ŠT. 7 — LETNIK 101 — JULIJ 2009

A
V
E
M
A
R
I
A

AVE MARIA

VSEBINA – JULIJ 2009

NUMBER 7
VOLUME 101
JULY 2009
AVE MARIA is published monthly by
Slovenian Franciscan Fathers of the Cu
stody of the Holy Cross (USPS 038-960)
14246 Main St., P. O. Box 608,
Lemont, IL 60439-0608
Phone (630) 257-3106
e-mail: bs1935@sbcglobal.net
www.avemaria-izlemonta.com
Second Class Postage Paid
at Bolingbrook, IL 60440
Subscription rates:
USA $30; outside USA $35.
Editor: Fr. Bernardine Sušnik, OFM
Manager: Fr. Vendelin Spendov, OFM
Change of Address and Postmaster notices
of undeliverable copies should be sent to:

Ave Maria
14246 Main Street
P. O. Box 608
Lemont, IL 60439-0608

145
145
146
146
147
148
149
150
152
155
156
158
160
161
162

163
164
168
   3.
   4.
   4.

KOLEDAR
UREDNIK VAM
KRISTUS JE VEZ EDINOSTI – sv. Ciril Aleksandrijski
BLUE MOON – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
BRALI SMO… – razni viri
HUDA URA – Niko Kuret
Jezusov čas: »POTEŠIŠ ŽELJO VSEMU ŽIVEMU« –
           Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL SPROŠČENOSTI – P. Anzelm Grün
sv. Pavel: BISTVO CERKVE – Benedikt XVI
SLOVENSKI DUHOVNIK – Justin Stanovnik
naša kultura: LOJZE MAV – Silvester Čuk
islam: TURČIJA, ISLAM IN EVROPSKA UNIJA –
  Ambrož Kodelja
misijoni: PAR ŽIVIH ŠKORNJEV – P. Vladimir Kos
KITAJSKA, GAZA, AFRIKA –
      agenciji Asia News in Misna
CLEVELANDSKI MISIJONSKI POMENKI –
   Marica Lavriša
“za narodov blagor”: ENIM ZADOŠČENJE, DRUGIM STRAH
              V KOSTI – P. Bernardin Sušnik
MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA – P. Janez Žurga
stran platnic: OB 100. JUBILEJU IZHAJANJA
REVIJE “AVE MARIA” – P. Viktor Papež
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
stran platnic: DAROVI

Čeprav župnija in naselje Polica ni daleč od Ljubljane, je bila do nedavnega skoraj neznana, saj skozi njo ni vodila prav nobena
pomembnejša cesta. Ko pa so delali dolenjsko avtocesto, so morali odsek med Grosupljem in Višnjo goro razdeliti tako, da ne
tečeta vzporedno, ampak ju ločuje hrib. Tako se na vožnji iz Novega mesta proti Ljubljani človek pelje tik pod višnjegorsko župnijsko
cerkvijo, malo naprej pusti na svoji desni idilično podružnico Dedni dol, nato pa zagleda na pobočju griča na desni strani ceste
naselje Polica, ki nad njim dominira župnijska cerkev sv. Jakoba. Cerkev je bila omenjena že daljnega leta 1372, prezidana pa leta
1797. Leta 1787 je postala duhovnija (dobila je stalnega duhovnika), leta 1875 pa župnija, ki danes šteje opkrog 850, večinoma
katoliških prebivalcev. Ima tudi tri podružnice: sv. Benedikta na Blečjem vrhu, Device Marije v Troščinah in sv. Lucije v Dolah. Sliko
Police se mi je zdelo vredno objaviti zaradi njene značilne lege.
Julij je v Sloveniji mesec novih maš. Na drugo julijsko nedeljo (5.) godujeta v Sloveniji slovanska apostola sv. Ciril in Metod,
izven Slovenije smo ju pa praznovali 14. februarja. Poleg tega je treba še posebej opozoriti na letošnjo četrto julijsko nedeljo (26.),
ki je po prazniku sv. Krištofa in se zato imenuje Krištofova nedelja. Sv. Krištof je namreč zavetnik šoferjev, zato ga je treba prositi
za varno vožnjo, predvsem pa za varstvo pred lastno in tujo neumnostjo v cestnem prometu. Žrtev cest je v svetu vsako leto več in
vse kaže, da tudi strožji predpisi in visoke kazni nič ne zaležejo. Posebej je že v letošnjem letu v Sloveniji kosila smrt med motoristi,
torej je molitevb k sv. Krištofu še toliko bolj potrebna. Še nekaj julijskih godov: ptujskogorska Mati Božja (2.); apostol Tomaž (3.);
mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno vodilo ni
samo osnova benediktincev, ampak tudi cistercijanov, trapistov in še nekaterih manj razširjenih redov; mučenca Mohor in Fortunat
(12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije, pa tudi najstarejša založniška hiša Mohorjeva družba se imenuje po mučencu
sv. Mohorju; frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof, kardinal in cerkveni učitelj Bonaventura (15.); karmelska Mati Božja
(16.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.);
mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.); Marijini starši Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum,
Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.).

UREDNIK VAM
Julij je v Sloveniji mesec novih maš, saj sloven
ski škofje po tradiciji posvečujejo novomašnike
na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, 29. junija.
1 S Simeon Salos, pušč.;Estera, svetopisemska žena.; Seveda so iz posebnih razlogov lahko tudi izjeme.
2 Č Oton Bamberški, šk.; Bernardin Realino, red.;
Ko pripravljam to številko, še nimam točnega števila
3 P Tomaž, ap.; Leon II., pap.; Heliodor, šk.;
novomašnikov. Sodeč po letošnjem Naslovniku
4 S Elizabeta Portugalska, kraljica.;
naj bi bilo škofijskih novomašnikov 10 ali 11, za
5 N 14. NAVADNA NEDELJA;
redovnike pa teh podatkov ni. Vsekakor bo mogoče
Ciril in Metod, slovanska apostola (v Sloveniji);
točno število navesti v prihodnji številki.
6 P Marija Goretti, dev., muč.; Bogomila, spok.;
Približno istočasno s to številko bodo odšla na
7 T Izaija, prerok.; Edelburga, dev.; Vilibald, šk.;
pot tudi pisma s srečkami za medeni piknik,
8 S Gregor Grassi, šk. in tov. muč.; Kilijan, šk., muč.; ki bo po stari navadi na zadnjo nedeljo v avgustu
9 Č Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski muč.;
– letos je to 30. avgusta. Vsakemu pismu je poleg
10 P Veronika Giuliani, red.; Anton Pečerski, red.;
ovojnice za odgovor priloženih tudi 10 srečk. Cena
11 S Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
ene srečke je še vedno ista: $1.00. Večji del srečke
obdržite, na vsak kupon pa napišite svoje ime in
12 N 15. NAVADNA NEDELJA;
naslov, ali pa prilepite nalepko s svojim naslovom, če
Mohor in Fortunat, muč.; Teodor in Ivan, muč.;
jih imate. Kuponi brez imen in naslovov bodo sicer
13 P Henrik II., cesar; Joel in Ezdra, preroka.;
šli v žrebanje kot vsi drugi, če bo pa kateri izžreban,
14 T Kamil de Lellis, red. ust.; Frančišek Solan, red.;
Kateri Tekakwitha, dev.; Jakob iz Voragine, šk.;
seveda zadetka lastniku ne bo mogoče dostaviti.
15 S Bonaventura, šk., c. uč.; Vladimir Kijevski, knez.;
Letošnji Baragovi dnevi so v Marquette, MI
16 Č Karmelska Mati božja; Evstahij, muč.; Evstazij, šk.; na zadnjo soboto in nedeljo v septembru. Okvirni
17 P Aleš, spok.; Leon IV., pap.; Sperat in tov., muč.;
spored je naslednji: v soboto, 26. septembra ob
18 S Simon iz Lipnice, red.; Friderik, šk., muč.;
6:00 zvečer slovenska maša v katedrali sv. Petra. V
nedeljo,
17. septembra bo v katedrali sv. Petra ob
19 N 16. NAVADNA NEDELJA; Ambrozij Aupért, op.;
2:00
popoldne
angleška maša, ob 3:30 popoldne
20 P Marjeta Antiohijska, dev., muč.; Elija, prerok.;
pa
v
Marqutte
Armory
običajni banket. Kot poroča
21 T Lovrenc Brindiški, red., c. uč.; Daniel prerok.;
Baraga
Bulletin
se
bo
praznovanja
udeležil g. Igor
22 S Marija Magdalena (Majda), svetopisemska žena;
Luzar,
direktor
Škofijske
Karitas
v
Novem mestu.
23 Č Brigita Švedska, red.; Janez Kasijan, cerkv. oče;
Konec
septembra
je
posebno
v
Upper
Michiganu
24 P Kristina iz Bolsene, muč.;
že
globoko
v
jeseni
in
vreme
zna
biti
dokaj
hladno.
25 S Jakob st., ap.; Krištof, muč.;Pavel, muč.;
Udeleženci
bodo
torej
storili
pametno,
če
bodo
vzeli
26 N 17. NAVADNA NEDELJA;
s
seboj
primerno
obleko
in
pa
dežnik.
Joahim in Ana, starši Device Marije; Valens, šk.;
Godujeta meseca julija: P. Metod Ogorevc v
27 P Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tov.;
Lemontu
(5. julija) in P. Krizolog Cimerman v New
28 T Inocenc I, pap.; Viktor I., pap.; Peregrin, duh.;
Yorku
(30.
julija).
29 S Marta iz Betanije, sestra Marija in Lazarja;
Umrli
so
meseca julija: Br. Bonifacij Dimnik
30 Č Peter Krizolog, šk., c. uč.; Abdon in Senen, muč.;
P. Klavdij Okorn (11. julija 1979);
(9.
julija
1967);
31 P Ignacij Loyolski, red. ust.; Justin de Jacobis, duh.
P. Edvard Gabrenya (18. julija 1972) in P. Bazilij
Valentin (26. julija 1997). Naj v miru počivajo!
Če Marijinega dne (16/7) ne bo lepo,
Poseben problem so zadnji čas postale objave
se dež ves mesec ustavil ne bo.
imen rajnih naročnikov Ave Maria. Včasih naj
dem koga izmed njih med rajnimi v Ameriškem
Če je tega meseca presuho,
Slovencu, sila redko se pa zgodi, da bi domači
ostane grozdje prav drobno.
sporočili smrt kakega naročnika. Tako nimam no
Ako se sv. Magdalena (16/7) solzi,
bene možnosti, da bi zanje zvedel in jih objavil. Če
rado potem še bolj deži.
kdo ve za kakega rajnega, ki bi lahko bil naročnik
Sveta Marjeta (22/7)
AM, bom hvaležen, če bo to sporočil.
grom in strelo obeta.
P. Bernardin

