Mz	13,23).	Čeprav	je	bila	pijača,	ki	
so	jo	dobili	iz	njenih	sadov,	že	dolgo	časa	–	od	Noeta	
dalje	–	nevarna	človekovemu	ravnotežju,	je	bila	vinska	

trta	draga	Božjemu	ljudstvu.	Ali	ni	sama	Sveta	knjiga	
z	glasom	preroka	Izaija	(5,27)	lirično	opisala	skrb,	ki	
jo	trta	zahteva?	Uspevala	je	prosto,	pogosto	kot	latnik	
od	enega	drevesa	do	drugega.	Katere	vrste	te	rastline	
so	gojili?	 	Brez	dvoma	nekaj	podobnega	 tistemu	ve
likemu	muškatu	podolgastih	jagod	in	debele	lupine,	
imenovanega	“bejrutski	datljevci”,	ali	tiste	rozine	okro
glih	jagod	bledovijoličaste	lupine,	ki	jih	je	oboje	najti	
na	Kreti	in	v	Mali	Aziji.	Palestina	ni	bila	velik	izvoznik	
vina	kakor	Galija,	pridelala	ga	je	pa	več	kot	dovolj	za	
lastno	rabo.	Trta,	rastlina	življenja…	Ni	bilo	slučajno,	
da	ji	je	Stara	zaveza	primerjala	izvoljeno	ljudstvo	(Ps	

vinska trta

sikomora

koprivec

datljeva palma
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79,8.15),	da	se	ji	je	primerjal	Jezus	sam	(Jn	15,1.18)	in	
da	je	iz	vina	naredil	vidno	znamenje	svoje	krvi.

Ob	 teh	 treh	 kraljevskih	 rastlinah	 so	 bile	 številne	
druge,	 ki	 so	 zavzemale	 znatno	 mesto	 v	 Izraelovem	
življenju.	Med	drevesi	so	bile	slive,	jablane	in	hruške	
bolj	povprečne.	So	pa	bila	druga,	ki	so	to	odtehtala.	
Sijajna	sikomora,	katere	mesnate	jagode	so	zarezovali,	
da	bi	pospešili	zorenje,	in	je	veliko	pomenila	revežem;	
nizkorastni	 mandljevec,	 katerega	 zgodnji	 cvetovi	 so	

naznanjali	pomlad	in	so	
njegove	sadeže	prodaja
li	tja	do	Egipta;	razkošni	
granatovec,	 ki	 je	 tudi	
vzbudil	 občudovanje	
Mojzesovih	ogleduhov,	
ki	ga	Visoka	pesem	pri
merja	 licem	 Ljubljene
ga	 in	 ki	 je	 bogoslužje	
iz	 njega	 naredilo	 sim
bol	(stebri	pri	vhodu	v	
tempelj	so	bili	okrašeni	
z	 granatnimi	 jabolki	
in	 liturgično	 oblačilo	
velikega	 duhovnika	 je	
bilo	z	njimi	pretkano).	
Datljeve	palme	nikakor	
niso	rasle	samo	v	Gho
ru,	ampak	so	zagotovile	
bogastvo	 in	 slavo	 Jeri
he,	 kjer	 so	 se	 njihove	

krošnje	dvigale	do	dvajset	metrov	višine.	Poznali	so	jih	
več	vrst:	kariote,	patete,	adelfide	in	predvsem	daktile	
–	sedanja	tunizijska	“degla”	–	ki	 je	bila	slavna	zaradi	
svoje	višine	 in	zaradi	okusa	svojih	sadov.	Breskev	 in	
brez	dvoma	tudi	marelic	ni	bilo,	se	pa	ta	palestinski	
sadovnjak	 zaključuje	 s	 citronovci,	 murvami,	 orehi,	
pistacijami	in	koprivcem.

Med	 žitaricami	 je	 bila	 najdragocenejša	 pšenica.	
Ko	je	Izak	blagoslavljal	Jakoba	–	po	pomoti…	–	mu	je	
zaželel,	da	bi	 je	 imel	vedno	v	obilju.	Od	pšeničnega	
izdelka	kruha	bo	Jezus	zahteval,	da	postane	znamenje	
njegovega	mesa,	darovanega	za	odrešenje	sveta.	Sploš

ni	pojem	je	včasih	pomenil	oboje,	pravo	pšenico	 in	
piriko.	Mehka	pšenica	je	bila	redka	celo	na	severu	v	
Galileji,	bilo	pa	je	več	različic	trde	pšenice,	ki	so	jo	trli	
za	zdrob.	Njeno	pridelovanje	je	zahtevalo	skrb,	mnogo	
običajev	je	temeljilo	na	tem	in	Izrael	je	bil	v	mnogih	
ozirih	 poljedelsko	 ljudstvo.	 Bolj	 kot	 pšenica	 je	 bil	 v	
Palestini	 starodaven	 ječmen,	 ki	 je	 bil	 zelo	 razširjen.	
Na	ječmenovo	polje	je	šla	Ruta	paberkovat.	Oves	je	si
cer	bil	tam,	gojili	ga	pa	niso.	Ječmen	so	dajali	konjem,	
mulam	in	oslom,	toda	ta	»živalska	hrana«,	kot	so	mu	
pravili	rabini,	 je	bila	pogosto	tudi	hrana	revežev,	saj	
je	ječmenovo	zrnje	stalo	dvakrat	manj	kot	pšenično.	
Še	bolj	groba	je	bila	neka	vrsta	prosa,	morebiti	pa	tudi	
neka	groba	vrsta	koruze,	seveda	drugačne	od	tiste,	ki	
so	jo	Španci	prinesli	iz	Amerike,	pač	pa	tiste	vrste,	ki	
so	jo	v	srednjem	veku	v	Franciji	imenovali	turščica,	ki	
je	brez	dvoma	neke	vrste	sorgo.

Gojene	zelenjave	je	bilo	manj	kot	naše,	vendar	pa	
je	nudila	kar	sprejemljivo	raznolikost.	Izraelsko	ljud
stvo	je	rado	vrtnarilo.	Vsi	vaščani	in	mnogi	meščani	
so	imeli	majhen	zelenjadni	vrt.	Leča	je	bila	reden	gost	
v	izraelski	kuhinji:	Ezav	je	prodal	svojo	pravico	prvo
rojenca	v	zameno	za	skledo	te	zelenjadne	jedi	(1	Mz	
25,2934).	Iz	leče	so	delali	tudi	moko,	ki	so	jo	mešali	s	
pšenično.	Bob,	od	katerega	so	jedli	luščine	in	zrnje,	je	
zavzemal	v	vrtovih	mnogo	več	prostora	kot	naš	stročji	
fižol	in	grah.	Pridelovali	so	ogromno	čebule,	saj	je	ta	
rastlina,	ki	so	jo	prinesli	iz	Egipta,	igrala	važno	vlogo	
v	judovski	kuhinji.	Različica	aškelonska	šalotka	je	bila	
zelo	 cenjena,	 pa	 tudi	 por	 ali	 “konjski	 česen”,	 prav	
tako	iz	Egipta.	Paradižnikov	sicer	ni	bilo,	so	pa	gojili	
jajčevce,	rdeče	in	zelene	paprike,	kot	tudi	kumare,	buče	
in	melone	–	te	so	prišle	iz	Egipta.	Ločika,	potrošnik,	
endivija,	kreša,	portulak	in	petršilj	so	služili	za	solato,	
kot	tudi	za	pripravo	»grenkih	zelišč«,	ki	so	jih	morali	
jesti	z	velikonočnim	jagnjetom.	Gojili	so	za	hrano	tudi	
rastline,	ki	danes	ne	služijo	več	v	ta	namen,	kot	kačnik	
in	perunike,	od	katerih	so	jedli	korenike.

Obilje,	raznolikost,	razkošje,	bogastvo…	Kako	ne	bi	
to	rastlinje,	te	kulture,	povzdigovale	hvaležnosti,	ki	jo	je	
Izrael	izkazoval	Tistemu,	ki	mu	jih	je	daroval?	Kako	ne	
bi	to	verno	ljudstvo	v	njem	videlo,	kar	mu	je	ponavljal	
Sirah:	Božjo	Modrost.

bob

leča

kreša
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P.	Anzelm	Grün

angeli za danes

angel skupnosti
Vsi	 živimo	 v	 skupnosti:	 v	 družinski	 skupnosti,	 v	

cerkvenem	občestvu,	v	vaški	ali	mestni	skupnosti.	Kaj	
naj	bi	torej	tu	počel	angel	skupnosti?	Skupnost	v	kateri	
živimo,	 je	 vselej	 tudi	 ogrožena.	 Lahko	 se	 razbije,	 če	
drug	z	drugim	nimamo	dobrih	odnosov,	če	vsak	gleda	
le	nase,	če	se	vsak	obdaja	z	okopi	svojih	predsodkov.	An
gel	skupnosti	bi	ti	rad	pomagal	in	ti	poklonil	doživetje	
pristne	skupnosti.

Pogled	v	lastno	zgodovino	je	zelo	poučen.	Za	prve	
kristjane	je	bila	izkušnja,	da	je	skupnost	med	Judi	in	
pogani,	med	moškimi	 in	ženskami,	med	ubogimi	 in	
bogatimi,	mogoča,	dokaz,	da	je	prišlo	Božje	kraljestvo.	
Jezus	Kristus	je	s	svojo	osebnostjo	in	z	Duhom,	ki	nam	
ga	je	podaril,	povezal	v	skupnost	ljudi,	ki	so	si	bili	tako	
različno	kot	njegovi	apostoli.	Ta	skupnost	je	bila	za	prve	
kristjane	kraj	doživetja	Boga.	In	to	lahko	postane	za	nas	
vedno	znova	tudi	danes.	Skupnost	ljudi,	ki	molijo	pri	
božji	službi	ali	v	molitveni	skupini,	je	lahko	globoko	
doživetje	 Boga.	 Jezus	 sam	 nam	 je	 obljubil:	 »Kjer	 sta	
namreč	dva	ali	so	trije	zbrani	v	mojem	imenu,	tam	sem	
sredi	med	njimi.«	Ali	ko	se	pogovarjamo	s	prijateljem	
ali	prijateljico,	nenadoma	začutimo	tako	zgoščeno	in	
intezivno	ozračje,	da	 se	nebo	nad	nami	odpre	 in	se	
nam	srce	razširi.	Ko	naenkrat	nastane	globoka	tišina,	
ne	rečemo	slučajno:	 »Angel	stopa	skozi	 sobo.«	Tedaj	
angel	 skupnosti	 ustvari	 novo	 kakovost	 medsebojne	
povezanosti.

Poznamo	pa	tudi	drugačno	izkušnjo,	da	skupnost	
postane	breme.	Tedaj	se	trudimo,	da	bi	shajali	drug	z	
drugim.	Vendar	nam	ne	uspe,	močna	trenja	med	nami	
pa	povzročajo	rane.	Komaj	razčistimo	nek	spor,	že	se	
razvname	 drugi.	 Čutimo	 se	 nemočne,	 da	 bi	 živeli	 v	
skladu	z	idealom	skupnost,	kakršnega	smo	si	spočetka	
zamislili.	Razočarani	smo	in	menimo,	da	smo	nezmožni	
ustvariti	živo	skupnost	z	drugimi	in	se	vrasti	vanjo.	A	
tudi	tako	boleče	doživetje	lahko	postane	kraj	srečanja	z	
Bogom.	Lahko	te	opozori	na	skupnost	angelov,	v	kateri	
si	zares	doma.	Kajti	tu	si	lahko	tak,	kakršen	si.	Nihče	
ne	bo	nergal	nad	teboj.	Nihče	te	ne	bo	obremenjeval	
s	svojimi	problemi.	Potrebuješ	angela	skupnosti,	ki	ti	
bo	v	še	tako	zavoženih	položajih	pokazal,	da	obstaja	
še	neka	globlja	skupnost,	da	si	potopljen	v	skupnost	
angelov.	 Tedaj	 začutiš,	 da	 ne	 moreš	 z	 lastno	 močjo	
uresničiti	 ideala	krščanske	skupnosti,	ki	 si	 si	ga	ust
varil.	Da	bi	sploh	mogel	živeti	v	tej	skupnosti,	v	kateri	
je	toliko	napetosti	in	spletk,	toliko	človeških	slabosti	
in	zlaganosti,	potrebuješ	v	sebi	globlji	temelj,	temelj	
onkraj	sebe.	Skupnost	ti	ne	bo	nikdar	mogla	izpolniti	
hrepenenja	po	domovini	in	varnosti.	Napotila	te	bo	k	
Bogu,	skupaj	s	tvojim	hrepenenjem.

Hasidska	 zgodba	 pripoveduje,	 da	 moremo	 le	
tedaj	 živeti	 lastno	 življenje,	 če	 smo	 ga	 pripravljeni	

deliti	z	drugimi	ljud
mi.	Neki	rabin	pravi:	
»Vsak	človek	je	pokli
can,	da	nekaj	na	tem	
svetu	 dokonča.	 Svet	
potrebuje	slehernega	
od	 nas.	 Toda	 obsta
jajo	 ljudje,	 ki	 vedno	
ždijo	 zaprti	 v	 svojih	
kamrah,	se	učijo	in	ne	
stopijo	 iz	 hiše,	 da	 bi	
se	pogovarjali	 z	dru
gimi.	Zato	jih	imenu
jejo	 hudobne.	 Kajti	
če	bi	se	pogovarjali	z	
drugimi,	bi	dokončali	
kaj	od	tega,	kar	jim	je	
bilo	dodeljeno.	Če	se	
huduješ	sam	pri	sebi,	
pomeni,	da	vedno	če
miš	le	sam	s	seboj	in	
ne	greš	med	ljudi.	Ne	postani	hudoben	zaradi	osam
ljenosti.«	Obstaja	dobra	osamljenosti,	ki	nas	usposobi	
za	skupnost.	Obstaja	pa	tudi	slaba	osamljenost,	ki	nas	
osamí,	izolira.	Vanjo	se	zapiramo	in	tako	človeški	skup
nosti	ne	prispevamo	tega,	kar	pričakuje	od	nas,	da	bi	
na	svoj	čisto	osebni	način	oplajali	sožitje	z	drugmi	in	
s	tem	na	svoj	enkratni	način	na	svetu	udejanjili	delček	
Božje	popolnosti.

Če	v	skupnosti	ljudi	vidiš	znamenje	skupnosti,	ki	
ti	jo	hoče	podariti	Bog,	jo	lahko	uživaš.	Tedaj	boš	ve
dno	znova	hvaležen	za	izkušnjo	sprejetosti.	Veš,	kam	
pripadaš.	Tam	si	 lahko	tak,	kakršen	si.	Ni	se	ti	 treba	
neprestano	potrjevati.	Ni	ti	vedno	treba	izpolnjevati	
pričakovanj.	 Lahko	 se	 popolnoma	 sprostiš.	 Končno	
si	 lahko	 kdaj	 tudi	 slaboten.	 Ravno	 to	 je	 značilnost	
krščanske	skupnosti,	da	 smemo	v	njej	pokazati	 tudi	
svoje	 slabosti,	 svoje	 rane.	 Henri	 Nouwen	 je	 nekoč	
rekel:	 »Vse,	 kar	 zamolčimo	 skupnosti,	 ji	 bo	 okrnilo	
živahnost.	Če	zamolčimo	svoje	slabosti,	ker	bi	jih	raje	
prikrili,	tedaj	se	skupnost	na	neki	pomembni	točki	ne	
bo	mogla	razcveteti.«

Skupnosti	pomeni,	da	vse	delimo	drug	z	drugim,	
svoje	vrline	in	svoje	slabosti.	Kljub	temu	pa	mora	ve
dno	ostati	še	nekaj	prostora	za	lastno	skrivnost.	Le	če	
more	in	sme	vsakdo	biti	tudi	sam	zase,	lahko	nastane	
skupnost.	Marsikatere	krščanske	skupnosti	zahtevajo	
preveč	od	svojih	članov,	ker	hočejo	od	njih	vse,	ne	le	
denar,	 ampak	 tudi	 njihove	 misli	 in	 čustva.	 Tedaj	 se	
pogosto	prekorači	črta,	ki	nas	 loči	od	 totalitarnosti.	
Skupnost	mora	dihati	širino	in	svobodo.	Med	samoto	in	
skupnostjo	mora	obstajati	zdrava	napetost.	Če	postane	
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skupnost	 absolutistična,	 tedaj	 v	 takšni	 tesni	 ozkosti	
skorajda	ne	moremo	več	dihati.	Samo	če	lahko	vsakdo	
v	 tej	 skupnosti	 hodi	 po	 svoji	 čisto	 osebni	 notranji	
poti,	bo	skupnost	rodovitna.	Vzpodbujala	nas	bo,	da	
se	bomo	podali	na	pot	še	dlje.	Odkrila	nam	bo	naše	

slepe	pege,	da	bomo	mogli	bolj	zvesto	hoditi	po	poti	
resnice.	 In	na	 tej	poti	 resnice	bomo	prišli	do	novih	
spoznanj	o	nas	samih	in	o	soljudeh.	Angel	skupnosti	
naj	ti	vedno	znova	podari	doživetje	tako	osrečujočega	
in	izzivalnega	sožitja.

Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL
spoznavati Kristusa

V	 prejšnjih	 razlagah	 je	 bilo	 govora	 o	 Pavlovem	
srečanju	z	vstalim	Kristusom,	ki	je	bistevno	spremenilo	
njegovo	življenje,	potem	o	njegovem	odnosu	do	dva
najsterih	apostolov,	ki	jih	je	Jezus	poklical	–	predvsem	
do	Jakoba,	Kefa	in	Janeza	–	in	o	njegovem	odnosu	do	
jeruzalemske	 Cerkve.	 Ostane	 vprašanje,	 kaj	 je	 Pavel	
vedel	o	zemeljskem	Jezusu,	o	njegovem	življenju,	nje
govem	oznanjevanju,	o	njegovem	trpljenju.	Preden	se	
lotimo	tega	vprašanja	bi	lahko	bilo	koristno	imeti	pred	
očmi,	da	Pavel	sam	razlikuje	dva	načina,	kako	spoznati	
Jezusa	 in	bolj	na	splošno,	dva	načina,	kako	spoznati	
neko	osebo.	V	Drugem	pismu	Korinčanom	piše:	»Zato	

odslej	 nikogar	 več	 ne	
poznamo	 po	 mesu.	
Čeprav	 smo	 Kristusa	
poznali	 po	 mesu,	 ga	
zdaj	 ne	 poznamo	 več	
tako«	 (5,16).	 Poznati	
»po	 mesu«,	 na	 način	
mesa,	pomeni	poznati	
samo	na	zunaj,	pod	zu
nanjimi	vidiki:	mogoče	
je	 videti	 kako	 osebo	
večkrat	in	spoznati	nje
ne	poteze	in	razne	po
drobnosti	njenega	ob
našanja:	 kako	 govori,	
kako	hodi	in	podobno.	
Pa	čeprav	jo	poznamo	
na	ta	način,	je	v	resnici	
ne	 poznamo,	 ne	 po

znamo	bistva	njene	osebnosti.	Neko	osebo	je	mogoče	
resnično	 spoznati	 samo	 s	 srcem.	 Tako	 so	 farizeji	 in	
saduceji	poznali	Jezusa	na	zunaj,	vedeli	so	za	njegov	
nauk,	pač	toliko	podrobnosti	o	njem,	niso	ga	pa	poznali	
v	njegovi	resničnosti.	Enako	razlikovanje	je	že	v	neki	
Jezusovi	besedi.	Po	spremenitvi	na	gori	vprašuje	apo
stole:		»Kaj	pravijo	ljudje,	kdo	sem?«	in	»Kaj	pa	vi	pravite,	
da	sem?«	Ljudje	ga	poznajo,	pa	le	na	zunaj;	vedo	o	njem	
marsikaj,	v	resnici	ga	pa	ne	poznajo.	Toda	po	zaslugi	
prijateljstva,	ki	pokliče	na	pomoč	srce,	so	dvanajsteri	
vsaj	razumeli	bistvo	in	začeli	spoznavati,	kdo	je	Jezus.	
Tudi	danes	je	tak	različen	način	poznavanja:	so	učeni	
ljudje,	 ki	 vedo	 mnoge	 podrobnosti	 o	 Jezusu,	 in	 so	
preprosti	ljudje,	ki	teh	podrobnosti	ne	vedo,	pa	so	ga	
resnično	 spoznali:	 “srce	 govori	 srcu”.	 In	 Pavel	 hoče	

reči,	da	je	bistveno	spoznati	Jezusa	s	srcem,	in	tako	na	
bistven	način	spoznati	osebnost	v	njeni	resničnosti;	
šele	potem,	na	drugem	mestu	spoznati	podrobnosti.

Ko	je	to	jasno	pa	še	vedno	ostane	vprašanje:	kaj	je	
vedel	sveti	Pavel	o	Jezusovem	zemeljskem	življenju,	o	
njegovih	besedah,	trpljenju	in	čudežih?	Kar	gotovo	je,	
da	ga	za	časa	njegovega	zemeljskega	življenja	ni	srečal.	
Od	apostolov	in	porajajoče	se	Cerkve	je	gotovo	zvedel	
tudi	za	podrobnosti	o	Jezusovem	zemeljskem	življenju.	
V	njegovih	pismih	lahko	najdemo	tri	oblike	omenjanja	
predvelikonočnega	Jezusa.	Na	prvem	mestu	so	izrecne	
in	 neposredne	 omembe.	 Pavel	 govori	 o	 Jezusovih	
prednikih	 Davidovega	 rodu	 (prim.	 Rim	 1,3);	 ve	 za	
njegove	“brate”	ali	sorodnike	(1	Kor	9,5;	Gal	1,19),	ve,	
kako	je	šla	zadnja	večerja	(prim.	1	Kor	11,23),	pozna	
druge	Jezusove	besede,	na	primer	o	nerazvezljivosti	
zakona	(prim.	1	Kor	7,10	z	Mr	10,1112),	o	tem,	da	mora	
skupnost	vzdrževati	tistega,	ki	oznanja	evangelij,	ker	je	
delavec	vreden	svojega	plačila	(prim.	1	Kor	9,14	z	Lk	
10,7)),	pozna	besede,	ki	jih	je	Jezus	izgovoril	pri	zadnji	
večerji	(prim.	1	Kor	11,2425	z	Lk	22,1920),	in	pozna	
tudi	Jezusov	križ.	To	so	neposredne	omembe	besed	in	
dejstev	iz	Jezusovega	življenja.

Na	drugem	mestu	lahko	opazimo	v	nekaterih	stav
kih	pavlinskih	Pisem	razne	namige	na	izročilo,	ki	ga	
izpričujejo	sinoptični	evangeliji	(Matej,	Marko,	Luka).	
Na	primer	besede,	ki	jih	beremo	v	Prvem	pismu	Tesa
loničanom,	»da	bo	Gospodov	dan	prišel,	kakor	pride	
tat	ponoči«	(5,2),	ni	mogoče	razložiti	s	pomočjo	kakih	
starozaveznih	prerokb,	saj	je	najti	primerjavo	z	nočnim	
tatom	samo	v	Matejevem	in	Lukovem	evangeliju,	torej	
je	primerjava	vzeta	prav	iz	sinoptičnega	izročila.	Ko	
beremo	besede	»Bog	si	je	izbral	tisto,	kar	je	v	očeh	sveta	
noro…«	(1	Kor	1,2728),	slišimo	točen	odmev	Jezusove
ga	učenja	o	preprostih	in	ubogih	(prim.	Mt	5,3;	11,25;	
19,30).		Potem	so	tu	besede,	ki	jih	je	Jezus	izgovoril	v	
mesijanskem	veselju:	»Slavim	te,	Oče,	Gospod	neba	in	
zemlje,	ker	si	to	prikril	modrim	in	razumnim,	razodel	
pa	 otročičem«	 (Mt	 11,25;	 Lk	 10,21).	 Pavel	 vé	 –	 to	 je	
njegova	misijonska	izkušnja	–	kako	resnične	so	te	be
sede,	da	imajo	namreč	prav	preprosti	odprto	srce	za	
spoznanje	Jezusa.	Tudi	namig	na	Jezusovo	pokorščino	
»do	smrti«,	ki	ga	najdemo	v	Pismu	Filipljanom	(2,8),	pač	
mora	poklicati	v	spomin	popolno	razpoložljivost	ze
meljskega	Jezusa	za	izpolnjevanje	Očetove	volje	(prim.	
Mr	3,35;	Jn	4,34):	Pavel	torej	pozna	Jezusovo	trpljenje,	
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njegov	 križ,	 način,	 kako	 je	 preživel	 zadnje	 trenutke	
svojega	življenja.	Kristusov	križ	in	izročilo	o	dogodku	
križa	 je	 v	 središču	 Pavlovega	 oznanjevanja.	 Drugi	
steber	 Pavlovega	 poznavanja	 Jezusovega	 življenja	 je	
Govor	na	gori,	iz	katerega	navaja	skoraj	dobesedno,	ko	
piše	Rimljanom:	»Ljubite	drug	drugega…	Blagoslavljajte	
tiste,	ki	vas	preganjajo…	Živite	v	miru	z	vsemi…	Zmaguj	
zlo	z	dobrim…«	V		njegovih	pismih	je	torej	točen	odsev	
Govora	na	gori	(prim.	Mt	5–7).

Končno	je	možno	najti	še	tretji	način	navzočnosti	
Jezusovih	besed	v	Pavlovih	Pismih:	to	je	takrat,	kadar	
na	nek	način	prenaša	predvelikonočno	izročilo	v	stanje	
po	veliki	noči.	Značilen	primer	je	Božje	kraljestvo.	Prav	
gotovo	 je	 to	 v	 središču	 oznanjevanja	 zgodovinskega	
Jezusa	(prim.	Mt	3,2;	Mr	1,15;	Lk	4,43).	Pri	Pavlu	lahko	
opazimo	prenos	te	misli,	saj	je	jasno,	da	je	po	vstajenju	
Božje	 kraljesto	 Jezus	 osebno,	 Vstali.	 Kraljestvo	 torej	
prihaja	 tja,	 kamor	 prihaja	 Jezus.	 In	 tako	 se	 Božje	
kraljestvo,	v	katerem	je	bila	vnaprej	razodeta	Jezusova	
skrivnost,	 nujno	 preoblikuje	 v	 kristologijo	 (nauk	 o	
Kristusu).	Vendar	pa	točno	isti	pogoji,	ki	jih	je	Jezus	
zahteval	za	vstop	v	Božje	kraljestvo,	veljajo	pri	Pavlu	
glede	opravičenja	po	veri:	tako	vstop	v	Kraljestvo	kot	
opravičenje	zahtevata	držo	velike	ponižnosti	in	pripra
vljenosti	 brez	 vsake	 ošabnosti	 sprejeti	 Božjo	 milost.	
Prilika	o	farizeju	in	cestninarju	(prim.	Lk	18,914),	na	
primer,	uči	prav	isto,	kar	najdemo	pri	Pavlu,	ko	poudarja,	
da	je	potrebno	opustiti	vsako	baharijo	spričo	Boga.	Tudi	
Jezusove	besede	o	cestninarjih	in	vlačugah,	ki	so	bolj	
kot	 farizeji	 pripravljeni	 sprejeti	 evangelij	 (prim.	 Mt	
21,31;	Lk	7,3650),	in	Jezusove	odločitve,	da	je	bil	skupaj	
z	njimi	pri	mizi	(prim.	Mt	9,10.13;	Lk	15,12)	najdejo	jasen	
odmev		Pavlovem	nauku	o	Božji	usmiljeni	ljubezni	do	
grešnikov	(prim.	Rim	5,810;	tudi	Ef	2,35).	Tako	je	Božje	
kraljestvo	znova	predstavljeno	v	novi	obliki,	pa	vedno	v	
polni	zvestobi	izročilu	zgodovinskega	Jezusa.

Drug	primer		zvestega	preoblikovanja	bistva	nauka,	
kot	ga	je	oznanjal	Jezus,	je	v	“naslovih”,	ki	se	nanašajo	
nanj.	Pred	veliko	nočjo	je	predstavlja	kot	Sin	človekov;	
po	veliki	noči	pa	postane	jasno,	da	je	Sin	človekov	tudi	
Sin	 Božji.	 Zato	 Pavel	 za	 označevanje	 Jezusa	 najraje	

uporablja	naslov	Kyrios,	“Gospod”	(prim.	Flp	2,911),	
ki	označuje	Jezusovo	božanstvo.	Z	naslovom	Gospod	
Jezus	se	pokaže	v	polni	vstajenjski	 luči.	V	 trenutkih	
največje	 stiske	pod	Oljsko	goro	 (prim.	Mr	14,36)	 so	
učenci,	preden	so	zaspali,	slišali	Jezusa,	kako	je	govoril	
z	Očetom	in	ga	klical	»Abbá	–	Oče«.	To	je	zelo	prisrčna	
oblika,	enako	kot	naš	“očka”,	ki	 jo	uporabljajo	samo	
otroci,	ki	so	povezani	z	očetom.	Do	tega	trenutka	ni	
bilo	niti	pomisliti,	da	bi	 Jud	uporabil	 tako	besedo	v	
nagovoru	na	Boga;	toda	Jezus,	pravi	sin,	v	tej	uri	za
upnosti	govori	tako	in	pravi:	»Abbá	–	Oče«.	V	Pismih	
svetega	Pavla	Rimljanom	in	Galačanom	se	ta	beseda	
“Abbá”,	 ki	 izraža	 izjemnost	 Kristusovega	 sinovstva,	
pojavlja	na	ustnicah	krščenih	(prim.	Rim	8,15;	Gal	4,6),	
ker	 so	 prejeli	 »Duha	 Sina«	 in	 zdaj	 tega	 Duha	 nosijo	
na	sebi	in	morejo	govoriti	kot	Jezus	in	z	Jezusom	kot	
pravi	sinovi	svojega	Očeta.	Lahko	rečejo	“Abbá”,	ker	so	
postali	sinovi	v	Sinu.

Končno	bi	rad	poudaril	odrešilno	razsežnost	Jezu
sove	smrti,	kakor	jo	najdemo	v	evangeljskem	izrazu,	po	
katerem	»Sin	človekov	ni	prišel,	da	bi	mu	stregli,	am
pak	da	bi	stregel	in	dal	svoje	življenje	v	odkupnino	za	
mnoge«	(Mr	10,45;	Mt	20,28).	Zvest	odsev	te	Jezusove	
besede	je	v	pavlinskem	nauku	o	Jezusovi	smrti	kot	od
kupnini	(prim.	1	Kor	6,20),	kot	opravičenju	(Rim	3,24),	
kot	osvoboditvi	(Gal	5,1),	kot	spravi	(prim.	Rom	5,10;	
2	Kor	5,1820).	Tukaj	je	središče	pavlinske	teologije,	ki	
temelji	na	tej	Jezusovi	besedi.

Lahko	 zaključim,	 da	 Pavel	 ne	 misli	 na	 Jezusa	 na	
zgodovinski	način,	kot	na	neko	osebo	iz	preteklosti.	
Gotovo	 pozna	 véliko	 izročilo	 o	 Jezusovem	 življenju,	
besedah,	smrti	in	vstajenju,	vendar	tega	ne	obravnava	
kot	neko	stvar	preteklosti.	Predstavlja	jo	kot	resničnost	
živega	Jezusa.	Jezusove	besede	in	dejanja	za	Pavla	ne	
pripadajo	 zgodovinskemu	 času,	 preteklosti.	 Jezus	
živi	zdaj	in	govori	zdaj	z	nami	in	živi	a	nas.	To	je	pravi	
način	za	spoznavanje	Jezusa	in	za	sprejemanje	izročila	
o	njem.	Tudi	mi	se	moramo	naučiti	spoznavati	Jezusa	
ne	po	mesu,	kot	neke	osebe	iz	preteklosti,	ampak	kot	
našega	Gospoda	in	Brata,	ki	 je	danes	z	nami	in	nam	
kaže,	kako	živeti	in	kako	umreti.

Gospodovi	prazniki	imajo	redno	odnos	do	kakega	
odrešitvenozgodovinskega	 dogodka	 iz	 Jezusovega	
življenja	 ali	 trpljenja	 in	 poveličanja.	 Za	 praznik	 Srca	
Jezusovega,	 zadnji	 veliki	 Gospodov	 praznik,	 ki	 je	 še	
odsev	velikonočnega	bogoslužnega	kroga,	to	ne	velja.	
Ta	praznik	spada,	podobno	kakor	npr.	praznik	presv.	
Trojice	in	praznik	sv.	Rešnjega	telesa,	k	“praznikom	iz	
pobožnosti”.	Pri	njih	ne	obhajamo	kakega	odrešitvene
ga	dogodka,	pač	pa	neki	vidik	skrivnosti	vere	ali	našega	
odrešenja.

Praznik	Srca	Jezusovega	skuša	prodreti	v	globino	
in	notranje	jedro	Kristusove	skrivnosti,	v	jedro,	iz	ka
terega	pritekajo	vsa	 »velika	božja	dela«	 (Apd	2,11)	v	
odrešenje	 človeštva,	 posebno	 Kristusova	 kalvarijska	
daritev.	In	to	je	tista	ljubezen,	ki	je	bila	od	vekov	skrita	
v	brezdanjih	globinah	troedinega	Boga	(kakor	nam	jo	
predstavlja	praznik	presv.	Trojice),	ki	pa	si	je	privzela	
našo	človeško	naravo	in	nas	v	Kristusu	začela	ljubiti	
tudi	 s	 človeškim	 Srcem	 ter	 dosegla	 svoj	 vrhunec	 v	
daritvi	na	križu,	ko	so	iz	prebodene	Mesijeve	strani	za
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Srce Jezusovo
kako je prišlo do uvedbe praznika Srca Jezusovega
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čele	teči	reke	žive	vode,	ki	odslej	nikdar	več	ne	bodo	
usahnile	(Raz	22,15).