JULIJ – MALI SRPAN

Koliko vrle slovenščine še v mnogih kotih počiva, pa je še ne poznamo mi,
ki na poljanah ali po mestih prebivamo! Mnogotera slovenska beseda je še po
hribih in samotnih dolih zaspala, ker je ni nihče pobral in za slovstvo shranil.
Tako se jeziku godi izguba, ki se ne da popraviti.
bl. Anton Martin Slomšek
2009 – AM – JULIJ
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KRISTUS JE VEZ EDINOSTI
sv. Ciril Aleksandrijski (370/80 – 444)

Razlaga Janezovega evangelija, 11. knj., 11
Vsi, ki smo deležni Kristusovega svetega telesa se te
lesno združimo z njim. O tem nam pričuje apostol Pavel,
ko govori o Kristusovi skrivnosti, ki se v drugih časih ni
oznanila človeškim otrokom, kakor se je zdaj po Duhu
razodela njegovim svetim apostolom in prerokom, da so
pogani sodediči in soudje in soudeleženci po obljubi v
Kristusu Jezusu.
Če vsi med seboj sestavljamo eno telo v Kristusu, pa
ne le med seboj, ampak tudi z njim, ki je v nas po svojem
telesu, kako ne bi bila potem že sedaj vidna naša med
sebojna edinost v Kristusu? Zakaj Kristus je vez edinosti,
ker je v njem Bog in človek.
Prav takšno pot bomo ubrali, ko bomo govorili o edinosti
v Duhu, saj smo vsi prejeli istega Duha, namreč Svetega
Duha, in smo tako nekako prepleteni med seboj in z Bo
gom. Čeprav nas je dejansko cela množica posameznikov
in slehernemu daje Kristus, da v njem prebiva Očetov
Duh, je vendarle ta Duh samo eden in nedeljiv. In ta Duh
združuje sam v enoto vse, ki so sicer med seboj ločeni, da
so videti v njem kakor eden, čeprav biva vsak sam zase.
Kakor namreč moč svetega telesa združuje v soude
tiste, v katerih biva, tako, mislim, nedeljivi božji Duh, ki
prebiva v vseh, vse zduržuje v duhovno enoto.
Zato nas je opominjal spet sveti Pavel: Drug drugega
prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost
duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi
poklicani k enemu upanju svojega poklica. En Gospod, ena
vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh
in v vseh. Če v nas prebiva en sam Duh, bo v nas en Oče
vseh, Bog, po Sinu, ki bo pripeljal k medsebojni edinosti

P. Vladimir Kos SJ — Tokio

BLUE MOON
Večerno modra vrtnica Blue Moon,
navdih srebrni srcu mnogih strun,
besed iz svile tkiva zlat pomen.
Počasi luna vzhaja z morskih pen,
zalivu se nasmehne zlata luna,
poboža s svetlomodrimi plameni
ljudi in ladje, preden gre naprej.
Blue Moon, hladeči plamen, kdo te greje?
Dovoli, da Mu, vnet od tvojih žarkov,
zapojem, preden modro luč utrne.
Blue Moon, za tebe, ki ne moreš peti,
besede v ritem, v zvoka rime strnem,
za tebe položim jih na oltar,
ki vanj modrosti luč spreminja svet.
Blue Moon, v zalivu bledozlata luna.
Blue Moon, moj tekst za note z vrtnic strun.
Morjé že v valčke šepeta Blue Moon.
OPOMBA: pri pesmi so sodelovali japonsko pristanišče
Yokohama, vzhajajoča luna, ki se je menjavala med zlato in
modro barvo, in zvrst vrtnic z angleškim imenom Blue Moon,
ki so zares modre barve z belimi odtenki, ki se v mesečini
skrivnostno svetijo.

in k edinosti z njim vse, ki so deležni Duha.
Tudi to je očitno, da smo združeni s Svetim
Duhom, ker smo ga deležni. In sicer kako? Če smo
zapustili zgolj naravno življenje, da bi bili že enkrat
poslušni postavi Duha, ali ne bo očitno vsem, da
smo po odpovedi svojemu lastnemu življenju in
po uresničitvi združenja z Duhom, prejeli nekako
nebeško stanje bivanja in kar zamenjali svojo
naravo? Nismo več samo ljudje, ampak smo tudi
božji otroci, ljudje nebes, saj smo postali deležni
božje narave.
Vsi smo torej eno v Očetu, Sinu in Svetem Duhu.
Eno zato, ker smo v istem stanju, eno zaradi skup
nega prizadevanja za pobožnost, eno zaradi naše
skupnosti s svetim Kristusovim telesom in zaradi
občestva z enim Svetim Duhom.
146
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NEDELJSKE MISLI
5. julij
14. navadna nedelja
ROJAKI KRISTUSA NISO SPREJELI
Mr 6,1-6
Iz Markovega poročila o tem, kako v Nazaretu Jezusa
niso sprejeli, je jasno, da niso poznali samo družine, iz
katere je izhajal, saj omenjajo Marijo in Jožefa ter nji
hove sorodnike, ampak so istočasno dobro poznali tudi
njegovo učenje in so vedeli za čudeže, ki jih je storil,
preden je prišel v Nazaret, saj so se tovrstne govorice
hitro širile tudi v časih, ko še niso poznali modernih
medijev. Človek ima občutek, da je bila njihova reakcija
nekako takale: »Nazarečan je, kot smo mi, torej to, kar
se dogaja, ne sme biti res.« Poudarjam: ne sme biti
res! Če se ozremo okrog sebe, bomo opazili, da je to
pogosta človeška reakcija: tistega, kar nam ne gre v
račun, ne bomo priznali, tudi če je res, ker ne sme
biti res. Dobremu človeku ne bomo priznali njegove
dobrote, ne zato, ker ni res, ampak, ker ne sme biti
res, sicer se bo naše stališče podrlo. Točno to se dogaja
s slovensko medvojno in povojno zgodovino. Kljub
vsem pričevanjem, kljub grobiščem, ki jih odkrivajo
vsepovsod, ni med odgovornimi nobenega znaka za
priznanje in obžalovanje, ker preprosto za njih ne
sme biti res, saj se tako ne bi podrli njihovi ideali (teh
sploh nikoli niso imeli), pač pa vsi privilegiji, ki jih še
vedno uživajo. Ni važno, ali dejstva zanikajo ali samo
pometajo pod preprogo. Važno je, da odtod izhaja
mržnja in sovraštvo, vzrok vsega pa je ošabnost, ki
zmote noče priznati. In prav zaradi tega vse kaže, da
je do sprave v Sloveniji še dolga pot. Najbrž bo morala
izumreti cela generacija krivcev.
12. julij
15. navadna nedelja
JEZUS POŠILJA APOSTOLE
Mr 6,7-13
Ko Jezus razpošlje apostole in jim naroči, naj ne
jemljejo ničesar s seboj, torej naj se zanašajo izključno
na gostoljubnost, to odseva tedanje prilike. Takrat je
namreč vsepovsod mrgolelo potujočih “misijonarjev”,
ki so gledali predvsem na svoj žep in svoje koristi,
oznanjevanja pa jim je bilo prav malo mar – v kolikor
so sploh imeli kaj oznanjati. Že aspotol Pavel se je
moral kar precej otepati z njimi. Sicer pa danes ni
bistveno drugače, le da se oznanjevalci skrivajo pod
drugačnimi preoblekami. Zanašati se na gostoljubnost
torej pomeni oznanjati nauk nesebično, dati zastonj,
kar si prejel zastonj. V svojem misijonskem delovanju
se je Cerkev tega vedno držala. Nisem še zasledil v zgo
dovini kakega misijonarja, ki bi obogatel z misijonskim
delom, čeprav so mnogi od njih v življenju razpolagali
z velikimi vsotami. To je tudi edini način, ki zagotavlja
uspešno oznanjevanje: za tiste, ki jim je evangeljski
nauk nekaj novega, je nesebičnost oznanjevalca prva
2009 – AM – JULIJ