Ta	praznik	ima	podobno	zgodovino	kakor	praznik	
sv.	Rešnjega	telesa.	Če	hočemo	razumeti	njegovo	vse
bino,	nam	je	treba	vsaj	nekoliko	poznati	razvoj	in	smisel	
češčenja	Jezusovega	Srca.

Podoba	Jezusove	s	sulico	prebodene	strani	je	bila	
znana	že	v	prvih	stoletjih	krščanstva.	Pristno	in	vero
dostojno	 poročilo	 o	 mučenju	 lyonskih	 mučencev	 iz	
leta	 177/178	 pripovduje,	 kakor	 je	 mučenec	 Sanctus	
v	najstrašnejših	mukah	»vztrajal	neupognjen	in	nepo
pustljiv,	 stanoviten	 v	 svoji	 izpovedi;	 hladil	 in	 krepil	
ga	je	studenec	žive	vode,	tekoče	iz	Kristusovega	osrč
ja...	 V	 njem	 je	 trpel	 Kristus	 in	 obhajal	 zmagoslavje,	
premagoval	 sovražnika	 in	 ostalim	 za	 zgled	 kazal,	 da	
ni	strahu,	kjer	je	Očetovska	ljubezen,	ni	bolečine,	kjer	
je	Kristusova	slava.«	Sv.	Janez	Zlatousti	(+	407)	in	sv.	
Avguštin	(+	430)	razvijata	globoke	misli	o	Cerkvi,	ki	je	
izšla	iz	Odrešenikovega	Srca.	Podobno	mnogi	drugi.	
Povedati	hočejo,	da	je	Kristus	s	svojo,	do	poslednjih	
globin	ljubečo	žrtvijo	na	Kalvariji	pridobil	vse	milosti,	
vse	nadnaravne	zaklade,	ki	jih	Bog	daje	človeštvu	po	
Cerkvi.	 –	 Prav	 tako	 posebej	 o	 zakramentih,	 ki	 so	 za	
obstoj	 in	 življenje	 Cerkve	 tako	 osnovnega	 pomena,	
cerkveni	 očetje	 kar	 po	 vrsti	 trdijo,	 da	 so	 pritekli	 iz	
Kristusove	odprte	strani	ali	prebodenega	srca,	 to	se	
pravi	iz	Kristusove	ljubezni.

V	 12.	 stoletju	 je	 o	 Jezusovem	 Srcu,	 v	 katerem	 se	
skrivnost	 božjega	 usmiljenja	 najjasneje	 in	 najpre
tresljiveje	 razodeva,	 mnogo	 in	 z	 vso	 toplino	 govoril	
zlasti	sv.	Bernard.	Njegov	vpliv	se	posebno	pozna	pri	

cistercijankah	sv.	Gertrudi	(Jedrti,	+	1302),	sv.	Mehtildi	
(+	1299)	in	več	drugih.	V	17.	stoletju	se	je	v	krogih	fran
coskih	oratorijancev	pojavila	močna	težnja	p	tem,	da	
bi	vso	popolnost	duhovnega	življenja	videli	le	v	enem:	
v	posnemanju	vzvišenega	Jezusovega	notranjega	življe
nja,	 z	 drugimi	 besedami,	 v	 posnemanju	 njegovega	
“Srca”;	 iz	 poglabljanja	 in	 vtapljanja	 v	 skrivnosti	 tega	
Srca,	to	se	pravi	v	notranje	Jezusovo	življenje,	naj	bi	
rasla	tudi	vsa	kristjanova	zunanja	dejavnost.	Še	v	istem	
stoletju	je	ob	vnetih	prizadevanjih	sv.	Janeza	Eudes	(+	
1680)	prišlo	do	uvedbe	pravega	liturgičnega	praznika	
–	tedaj	še	samo	v	kaki	posamezni	cerkvi	–	v	čast	Je
zusovemu	 Srcu.	 Širjenje	 češčenja	 Jezusovega	 Srca	 je	
po	mnenju	sv.	Janeza	Eudesa	najuspešnejše	sredstvo	
za	to,	da	bo	Kristus	spet	močneje	zavladal	v	dušah	in	
praktičnem	 življenju	 kristjanov.	 Odlok	 o	 razglasitvi	
Janeza	Eudesa	za	blaženega	(pozneje	svetnika)	pravi,	
da	je	ta	božji	mož	»oče,	učitelj	in	apostol	liturgičnega	
češčenja	Jezusovega	in	Marijinega	srca.«

Močno	pobudo	za	pobožnost	do	Jezusovega	Srca	
so	dala	videnja	sv.	Marjete	Marije	Alacoque	(+	1690).	V	
času	hladnega	janzenizma,	ki	je	enostransko	poudarjal	
le	božjo	svetost	in	strogost,	zamolčaval	pa	božjo	ljube
zen	in	vsezveličavno	voljo,	je	bilo	češčenje	Jezusovega	
Srca	kakor	dih	toplega	pomladanskega	sonca	nasproti	
mrkosti	ostre	zime,	ki	je	zapirala	srca	v	oklep	nerodo
vitnosti.	 Janzenistično	 pobarvano	 oznanjevanje	 in	
versko	življenje	je	v	mnogih,	tudi	iskreno	vernih	lju
deh	ustvarjalo	vtis,	kakor	da	 je	Bog	nekak	policaj	 in	
neizprosen,	strašen	maščevalec	vsega,	kar	človek	stori	
napačnega,	ne	pa	to,	kar	nam	spričuje	božje	razodetje:	
Ljubezen,	razodeta	zlasti	v	tem,	»da	je	Bog	na	svet	poslal	
svojega	edinorojenega	Sina,	da	bi	mi	po	njem	živeli«	
(1	Jn	4,89).	In	izkušnja	nam	pove,	da	ravno	misel	na	
čudovito	božjo	ljubezen	človeka	redno	brez	primere	
učinkoviteje	odvrača	od	greha	in	nagiblje	k	veseli	po
žrtvovalnosti	v	življenju	po	evangeliju	in	v	apostolatu	
za	druge,	kakor	pa	misel	»na	strašno	božjo	sodbo,«	ki	
jo	 je	naglašal	 janzenizem.	Sicer	 tudi	častilec	Srca	 Je
zusovega	ne	pozablja,	da	je	»strašno	pasti	v	roke	živega	
Boga«	(Heb	10,31),	a	obenem	ve,	da	je	to	v	bistvu	samo	
tedaj	in	zato	strašno,	če	človek	kar	naprej	in	do	konca	
zameta	neskončno	božjo	ljubezen,	ki	je	nezdružljiva	s	
človekovo	sebičnostjo,	ki	je	bistvo	greha.

Vrhovno	vodstvo	Cerkev	je	bilo	–	kakor	po	navadi	
pri	zasebnih	razodetjih	in	pri	uvajanju	“novih”	pobož
nosti	–	dolgo	časa	močno	nenaklonjeno	gibanju,	ki	ga	
je	sprožila	sv.	Marjeta	Alacoque,	zlasti	še	želji,	naj	bi	bil	
uveden	praznik	Srca	Jezusovega	za	vso	Cerkev	(pa	tudi	
glede	obhajanja	prvih	petkov	v	mesecu	in	opravljanja	
tako	imenovane	svete	ure).	Šele	okoli	100	let	po	času	
prikazovanj,	ki	jih	je	imela	sv.	Marjeta,	je	papež	Klemen	
XIII.	leta	1765	za	nekatere	kraje	(za	Poljsko)	v	večjem	
obsegu	prvikrat	dovolil	praznik	presv.	Srca.	Pij	IX.	ga	
je	leta	1856	raztegnil	na	vso	Cerkev.	Sedanja	praznična	
liturgija	pa	izhaja	od	papeža	Pija	XI.

Smisel	češčenja	Srca	Jezusovega	in	s	tem	vsebino	
praznika	je	obširneje	orisal	papež	Leon	XIII.	v	okrožni
ci	“Annum	sacrum”	(Sveto	leto),v	kateri	je	naznanil,	da	
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bo	za	začetek	20.	stoletja	ves	svet	posvetil	presvetemu	
Srcu	Jezusovemu.	To	okrožnico	je	Leon	XIII.	sam	imel	
za	 važnejšo	 kakor	 svojo	 slovečo	 okrožnico	 “Rerum	
novarum”.	Pij	XI.	je	leta	1928	v	okrožnici	“Miserentis
simus	Redemptor”	(Preusmiljeni	Odrešenik)	podrob
neje	orisal	 smisel	posvečenja,	zlasti	pa	zadoščevanja	
Jezusovemu	Srcu.	Zelo	vsestransko	in	globoko	“teologi
jo	 Srca	 Jezusovega”	 pa	 obsega	 okrožnica	 “Haurietis	
aquas”	(Zajemali	boste),	ki	jo	je	izdal	Pij	XII.	leta	1956	
ob	 stoletnici,	 odkar	 je	 bil	 praznik	 Srca	 Jezusovega	
razširjen	na	vso	katoliško	Cerkev.	Češčenje	Jezusovega	
Srca	je	sam	gojil	in	toplo	priporočal	vsem	vernikom	
tudi	papež	bl.	Janez	XXIII.	Pavel	VI.	je	leta	1965	izdal	
okrožnico	“Nedoumljivo	bogastvo	Kristusovo”.	V	njej	

je	znova	naglasil	važnost	češčenja	presvetega	Srca;	in	
v	duhu	2.	vatikanskega	koncila	je	zelo	poudaril	zvezo,	
ki	jo	ima	to	češčenje	s	presveto	evharistijo,	posebej	z	
njenim	daritvenim	značajem,	se	pravi	s	sv.	mašo	in	sv.	
obhajilom	kot	daritvenim	obedom.

Nastavitev	praznika	presvetega	Srca	Jezusovega	na	
petek	po	osmini	presv.	Rešnjega	telesa	nam	pove,	da	je	
ta	praznik	nekakšna	ponovite	velikega	petka,	kakor	je	
praznik	presv.	Rešnjega	telesa	nekaka	slovesna	pono
vitev	velikega	četrtka.	Na	tisto	Gospodovo	trpljenje,	ki	
ga	obhajamo	že	na	veliki	petek,	se	praznik	presvetega	
Srca	Jezusovega	ozira	pod	vidikom	nagibov,	ki	so	učlo
večeno	božjo	Besedo	privedli	do	kalvarijske	žrtve:	pod	
vidikom	božječloveške	ljubezni,	katere	simbol	je	srce.

Skoraj pol življenja škof
Doma	je	bil	iz	“živosrebrne”	Idrije,	kjer	se	je	14.	juni

ja	1782	rodil	očetu	Gašperju,	rudarskemu	nadzorniku,	
in	materi	Katarini	Kahl	kot	tretji	izmed	desetih	otrok.	
Prvo	šolsko	učenost	je	nabiral	na	idrijski	trirazredni	
glavni	šoli	in	na	tamkajšnji	trirazredni	privatni	gimnazi
ji.	Potem	je	šolanje	nadaljeval	na	gimnaziji	v	Ljubljani.	
Leta	1799	je	končal	tečaj	modroslovja	in	1803	študij	
bogoslovja.	Za	prejem	mašniškega	posvečenja	je	bil	po	
predpisih	premlad,	zato	ga	je	nadškof	Brigido	posve
til	 v	 diakona	 in	 mu	 dal	 službo	 kateheta	 ljubljanskih	
rokodelskih	vajnecev	in	delo	v	pisarni	nadškofijskega	
tajnika.	Ob	koncu	leta	1804	je	bil	posvečen	v	duhovni
ka.	Zaradi	slabega	zdravja	je	bil	poslan	za	beneficiata	
in	kaplana	v	rodno	Idrijo.	Novi	ljubljanski	škof	Anton	
Kavčič,	idrijski	rojak,	ga	je	imenoval	za	ravnatelja	ško
fijske	pisarne.	Poučeval	je	tudi	modroslovje	v	ljubljan
skem	bogoslovju.	Kot	referent	za	šole	se	je	leta	1816	
preselil	v	Trst.	Tam	ga	je	27.	februarja	1824	doletelo	
cesarsko	imenovanje	za	ljubljanskega	škofa.	Ko	je	Rim	
imenovanje	potrdil,	je	bil	Anton	Alojzij	Wolf	3.	oktobra	
posvečen	za	škofa.	Ko	je	prijel	za	krmilo	škofije,	mu	je	
bilo	42	let	in	na	tem	odgovornem	mestu	je	ostal	35	let	
–	skoraj	polovico	svojega	življenja.	Župnije	svoje	škofije	
je	šestkrat	obhodil	na	kanoničnih	vizitacijah.	V	stikih	
z	ljudmi	je	znal	biti	zelo	prisrčen,	v	škofijskem	dvorcu	
v	Ljubljani	pa	je	nastopal	kot	knez	in	škof.	Umrl	je	7.	

februarja	1859	in	vstajenja	čaka	v	kripti	stranske	kapele	
v	ljubljanski	stolnici.

Njegov dijaški zavod Alojzijevišče
»Eno	 od	 Wolfovih	 najznačilnejših	 in	 najbolj	 dalj

nosežnih	 dejavnosti	 so	 bila	 njegova	 prizadevanja	
na	 šolskem	 področju,	
predvsem	napori	za	uva
janje	slovenskega	učne
ga	 jezika	 in	 skrb	za	 šo
lanje	 revnih,	 nadarje
nih	 dijakov.	 Slednje	 se	
je	 uresničilo	 zlasti	 v	
zavodu	 Alojzijevišče,	
ustanovi,	 ki	 jo	 je	 škof	
Anton	 Alojzij	 namenil	
pomoči	pri	šolanju	takih	
dijakov«	 (Andrej	 Vov
ko).	K	temu	ga	je	gnala	
skrb,	da	bi	škofija	imela	
dovolj	dobro	vzgojene
ga	 in	 izobraženega	du
hovniškega	 naraščaja.	
Leta	1845	je	odkupil	hišo	
z	vrtom	na	današnji	Poljanski	cesti,	jo	na	svoje	stroške	
obnovil	in	dozidal.	Jeseni	1846	je	hiša	sprejela	prvih	
22	gojencev.	Škof	Wolf	jih	je	izročil	v	varstv	sv.	Aloj
zija,	zavetnika	mladine,	in	po	njem	je	zavod	dobil	ime	

naša kultura
Silvester	Čuk

ANTON ALOJZIJ WOLF
14. junija 1782 – 7. februarja 1859

»Ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf je nedvomno ena tistih velikih osebnosti 
slovenske cerkvene, verske in kulturne zgodovine, ki stoji po krivici v senci svojega 

velikega sodobnika in prijatelja, lavantinskega škofa Antona Martina Slomška,«
meni zgodovinar France Dolinar. Kot škof je omogočil izdajo novega prevoda 

Svetega pisma ter Nemškoslovenskega in Slovenskonemškega slovarja,
za revnejše dijake je ustanovil zavod Alojzijevišče.
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Alojzijevišča	 (latinski	 napis	 Collegium	 Aloysianum	
vidimo	 tam	 še	 danes).	 Škof	 je	 v	 oporoki	 imenoval	
Alojzijevišče	za	svojega	glavnega	dediča,	kateremu	pa	
je	zapustil	tudi	obveznost,	da	oskrbi	natis	Slovensko
nemškega	slovarja.

V	letih	1845	do	1896	je	bilo	v	Alojzijevišče	sprejetih	
667	 gojencev,	 od	 katerih	 jih	 je	 postalo	 duhovnikov	
256	(38%).	Med	gojenci	Alojzijevišča	najdemo	mnogo	
uglednih	 imen	slovenskega	 javnega	življenja,	kot	so:	
Fran	Levstik,	Josip	Stritar,	Josip	Jurčič,	Ivan	Prijatelj,	
Franc	Saleški	Finžgar...	 Svojo	nalogo	 je	 zavod	 oprav
ljal	 do	 leta	 1910	 –	 še	 pet	 let	 zatem,	 ko	 je	 ljubljanski	
škof	Jeglič	ustanovil	Zavod	sv.	Stanislava	v	Šentvidu.	
Poslopje	in	vrt	Alojzijevišča	sta	vzela	v	najem	najprej	
ljubljansko	 bogoslovje,	 zatem	 pa	 Teološka	 fakulteta.	
V	 letih	 19701972	 je	 ob	 starem	 Alojzijevišču	 zrastel	
“prizidek”	Teološke	fakultete.

Wolfovo Sveto pismo in dva slovarja
V	slovensko	cerkveno	in	kulturno	zgodovino	se	je	

škof	Wolf	zapisal	kot	velikodušen	mecen.	S	to	besedo	
označujemo	človeka,	ki	prostovoljno	gmotno	podpira	
umetnike,	 znanstvenike	 ali	 umetnost,	 znanost.	 Škof	
Wolf	si	je	ta	naslov	zaslužil	z	ustanovitvijo	Alojzijevišča,	
z	denarno	podporo	za	novi	slovenski	prevod	in	izda

jo	 Svetega	 pisma	 (18561863)	 in	 obeh	 slovarjev	
–	nemškoslovenskega,	ki	je	izšel	leta	1860,	in	sloven
skonemškega,	ki	je	bil	natisnjen	leta	1895.	»Slovenska	
izdaja	celotnega	Svetega	pisma	sredi	19.	stoletja,	ki	jo	
upravičeno	imenujemo	po	ljubljanskem	škofu	Wolfu,	
je	pomemben	mejnik	ne	le	na	področju	prevajanja	in	
izdajanja	Sveetega	pisma	v	slovenskem	jeziku,	temveč	
ima	tudi	splošen	kulturni	pomen	za	naš	narod.	Da	je	to	
besedilo	izšlo	kot	prevod	latinske	Vulgate	z	opombami	
in	uvodi,	prevedenimi	iz	nemščine,	so	vplivale	tedanje	
razmere	v	Cerkvi«	(Marijan	Peklaj).	Vodstvo	zahtevnega	
načrta	za	nov	slovenski	prevod	celotnega	Svetega	pi
sma	 je	 škof	 Wolf	 zaupal	 Juriju	 Volcu,	 semeniškemu	
spiritualu	 v	 Ljubljani,	 ki	 je	 pridobil	 14	 zelo	 dobrih	
sodelavcev.	Prevod,	ki	se	odlikuje	po	lepi	slovensščini,	
blizu	 sodobni	 knjižni,	 je	 izšel	 v	 šestih	 zvezkih.	 Kot	
veljavno	slovensko	katoliško	Sveto	pismo	je	bil	v	rabi	
nekako	sto	let.

Poleg	Svetega	pisma	je	bil	škofi	Wolfu	zelo	pri	srcu	
nemškoslovenski	 in	 slovenskonemški	 slovar.	 Izid	
obeh	je	finančno	podprl.	Izdelavo	prvega	je	prevzel	
Matej	 Cigale	 in	 izšel	 je	 leta	 1860.	 Škof	 Wolf	 je	 videl	
natisnjeno	prvo	polo,	ki	 so	mu	 jo	poklonili	 za	zlato	
mašo.	Drugi	slovar	pa	je	pripravil	Maks	Pleteršnik	in	
je	izšel	v	letih	18941895.

Abdul	Rahman,	afganski	spreobrnjenec	iz	islama	v	
krščanstvo,	je	prišel	iz	zapora	s	pomočjo	pravne	“go
ljufije”:	razglasili	so	ga	za	neprištevnega	in	torej	nespo
sobnega,	da	bi	bil	sojen.	Tako	se	je	izognil	smrtni	ob
sodbi,	ki	jo	šarija	predpisuje	odpadnikom.	Toda	njegov	
primer	je	samo	eden	od	deset	tisočev	vsako	leto.	Samo	
v	Egiptu	je	vsako	leto	najmanj	10.000	muslimanov,	ki	
se	spreobrnejo	v	krščanstvo.	Istočasno	pa	je	najmanj	
12.000	kristjanov,	ki	postanejo	muslimani.

Pojav	spreobrnjenje	v	krščanstvo	iz	islama	se	širi	po	
vsem	Bližnjem	Vzhodu	in	po	svetu.	Fundamentalistič
no	nasilje,	ki	označuje	sedanji	muslimanski	svet,	 sili	
mnoge,	 da	 se	 sprašujejo:	 ali	 je	 tako	 nasilna	 vera	 res	
od	 Boga?	 Toda	 kaj	 čaka	 take	 bivše	 muslimane?	 Beg,	
skrivanje,	izselitev.

Nek	moj	prijatelj,	ki	 je	hotel	biti	krščen,	 je	moral	
zbežati	pred	svojimi	univerzitetnimi	prijatelji,	ker	so	
nekega	dne	opazili,	da	je	imel	v	svoji	sobi	žepno	izdajo	
evangelija.	Začeli	so	mu	groziti	s	smrtjo,	pa	je	pustil	
univerzitetni	študij	in	ušel.

Rešitev,	 ki	 so	 jo	 našli	 v	 Afganistanu,	 je	 najboljša	

rešitev,	pa	 je	kljub	vsemu	kompromis.	Mora	nam	pa	
služiti	za	temeljno	vprašanje:	kaj	ima	v	islamu	prednost,	
človekove	 pravice,	 ki	 so	 mednarodno	 priznane,	 ali	
islamska	šarija?	In	če	je	šarija	proti	človekovim	pravi
cam,	ali	ni	čas,	da	jo	mednarodna	skupnost	obsodi	in	
zavrže?	In	še	je	šarija	zapisana	v	Koranu	–	kot	pravijo	
fundamentalisti	–	sta	dve	možnosti:	ali	Koran	zanika	
človekove	 pravice,	 ali	 pa	 ga	 je	 treba	 znova	 brati	 in	
očistiti	lažnih	in	nasilnih	usedlin.

Islam: politika ali religija?
Po	afganskih	zakonih	je	moral	biti	Abdul	Rahman	

ubit,	ker	je	odpadnik.	Šarija	temelji	na	Koranu	in	na	
islamski	tradiciji	hadithov	(Mohamedovih	izrekov).	V	
Koranu	je	v	14	verzih	govora	o	tistem,	ki	zapusti	musli
mansko	vero.	V	sedmih	primerih	sploh	ni	omenjena	
kazen,	v	ostalih	 sedmih	pa	 je	omenjena	kazen,	 toda	
ne	na	tem	svetu,	ampak	na	onem.	V	enem	primeru	je	
govora	o	večnem	ognju,	v	drugem	o	prekletstvu	Boga,	
angelov	 in	 ljudi,	 v	 tretjem	 o	 »boleči«	 kazni.	 Samo	 v	
enem	verzu	Korana	(imenovanem	“o	kesanju”	9,74)	je	

islam
P.	Samir	Khalil	Samir

pobijati odpadnike?
Islam ponižuje versko svobodo kristjanov in človekove pravice muslimanov. Čas je, da se to spremeni. 

Zadeva Afganca Abdula Rahmana, enega izmed tolikih muslimanskih spreobrnjencev, postavlja problem 
sistematičnega kršenja človekovih pravic v islamu. Če šarija ubija človeka, ki je spremenil vero, jo je treba 
obsoditi in je ni mogoče imeti za navdihovanje zakonov, saj uničuje vsak ideal sožitja in nasprotuje deklaraciji 
Združenih narodov o človekovih pravicah, ki so jo leta 1949 odobrile skoraj vse muslimanske dežele.
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predpisana	boleča	kazen	na	tem	in	onem	svetu.
Po	mnenju	muslimanskih	pravnikov	je	za	odlok	o	

smrtni	kazni	nujna	izrecna	določba	v	Koranu	(hudud).	
Če	je	ni,	je	temelje	treba	iskati	v	Mohamedovih	izrekih.	
Eden	od	teh	–	en	sam	–	trdi,	da	je	treba	ubiti	zaradi	
treh	grehov,	katerih	eden	je	odpad.

Zgodovinsko	gledano	je	izraz	“odpad”	uporabljen	
prvič	v	dvoumnem	smislu	po	Mohamedovi	smrti.	Ne
kateri	arabski	rodovi,	že	podvrženi	(islamo	v	arabščini)	
novi	veri,	so	se	“potegnili	nazaj”	(irqed,	kar	je	ista	bese
da	za	odpad).	Abu	Bakr,	prvi	Mohamedov	naslednik,	jih	
skuša	ustaviti	in	v	strahu,	da	bi	se	“potegnili	nazaj”	tudi	
drugi	 rodovi,	 jih	premaga.	Mnogi	prerokovi	 tovariši	
temu	nasprotujejo.	Toda	ko	Abu	Bakr	uporne	rodove	
privede	nazaj	v	islamsko	gnezdo,	mu	vsi	pritrjujejo.	Od	
takrat	je	ta	dvoumni	izraz,	“potegniti	se	nazaj,	vrniti	se	
nazaj”	uporabljen	za	vse,	ki	skušajo	zapustiti	naročje	
islamske	družine.

V	 Koranu	 je	 nekaj	 verzov	 (II.	 pogl.,	 vv.	 191193),	
ki	jih	vsi	uporabljajo	v	teh	primerih,	predvsem	verz	z	
zelo	 nevarnimi	 besedami:	 »Ubijajte	 sovražnike	 Boga	
kjerkoli	jih	srečate,	uničujte	jih,	kjer	so	oni	uničevali	
vas.	Zakaj«	–	in	tukaj	pride	nevarna	beseda	–	»upor	in	
prevrat	sta	slabša	od	uboja«.	In	v	v.	193:	»Bojujte	se	z	
njimi,	dokler	ne	bo	več	upora	ali	prevrata	in	bo	tista	
vera,	ki	je	od	Boga«.	Ta	ključna	beseda	“prevrat”	(arab
sko	fitnah),	je	beseda,	ki	jo	v	vseh	primerih	uporabljajo	
za	opravičenje	umora.	V	Iranu	jo	uporabljajo	tudi	za	
borbo	proti	homoseksualcem.	Ubiti	upornika	 imajo	
za	“manjše	zlo”	v	primerjavi	s	“prevratom”,	ki	se	lahko	
začne	širiti	in	postane	nevaren	pojav.

Muhammad	Chalabi,	predsednik	univerze	Al	Azhar	
je	v	petdesetih	letih	govoril:	»Ne	silimo	odpadnika,	naj	
se	vrne	v	islam,	da	ne	bomo	nasprotovali	besedi	Boga,	
ki	prepoveduje	vsako	siljenje	v	veri.	Toda	pustimo	mu	
priložnost,	da	se	vrne	prostovoljno.	Če	se	pa	ne	vrne,	ga	
je	treba	ubiti,	ker	je	orodje	prevrata	(fitnah)	in	odpira	
vrata	poganom	za	napad	na	islam	in	za	sejanje	dvoma	
med	muslimani.».	V	islamu	je	to	običajna	miselnost.

V	Kairu	sem	se	pogovarjal	z	nekaterimi	o	primeru	
Abdula	 Rahmana.	 In	 oni	 mi	 odgovarjajo,	 da	 tudi	 za
padnjaki	počno	isto.	»Predpostavimo,«	pravijo,	»da	je	
eden	od	vas	prešel	k	sovražniku	in	mu	izdal	državne	
tajne.	Kaj	ga	ne	ubijete?	Kaj	ne	zasluži	najhujše	kazni?	
Odpadnik	je	izdal	skupnost!«	Odgovarjam:	»Kar	pravite	
zadeva	politično	področje,	ne	versko.	Poleg	tega	kristja
ni	nismo	naklonjeni	smrtni	kazni.«

Moji	 muslimanski	 prijatelji	 zaključujejo:	 »Ummo	
(islamsko	skupnost)	 je	 treba	braniti	pred	napadi	na	
islam«.	Odgovarjam:	»Toda	Abdul	Rahman	ni	napadel	
nikogar.	 Je	 miroljuben	 človek.«	 Oni	 odgovarjajo	 z	
besedami	predsednika	Al	Azharja:	»Odpadnik	je	pre
vratnik	tudi	če	ne	dvigne	meča.«

Vredno	je	pripomniti:
a)	islam	se	predstavlja	kot	enosmerna	pot:	lahko	se	

vstopi,	ne	more	pa	se	izstopiti;
b)	islamskemu	svetu	ni	mar	za	vprašanja	svobode	

vesti;
c)	islam	misli	o	sebi	v	političnih	izrazih.

S	tem	pa	se	odpre	ogromno	vprašanje:	če	je	islam	
politični	načrt,	gibanje,	ki	uporablja	tudi	najhujše	nasi
lje,	potem	se	je	treba	bojevati	z	njim	na	političen	način.	
In	 predvsem	 ga	 ne	 bi	 smeli	 več	 imenovati	 religijo,	
vero,	 duhovno	 gibanje,	 ki	 pomaga	 človeku	 ustvariti	
mir.	V	resnici	je	v	islamu	močna	dvoumnost,	ki	jo	je	
treba	poudariti:	včasih	govore	muslimani	z	duhovnimi	
izrazi	 (islam	 pomeni	 mir	 (salam),	 sožitje,	 strpnost	
itd.);	drugič	pa	spet	ravnajo	politično	in	opravičujejo	
nasilje.

Šarija nasprotuje človekovim pravicam
Če	šarija	ubija	človeka,	ki	spremeni	vero,	jo	je	treba	

obsoditi	 in	 ne	 more	 biti	 temelj	 državnih	 ustav.	 Če	
vzamemo	šarijo	kot	navdihovalno	načelo	za	zakone,	
uničimo	vsak	ideal	sožitja,	še	več,	postavimo	se	proti	
Deklaraciji	Združenih	narodov	o	človekovih	pravicah,	
ki	 so	 jo	 leta	 1948	 odobrile	 skoraj	 vse	 muslimanske	
države.

Člen	18	Deklaracije	pravi:	»Vsaka	oseba	ima	pravico	
do	svobode	mišljenja,	vesti	in	vere.«	In	pove	natančno:	
»Ta	pravica	vključuje	svobodo	spremeniti	religijo	ali	ve
rovanje	in	svobodo	da	sam	ali	v	skupnosti	javno	in	zaseb
no	manifestira	svojo	religijo	in	svojo	vero	v	poučevanju,	
v	praksi,	v	kultu	in	v	opravljanju	obredov.«

Pa	poglejmo	novice,	ki	prihajajo	iz	muslimanskih	
dežel:	vsak	dan	kršijo	ta	člen,	kakor	pogosto	dokazujejo	
agencije,	ki	skrbe	za	novice.	V	Indoneziji	rušijo	domače	
cerkve,	 v	 Alžiriji	 prepovedujejo	 javno	 manifestirati	
vero,	v	vseh	muslimanskih	deželah	je	zagrožena	smrt	
tistemu,	ki	drugega	vabi,	naj	zapusti	islam.	Zapad	se	
veseli	 primera	 Abdul	 Rahmana,	 toda	 doseženi	 kom
promis	skriva	resnični	problem:	korenina	nasilja	do	
odpadnikov	je	v	Koranu	in	v	islamski	tradiciji	tako	zelo	
globoka,	da	je	mogoče	govoriti	o	nezdružljivosti	med	
človekovimi	pravicami	in	pravicami,	ki	jih	predvideva	
Koran.

Sklep	je,	da	se	mora	islamski	svet	odločiti:	ali	reči,	
da	so	besedila	in	tradicije	Korana	nesprejemljivi	doku
menti,	ki	nasprotujejo	človekovemu	dostojanstvu,	ali	
pa	je	treba	razlagati	Koran	in	opustiti	vse	vidike	nasilja,	
ki	so	vezani	na	prastare	okoliščine.

Ne	moremo	molčati	ali	govoriti	dvoumno	o	islamu	
in	ga	opisovati	kot	religijo,	ki	»govori	o	miru	in	strpno
sti«	 in	 skrivati	 verze,	 ki	 silijo	 k	 nasilju	 in	 surovemu	
ubijanju.	Tak	dvoumen	odnos	je	sramota	za	tistega,	ki	
tako	ravna	in	tistega,	ki	k	temu	molči.