stopnja na proti približevanja. Za oznanjevalca samega
pa nesebičnost pomeni tudi nenavezanost, kar mu daje
svobodo besede in gibanja. Pri tem pa je seveda treba
paziti, da se oznanjevanje ne umakne zgolj socialnemu
udejstvovanju. Ta skušnjava je namreč vedno velika,  
saj bi marsikje najraje videli, če bi se Cerkev pridno
ukvarjala s šolami in bolnišnicami, oznanjevanje pa
omejila kar se le da. Vendar mora socialno udejstvova
nje biti samo pot k širjenju veselega oznanila.
19. julij
16. navadna nedelja
JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE
Mr 6,30-34
Evangeljski odlomek je pravzaprav uvod v pomnoži
tev kruha. Vendar pa dejstvo, da Jezus pošlje apostole
na samoten kraj, kjer naj se odpočijejo, kaže njegovo
razumevanje za vsakovrstno človeško nujnost, tudi za
nujnost počitka. Tudi če je dela čez glavo, apostolom
nujni počitek privošči in jim ga celo zapove, saj pozna
njihovo gorečnost, čeprav je bila morda samo trenutna.
Ta jih sili k delu, toda Jezus dobro ve, da bo počitek po
zneje povečal njihovo dejavnost. To je nauk za današnji
čas, ki si v gonji za materialnimi dobrinami velikokrat
noče privoščiti niti najnujnejšega oddiha, obenem pa
ljudje nočejo razumeti, da s tem škodujejo samim sebi.
Je pa v odlomku še drugi del. Jasno je namreč, da je bil
utrujen tudi Jezus sam, vendar so se mu ljudje zasmilili,
saj so bili kot ovce brez pastirja. Začel jih je marsikaj
učiti. So prilike v življenju, ko usmiljenje zahteva, da
gre človek tudi preko svojih osnovnih zahtev in pravic,
zakaj potrebe drugih, na katere je naletel, so večje in
pomoč je nujnejša. V obeh primerih pa je merilo isto:
končna odločitev pripade ljubezni.
26. julij
17. navadna nedelja
KRISTUS DAJE ZA VSE OBILJE KRUHA
Jn 6,1-15
V pomnožitvi kruha, o kateri govori nedeljski evan
gelij, navadno vidimo napoved evharističnega kruha.
To tudi drži, vendar to ni vse. Kristus je pomnožil kruh,
ker so bile množice okoli njega lačne; lačne so bile
zato, ker so ob njem vztrajale; vztrajale pa so zato, ker
so poslušale nauk, ki ga je oznanjal. Njihova telesna
lakota je bila torej posledica duhovne lakote; in preden
je Kristus pomnožil kruh in ribe, jim je razdelil kruh
Božje besede. Zgradba naše evharistične daritve nam
to potrjuje: služba Božje besede in evharistična daritev
sta eno. Obe sta med seboj tako povezani, da je obhajilo
izven maše, torej brez službe Božje besede, dovoljeno
le, če to okoliščine zahtevajo. Tudi služba Božje besede
je nedeljiva, kar bi si morali zapomniti vsi tisti, ki jim je
vsaka pridiga odveč in ki bi najraje videli, da bi se maša
končala še preden bi se začela, ali pa tisti, ki odhajajo
še pred koncem maše. Vsa ta enotnost evharistične
daritve je nujna: noben zakrament, tudi evharistija, ni
magično sredstvo, ki bi vplivalo samo po sebi, ampak
zahteva sodelovanje. Sodelovanje pa prihaja iz pozna
nja, in poznanje iz poslušanja Božje besede.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU
nadaljevanje

Knoblehar je kot kmetiški fant ljubil naravo; z ri
sanjem si je pa še bolj zbistril oko za gledanje njenih
lepot. Zato mu je bilo vse to prvo potovanje po Nilu
zelo zanimivo; veselo ga je užival, zlasti, ker ga še niso
trle predstojniške skrbi. Radoval se je modrega neba,
ki se je brez oblakov bočilo nad njim. Ob sončnem za
hodu je občudoval vijoličasto luč, ki se je razlila preko
peščenih sipin. Kmalu potem se je zasvetil srebrni rog
lune in za njim velike južne zvezde. Zjutraj je sonce v
veličastni krasoti vzšlo iz rožnate zarje. Vsa puščava je
tiste trenutke zardela v tihi radosti. Ni čuda, da so po
ganski Egipčani častili sonce kot vrhovno božanstvo.
Knobleharjevo dovzetno srce se je sredi te naravne
lepote širilo v zavesti, da gre poganskim množicam
oznanjat njenega Stvarnika.
Po osemnajstih dneh so prijadrali do otoka File,
ki takrat še ni bil pod vodo, saj še ni bilo ogromnega
asuanskega jeza, ampak je Nil še svobodno hitel preko
svoje prve brzice Šelal. Na otoku File stoji dosti dobro
ohranjen velik tempelj, ki so ga stari Egipčani postavili
sončnemu Bogu Ra ali Ozirisu in boginji lune Izidi.
V 6. krščanskem stoletju so eno izmed tempeljskih
stebrišč spremenili v krščansko cerkev; še zdaj so na
njem vklesani križi in stari napisi. Škof Casolani je
tukaj maševal.

Otok File z ostanki egipčanskega templja

V Filah je provikar p. Ryllo prvič zbolel za grižo.
Kmalu se je popravil, vendar so bili vso nadaljnjo pot
v skrbeh zastran njega.
Ker škof Casolani ni bil za to, je moral Knoblehar
rad ali nerad prevzeti vodstvo potovanja.
Tudi njihova ladja se je morala preriniti skozi šest
brzic Nila. Namesto da bi šli po krajši, a mnogo napor
nejši poti skozi Nubijsko puščavo, so se morali iz
obzirov do Rylla peljati naprej po Nilu. Cel mesec so
potrebovali, da so prišli preko tretje brzice do mesta El
Ordeh, kjer je bilo upravno središče egiptovske pokra
jine Dóngola. Prišli so jih pozdravit tamkajšnji Kopti.
Upravnik Dongole je bil takrat neki Čerkez s Kavkaza.
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Ena od Nilovih brzic (vseh je šest)