Zapad ne sme molčati
To	pravim	zaradi	prijateljstva	in	simpatije	do	musli

manov.	Toliko	muslimanskih	prijateljev	ima	težave	z	
besedili	in	ne	vedo,	kaj	bi	rekli.	Če	se	drznejo	kritizirati	
besedila,	so	takoj	obtoženi	odpadništva	in	bogokletja.	
V	 arabskem	 svetu	 je	 na	 desetine	 primerov:	 Salman	
Rushdie,	Taslima	Nazrin,	Sarag	Foda	(Egipčan,	umor
jen,	 agnostik,	 ki	 je	 kritiziral	 islam),	 Naguib	 Mahfuz,	
ki	 je	 tvegal	 leta	 1995	 smrt	 zaradi	 odpadništva	 in	 je	
moral	preklicati.	Potem	je	primer	Nasr	Abu	Zaida,	ki	
so	mu	vzeli	univerzitetno	profesuro	in	še	ženo,	ki	so	jo	
prislili,	da	se	je	ločila,	saj	on,	obsojen	kot	odpadnik,	ni	
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smel	imeti	muslimanske	žene.	Oba	sta	potem	zbežala	
na	 Nizozemsko.	 Ne	 moremo	 spregledati	 vseh	 teh	
stranpoti	rekoč:	le	potrpljenje,	islam	je	nastal	mnogo	
stoletij	po	krščanstvu	in	mora		prehoditi	še	toliko	poti…	
To	je	isto,	kot	bi	rekli,	da	je	islam	vera	pohabljencev!	
Pa	so	med	muslimani	velike	osebnosti,	znanstveniki,	
razumniki.	V	resnici	je	za	Zapad	prišel	čas	reči	resnico,	
da	bi	 rešili	muslimane	same.	Zapad	vsak	dan	navaja	
človekove	 pravice,	 kadar	 se	 pa	 sreča	 s	 primeri,	 kot	
so	navedeni,	kjer	nastopa	najhujša	kršitev	človekovih	
pravic,	življenje	in	svoboda	vesti,	zahodne	vlade	molče.	
Najbolj	značilen	primer	je	Savdska	Arabija,	ki	tepta	vse	
človekove	pravice,	tudi	tiste,	svojega	lastnega	ljudstva,	
pa	nihče	nič	ne	reče.	Zapad	je	v	očeh	muslimanskega	
sveta	 izgubil	 ogromno	 svoje	 verodostojnosti	 zaradi	
dejanj,	ki	 so	nasprotna	človekovim	pravicam,	kot	so	
to	 preventivne	 vojske,	 ekonomske	 krivice,	 nemoral
nost	 zapadnih	 zakonov	 in	 podobno.	 Prišel	 je	 čas	 za	
odločitev:	 če	 so	 človekove	 pravice	 nezdružljive	 s	
pravicami	 Korana,	 potem	 –	 nerad	 rečem	 –	 je	 treba	
zavreči	Koran,	ali	pa	reči:	naše	razumevanje	Korana	
nas	postavlja	proti	pravicam	osebnosti	in	vesti,	torej	
je	treba	razlago	spremeniti.	Eno	pa	je	gotovo:	molčati	
ne	moremo	več.	Zato	je	pravilna	odločitev	evropskih	
škofov,	da	je	treba	raziskati	probleme	islama	in	Evrope	
ter	islama	v	svetu,	odnose	Evropske	unije	z	deželami	
muslimanske	večine,	in	to	pod	vidikom	mednarodne	
pravičnosti	in	medsebojne	izmenjave.	Toda	če	evrop
ske	države	molče,	ne	bodo	mogle	zahtevati	medseboj
ne	izmenjave.

Muslimani	 se	 sami	 niso	 sposobni	 spremeniti.	 Če	
bi	bil	Afganistan	osamljen,	brez	odnosov	z	Zapadom,	
bi	bil	Abdul	Rahman	ubit.	Muslimani	z	jasnim	spozna
njem	 človekovih	 pravic	 so	 manjšina.	 Organizacija	
Amnesty International	izdaja	na	primer	v	Egiptu	dva	
mesečnika	v	arabščini,	pa	 ji	 vendarle	ne	uspe	vzpo
staviti	 ravnotežja	 s	 fundamentalističnimi	 težnjami.	
Mednarodna	skupnost	se	mora	vmešati	s	pritiski	od	

zunaj.	 V	 primeru	 človekovih	 pravic	 to	 ni	 nobeno	
vmešavanje	v	notranje	zadeve	države.	Treba	je	priti	do	
resnih	ukrepov:	izključiti	iz	Združenih	narodov	tiste,	
ki	 ne	 spoštujejo	 Deklaracije	 o	 človekovih	 pravicah;	
bojkotirati	jih	ekonomsko	in	tako	dalje.	Morda	bodo	
zaradi	 bojkota	 v	 začetku	 nekatere	 dežele	 postale	 še	
bolj	trmaste,	toda	končno	bo	mogoče	rešiti	dežele	in	
stotine	milijonov	ljudi	strahotnega	zatiranja.

Problem	 človekovih	 pravic	 v	 islamskem	 svetu	 ni	
vezan	 samo	 na	 odpadništvo.	 Tudi	 ljudje,	 ki	 bi	 radi	
še	naprej	živeli	v	 islamu,	 so	podvrženi	nezaslišanim	
družbenim	pritiskom.	Primer:	mnoga	dekleta,	ki	žive	
v	 Egiptu,	 pokrivajo	 obraz	 z	 zagrinjalom.	 Pravijo,	 da	
to	delajo	prostovoljno.	Toda	družbeni	pritisk	 je	 tak,	
da	v	primeru,	če	 gre	 dekle	 nezakrito	ven,	 začno	vsi	
sosedje	očitati:	kaj	vas	ni	sram?	Vaša	hčerka	je	dekle	
brez	vsake	sramežljivosti.	Tako	končno	tudi	krščanske	
ženske	pravijo:	raje	zakrijemo	obraz,	samo	da	imamo	
mir!	Odpadništvo	je	samo	vrh	ledene	gore	ogromnega	
problema:	danes	v	islamskem	svetu	živi	milijarda	ljudi	
v	 ideološkoverskem	 zaporu,	 ki	 jim	 odreka	 osnovne	
človekove	pravice.	To	mučenje	oddaljuje	od	musliman
ske	vere	mnogo	ljudi.	V	Teheranu	se	mladi	vedno	bolj	
odmikajo	od	islama	in	iščejo	resnico	v	drugih	verah:	
ne	prenašajo	več	tega	opravičevanja	nasilja.	Morda	so	
zaradi	tega	v	Iranu	vse	krščanske	spletne	strani	cen
zurirane	ali	pa	nedostopne.

Trpljenje	islamskega	sveta	je	še	večje	zaradi	sploš
nega	dostopa	do	informacij.	Po	televiziji,	radiu	in	inter
netu	se	širijo	ideje	svobode	in	o	človekovih	pravicah,	
kar	še	povečuje	hrepenenje	in	frustracijo	muslimanov,	
ki	ne	vidijo	“nobene	bodočnosti”	zase	in	za	svoje	druži
ne.	Tistemu,	ki	živi	v	muslimanskih	deželah	mora	biti	
dostopen	ne	samo	kruh,	ampak	tudi	človekove	pravice.	
Če	Evropa	ne	bo	delovala	v	tem	smislu,	so	vse	pridige	
o	 globalizaciji	 navaden	 čvek.	 Molčati	 je	 krivica	 do	
milijonov	ljudi.	Prišel	 je	čas	za	ovadbo:	ne	za	napad,	
ampak	iz	ljubezni.

Tudi	ta	zgodba	je	na	enem	izmed	že	malce	orumene
lih	liskov.	Jasno	sem	lahko	prebral	samo	štiri	črke	KLET,	
ostalo	ni	bilo	več	čitljivo.	V	začetku	je	moralo	biti	še	
nekaj	črk.	Poskusil	sem	z	besedo	“kletar”.	Enega	sem	
dobro	poznal.	Nekoč	vam	bom	pripovedoval,	kako	je	
na	koncu	druge	svetovne	vojske	v	lastni	kleti	ušel	ge
stapovcem.	Zgodba,	vredna	ponovitve	na	televiziji.		Ne,	
listek	ni	bi	o	njem,	ker	sem	za	njegovo	zgodbo	zvedel	
šele	pred	nekaj	leti.	Prej	namreč	nisem	smel	obiskati	
Slovenije,	 ki	 je	 takrat	 uradno	 verovala	 v	 marksizem.	
Kletvica?	Tudi	ta	ne	pride	v	poštev,	saj	je	v	njej	težko	

najti	kako	sled	ljubezni.
Potem	se	spomnim	–	kletke.
Spet	sem	v	 lepo	opremljeni	sobi;	malce	obledela	

preproga	 spominja	 na	 Perzijo;	 udobni	 naslonjači	 so	
lahko	 evropskega	 ali	 ameriškega	 izvora	 z	 nalepko	
nekje	 na	 dnu	 “Made	 in	 Japan”.	 Nimam	 nič	 proti	 tej	
nalepki,	ker	so	naslonjači	udobni.	Gospa,	ki	sedi	pred	
menoj,	je	ena	mojih	dobrotnic.	Po	sobi	sodeč	je	nekje	
v	sredi	 japonske	finančne	lestvice,	a	ne	sedi	na	njej,	
ker	je	lestvica	kot	produkt	mišljenja	nevidna.	Kot	po
navadi	ji	poročam	o	našem	otroškem	zavetišču.	Kako	

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega vdrugič zakrpanega misijonskega cekarja

med dvema ljubeznima
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od	zadnjega	tajfuna	dež	kaplja	skoi	streho	(drugje	itak	
ne	more	do	nas);	kako	smo	morali	že	dvakrat	zakrpati	
glavni	 grelec	 za	 vodo,	 da	 se	 otroci	 lahko	 trikrat	 na	
teden	kopajo;	in	bolj	pozitivno:	kako	smo	z	gospejino	
podporo	lahko	za	Novo	leto	nudili	otrokom	novoletni	
izlet,	 da	 bi	 –	 kot	 pravi	 japonski	 otroci	 –	 z	 veseljem	
doživeli	 začetek	 novega	 leta.	 Pri	 tej	 zadnji	 novici	 se	
gospejin	japonski	obraz	razjasni.

»Ubogi	moji	malčki!«	 smehljaje	zavzdihne,	 iz	česar	
sklepam,	da	je	nam	je	pripravljena	še	naprej	pomagati.

Iz	 sosednjega	 prostora	 –kuhinje?	 jedilnice?	 –	 se	
prikrade	krasen	siamski	maček.

»Tudi	 ta	 je	 moj	 malček!«	 vzklikne	 gospa,	 iztegne	
roko,	 a	 maček	 se	 ne	 da	 objeti.	 Značilno,	 si	 mislim,	
pasma	 mačk	 je	 svojevoljna.	 Maček	 se	 usede	 na	 vrh	
naslonjala	–	moral	bi	reči:	skoči	tja	–	in	se	nič	več	ne	
meni	ne	za	gospo,	ne	zame	kot	za	gospejinega	gosta.	
Se	vidi,	da	prihaja	iz	osrednje	Azije…

Gospa	ga	poboža,	kar	maček	milostno	dovoli.	Obr
njen	je	proti	oddaljenemu	oknu.	Ob	oknu	visi	kletka,	
ki	jo	šele	zdaj	opazim.	In	kolikor	me	oči	ne	varajo,	je	v	
njej	živ	ptiček.	Gospa	opazi	moj	pogled	v	smeri	okna.

»Skoraj	bi	bila	pozabila,«	se	opraviči.	»V	kletki	je	še	
en	moj	malček,«	smehljaje	razlaga.	In	veste,	da	imam	
oba,	mačka	in	ptička,	rada.	Lahko	bi	rekla,	da	ju	ljubim,«	
malce	v	zadregi	doda.

»Siamske	mačke	so	odlične	zalezovalke…«	rečem	v	
tonu,	ki	ne	vsebuje	drugega	kot	vabilo	za	razjasnitev	
položaja	maček	–	ptič.

Gospa	me	razume.
»Zdi	se	mi,	da	me	moj	ljubčekmaček	po	svoje	do

jema.	 Japonski	 ptiček	 ga	 zanima	 –	 takšnega	 v	 svoji	
domovini	še	ni	videl.	Vsak	dan	ga	opazuje,	včasih	gre	
h	 kletki	 in	 jo	 študira,	 saj	 je	 zanj	 nekaj	 novega.	 Po	
tem	študiju	dostojanstveno	zavzame	položaj	na	vrhu	
naslonjača.«	Spet	poboža	svojega	ljubčka.

Ne	zdi	se	mi	politično	pravilno,da	bi	takoj	nadaljeval	
o	kači	in	miših	okrog	našega	zavetišča.	Namesto	teh	
naših	znancev	uprem	oči	še	enkrat	v	smeri	kletke.

»Ali	se	vaš	ptiček	nič	ne	boji?«
»Moj	ljubček	v	kletki	je	zelo	pameten:	ko	vidi	mačka	

v	sobi,	neha	peti.	Mačka	ne	mara	po	nepotrebnem	raz
burjati.	Sicer	pa	mačka	najbolj	zanima	kletka,	ne	ptič,«	
prepričano	doda.	In	spet	poboža	mačka.

»Tako	postajate	izkustveno	resnična	strokovnjakinja	
za	živalsko	psihologijo,«	dodam	jaz	in	čutim,	da	so	moje	

besede	zazvenele	v	strunah	njenega	srca.	Po	lesku	v	
njenih	očeh	to	čutim;	ne	bi	rekel,	da	to	čutim	po	nekem	
šestem	čutu,	ki	da	deluje	v	čutih	nabiralca	miloščin.

Naenkrat	sva	oba	tiho,	kar	mi	nikoli	ne	ugaja,	ker	
lahko	pretrga	pajčevinasto	nit,	ki	jo	v	ugodnih	primerih	
pletejo	besede.

»Prisrčno	ste	vabljeni,	da	nas	obiščete.	Praznik	otrok	
(ne	zaljubljencev,	a	te	besede	ne	rabim)	Tanabáta	se	
bliža.	Saj	ga	poznate:	7.	julij.	Otroke	oblečemo	v	kar	se	
da	pisane	kimóno.

»O,«	vzklikne	gospa	in	se	previdno	dvigne	iz	naslon
jača,	»prav,	da	ste	me	spomnili	na	ta	starodavni	japonski	
praznik.«

In	gre	k	pisalni	mizi,	nekaj	piše	in	podpiše,	in	se	
vrne	s	čekom.

»Da	 bodo	 vaši	 in	 moji	 malčki	 še	 bolj	 veseli	 kot	
doslej.«

S	poklonom	do	pasu	–	znamenjem	globoke	hvalež
nosti	–	sprejmem	ček.	Pri	poklonu	skrbno	pazim,	da	
mi	oči	ne	zdrknejo	na	ček,	ampak	da	strmijo	v	copate	
(čevlje	 sem	 bil	 pustil	 v	 veži).	 Z	 dobrim	 angleškim	
pozdravom	 »Hi!«	 se	 hočem	 posloviti	 od	 mačka,	 a	 se	
zame	sploh	ne	zmeni:	menda	ga	zanima	le	kvadratura	
kletke…

Čez	tede	dni	nas	udari	pomladni	tajfun.	Čez	dan	se	
izdivja,	proti	večeru	pa	ga	pritegne	k	sebi	pomladno	
razkošna	Kitajska.	Čistim	okno,	a	me	prekine	telefon.	
Gospa,	lastnica	mačka	in	ptička,	mi	hlipaje	govori.	Več
krat	jo	moram	prekiniti	z	dvakratnim	glasnim	»Res?«	
»Skoraj	neverjetno!«	»Kako?«	Pri	svojih	sedemdesetih	
letih	gospa	slabo	sliši.	Ne	bom	ponavljal	hlipanja.

Po	 dvajsetih	 minutah	 izluščim	 dejstva.	 Tajfun	 je	
razbil	okno	v	tisti	lepi	sobi	s	kletko,	ki	je	padla	na	tla	
–	odprtih	vratc.	Gospa	upa,	da	se	 je	ptičku	posrečil	
beg,	čeprav	v	viharno	prostost:	komaj	 je	našla	dvoje	
peres	in	malce	krvi	izven	kletke,	kar	po	gospejinem	
mnenju	kaže,	da	se	je	ptiček	moral	spoprijeti	z	vratci,	
in	to	v	popolni	temi.

»Gospa,	 veverico	 si	 kupite	 –	 čudovita	 živalca	 je!«	
svetujem.

Še	danes	se	ne	morem	znebiti	obččutka,	da	sta	tisti	
dve	peresi	in	malce	krvi	indic,	ki	bi	omogočal	sklepanje	
na	tudi	v	temi	spretnega	siamskega	mačka.	Nadaljnje	
sklepanje	sem	opustil.	Če	imaš	opravka	z	ljubčki,	je	to	
tvegano	podjetje.	Dvakrat	tvegano,	če	je	med	kletko	in	
siamsko	mačko	miza	za	podpisovanje	čekov.