V vojski so mu bili katoliški duhovniki v Libanonu
rešili življenje, zato je tudi našim misijonarjem zelo šel
na roko. P. Ryllu, ki je spet zbolel, je prepustil lastno
posteljo. V Kartumu je imel hišo; zdaj je pisal oskrb
niku, naj jo pripravi za stanovanje naših misijonarjev.
Zaradi bolezni p. Rylla so v El Ordehu ostali cel
mesec.
O Ryllovem hudem obolenju je zvedel tudi apostolski
vikar Guasco v Aleksandriji in je o njem poročal v Rim.
Potem so se spet peljali po Nilu deset dni do kraja
Ambukol, kjer se začenja puščava Bajúda. Kakor dru
god, tako so bili tudi tukaj ljudje prijazni in uslužni do
njih. V omenjenem pismu je Knoblehar omenil lju
bljanskemu škofu: »Z vso prtljago smo vedno nočevali
na prostem, pod milim nebom, brez straž, pa varneje
kakor bi bili v kakšni omikani državi v zaklenjeni sobi.«
Nekateri evropski listi so pa pisali, da so Nubijci vseh
pet misijonarjev poklali. – V Ambukolu so sedli na
kamele in deset dni potovali čez pesek in kamenje.
Pri gori Rujan se končuje Bajudska puščava. Tam so
se spet vkrcali na ladjo in zapluli po Nilu. Štiri ni pol
mesece je zahteval ta zadnji del potovanja. Vozili so se
in vozili, se ustavljali, potem se spet vozili, dokler niso iz
daljave zagledali sudansko prestolnico Kartum. Dne 11.
februarja 1949 so se izkrcali. Bili so na cilju potovanja,
ki je trajalo dolgih sedem mesecev.
Ko so prišli v Kartum, so stopili na tla, ki so bila
nekoč krščanska. Egiptovsko-nubijska cerkvena pokra
jina je segala tudi do semkaj. Škoda, da so jo aleksandrij
ski škofje-patriarhi v 5. stoletju potegnili v svoje spore in
zmede, ker je potem začela hirati. Ko so deželo zavzeli
mohamedanci, so začeli krivoverski kristjani odpadati
k njim. – V Sobi, kakšne štiri ure vzhodno od Kartuma,
je bilo središča države Aloa; tam se je krščanstvo nekaj
časa še držalo. Na koncu 15. stoletja je pa od jugov
zhoda vdrlo pogansko zamorsko pleme, zatrlo krščanstvo
in ustanovilo pogansko državo Senaar ali Dar Fund.
Cerkev v Sobi so predelali v palačo za kralja.
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brali smo...
LJUBLJANA — Slovenska Karitas je v dobrodelni akciji
Pomagajmo preživeti, namenjeni nujni pomoči ljudem
v stiski, ki jih je prizadela recesija, do zdaj zbrala že
231.000 evrov. Pričakujejo, da se bo poleg 93.000 upo
rabnikov, kolikor jih je bilo lani, letos nanje dodatno obr
nilo še 25.000 družin, ki bodo iskale pomoč zaradi izgube
zaposlitve. Karitas že razdeljuje tudi živila iz evropskega
ukrepa pomoči v hrani za najbolj ogrožene. Lani je v
Sloveniji razdelila za skoraj osem milijonov evrov
pomoči.
CARIGRAD — Vrhovni poveljnik turških oboroženih sil,
general Ilker Basbug, je v letnem govoru pred vojaško
akademijo v Carigradu tudi omenil, da bi morali
imeti kristjani, ki so v Turčiji v veliki manjšini, več
političnih pravic. Politiki naj se vprašajo, zakaj noben
kristjan ne more postati poslanec v turškem parlamentu,
ni ga pa tudi med višjimi oficirji. V turških vojaških krogih
razmišljajo, da bi na vojaški akademiji ustanovili poseben
oddelek za manjšine.
BRAZILIJA — Brazilska škofovska konferenca se je
na zasedanju, ki se je začelo 22. aprila v Itaici, spomnila
tudi pred sto leti rojenega in leta 1999 ubitega recif
skega nadškofa Doma Helderja Camara, prvega
generalnega tajnika konference v letih od 1952 do 1964
in pobudnika njene ustanovitve. Leta 1955 je bila, prav
tako na pobudo nadškofa Camara, ustanovljena podobna
konferenca za vse latinskoameriško območje — CELAM.
RIM — Papež Benedikt XVI. je 27. aprila prvič sprejel
na obisk britanskega prestolonaslednika princa
Charlesa s soprogo vojvodinjo Camillo. Pogovarjala
sta se o mednarodni razvojni politiki, varovanju okolja
in pomenu medkulturnega in medverskega dialoga pri
zagotovitvi pravičnosti in miru.
KIRKUK — Nadškof Louis Sako se ne strinja z načrtom,
da bi na ravnini okrog Niniv ustanovili avtonomno
krščansko enklavo. Krščansko varovano območje bi po
njegovem povzročilo velike težave, je opozoril kaldejski
nadškof. »Ljudje, ki podpirajo ta načrt, sedijo na varnem,
medtem ko smo kristjani v Iraku pogosto izpostavljeni
napadom. Mogoče nam hočejo v resnici pomagati, ven
dar nas niso vprašali, kako si mi sami predstavljamo našo
prihodnost.«
CELOVEC — Krški škof Alois Schwarz je po vrnitvi za
stopstva z avstrijskega Koroškega iz Sarajeva, kjer jih je
gostil kardinal Vinko Puljić, izrazil zadovoljstvo nad
napredkom v bratski povezanosti krške škofije z
vrhbosensko nadškofijo. Na škofa je še poseben vtis
naredila živa vera katoličanov v Sarajevu: kako si skupaj
z mladimi duhovniki prizadevajo živeti evangelij in se
zavzemajo za sožitje med ljudmi različnih veroizpovedi.
BRUSELJ — COMECE oktobra načrtuje veliki kongres
v Gdansku. Trajal naj bi tri dni, sodelujoči pa naj bi z
različnih vidikov obravnavali vprašanje solidarnosti. Pri
pravljavci na prvih katoliških socialnih dnevih za Evropo
pričakujejo 600 udeležencev.
NEW YORK — Generalni tajnik OZN Ban Ki Mun je
na prireditvi ob prvi obletnici govora papeža Benedikta
XVI. na sedežu OZN v New Yorku zagotovil nadaljnje
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sodelovanje te svetovne organizacije s katoliško
Cerkvijo pri gradnji sveta trajne pravičnost in miru.
VATIKAN — Benedikt XVI. je 3. maja v baziliki sv. Petra
posvetil v mašnike 19 diakonov rimske škofije (tri
najst Italijanov ter po enega diakona iz Nigerije, Hrvaške,
Čila, Češke, Južne Koreje in Haitija). Najmlajši je star 28
let, najstarejši 51. V rimski škofiji prebiva 2,5 milijona
katoličanov v 334 župnijah. Zanje skrbi 1751 škofijskih in
4185 redovnih duhovnikov, večinoma Neitalijanov.
CELOVEC — Škof dr. Alois Schwarz je dosedanjega ravna
telja slovenskega oddelka Dušnopastirskega urada krške
škofije, mons. dr. Jožefa Marketza, 25. aprila imenoval za
novega direktorja celotnega urada. Dr. Marketza bo
nasledil Anton Rosenzopf-Jank.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je v sporočilu
za javnost zapisal, da sta se papež Benedikt XVI. in beloruski predsednik Lukašenko, ki ga je papež sprejel 27.
aprila, pogovarjala o nekaterih notranjih težavah
Belorusije ter o katoliški Cerkvi v tej državi ter nje
nem odnosu do pravoslavnih vernikov.
MOSKVA — Kot poroča moskovski dnevnik Izvestija, so
se kot posledica mednarodne finančne krize občutno
povečali primeri oderuštva v deželi. Časopis trdi, da
je ta pojav vezan na dvig obresti, ki jih zahtevajo banke
in so se tako mnogi prisiljeni obrniti na zasebne “poso
jevalce” in zastavljati osebne dobrine.
LINZ — Katoliška mladina (KJ) iz te gornjeavstrijske
škofije je zahtevala več delovnih in izobraževalnih
mest za mlade. »Groza nas je, ko ugotavljamo, da so na
trgu dela še posebej prizadeti mladi od petnajstega do
štiriindvajsetega leta,« je zapisalo to združenje. Konec
marca je v Gornji Avstriji iskalo delo 11.000 mladih.
JERUZALEM — Izraelska pošta je pred papeževim obis
kom izdala vrsto posebnih znamk s papeževo upodo
bitvijo ter svetimi kraji, ki jih je Benedikt XVI. obiskal.
DUNAJ — Z odprtjem razstave Fenomen Haydn in
koncertom Concertus Musicus pod vodstvom dirigenta
Nikolausa Harnoncourta so v avstrijskem glavnem mestu
31. marca začeli praznovati skladatelju Josephu
Haydu posvečeno leto ob 200. obletnici njegove
smrti (1732-1809). Na Dunaju, na Gradiščanskem in
na Madžarskem v tem letu načrtujejo več kot dvesto
najrazličnejših prireditev.
SAN SALVADOR — Novi sansalvadorski nadškof, Jose
Luis Escobar Alas, je po zmagi levičarskega politika
Mauricia Funesa na predsedniških volitvah izjavil, da
se Cerkev v Salvadorju boji novih nemirov. »Naša
država je zelo razdeljena, zato morajo novi predsednik
in vsi predstavniki ljudstva ljudi združevati,« je poudaril
nadškof. Vse državljane je povabil h »graditvi pravičnega,
bratskega in krščanskega Salvadorja«.
RIM — Predsednik italijanske škofovske konference
kardinal Angelo Bagnasco je 23. marca pred škofi izja
vil: »Ne bomo dopustili, da papeža smešijo in žalijo
v javnih občilih ali drugje.« Pri tem je mislil tudi na
plaz obtožb, ki se je na papeža zgrnil po njegovi izjavi
časnikarjem o kondomih kot sredstvu za preprečitev
okužbe z virusom HIV.
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Niko Kuret