ŠRI LANKA
duhovnik v vsakem

begunskem taborišču
Manar,	 11.	 aprila	 2009	 –	 Tamilski	 civilisti,	 ki	 so	

zbežali	pred	spopadi,	že	mesece	žive	v	šolah	in	javnih	
zgradbah,	spremenjenih	v	sprejemna	taborišča,	toda	
mnogi	viri	vedo	povedati,	da	so	bolj	podobna	zaporom,	
kjer	so	ljudje	pod	strogo	vojaško	kontrolo,	ki	še	vedno	
išče	upornike	in	njihove	podpornike,	in	kamor	nihče,	
tudi	 sorodnike	 nimajo	 vstopa.	 Šele	 zadnje	 tedne	 je	

vojaštvo	na	pritisk	mednarodnih	organizacij	omililo	
pritisk.	 Škof	 iz	 Manarja	 je	 dosegel	 dovoljenje,	 da	 je	
mogel	v	vsako	taborišče	poslal	duhovnika	za	obrede	
velikega	tedna.	Večina	prebivalcev	Šri	Lanke	je	budi
stov,	katoličanov	je	komaj	10%,	toda	v	območju	Manarja	
je	kristjanov	preko	40%.	Tamilski	uporniki	(večinoma	
hindujci)	so	od	začetka	leta	povzročili	že	2.800	smrtnih	
žrtev	med	civilisti.	Zgleda,	da	gredo	njihove	možnosti	
h	koncu,	saj	je	redna	vojska	njihov	ostanek	pritisnila	
na	ozko	obalno	območje	okraja	Mullaitivu.	Kaže	da	gre	
državljanska	vojska	le	h	koncu.	Agencija Misna.
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ČAD
množično cepljenje
proti meningitisu

N’Djamena,	17.	aprila	2009	–	Ministrstvo	za	zdravje	
je	 začelo	 množično	 cepljenje	 proti	 meningitisu	 kot	
odgovor	na	epidemijo,	ki	je	povzročila	že	102	smrti	od	
začetka	letošnjega	leta.	Strokovnjaki	Svetovne	zdravst
vene	organizacije	so	ugotovili,	da	gre	za	eno	najbolj	
nevarnih	oblik	meningitisa.	Agencija Misna.

MJANMAR
kristjani Kačin prisiljeni plačati 

davek za budistični praznik
Yangon,	17.	aprila	2009	–	Generalska	hunta	je	prisi

lila	kristjane	narodnosti	Kačin,	ki	žive	na	severu	države,	
da	so	morali	plačati	poseben	davek	ob	budističnem	
prazniku	novega	leta,	ki	je	bil	letos	12.	aprila.	Hunta	je	
po	imenu	sicer	budistična,	vendar	so	v	bistvu	brezver
ci.	Pri	tem	davku	gre	samo	za	izživljanje	nad	kristjani	
in	njihovo	preganjanje.	Vladni	uradniki	so	hodili	od	
hiše	do	hiše	in	izterjevali	davek.	Povprečno	so	zahtevali	
vrednost	 $60	 na	 osebo,	 kar	 je	 za	 ljudi,	 ki	 žive	 pod	
pragom	revščine,	ogromna	vsota.	Še	posebno	so	bili	
prizadeti	tisti,	ki	žive	na	področju,	ki	ga	je	lani	opustošil	
ciklon	 Nargis.	 Povprečni	 prebivalci	 v	 Mjanmaru	 so	
brez	vsakih	pravic	in	vojaška	hunta	jih	izkorišča,	kakor	
se	jim	zljubi.	Svetovna	javnost	pa	to	poniglavo	mirno	
gleda.	Agencija Asia News.

KOLUMBIJA
premaknili “padlega Kristusa”
Bogotá,	 13.	 aprila	 2009	 –	 Prvič	 po	 353	 letih	 kip	

“padlega	Kristusa”,	ki	varuje	mesto	že	od	kolonialnih	
časov,	ne	bo	za	veliko	noč	bedel	nad	mestom	s	hriba	
Monserrate.	Po	dogovoru	z	nadškofijo	ga	je	krajevna	
oblast	prestavila	v	kapelo	poleg	katedrale,	da	bi	se	izog
nila	možnim	nesrečam.	To	je	prvič,	da	se	“Čudežni”,	kot	
ga	imenujejo,	poda	s	hriba	iz	vzrokov,	ki	niso	povezani	
z	vero.	1.105	stopnic	pešpoti,	ki	vodi	v	višino	3.200	
metrov	do	kipa,	je	v	nevarnosti	zaradi	drsenja	terena	
in	plazov	posebno	še	zaradi	množice	romarjev,	ki	jih	
je	 bilo	 za	 veliki	 teden	 okrog	 300.000.	 Od	 leta	 1656	
se	je	kip	spustil	v	dolino	samo	trikrat:	leta	1916,	ko	je	
dolgotrajna	suša	prinesla	lakoto	in	revščino;	leta	1952	
za	spravo	po	nemirih,	ki	so	sledili	umoru	liberalnega	
voditelja	 Gaitána;	 in	 leta	 1998,	 ko	 so	 zvedeli,	 da	 so	
oboroženi	revolucionarji	napadli	kraj	Mitú	na	brazilski	
meji	in	pobili	mnogo	žrtev.	Agencija Misna.

ZIMBABVE
izjemna velika noč: polne police 

in zaupanje v bodočnost
Harare,	13.	aprila	2009	–	Po	mesecih	trudapolnih	

pogajanj,	ki	so	bila	še	težja	zaradi	vmešavanja	in	pri
tiskov	 Združenih	 držav	 in	 Anglije,	 je	 letošnja	 velika	

noč	prinesla	olajšanje	in	pometla	nemir	in	strah.	Prvi	
odloki	vlade	so	bili	dobro	sprejeti,	časopisi	lahko	pišejo	
svobodno,	ljudje	pa	so	spet	našli	zaupanje	in	hočejo	
sodelovati.	Prazne	police	v	trgovinah	in	bankovci	za	10	
trilijonov	zimbabvejskih	dolarjev	so	samo	še	spomin.	
Trgovine	spet	nudijo	vse	potrebno,	cena	pa	se	nižajo	
že	dva	meseca,	poročajo	misijonarji.	Agencija Misna.

KENIJA
verniki iz vsega sveta

v svetišču Marije Tolažnice
Nairobi,	 12.	 aprila	 2009	 –	 Za	 velikonočno	 mašo	

so	 svetišče	 Marije	 Tolažnice	 v	 Nairobijo	 napolnili	
verniki	z	vsega	sveta:	člani	veleposlaništev	in	agencij	
Združenih	 narodov.	 Spored	 praznovanja	 velikega	
tedna	je	bil	zelo	bogat,	saj	so	poleg	obredov	v	cerkvi,	
skupne	molitve	pred	Najsvetejšim	in	križevega	pota,	
ki	so	ga	organizirali	mladi,	imeli	še	razna	predavanja	
in	 srečanja,	 pa	 seveda	 tudi	 krste	 med	 velikonočno	
vigilijo.	 Po	 vsaki	 slovesnosti	 so	 organizirali	 prodajo	
velikonočnih	sladkarij,	da	bi	z	izkupičkom	pomagali	
potrebnim.	Agencija Misna.

FILIPINI
srečanje Vstalega in Marije

v tradiciji “salubong”
Zamboanga	 City,	 12.	 aprila	 2009	 –	 “Salubong”	 je	

obred,	 ki	 so	 ga	 na	 Filipinih	 v	 300	 letih	 kolonizacije	
uvedli	Španci,	in	ga	so	ga	domačini	sprejeli	za	svojega,	
v	 Španiji	 je	 pa	 izginil.	 Na	 polotoku	 Zamboanga	 na	
jugu	 Filipinov	 se	 v	 vsakem	 mestu	 ali	 vasi	 oblikujeta	
dve	procesiji	na	različnih	krajih.	V	eni	moški	in	fantje	
nosijo	 kip	 Vstalega	 Kristusa,	 v	 drugi	 pa	 ženske	 kip	
trpeče	Marije,	pokrite	s	črno	tančico.	Kipe	prinesejo	
na	oder,	kamor	po	vrveh	spuste	belo	oblečenga	otroka,	
ki	dvigne	črno	tančico	z	Marijinega	kipa.	To	je	spomin	
na	dogodek,	ki	ga	sicer	evangelij	ne	opiše,	je	pa	nadvse	
verjeten,	da	se	je	Vstali	Kristus	najprej	prikazal	svoji	
Materi.	Odkritju	kipa	sledi	velikonočna	maša,	po	njej	
pa	vsi	pobirat	cvetje,	ki	krasi	kipa,	saj	mu	pripisujejo	
čudežno	moč.	Krajevna	zanimivost	je	tudi	izraz	“Pasko”	
v	jeziku	tagalog,	ki	ne	pomeni	samo	velike	noči,	ampak	
ga	uporabljajo	tudi	za	božič.	Agencija Misna.

IRAK
spet polne cerkve v Mosulu

Mosul,	12.	aprila	2009	–	Odkar	se	je	pred	sedmimi	
leti	začela	vojska,	je	letos	krščanska	skupnost	v	mestecu	
Karakoš	prvič	lahko	spet	šla	na	tradicionalno	romanje	
v	Mosul.	V	mesto	so	šli	peš	in	s	petjem,	kar	po	letih	
policijske	ure	in	atentatov	vzbuja	upanje	na	boljšo	pri
hodnost.	Mosul	je	mesto	na	reki	Tigrisu	v	senci	razvalin	
starih	asirskih	Niniv	(kamor	je	bil	prerok	Jona	poslan	
oznanjat	 pokoro).	 Domačini	 pravijo,	 da	 po	 dolgem	
času	 spet	ni	nevarno	hoditi	po	mestu,	cerkve	pa	 so	
polne	vernikov.	Agencija Misna.
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Na peto postno nedeljo, 29. marca, je bila v nadžupnijski 
cerkvi sv. Martina v Laškem spravna maša za žrtve pobojev v 
Hudi Jami. Najprej je bil križev pot, po njem pa maša, ki jo je 
ob somaševanju več kot tridesetih duhovnikov daroval nadškof 
dr. Anton Stres.

Odkritje novega množičnega grobišča v rudniku v Hudi 
Jami pri Laškem je razkrilo strahoto revolucionarnega nasilja 
po koncu druge svetovne vojne in je pretreslo javnost. »Od 
državnih ustanov pričakujemo, da bodo glede evidentiranja 
in odkrivanja prikritih grobišč ter poprave krivic izpolnile svojo 
dolžnost. Kristjani smo poklicani, da pri procesu sprave sode
lujemo in da za žrtve in njihove morilce molimo,« je ob odkritju 
množičnega grobišča v rudniku v Hudi Jami zapisal ljubljanski 
nadškof in predsednik SŠK Alojz Uran. Pozval je župnije v Cerkvi 
na Slovenskem, da v postnem času v ta namen pripravijo pri
merno spravno pobožnost.

Zakopani v molk

»Prisluhnili smo znanemu evangeliju o Jezusovem prijatelju 
Lazarju. Po štirih dneh ga je Jezus priklical iz groba. Rečemo lah
ko, da je tudi žrtve iz rudnika Barbara Jezus priklical iz groba, in to 
ne po štirih dneh, ampak po 64 letih,« je pričel svoj nagovor med 
mašo v Laškem nadškof dr. Anton Stres. Kajti grob, v katerega 
so bili zazidani, ni samo tisti, zaprt z več kot stometrskim zidom, 
ampak je bil to predvsem grob molka. Stometrska pregrada, ki 
je zapirala rov, naj bi zagotovila, da bi za vedno ostali zakopani 
v molk, da bi o njih nihče več ničesar ne zvedel, predvsem pa, 
da bi ta zločin nikoli ne prišel na dan. In vendar so tudi iz tega 
groba molka in strahu pred resnico o zločinu, ko se desetletja o 
tem ni smelo govoriti, pred tedni te žrtve prišle. Vstale so v našo 
zavest, se zasidrale v naš zgodovinski spomin in odslej jih ne bo 
več mogoče prezreti in ne prezirati.

Evangelij dvakrat poudarja, da Jezusu nikakor ni bilo vse
eno, kaj se je zgodilo z njegovim prijateljem Lazarjem. Bil je 
ganjen, prijateljeva smrt ga je prizadela. »Tudi mi smo ganjeni 

in prizadeti, odkar vemo za to, kar je do zdaj skrival v sebi rudnik 
Barbara,« je dejal nadškof. »Prizadeti zaradi poteptanega člo
vekovega dostojanstva, ki se je zgodilo med nami. Prizadeta je 
naša samopodoba, naše samospoštovanje. Vsa Slovenija se 
je zgrozila ob tem odkritju.«

Zgroženi nad odkritim

Izpostavil je tri stvari, ki so se razkrile v rudniku v Hudi Jami, 
zaradi katerih smo zgroženi.

»Prvič, zgroženi smo nad strahotnim trpljenjem, telesnim in 
duševnim, ki so ga morale te žrtve pretrpeti, preden se je ustavilo 
njihovo srce. Mnogi so gotovo umirali dneve in tedne, še živi med 
mrtvimi sorodniki, prijatelji, znanci. Naša domišljija je na srečo 
preslabotna, da bi si lahko predstavljali, kaj vse se je dogajalo, 
koliko trpljenja, bolečin, žalosti in obupa so morali preboleti in 
prestati, preden so doživeli izpolnitev Jezusove obljube, ki smo 
jo slišali: ‘Kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, 
ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl!’«

Drugič, je nadaljeval nadškof, smo zgroženi »nad okrutnostjo 
in sovraštvom tistih, ki so to zakrivili, ki so si to izmislili, to skrbno 
načrtovali in premišljeno izpeljali. To je bil sistematično in 
kolektivno načrtovan zločin. Ni si ga izmislil kakšen brezvesten 
posameznik, pri tem so sodelovali številni ljudje in se izživljali 
na zverinski način nad svojimi žrtvami. Žrtve so hoteli oropati 
človekovega dostojanstva. Toda neprimerno veliko bolj kakor 
svoje žrtve so oropali človekovega dostojanstva sami sebe. 
Sodelovati pri takem zločinu pomeni odpovedati se svoji 
človečnosti. Že stari modrijani so vedeli: ‘Ni najbolj nesrečen 
tisti, ki krivico trpi, ampak tisti, ki krivico dela.’ Storilci so bili 
pijani od zmage, imeli so se za velike zmagovalce, toda na izpitu 
iz pravičnosti in človečnosti so doživeli najhujši poraz.«

Resnica je ena

Tretjič pa smo zgroženi zaradi strahopetnega in trdoživega 
molka, ki je desetletja prekrival ta in vse druge zločine, o katerih 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

GROBOVI TULIJO

Zakopani v molk

Poročilo o Hudi jami, ki je bilo objavljeno v prejšnji številki, je opisalo 
samo začetek v vrsti pretresljivih odkritij. Zares se uresničuje beseda 
Svetega pisma: »Nič ni prikritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar 
se ne bo spoznalo« (Lk 12,2). To na lastni koži izkušajo tisti, ki so bili 
prepričani, da je njihov zločin za večne čase zabetoniran v rovu sv. Bar
bare v Hudi jami, kot tudi tisti, ki so enako, kot predsednik Zveze borcev 
Janez Stanovnik za povojne pokole vedeli, pa se jim ni zdelo potrebno o 
tem govoriti. Bili so člani tiste zločinske organizacije, ki se je imenovala 
Komunistična partija, in to je dovolj. Grobišča so bila vsa ta leta vedno 
glasnejša in danes dobesedno tulijo resnico, ki je ni mogoče preslišati.

O tem je zapisal v Družini Ivo Žajdela: “Odprl se je grob molka”:
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Odprtje sicer znanega grobišča v laškem premogovniku je 
razburilo slovensko javnost. Po pretresljivosti morišča, mnogi 
so bili očitno porinjeni v rudnik živi in so umirali v strašnih 
razmerah, bi pričakovali pietetni molk ali iskreno obžalovanje 
takšnih ali drugačnih dedičev morilcev. Čeprav je trajal očitni 
šok nekaj dni, pa je že nastopil dobro orkestriran medijski pro
tiudar, katerega končni rezultat bo, da so žrtve same krive za 
svojo usodo.Marsikomu je ušlo drobno dejstvo, da so mediji že 
tik pred odprtjem rova skušali diskreditirati oba zgodovinarja 
z očitki o zaslužkih. Očitno so bili obveščeni, kaj se pripravlja. 
Tudi sicer sta bistveno bolj na udaru kot pa »neznani« morilci.
Vedno iznajdljivi predsednik borčevske organizacije je bil sprva 
v zadregi, vendar se je po pričakovanju hitro pobral. Sledila je 
nepremišljena izjava predsednika države.