huda ura

Čeprav sta glavna meseca za hudo uro julij in avgust,
godujeta zavetnika zoper hudo uro že junija. To sta
sveta mučenca Janez in Pavel (26. junija). Legenda iz
5. stoletja pripoveduje,
da sta bila dvorna urad
nika pri cesarju Kon
stantinu Velikem. Ko
je hotel cesar Julijan
Odpadnik, da bi pri
njem stopila v službo,
sta se uprla. Zato ju
je dal obglaviti. Njuno
češčenje se je poseb
no močno razširilo v
dobi baroka. Znana sta
skoraj po vsem Sloven
skem. Na Štajerskem
so jima sezidali cerkev
v Dobrovljah že v sred
njem veku leta 1482. V
Savinjski dolini so se
sploh zatekali k njima v
strahu pred bliskom in
gromom. »Tam, kjer se
sv. Janez in Pavel
križa velika cesta blizu
Petrovč z ono, ki drži skoz Velenje na Koroško, stoje tri
umetno izdelane kamnite podobe, ki nam predstavlja
jo angela varuha in pa sv. Janeza in Pavla,« piše Jože
Ulaga v Drobtinicah 1859-60. V Beli Krajini se jima
priporočajo zoper točo. Tako so imeli tudi Gorenjci
na njun god v Kokri “zaobljubljeno” mašo prot toči. Na
Homcu so dali farani blagoslovit dve voščeni sveči, za
vsakega svetnika po eno. Prižigali so jih ob hudi uri,
zraven pa molili dva očenaša za varstvo zoper točo.
Kot zavetnika zoper hudo uro sta bila znana tudi v
Tolminu. Tam so na njun god blagoslavljali sveče, ki
so jih potem prižigali ob nevihti. V Miljah pri Trstu pa
na ta dan blagoslavljajo smodnik, ki z njim streljajo v
neurne oblake.
Njuno legendarno življenje sicer ne upravičuje
njunega zavetništva. Razlog zanj moramo iskati v
bogoslužju. V drugih večernicah (vesperah) njunega
godovnega dne smo pred reformo brevirja namreč
brali: »Isti sunt duae olivae, et duo candelabra lucentia
ante Dominum: habent potestatem claudere coelum
nubibus, et aperire portas eius – Sta kakor dve oljki in
kakor dva svečnika, ki svetita pred Gospodom: moč
jima je dana, da zapreta nebo z oblaki in da odpreta
njegova vrata.« Očitno je, da je njuno zavetništvo izšlo
iz vrst svetne in redovne duhovščine in da ga je ljudstvo
– sicer brez pomoči izpostavljeno naravnim ujmam
– rado sprejelo.
Hude ure se je čovek, odkar se je začel ukvarjati s
poljedelstvom, najbolj bal. V nekaj hipih mu je lahko
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uničila trud dolgih mesecev in ga izpostavila lakoti.
V Prekmurju se je ohranilo staroslovensko verova
nje, da pošilja hudo uro bog Perun. Če grmi in se bliska,
pravijo namreč še dandanašnji: »Perün bija.« Perunova
rastlina je netresk (Sempervivum tectorum), ki ga za
to imenujejo Prekmurci perünovo perje. Goje ga na
strehah slamnatih hiš in verujejo, da v takšno hišo ne
udari. Za Perunom je prevzel grom in strelo sv. Aleš,
ponekod pa sv. Elija.
Ljudsko znanje je skušalo zmerom dognati, kaj tiči
v skrivnosti strele. Na Dolenjskem in na Štajerskem so
razlikovali dve streli, ki da sta obe skupaj v oblaku. Prva
je “ognjena” in je okrogla; ta vžge. Druga je “vodena” in
je podolgovata, na kraju koničasta in votla; ta strela vse
podre in se zarije sedem klafter globoko v zemljo. Pravi
jo, da priletita iz oblaka obe streli, vodena in ognjena;
če prileti prva ognjena, se hiša ne vname, ker vodena
za njo ogenj takoj pogasi; če je pa narobe, hiša zagori.
Po prekmurski veri se
prikaže “gromski ka
men”, potem ko udari,
šele po štirinajstih letih
spet iz zemlje, Štajerci
pa menijo, da pririje na
dan že po sedmih letih.
K tej veri so pripomog
le najdbe prazgodovin
skih sekiric iz serpen
tina, ki si jih ljudstvo ni
znalo drugače razlagati.
Takšne sekirice so zati
kali za tram v hiši, da bi
v hišo ne “vrezalo” (Sv.
Barbara pri Vurberku).
Tudi blizu Dobjega na
Štajerskem (Škarnice)
so našli nekoč takšno
kamnito “strelo”; bila je
»precej majhna, na šest
oglov, in ž njo se je lahko čudovito kresalo«.
Okoli Radgone spet menijo, da je blisk steklena
krogla, ki se v zemljo pogrezne, kadar udari; sedem
let ostane v zemlji, potem zopet na svetlo pride in se
razpoči – iz nje se pa iztoči cel “štrtinjak” vina…
Na Murskem polju pravijo: Če strela udari, se mora
z mlekom gasiti; voda ogenj še huje razplamti. Veru
jejo pa tudi, da veter takega ognja ne nese dalje.
Kadar grmi, pravijo, da se Bog krega. Prvo pom
ladansko grmenje je imelo na slovenskem severu
poseben pomen. V Prekmurju (lendavska okolica) bo
vsakdo, ki se takrat trikrat “zataka” po travi, zmerom
zdrav; okoli Murske Sobote je treba pri tem zemljo
poljubiti. Na Pohorju so se ob prvem grmenju valjali
po zemlji, to je pomagalo zoper grižo.
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Če pa že grmi, ko še ni zelenja, to pa štajerski veri
slabo pomeni: Rano grmenje, pozno stradanje.
Po Štajerskem in v Prekmurju cenijo prvo grmenje
zavoljo sreče pri nabiranju gob: med grmenjem se
moraš prekopicavati, potem boš čez leto zmerom
našel obilo gob.
Kadar je bila nevihta že blizu, so jo skušali zadrža
ti ali pregnati s čárnimi, magičnimi sredstvi. Vrgli so
zvečer ukraden plug v vodo – in iz grozečih oblakov
se je vsul pohleven dež (Prekmurje). Pod kap so vrgli
burkle navzkriž, kar
naj bi razpršilo ne
varne megle, ali pa so
položili hleb kruha
tako v peč, da je bil
narezani del obrnjen
proti nevarni megli
(ljutomerska okoli
ca); prav blizu hiše
so zasadili sekiro v
zemljo ali v štor, to
je pregnalo nevarne
oblake drugam (Ve
lika Nedelja). Kakor
v ljutomerski okolici,
tako so tudi v Ziljski
dolini vrgli pod kap
burkle navzkriž ali
pa grablje z zobmi
navzgor. Burkle naj
bi pregnale nevihto
burkle
tudi v ljubljanski okolici (Zadobrova). Na Koprskem
so postavili ob hudi uri senene ali gnojne vile na prag
k vratom ali pa se je moški ustopil pred hišo, iztegnil
mezinec, kazalec in palec, hkrati skrčil sredinec in
prestanec ter kazal proti oblakom roge (Truške). Tudi
v Trenti so ob nevihti vrgli stolec s tremi nogami ali
pa narobe obrnjene grablje pred hišo, da se je huda
ura ustavila.
Splošno razširjena je bila šega, da so ob nevihti zakurili na ognjišču in z dimom skušali pregnati grozeče
zlo. Pri tem so uporabljali blagoslovljene pripomočke.
Toda ne povsod. Na Ljubljanskem Barju in okoli Polho
vega gradca (Dobrova) so pokladali na žerjavico, v
štedilnik ali peč nekaj tresk, ki so si jih pripravili iz
drevesa, v katero je bila strela že udarila.  V ljutomer
ski okolici so preganjali neviho z otroškimi laski; ko je
otrok dopolnil leto dni, so mu izrezali šop las; te lase
so ob grozeči nevihti vrgli na ogenj. V Šaleški dolini
so verjeli, da obvaruje dom pred strelo in točo najbolj
zanesljivo “svinjsko gnezdo”: slama in stelja, na kateri
je ležala svinja. »Če preti strela in toča, vržejo četrtino
tega gnezda na ogenj in že je s tem hiša in polje obva
rovano. Kadar pa hočejo obvarovati vso vas te nesreče,
polože na ogenj polovico gnezda, če pa zažgo celotno
gnezdo, obvarujejo vso faro.«
Neprimerno bolj znano je preganjanje hude ure
z blagoslovljenim lesom iz cvetnonedeljske butare
ali z blagoslovljeno oljko. To šego je poveličal Simon
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Gregorčič v svoji pesnitvi “Oljki”; v njej potrjuje moč
zakramentala ko
… sveti dim se k nebu dviga
in, glej, preteči prej oblak
na polja vlije dež krotak…
Kadar se je zabliskalo, so se ljudje svoje dni pokri
žali. Ta navada je še danes marsikje ohranjena. V
ptujski okolici (Sv. Urban) so nekateri sicer pravili, da
to ni varno. Z bliskom preganja namreč Bog hudega
duha, ki se skriva za križe, pa tudi za take ljudi, ki se
prekrižujejo. Zato se lahko primeri, da blisk takega
človeka ubije, ker se je hudi duh za njim skril…« Ko se
ob blisku kdo prekriža, izgovori navadno kak zdihljaj:
»Presladko Srce Jezusovo in Marijino!« (ljubljanska
okolica, Dolenjsko, Notranjsko) ali pa: »Sveti križ božji!«
(Štajersko, Dolenjsko), »Bog, sveti križ božji!« (Dobrova
pri Ljubljani, Poljanska dolina).
Zelo razširjena je navada, da se ob bliskanju prižgo
v hiši luč: v ljubljanski okolici, na Notranjskem, na
Koroškem, na Štajerskem. To sem sam doživljal v svo
jih mladih letih v jurkloštrski fari; če v hiši ni luči, pa
posveti strela, so pravili. Na Koroškem so pravili, da
je ob hudi nevihti prišel v hišo neznanec in vprašal,
zakaj ne prižgejo žegnane sveče. Kmet se je izgovarjal,
da je nima pri roki. Neznanec – bil je sv. Florjan – pa
je dejal: »Če nočeš ti, bom pa posvetil jaz!« Pri tej priči
je udarilo v hišo. Ta dogodek je znan tudi iz Ljubnega
ob Savinji.
Preprosti človek je od nekdaj iskal pripomočke, ki
naj bi ga varovali strele. Iz pradavnine velja netresk
za rastlino, ki vanjo ne trešči, in ki zato varuje hišo. V.
Möderndorfer poroča o nekom, ki je netresk, ko se je
selil, prenesel s strehe poprejšnje domačije na streho
nove domačije. Splošno je razširjena tudi vera, da strela
ne trešči v poslopje, če v njem gnezdijo lastovice.
Tem “pripomočkom” iz predkrščanskih dob so se s
krščanstvom pridružili zakramentali in laži-zakramen
tali. Da cvetnonedeljska butara pod streho varuje hišo
pred strelo in da je zaupanje v njeno moč razširjeno po
vsem Slovenskem,
smo že omenili. V
ljubljanski okolici
(Razori) so vpletli
pri oblaganju žita v
kozolec med prve
snope zmerom tudi
leskovo palico iz bu
tare in tako naredili
pri vsakem “štantu”.
netresk
Prav tam so položili
tudi, kadar so skladali deteljo na skedenj, leskove
križčke iz butare na tla. To je bolje varovalo kozolec in
skeden pred strelo.
Laži-zakramentali so, na primer, kosti o veliki noči
blagoslovljenega mesa. Da te kosti “varujejo strele” je
za Štajersko zapisal že J. Pajek. Tudi na Dolenjskem
in v Beli Krajini so zaupali obrambni môči teh kosti;
kost velikonočne gnjati so zato zmerom zataknili za
late v strehi.
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Venec iz “borovničkovja”, ki je visel o Telovem na
drevesih, so v stiški okolici obešali v veži, da bi strela
ne udarila v hišo.
Strela je bila po ljudski veri marsikje kazen za pre
stopek. Na Štajerskem so bili svoje dni prepričani, da
udari strela v tisto hišo, katere gospodinja je po porodi
prestopala domači prag pred vpeljevanjem. V Savinjski
dolini naj bi bila strela udarila v žensko, ki je prala na
kvatrni petek. Kadar je bilo opravilo v cerkvi na Uršlji
gori (Plešivcu) in se je začelo pripravljati k nevihti, je
duhovnik baje pozval vse ženske, ki so prale na kvatrni
petek, naj zapuste cerkev, da bi strela ne udarila vanjo.

Kdor na “Margetino” (20. julija) seno vozi, so pravili na
Štajerskem, mu bo v skedenj treščilo. V Prekmurju so
trdili da udari strela, če polagao pri žetvi snope tako,
da mole odrezana stebla navzgor, klasje pa navzdol.
Prekmurska vera tudi pravi, da udari strela v posodo,
če greš z njo ob grmenju iz hiše, pa je ne držiš narobe,
z dnom navzgor; hudič se namreč sicer usede vanjo,
strela pa udari vanj in zsadene tudi tebe…
Če je strela že udarila in poslopje že gori, pogasiš
ogenj samo z mlekom črne krave, pravijo v ljutomerski
okolici.
Torej praznoverja na pretek! (op. ur.)

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

»POTEŠIŠ ŽELJO VSEMU ŽIVEMU«
Razlika med živalstvom Jezusovega in našega časa
je veliko manjša kot razlika med rastlinstvom. Ena stvar
pa je občutno drugačna: divje živali so bile veliko bolj
številne kot so v naših dneh. Še vedno je najti v Palesti

divji prašič

antilopa

ni divje prašiče, ježevce, kune in lisice, ali antilope,
gazele in sinajske kozoroge v puščavskih predelih;
ponoči je slišati tuljenje šakala in hripav smeh hijene.
Še vedno živi zanimiva majhna zverinica, velika za
debelega zajca, skalni jazbec, o katerem govori Sveto
pismo in ki je nekoliko podoben svizcu, ki ga pa nara
voslovci štejejo za sorodnika slona in nosoroga. Judje
so ga imenovali damán, to je “tisti, ki se skrije”. Živi
v skupinah in pravijo, da se varuje s postavljanjem
straž ter izgine ob najmanjše preplahu. Niso ga jedli
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– nasprotno od Arabcev – ker je Postava prepovedovala
jesti meso sesalcev, ki nimajo parkljev. Druge živali, ki
so bile gotovo številne pred dvatisoč leti, so zdaj na
poti izumiranja: volk, leopard, ris, medved, o katerih
govori Sveto pismo, pa jih ni videti več drugje kot v
jeruzalemskem živalskem vrtu. Lev, ki ga sveti Peter v
Prvem pismu omenja, kako »rjove in išče, koga bi požrl,«
je popolnoma izginil. Prav tako v palestinskih rekah
in jezerih ni več najti povodnega konja in krokodila,
ki sta morda svetopisemska behemot in leviatan. V
Kristusovih časih je bilo običajno, da so zveri ropale
drobnico, in prav nič prijazno ni bilo ponoči hoditi po
zaraščenih potih Ghora z vsemi njegovimi kožuharji
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šakal

iz rodu mačk.
Na splošno je palestinsko živalstvo enako tistemu, ki
ga je najti v vseh sredozemskih deželah. Edino v Ghoru
so živele etiopske in indijske vrste, pa tudi živali, ki so
njegova posebnost.