Človek pravzaprav ne ve, kaj je v resnici mislil. Njegovo od
kritje drugorazredne tematike zbledi ob zatrjevanju, da je položaj 
žensk v Sloveniji prvorazredna politična tema! Take ugotovitve 
ne bi zmogla niti Vida Tomšič. Morilcev nihče ne išče, niti njihovih 
znanih “šefov”. Pravzaprav so jih našli v takratnih predsednikih 
ZDA, angleške vlade in Sovjetske zveze. Spet beremo trditve, 
ki poboje opravičujejo s sklicevanjem na takratne nevarnosti 
neposrednega napada zahodnih zaveznikov. Še predno so 
strokovnjaki opravili svoje delo, dobro informirani že vedo, da 
so bili pobiti sodelavci okupatorja, Hitlerjevi vojaki, hrvaški in 
muslimanski kolaboranti, “folksdojčerji”, izdajalci, ovaduhi 
— očitno se take lahko pobija mimo zakonov, sojenja ... Kot 
protiutež zločinu v laškem rudniku postavljajo izbrisane. “Mi” 
smo jih pobili, “vi” pa ste storili zločin izbrisanim. Strašijo z 

Skoraj neposredno po odkritju strahotne resnice v Hudi jami so se tam pobitim poklonili nekateri vidnejši predstavniki slo
venskega političnega življenja, vendar le tisti, ki pripadajo sedanji opoziciji. Ker so po vsej verjetnosti med pobitimi tudi Hrvatje, 
je hrvaška vlada nemudoma poslala svoje zastopstvo, da se v njenem imenu pokloni spominu pomorjenih. Od slovenske vlade 
ni bilo nikogar. Preveč enostavno bi bilo to odsotnost pripisati njihovi nerodnosti. S tem so jasno pokazali, kakšna je v resnici 
njihova politična barva – da so “vredni” nasledniki svojih komunističnih prednikov. S to svojo arogantno odsotnostjo so tudi jasno 
pokazali, da jim ni niti najmanj do sprave, še več, da so vredni dediči komunistov tudi v tem, da je razklanost slovenskega naroda 
dejstvo, ki ga za vsako ceno ohranjajo, saj je tako laže ribariti v kalnem in se držati na oblasti. Nekaj podobnega je v Družini zapisal 
zgodovinar dr. Stane Granda pod naslovom “Savinja odplavila spravo?”:

priča na stotine grobišč, kar jih je naštetih na skromnem ozemlju 
naše domovine, je poudaril nadškof Stres. »Zgroženi smo zaradi 
neverjetnega prizadevanja, da bi ta zločin za vedno prikrili. Sto 
metrov zidov, betona in nasutja naj bi jamčilo, da resnica ne bo 
prišla nikoli na dan. Stometrski zid naj bi zagotavljal, da se bo 
lahko po deželi bohotila samo ena resnica, ki si plemenitega 
naziva resnica sploh ne zasluži. Zgroženi smo, da je svoje 
strupeno seme sovraštva, seme prezira do drugih in nazorsko 
drugačnih, se pravi seme smrti uspela zasejati v tako številna 
srca, da smo še danes najbolj razdvojen narod v Evropi, sprt in 
razdvojen, z dvema resnicama, ki to ne moreta biti, in z dvema 
pravicama, ki sta to, če sta dve, pravici lahko še manj. Resnica 
je ena ali pa je ni, kakor je tudi pravica lahko samo ena, ali 
pa je ni. Če bi bilo to, kar se je zgodilo, res tako zanemarljivo, 
nepomembno, razumljivo zaradi okoliščin in splošnoevropsko, 
zakaj potem tako krčevito in zagrizeno, naporno prizadevanje, 
da bi ga skrili in zamolčali? Zakaj tako neverjetno debel zid? 
Ali ne daje na to vprašanje najboljši odgovor Jezus na nekem 
mestu v evangeliju, kjer pravi: ‘Kdor namreč dela húdo, sovraži 
luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor 
pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova 
dela narejena v Bogu’.«

Vnebovpijoča krivica

Nadškof je dodal, da smo danes tukaj zaradi te trojne 
zgroženosti. »Tukaj smo, ker zaradi tolikšnega gorja in zla čisto 
preprosto čutimo, da se moramo obrniti k Bogu, kajti krivica, 
ki se je zgodila, je res in dobesedno vnebovpijoča. Vse, kar se 
je dogajalo v zvezi s temi zločini, nas opozarja, kako se pravici 
na tem svetu slabo godi in kako nas pred obupom nad njo 

lahko rešuje le vera v Boga, ki edini zagotavlja, da bo na koncu 
imela zadnjo besedo božja odrešujoča pravičnost in ljubezen, 
‘saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse’ (1 Jn 3,20). 
Smo tukaj, da ene in druge, žrtve in rablje, izročimo božji luči, 
ki naj razsvetli njih in nas, da bomo videli in znali izreči, kaj je 
res in kaj ni, kaj je za človeka prav in kaj ni. Izročamo sebe in 
njih božjemu usmiljenju, njemu, ki je v najhujšem trpljenju 
in krivici klical k svojemu Očetu, kakor smo slišali v drugem 
berilu: ‘Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji daroval 
molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga 
mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti’ (Heb 
5,7). Ta bogovdanost, se pravi zaupanje v Očetovo pravico in 
Očetovo ljubezen, je Jezusa nagnila k temu, da je na križu molil 
za svoje sovražnike: ‘Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!’ 
(Lk 23,34).« Samo s to božjo ljubeznijo, z obhajanjem te božje 
ljubezni – kar je vsaka sveta maša – lahko zdravimo naše rane, 
bremena, žalost in krivice naše preteklosti, samo z njo lahko oči
ščujemo naš zgodovinski spomin, samo na njeni osnovi lahko 
gradimo prihodnost, ki bo vredna tega imena, je na koncu dejal 
nadškof Stres. »On in samo on, ki je šel skozi vse trpljenje, ne 
da bi bila najmanj prizadeta njegova ljubezen do Očeta in do 
bratov in sester, samo on je počelo odrešenja, kot smo slišali. 
Naj bo počelo odrešenja za naše mrtve, naj bo počelo odrešenja 
in sprave tudi za nas žive.«

Somaševali so tudi trije škofje, Metod Turnšek, Metod Pirih 
in Andrej Glavan, iz Hrvaške pa je prišel varaždinski škof Josip 
Mrzljak, ki je med kratkim nagovorom povedal, da je tudi on 
izgubil očeta v povojnih pomorih. Pri maši so bili tudi nekateri 
predstavniki desnih strank.
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Taka drža slovenskega vladnega vrha potrjuje trditev, da jim ne samo ni do sprave v slovenskem narodu, ampak da razdvoje
nost še umetno podpihujejo po starem rimskem načelu “Didvide et impera – Razdeli in vladaj!” To načelo so komunisti uspešno 
uporabljali desetletja dolgo. Ali lahko kaj drugega pričakujemo od nekega zadrtega komunista Potrča, ali pa od nekega Türka, ki 
je svojo politično rast doživljal kot “Putzfleck” Vide Tomšič? Oba sta dovolj jasno pokazala, da jima ni nič za narod in nič za državo 
– da njima in njuni kliki gre le za oblast. Vprašanje je le, kako dolgo jim bo to uspevalo. Gospodarska kriza je namreč nevarna reč 
za tiste, ki so na oblasti, in povolilno zmagoslavje lanske jeseni se umika zaskrbljenosti, da bi bližnja bodočnost mogla razkriti 
resnico: da so druščina nesposobnih širokoustnežev, ki so polni lastne hvale in velikih obljub – pa brez vsakih dejanj.

Predsednik države dr. Danilo Türk in podpredsednik Držav
nega zbora Miran Potrč sta včeraj grobo napadla prizadevanja 
Nove Slovenije, da bi v Sloveniji končno, brez zadržkov, sprego
vorili o zločinih povojne komunistične oblasti. Vsakršno namigo
vanje, da gre samo za predvolilno aktivnost NSi, je odvračanje 
pozornosti od prvorazredne teme – to so povojni poboji, ki so v 
slovenskem narodu pustili globoko rano.

Dolžnost najvišjih predstavnikov države je, da obsodijo 
vsakršen zločin, še posebej pa tako obsežen in sistematičen 
politični genocid, kakršen se je v Sloveniji zgodil po drugi sve
tovni vojni. Nova Slovenija je bila prva politična stranka, ki je 
začela opozarjati na neodzivnost in hladnost najvišjih slovenskih 
političnih predstavnikov v primeru zločina v rovu Barbara. Zaradi 
neodzivnosti slovenskih političnih vrhov je Nova Slovenija sama, 
s svojimi najvišjimi predstavniki, storila tisto, kar bi moral storiti 
najvišji slovenski državni vrh.

V Novi Sloveniji ostro zavračamo obtožbo predsednika drža
ve dr. Danila Türka, da gre pri našem opozarjanju na povojne 
poboje za politično manipulacijo. Očitno predsednik države 
trkanje na njegovo vest dojema kot politično manipulacijo. 
Četudi so povojni poboji za predsednika države neprijetna 
tema, opozarjanje nanje ne more biti politična manipulacija. 
Politična manipulacija je lahko le izjava predsednika države, ki 
pravi, da se bo žrtvam poklonil, ko bo končana preiskava. S tem 
dvomi v verodostojnost dejstva, da gre v Hudi Jami za grobišče 
žrtev povojnih pobojev. Vprašanje je, če bo preiskava, glede na 
izjemno težke okoliščine, sploh kdaj lahko v celoti zaključena. 
Vse kaže, da predsednik računa prav na to in prav to bo največja 

politična manipulacija.
Na žalost izjave podpredsednika Državnega zbora Mirana 

Potrča, da je delegacija Nove Slovenije poklon žrtvam pobitih 
v rovu Barbara »zlorabila za spremembo zgodovine«, zgolj na
daljujejo prizadevanja ideoloških naslednikov komunistov po 
minimiziranju povojnih komunističnih zločinov. Odkritih zločinov 
ni mogoče zamolčati, stotine pobitih v rovu Barbara so dejstvo. 
Z odkrivanjem obsega zločinov povojnih komunističnih oblasti 
se gotovo spreminja zgodovina, o kateri je dolga leta govoril 
in z njo manipuliral Miran Potrč in njegovi ideološki predhod
niki. Če se je po vojni pisala »prava zgodovina«, ki je tisočem 
Slovencev ukazala molk o resnični zgodovini, se bo moral Miran 
Potrč danes sprijazniti, da danes o resnici govorijo tudi posmrtni 
ostanki v rovu Barbara. Ne zmagovalci, pač pa zgodovinarji 
morajo na podlagi novih dejstev na novo napisati zgodovino.

Predsednik države je dejal, da so povojni poboji pomembna 
tema, s katero »se Slovenija mora soočiti« in Slovenija se bo 
morala s povojnimi poboji soočiti tudi politično, če bo želela 
ustvariti podlago za spravo na osebnem nivoju. Zgolj odprta in 
vsesplošna družbena razprava, tudi politična, o zločinih med in 
po drugi svetovni vojni bo ustvarila podlago za dosego resnične 
narodne sprave. Brez dialoga in s pozivanjem po prenehanju 
spreminjanja zgodovine, katerega ideološki nasledniki komu
nizma uporabljajo, kadar želijo minimizirati zločine povojne 
komunistične oblasti, bomo v slovenski zavesti še naprej razpi
hovali odprto rano slovenske družbe. Predsednik države se mora 
pokloniti žrtvam povojnih pobojev v rovu Barbara in se v imenu 
“neznanih” storilcev opravičil pobitim in svojcem.

Tako Grandovo kot moje mnenje je doživelo nepričakovano potrdilo. Najprej je predsednik republike dr Danilo Türk v Trbovljah 
odkritje v Hudi jami označil kot drugorazredno temo, o kateri ne namerava razpravljati. Seveda so on in njegovi pozneje skušali stvar 
omiliti, češ da so ga napak razumeli, toda, kot pravi pregovor: “Beseda izrečena, ne vrne se nobena”. Da so vsi ti poskusi bili samo 
prazen izgovor, je pokazala poznejša izjava, ko je stranko Novo Slovenijo javno obtožil, da je njeno opozarjanje na povojne poboja 
politična manifestacija. Piko na i pa je dodal podpredsednik Državnega zbora Miran Potrč (sicer znan kot zagrizen komunist), češ 
da je delegacija Nove Slovenije s tem, da se je poklonila žrtvam, pobitim v Hudi jami, to zlorabila za spremembo zgodovine.

Kot odgovor na to dvojno nesramnost tega slovenskega vladnega vrha je predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak objavila 
naslednjo izjavo:

nevarnostjo fašizma, ki naj bi bil spet na pohodu. Pravzaprav 
se ni v desetletjih po drugi svetovni vojni v tem pogledu nič 
spremenilo.

Tako prejšnja kot sedanja vlada sta si zastavili za cilj po
miritev oziroma spravo. Prejšnjo vlado je onemogočila upoko
jenska stranka, gospoda Pahorja upokojenci njegove stranke. 
Spravna dejanja so zelo resna stvar, predvsem pa morajo biti 
zanjo pripravljeni tako tisti, ki se morajo opravičiti, kot oni, ki 

morajo opravičilo sprejeti. Po vsem tem, kar se je zgodilo v 
zadnjih tednih, lahko zatrdimo, da je sprava potrebna, razmere 
zanjo pa niso primerne. Pri tem niso problem nekdanji borci, ti so 
dejansko največja žrtev teh odkritij, velika večina zanje ni kriva, 
ampak tisti, ki jih je nekdanja družbenopolitična organizacija 
vzgajala za prevzemnike njene tradicije. Žal je očitno v tem 
pogledu na prvo mesto postavila zločin. Ne po volji članstva, 
ampak po potrebah vodstva.
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P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
“Babje leto”
V	severnih	deželah	se	ponavlja	vsako	leto	v	jeseni	

naravni	pojav,	ki	mu	pravijo	»babje	leto«.	Opazoval	sem	
ga	v	Galiciji	med	prvo	svetovno	vojsko.

Po	septembrskem	deževju	nastane	v	začetku	okto
bra	prijetno,	toplo	vreme,	ki	traja	le	nekaj	dni.	Lahen	
veter	veje	od	zahoda	 in	 sonce	 sije	kakor	 skozi	neko	
megleno	 mrežo.	 Pa	 to	 ni	 megla,	 ampak	 neizmerna	
množina	pajčevine,	ki	plava	po	zraku	v	lahnem	vetru.	
Kdor	gre	ob	tem	času	na	prosto,	je	v	kratkem	pokrit	
s	 pajčevino.	 Če	 pogledamo	 posamezno	 pajčevino,	
opazimo	na	njej	drobnega	mladega	pajka,	ki	potuje	na	
ta	način	po	zraku	iz	kraja	v	kraj.	Na	ta	način	je	poskr
bljeno,	da	se	pajki	razseljujejo	iz	rodnega	kraja	v	tuje	
dežele.	Tako	je	poskrbljeno	za	njihovo	razmnoževanje.	
Traja	le	par	dni,	nato	nastopi	deževje	in	sneg.

Prehod čez železniški tir
Meglen	zimski	dan.	Ob	štirih	popoldne	se	je	končala	

moja	služba	v	Mineraloškem	zavodu.	Oči	so	me	pekle	od	
dela	z	mikroskopom	in	sedenja	mi	je	bilo	preveč.	Dasi	
sem	videl	komaj	par	korakov	skozi	meglo,	sem	skleni	iti	
na	kratek	sprehod	skozi	Tivoli.	Mračilo	se	je	že.

Pod	tivolskim	ribnikom	je	prehod	čez	progo	zaprt,	
ker	 pravkar	 vozi	 vlak	 v	 mesto	 po	 drugem	 tiru.	 Vlak	
odpelje,	 zapore	 se	 pa	 še	 ne	 dvignejo.	 Škoda	 časa,	 si	
mislim	 in	 spodlezem	 zaporo.	 Komaj	 stopim	 na	prvi	
tir,	zaslišim	krik:	»Pater!«	in	že	skočim	nazaj.	Iz	mesta	
je	 pripeljal	 vlak	 z	 vagonom	 spredaj.	 Železničar	 na	
vagonu	me	je	zapazil	 in	opozoril	skozi	meglo	komaj	
dober	meter	od	mene.

Prehod	je	bil	sedaj	prost,	pa	nisem	šel	v	Tivoli,	am
pak	naravnost	domov.	Preblizu	se	je	peljala	smrt	mimo	
mene.	Resen	nauk	za	prihodnjič.

Vžgana roka
Sestra	znanega	kateheta	v	Ljubljani	 je	pripovedo

vala:	»Ko	sva	z	bratom	še	v	šolo	hodila,	nam	je	umrl	
oče.	Bil	je	to	hud	udarec	za	nas,	ker	nas	je	on	preživljal	
s	 svojim	 delom.	 Prvo	 noč	 po	 pogrebu	 smo	 slišali	 v	
predsobi	njegove	korake.	Naslednjo	noč	je	bil	v	kuhinji	
tak	ropot,	da	smo	mislili,	da	bodo	zjutraj	samo	črepinje	
na	tleh,	pa	ni	bilo	nobene	škode.	Tretjo	noč	smo	slišali	
hojo	in	ropot.	Ko	vstanemo,	vidimo,	da	je	vse	v	redu,	
na	mizi	pa	opazimo	v	les	vžgano	očetovo	roko	z	vsemi	
značilnimi	 potezami.	 Mati	 je	 takoj	 dala	 za	 mašo	 in	
od	tedaj	je	bilo	vse	mirno.	Ker	mati	ni	mogla	gledati	
vžgane	očetove	roke	na	mizi,	je	poklicala	mizarja,	da	
jo	je	s	skobelnikom	odstranil.«

Poslednji risi
Povedal je oče, doma iz Blok, rojen okrog leta 1830

Bilo	je	pred	sto	leti.	Na	Blokah	sta	šla	dva	brata	v	
gozd	napravljat	drva.	Pri	delu	opazita	v	votlem	drevesu	

dva	mlada	risa,	nevarne	starke	pa	ni	bilo	v	bližini.	Skle
neta,	da	bosta	vzela	mladiča	iz	gnezda	in	ju	nesla	na	gla
varstvo,	da	dobita	za	to	zver	razpisano	nagrado.	Komaj	
vzame	eden	mladiča	v	naročje,	že	zagledata	starko,	ki	
je	grozeče	prihajala	in	opazila,	kaj	je	z	mladiči.	Hitro	
se	vstopita	s	hrbtom	ob	hrbet.	Prvi	je	držal	mlada	risa	
v	naročju,	drugi	pa	je	mahal	s	sekiro	pred	seboj,	da	ga	
starka	ni	napadla.	Tako	sta	se	polagoma	pomikala	proti	
domu	in	se	branila	pred	samico,	ki	je	šla	neposredno	
za	njima.

Tako	prideta	do	domače	hiše.	Stopita	v	vežo	 in	z	
njima	tudi	stara	risa.	Tu	zapreta	vežna	vrata	in	starka	z	
mladiči	vred	je	bila	ujeta.	Prvi	spusti	mladiča	na	tla,	da	
se	oboroži	in	pomaga	bratu,	da	skupno	ubijeta	starko,	
ki	je	iskala,	kako	bi	rešila	mladiča.	Ko	sta	srečno	ubila	
nevarno	zver,	neseta	vse	troje	na	glavarstvo,	da	dobita	
premijo	za	tri	rise.	Niso	jima	verjeli,	da	sta	to	opravila	
sama	 brez	pravega	 orožja,	 toda	dokaz	 so	 imeli	pred	
seboj.	Občudovali	so	njuno	predrznost	in	tudi	previd
nost.	Prejela	sta	predpisano	nagrado,	za	neverjetno	pre
drznost	pa	so	jima	naložili	majhno	kazen,	da	bosta	za	
naprej	bolj	previdna.	Vesela	sta	se	vrnila	na	svoj	dom.

Od	 tedaj	 niso	 v	 notranjskih	 gozdovih	 nikdar	 več	
videli	 risov.	 Ubiti	 so	 bili	 verjetno	 poslednji	 svojega	
rodu.	Divjačina	 in	 tudi	drobnica	 je	 imela	odslej	mir	
pred	njimi.

Dva najstarejša v župniji
Zagrebški	 nadškof	 dr.	 Bauer	 je	 bil	 na	 službenem	

obisku	pri	nekem	župniku	blizu	Zagreba.	Ker	 je	bil	
župnik	malo	preveč	vdan	pijači,	ga	nadškof	previdno	
opomni,	 da	 si	 s	 tem	 življenje	 krajša.	 Molče	 sprejme	
župnik	 ta	 dobrohotni	 opomin	 svojega	 predstojnika,	
misli	si	pa	svoje.	Ko	je	bilo	vse,	kar	je	uradnega,	končano,	
vpraša	 župnik	 nadškofa,	 če	 bi	 ga	 veselilo	 videti	 dva	
najstarejša	v	njegovi	župniji.	Nadškof	je	z	veseljem	spre
jel	predlog.	V	lepem	sprehodu	prideta	do	bližnje	vasi.	Že	
pri	prvi	hiši	zagledata	krepkega	starčka	s	še	kar	temnimi	
lasmi.	–	»To	je	eden	najstarejših,«	pravi	župnik.

Mož	je	krepko	sekal	drva	in	jih	pripravljal	za	zimo.	
Nadškof	ga	vpraša,	koliko	let	ima.	»Prav	letos	sem	jih	
izpolnil	92,«	pravi	starček.	–	»Povejte	nama,	kako	ste	
živeli,	da	ste	dosegli	tako	starost?«	vpraša	nadškof.	–	»E,	
kakor	vsi	drugi,«	pravi	starček,	»le	do	pijanosti	nisem	
nikoli	pil.«

Nadškof	župnika	pomenljivo	pogleda,	češ,	si	slišal!
Nato	vpraša	župnik	starčka:	»Kje	imate	pa	brata?«	

–	»Tam	na	svislih	leži,	svinja	pijana.	Od	mladosti	menda	
ni	bil	nikoli	trezen,«	pravi	nejevoljen	starček.	–	»Koliko	
je	pa	on	star?«	vpraša	župnik.	–	»On	je	pa	šest	let	starejši	
od	mene,«	odgovori	starček.

Sedaj	pa	župnik	pomenljivo	pogleda	nadškofa,	češ,	
si	slišal!

Poslovita	se	in	molče	odideta.



PISMA – DAROVI



Iz Zambije se je oglasil misijonar jezuit p. Jože 
Grošelj in piše:

»Spoštovana!	Prejel	 sem	Vaš	dar	 in	 iskrena	hvala!	
Kako	tukaj?	Letošnje	deževje	je	bolj	zmerno	in	zaenkrat	
še	ni	poplav	in	tudi	pridelek	koruze	kar	lepo	kaže.	Mo
limo	za	dobro	letino.	Letos	bomo	gradili	še	eno	cerkev,	
ki	pa	ne	bo	nova.	Bo	nadomestna	cerkev	za	sedanjo,	ki	
je	že	postala	premajhna.	Dosedanja	pa	bo	potem	služila	
za	dvorano.	To	bo	ena	od	dveh	cerkva	sv.	Pavla,v	naši	
sedanji	 fari.	 Seveda,	 ko	 bo	 nekoč	 fara	 razdeljena	 na	
več	manjših,	ne	bosta	več	v	isti	fari,	saj	stojita	kar	66	
km	narazen.	Pomoč	za	novo	cerkev	so	mi	dali	hrvaški	
jezuiti.	Sicer	pa	se	župnija	v	enem	letu	ni	spremenila.	
Sva	še	vedna	dva	duhovnika	pomagajo	pa	nama	trije	
katehisti.	Po	enkrat	na	mesec	se	zberemo	k	duhovni	
obnovi.	Ker	zaenkrat	nimamo	nobene	gradnje,	sem	za	
post	naznanil	enodnevno	rekolekcijo	v	vsakem	centru.	
K	prvi	je	prišlo	kar	76	odraslih,	kar	je	veliko	za	center,	
kamor	pride	k	maši	približno	100	ljudi.	Potem	bomo	
praznovali	 veliko	 noč	 in	 krstili	 katehumene.	 Konec	
maja	pa	gre	moj	sobrat	na	dopust	na	Poljsko.	Se	pravi,	

da	bom	spet	sam	za	vso	faro.	No,	pozimi	to	še	gre.	Lep	
pozdrav	 vsem	 sotrudnikom	 MZA.	 Molimo	 drug	 za	
drugega.	Z	Bogom!	P.	Jože	Grošelj.«

Iz Zambije se je s par vrsticami oglasil p. Janez 
Mujdrica in piše:

»Praznik	Vstajenja	naj	Vas	napolni	z	novim	poletom	
in	veseljem!	Upam,	da	ste	vsi	dobro.	Redno	se	Vas	spo
minjam	v	molitvi,	glasim	se	bolj	malo.	Zakopal	sem	se	
v	svoje	delo	kot	rudar	globoko	pod	zemljo.	Na	20	km	
oddaljeni	univerzi	sem	navadno	od	sedmih	zjutraj	do	
šestih	zvečer.	Zvečer	sem	zelo	zaspan.	Po	večerji	želim	
napisati	kakšno	pismo,	a	se	zbudim	z	glavo	na	mizi.	
Odpravljam	 se	 v	 jezuitski	 noviciat	 na	 duhovne	 vaje.	
To	 je	 navadno	 najlepši	 del	 leta,	 ko	 si	 človek	 nabere	
novih	moči	za	nadaljnje	delo	v	Gospodovem	rudniku.	
Molite,	da	bo	moje	delo	res	Bogu	v	čast	 in	v	blagor	
mojim	 Zambijcem.	 Želim	 Vam	 nadvse	 lepo	 pomlad.	
Prisrčen	pozdrav	iz	leto	mokre	in	blatne	Zambije!	P.	
Janez	Mujdrica.«

Prav lep pozdrav od vseh sodelujočih v misijon-
skem zaledju.

misijonski pomenki

Pripravlja	se	številka,	ki	bo	zaključila	100	let	izhajanja	AVE	
MARIE.	Dvakrat	zlati	jubilej	je	to	in	Vam,	spoštovani	urednik	
p.	Bernardin,	gre	izjemna	pohvala	in	priznanje,	da	s	svojim	
trdim	in	uspešnim	delom	ohranjate	revijo	v	svetu	in	doma.	

Namesto,	da	bi	človeški	rod	stopal	po	svoji	spirali	višje	in	
višje,	se	je	pred	desetletji	ujel	v	vodoravno	pot,	potopljeno	v	
zlo	potrošništva	in	požrešnosti.	Na	eni	strani	boj	za	obstoj,	za	
nekaj	malo	hrane,	na	drugi	že	ne	vedo,	kaj	bi	še	dodali	svo
jemu	pohlepu	in	s	tem	povečali	razlike.	Tak	je	današnji	svet.	
Zato,	AVE	MARIA,	le	prihajaj	v	naše	domove.	Potrkaj	na	ta	in	
ona	vrata	in	nas	spet	razveseli,	kot	vedno.	Svojo	pot	oznanje
vanja	opravljaš	že	sto	let.	Preberemo	vso	revijo,	enkrat,	včasih	
tudi	večkrat,	saj	je	toliko	zanimivih	sestavkov,	ki	segajo	v	vse	
globine	sedanjih	problemov	in	iščejo	pot	naprej.

Veseli	smo	nedeljskih	misli,	ki	so	postavljene	v	naš	vsak
dan	in	so	klena	razlaga	evangeljskih	sporočil.	Poiskati	znate	
dogodke	sveta,	ki	jih	ni	mogoče	kar	tako	najti.	Veliko	nam	
pomeni	svet	zgodovine	judovskega	ljudstva.	Nadvse	pozorno	
znate	predstaviti	izzive	islamskega	sveta	in	njihove	poglede	
na	 prihodnost.	 Narodov	 blagor	 pa	 znate	 prikazati	 v	 vsaki	
trenutni	situaciji.	Človek	bere	in	bere,	hitijo	zanimivosti	in	
se	vsedejo	v	spomin.

V	začetku	prejšnjega	stoletja	so	se	Slovenci	v	velikih	valo
vih	odločali,	da	gredo	daleč	v	obljubljeno	deželo,	Ameriko.	
Nekateri	so	uspeli,	drugi	izginili	in	žalovali	za	rodno	grudo.	
Ti,	AVE	MARIA,	si	jim	stala	ob	strani,	jih	bodrila,	držala	za	roko	
kot	najbolj	skrbna	mati.	V	prvi	vojni	vihri	si	sporočala,	ko	je	

cvet	slovenskih	fantov	in	mož	krvavel	na	Soški	fronti.	Tekla	je	
naša	reka,	najlepša,	okrvavljena,	kot	velika	solza	narodova.

Še	huje	je	bilo	v	drugi	svetovni	vojni.	Pred	njo	so	se	razras
li	 najhujši	 izmi:	 nacizem,	 fašizem,	 komunizem.	 Slovenska	
zemlja	 je	bila	okrvavljena	z	nedolžno	krvjo	 in	začela	se	 je	
bratomorna	vojna.	Povojni	čas	pa	je	bil	en	sam	strašen	zločin.	
Kraške	jame	in	brezna	so	se	polnila.	Prelepi	kos	sveta	je	postal	
največje	grobišče.	Ti,	AVE	MARIA,	si	videla	in	vedela,	kaj	se	je	
zgodilo.	Domov	nisi	mogla	priti.	Bila	si	na	sledi	edine	resni
ce.	Doma	so	rekli:	resnic	je	več.	To	tolikoletno	pohabljanje	
slovenske	duše	je	še	danes	usodno.	Toda	ti,	AVE	MARIA,	greš	
naprej,	zato	smo	še	bolj	veseli	tvoje	klene	besede,	ki	gre	po	
sledi	modrosti,	ko	duh	išče	pot.

Gotovo	je	v	stoletni	zgodovini	veliko	izjemnih	prispevkov,	
ki	 so	 krasili	 AVE	 MARIO.	 Izjemno	 prisrčna	 je	 zahvala	 12
letnega	fantiča	Franka	iz	Clevelanda,	1926,	kjer	v	svoji	hudi	
preizkušnji	drži	v	roki	izvod	Ave	Marie,	zaupa	Božji	materi	in	
ozdravi.	Tako	nekako	bi	napisal	naš	največji	pisatelj.	Daj,	da	
bi	bilo	med	mladimi	veliko	takih,	srčnih	in	globoko	vernih.	
Mogoče	 bi	 še	 kaj	 predstavili	 iz	 daljne	 preteklosti,	 gospod	
urednik.	Odstirajte	še	naprej	zavese	časa,	prinašajte	zanimi
vosti,	saj	je	v	poplavi	ponudbe	težko	dobiti	sito,	ki	bi	nam	iz	
rečnega	peska	izbralo	zrno,	zrno	resnice.

Veliko	uspehov	Vam	želim,	g.	urednik	p.	Bernardin,	os
tanite	zdravi	in	še	naprej	polni	idej.	AVE	MARIA	pa	bodi	naš	
trden	sopotnik	in	iskalec	resnice	za	mladi	in	starejši	rod.

Ljubljana,	februar	2009																																		Izidor	Rejc	

Gospodu Rejcu sem zares hvaležen za njegovo prijazno pismo. Moralo bi iziti vsaj v aprilski, če ne že v marčevi številki. 
Pa ni, in povrhu nimam še nobenega izgovora za to. Ko sem ga dajal v računalnik, sem ga pomotoma porinil v napačno 
mapo – in pozabil nanj, ker ga pač nisem imel stalno pred očmi. Mislim, da se je s podobnimi izkušnjami srečal že vsak 
urednik, kar pa seveda ni noben izgovor. Zato se g. Rejcu poleg izrazov hvaležnosti tudi opravičujem za svojo zanikrnost, 
obenem pa želim, da bi se njegove dobre želje tudi izpolnile.

LJUBLJANA —	Prišlo je pismo z naslovom DVAKRAT ZLATI JUBILEJ:



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

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

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

Slovenskoameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

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

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

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

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

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

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

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

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009

ZA SVETE MAŠE: $160:	G.	Gregorc;	$100:	D.	Senk,	M.	Holjevac;	
$90:	F.	Vasle,	S.	Levstik;	$50:	M.	Lacijan	$CAD	45:	F.	Sneler;	$40:	I.	An
tolin,	I.	Berlec,	$30:	I.	Jakomin,	E.	Sirok,	C.	Kermavner,	M.	Odar;	$20:	F.	
Merela,	S.	Grm,	F.	Kosir,	J.	Kaluza;	$10:	A.	PecelinNowak,	R.	Pintar.

ZA CERKEV: $50:	M.	Taychman;	$25:	K.	Zajec;	$20:	M.	Rems,	A.	
Gregorc,	R.	Pintar;	$10:	F.	Vasle;	$5:	F.	Sneler.

ZA SAMOSTAN: $200:	B.	Magajne;	$25:	K.	Zajec;	$20:	M.	Rems;	
$10:	F.	Vasle.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $45:	SWU	#2;	$20:	M/M	J.	
Norton,	dr.	A.	Rozman.

ZA LUČKE: $30:	S.	Grm;	$15:	F.	Sneler;	$10:	A.	Gregorc;	$3:	R.	
Kozuk,	M.	Lacijan.

ZA MISIJONE: $30:	M.	Rems,	I.	Berlec;	$25:	K.	Zajec;	$20:	A.	
Gregorc.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	A.	Gregorc.

DAR LISTU AM: $AUS	 1,000:	 St.	 Raphael’s,	 Sydney;	 $50:	 M.	
Taucher,	I.	Jakomin,	A.	Vegel;	$40:	M.	Odar;	$30:	A.	Gregorc,	K.	Kro
mar;	$25:	F.	Puc,	K	Zajec;	$20:	F.	Gaser,	M.	Lavrisha,	R.	Pintar;	$17:	R.	
Kozuk;	$15:	S.	Grm;	$10:	F.	Vasle,	S.	J.	Seskar,	E.	Sirok,	C.	Kermavner;	
$5:	J.	Radovic,	S.	Levstik.

V spomin Lojzeta Gregoricha:	$1,000	V.	Gregorich.

V spomin Frances Martincic	$30:	A.	Petrich;	$25:	F.	Morison,	
C.	Leskovar;	$20:	J.	Lavoie	Fam.,	T.	&	J.	Gregorich,	M.	&	B.	Remec,	S.	
Rus,	A.	Debevc,	J.	&	E.	Nickl;	$10:	NN.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM! 