hijena

Številne so ptice. Komajda je mogoče v Sveti deže
li iti po podeželju, ne da bi slišali njihovo petje ali
šelesteče šumenje golobjega leta. Povsod je videti
plavati nepremično v zraku kakega črnega pernatega
roparja, kot bi bil kakor lestenec obešen na nevidno
nit. Saj tudi evangelij zelo pogosto govori o pticah,
o njihovih gnezdih, o njihovih navadah. Jezus jih v
svojih prilikah zelo pogosto omenja. Že sveti mož Job
je hvalil modrost ibisa in razumnost petelina. Radi
so udomačili tudi nekatere vrste golobov, ki jih je po
pripovedovanju spisa Sabbat uvedel Herod Veliki, pa
tudi manj prikupne krokarje.
Ribe so bile – in so še – zelo različne od tistih, ki
so običajne v naših vodah: od triinštiridesetih vrst jih
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samo osem spada v običajno živalstvo sredozemskih
rek. V dolini Jordana je ujetih precej vrst, ki so podobne
tistim v osrednji Afriki. Najbolj so razširjeni kromidi in
krapi, kot tudi vrsta soma brez lusk. V Genezareškem
jezeru, ki je izredno polno rib – evangelij nam pokaže,
kakor je ribištvo cvetelo – je najbolj zanimiva “riba
svetega Petra”, pa
tudi pater familias
– družinski oče, ki
je podoben tajland
ski tilapiji, in varuje
ikre v svojih ustih.
Ko ribji zarod posta
ne prevelik, ga iz
pljune in namesto
njega drži v ustih
kamenček, če to ni
ravno novec, kot
grlica
ga je videti v Mate
jevem evangeliju, kjer je sveti Peter ujel eno, ki je
pogoltnila novec stater (Mt 17,24-27).
V Palestini žive številni plazilci in pred dvatisoč leti
jih je bilo gotovo več. Toda strupenih je pravzaprav
malo. Sveto pismo daje kači zlobno vlogo, kakor vsakdo
ve, ne razlikuje pa do
bro tiste, ki bi po pravi
ci lahko bile vražje,
od onih, ki so koristni
zavezniki kmetov. Lefa
– verjetno kobra – gad
in modras so omenjeni
tam in sveto besedilo
mnogokrat namiguje
na njihov pik, jezik,
strup in zvijačnost.
Med strupenci, ki so
jih bile štiri vrste, je bil
ibis
najnevarnejši modras,
in tega človeškega sovražnika je bilo najti predvsem v
gozdovih Ghora. Za ravnotežje pa je bilo dosti beloušk,
ki je bila zaščitena, skoraj udomačena. Kuščarje so
predstavljali zeleni kuščar, “Judov” kuščar, beli ali sivi
geko, ki jih je zdaj veliko manj. Med njimi je bil tudi
ogromni kuščar varan v Ghoru.


ribe iz Genezareškega jezera

153

kuščar

ki ju apokrifno izročilo postavlja ob stran novorojene
mu Detetu Jezusu, so imeli za neobhodno potrebna.
Kaj ni Jezus zaklical: »Hinavci! Ali ne odveže vsak od vas
v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napa
jat?« (Lk 13,15). Govedo je bilo v Kanaanu od pradavnih
časov. Abrahamov rod ga je moral že najti tam, mogoče
so ga celo oni prignali iz kaldejskega Ura. Bila je pa tam
neka vrsta divjega goveda, reem, o katerem govori Job
(39,9-12), verjetno neka vrsta tura, saj so bivole privedli
iz Indije šele v perzijskih časih. Krave in teleta so bili
na kmetijah redni gostje, pogosto so jih redili v hlevih
in jim v jasli pokladali rezanico iz slame, ječmena in
grašice. Rdeča krava brez lis je bila simbol čistosti, njen
pepel je pa imel izredne moči, kot pravi Sveto pismo
(4 Mz 19,2-9). Nasprotno pa je svinja veljala za nečisto:
Sveto pismo to kar precejkrat ponovi. Hvali junaštvo

Do iznajdbe praška DDT je v Palestini gomazelo
muh in komarjev in ne bi se upali trditi, da so izginili.
Ni bilo slučajno, da je bilo enemu od demonov ime
Belcebub, “Baal-Zebub”, to je “Gospod muh”. Ali nista
bili tretja in četrta egiptovska nadloga naval mrčesa? (2
Mz 8). Res je, da so rabini zagotavljali, da muha nikoli

debelorepa ovca

modras

ne sede na meso za žgalne daritve… Različnih metuljev,
hroščev in os je bilo na stotine vrst, da ne govorimo o
škorpijonih in stonogah med razvalinami, ter o ušeh
in bolhah, ki so uspevale pri nomadih. Kobilica je bila
včasih zelo koristna, včasih pa zelo nevarna. Kot bomo
videli, so jo jedli, kadar pa se je vrgla v ogromnih jatah
na polja – kar bo tudi še prišlo na vrsto – je bila to
resnična nadloga, vredna tiste, s katero je Mojzes udaril
Egipt. Vsakdo je lahko preveril resničnost pretresljivih
opisov, ki jih je dal prerok Joel.
Domače živali so bile prav iste, kot so danes. Nove
vrste in nove metode odbiranja so se začele šele po
naselitvi sionistov v Izrael. Vsa živina je bila majhne
rasti. Stepe in griči brez gozdov so bili področje libijske
vrste debelorepih ovac – rep zna tehtati tudi deset kilo
gramov – in koz z visečimi ušesi. Drobnica je bila ena
od osnovnih dobrin Palestine, zato razumemo, kako
važno vlogo so ovce igrale v preroških in Jezusovih
prispodobah, pa tudi v daritvenih obredih. Osla in vola,
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vernikov, ki so v času Makabejcev raje umrli, kot da
bi jedli to ogabno meso (2 Mkb 6,18-20; 7,1-2). Čreda
svinj, ki jo omenja evangelij (Mt 8,30-32; Mr 5,11-13; Lk
8,32-33), je pač morala pripadati kakim poganom ali
pa judovskim odpadnikom, brezbožcem.
Osel je bil od palestinskega življenja neločljiv. Pov
sod ga je bilo videti. Ni bilo družine, tudi revne, ki ne
bi imela tega dobrega dolgouhega služabnika. Če si
ga ni mogla kupiti, da je najela za tri denarje na mesec
(nemogoče je to preračunati v današnjo denarno
vrednost; en denar je bila dnevna mezda delavca v

dvogrba kamela
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vinogradu v Jezusovem
času). To pa ni bil osel
naših krajev in tudi ne
mali in šibki magreb
ski oslič. To je bil osel
maskat, velik, močan,
ki je brez težav naredil
štirideset kilometrov
na dan. Njegova koža
je bila včasih tako ble
dosiva, da je zgleda
la bela. Lepa žival, na
kateri bo Kristus lah
ko gosposko prijahal v
Jeruzalem. Za vleko in
tovorjenje osel ni imel
tekmeca razen svojega
križanca mule. Tudi ga
niso nikoli darovali kot
žrtveno daritev. Konj je
osel
bil veliko manj koristen.
Karavana izvoljenega ljudstva, ki se je vračalo domov
iz izgnanstva, je imela 736 konj, pa 6.720 oslov (Ezr
2,67; Neh 7,68); enako razmerje je moralo biti tudi v
Kristusovih časih. Sicer so bili pa že preroki nezaupljivi
do konja, simbola razkošja, moči in nasilja, Nova zaveza
ga pa skoraj ne pozna (omenjen je samo v Jakobovem
pismu in nekajkrat v Razodetju). Edini jezdeci, ki jih
je srečaval Jezus, so bili vojaki rimske vojske. Kamel, ki
jih je toliko danes, je bilo prav malo: ob povraku iz izg
nanstva so jih v karavani našteli 435. To je bila dvogrba
kamela, kakor jih je videti na perzijskih nizkih reliefih.
Draga žival, toda skromna in sposobna nositi 500 ki
logramov 50 kilometrov daleč. Videli so jih prihajati
iz puščave s trgovskim blagom iz daljne Azije. Jezus jo
omenja dvakrat, ko govori o »šivankinem ušesu«, skozi
katero bo šla kamela Mt 19,24; Mr 10,25; Lk 18,25), in
ko očita »slepim vodnikom«, da precejajo komarje in

požirajo kamele (Mt 18,24).
Na kmetijah so imeli, kot danes, perutnino: kokoši
in peteline, golobe, gosi in race – pa niti pegatk niti
puranov –, bili so pa tudi sredi Jeruzalema, kar je lah
ko žalostno ugotovil Peter tisto tragično noč, ko je
petelin trikrat zapel… Domača mačka, tako pogosta in
spoštovana v Egiptu, je bila v Palestini redka; biblična
hebrejščina nima niti izraza zanjo. Zato pa je mrgolelo
podgan, hišnih in poljskih miši. Kar zadeva psa, o kate
rem Sveto pismo govori več kot štiridesetkrat, to ni bila
domača žival, ki ji Zapad dovoljuje vstop v hišo, ampak
več ali manj križanec med šakalom in volkom, napol
divja, popadljiva in prestradana zver, ki je begala po
ulicah in prevzela službo smetarja, saj je žrla mrhovino
in drugo umazanijo. Evangelij pravi, da kruha psu niso
metali, kvečjemu so mu dovolili pobirati drobtine.

potepuški psi

Dati mu »svete stvari«, kot je rekel Jezus, bi bilo pravo
oskrunjenje.
To pa ne pomeni, da tudi ubogi psi ne bi imeli svo
jega mesta v Božjem načrtu. Vse živali, divje in domače,
je ustvaril Bog in pričujejo o njegovi moči, je rekel
Job (12,7-6). Nasprotno pa temu, kar je rečeno v 145.
psalmu in je naslov tega poglavja, vse živali niso bile
deležne enakega Božjega blagoslova. Toda vse mu dol
gujejo življenje in morajo poveličevati njegovo slavo,
kakor so jih povabili »trije mladeniči v ognjeni peči«, «,
celo kiti, ki so omenjeni v njihovi hvalnici, čeprav jih
sploh ni na obalah Kanaana.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

angel sproščenosti
»Če nimaš nič, imaš vse,« bi lahko opisali držo mo
drecev iz vseh verstev, vseh časov. Le tisti, ki svojega
srca ne navezuje na nič ustvarjenega, kdor lahko za
pusti to, na kar so drugi navezani, je zares svoboden.
Sproščenost, predanost (Bogu) je za mistike srednjega
veka pomembna beseda. Zlasti mojster Eckhart vedno
znova govori o predanosti. Predan je človek, ki je za
pustil svoj ego in se je izročil Bogu. Človek, ki se je
umiril v svojem srcu, ker se je sputil in potopil v božje
naročje. Sproščenost pomeni v mistiki osvobojenost
človeka od lastnega jaza, izpraznjenje vseh skrbi in
strahov v zvezi s samim seboj, da se v našem srcu lah
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ko rodi Bog, da moremo v svoji najgloblji notranjosti
spoznati svoje pravo bistvo, neponarejeno, pristno
jedro osebnosti. Sproščenost kot drža notranje svo
bode, notranjega miru, kot zdrav odmik od vsega, kar
k meni priteka od zunaj, kar me hoče obsesti ali me
posedovati, ni preprosto neka značajska drža. V njej
se moramo uriti. Da bi dosegel sproščenost, se moram
marsičemu odreči.
Najprej je tu svet, ki ga moram zapustiti. Tako govore
mistiki. Anton, puščavniški oče, je najprej zapustil vse
svoje imetje, da bi bil prost za življenje. Človek se mora
odreči navezanosti na imetje, na uspeh, na priznanje.
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Kajti kdor je navezan na nekaj zemeljskega, postane
odvisen. In odvisnost je v nasprotju s človekovim do
stojanstvom. Vse prepogosto smo odvisni od svojega
premoženja, od navad, od ljudi. Neki očak nam v staro
davni prispodobi pripoveduje, da moremo uživati le,
če se znamo omejevati. Otrok vidi steklen vrč poln
orehov. Seže vanj in jih hoče zgrabiti čim več naenkrat.
A stisnjene pesti ne more izvleči skozi ozko grlo vrča.
Orehe mora najprej izpustiti. Šele potem jih lahko
jemlje ven drugega za drugim in uživa.
Odpovedovanje ni asketsko dejanje, h kateremu bi
se morali mukoma
prisiliti. Nasprotno,
izvira iz hrepenenja
po notranji svobodi
in iz slutnje, da bo
naše življenje šele
tedaj zares rodovitno, ko bomo neod
visni in svobodni.
Ko nismo več od
visni od tega, kaj
drugi mislijo o nas
in kaj pričakujejo
od nas, ko nismo
več odvisni od pri
znanja in naklonje
nosti ljudi, tedaj se
povežemo s svojim
resničnim jazom.
Sproščenost pa terja tudi, da zapustim samega sebe.
Ne smem se oklepati samega sebe, niti svojih skrbi, niti
svojih strahov, niti svojih občutkov potrtosti. Mnogi
ljudje se oklepajo svojih ran. Ne morejo se ločiti od njih.
Uporabljajo jih kot obtožbo ljudi, ki so jih prizadeli. A s
tem konec konca zavračajo življenje. Zapustiti moramo
tudi svoje rane in prizadetost zaradi žalitev. Potrebuješ
angela sproščenosti, ki te bo uvedel v umetnost, da
zapustiš sebe in svojo preteklost, ki te bo poučil o
tem, da se lahko odmakneš od samega sebe, da boš
mogel stopiti malo nazaj in pogledati svoje življenje
z drugačnega zornega kota, z vidika, ki je onkraj tebe
samega. Kdor se je tako zapustil, se lahko sproščeno
odziva na razburljiva poročila medijev. Ta more spro
ščeno odgovarjati na kritiko in zavračanje. Ne zgrabi

ga panika ob vsaki kritiki. Ne čuti se ogroženega. Ne
boji se, da mu bo zmanjkalo tal pod nogami. Kajti zna
se odmakniti od vsega notranjega in zunanjega vrveža.
Ve, da ga drži angel sproščenosti, ki mu govori: »Obstaja
nekaj več kot mnenje, ki ga imajo drugi o tebi. Obstaja
nekaj več kot sta uspeh in ugled. Potôpi se v Boga. Tam
boš našel trden temelj. Od tam boš lahko sproščeno
gledal na vse, kar bo pritekalo k tebi.
Kdor je zapustil samega sebe, se lahko tudi spro
ščeno odziva na slabe novice. Sproščeno reagirati je
nekaj drugega kot obvladano sprejeti sporočilo o smrti
kakega človeka. Obvladanost je izraz notranje disci
pline. Četudi je obvladan človek notranje pretresen,
ne kaže svoje prizadetosti navzven. Ohrani svojo držo,
obvladuje samega sebe. Sproščenost pa ni samoobvla
dovanje. Sproščenemu človeku ni treba ohraniti drže,
ker ima drugačno stališče, ker slabe novice sploh ne
dosežejo njegove najgloblje notranjosti. Ker je zapustil
sebe in svojo predstavo, kako naj bi potekalo njegovo
življenje, ga nič ne more tako hitro spraviti iz tira. Angel
sproščenosti mu pomaga, da vse, kar vidi, opazuje iz
odmaknjenosti angela. To mu daje  notranjo svobodo
in širino.
Marsikdo se spusti v vroče razpravljanje. Meni, da je
po svoji vesti dolžan zastopati resnico. Angel sprošče
nosti v takih diskusijah pokaže, da resnica ni na ravni
pravih besed in dokazov, marveč na višji ravni. Resnica
pomeni skladnost, ujemanje z resničnostjo. To, kar
imamo za absolutno resnično, je pogosto izraz naših
lastnih projekcij. Ustvarjamo si podobe o resničnosti,
ustvarjamo si podobe o Bogu. Resnica sama je nepoj
mljiva. Ne da se je točno ujeti v besede. Kdor pozna
najglobljo resnico, se bo sproščeno spustil v pogovor,
ne resignirano, češ da resnice itak ne moremo spozna
ti, ampak z vednostjo, da je naše spoznanje vselej
relativno, da lahko vedno obstajajo različna stališča,
da je resnica najbrž nekje na sredini med stranema,
ki se prepirata.
Kot nasprotje preračunanemu mišljenju, ki je zave
rovano v svoj prav, je filozof Martin Heidegger postavil
sproščenost do stvari in odprtost za skrivnost: »Obe
uspevata le ob nenehnem srčnem mišljenju.«
Želim, naj ti angel sproščenosti pomaga, da pri
svojem mišljenju ne boš pretirano obremenjeval glave,
ampak da boš prisluhnil tudi srcu.

Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

bistvo Cerkve
Spoznali smo Pavlov odnos do predvelikonočnega
Jezusa. Odgovorili smo na vprašanje: kaj je Pavel vedel
o Jezusovem življenju, njegovih besedah, njegovem
trpljenju? Zdaj pa si je treba ogledati nauk svetega
Pavla o Cerkvi.
Začeti moramo z ugotovitvijo, da se se Cerkev v
grščini imenuje “ekklesía” (odtod italijanska “Chiesa”,
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francoska “Église” in španska “Iglesia”). Beseda izhaja
iz Stare zaveze in pomeni skupščino izraelskega ljud
stva, ki jo je sklical Bog. Posebno to velja za skupnost
na podnožju Sinaja. S to besedo je zdaj označena nova
skupnost tistih, ki verujejo v Kristusa in se počutijo
kot Božja skupnost, novi Božji sklic vseh ljudstev pre
denj. Beseda “ekklesía” se pojavlja samo pod peresom
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Pavla, ki je prvi pisec kakega krščanskega spisa. To se
zgodi v začetku Prvega pisma Tesaloničanom, kjer
se Pavel dobesedno obrača na »tesaloniško Cerkev«
(pozneje tudi na »laodikejsko Cerkev« v Kol 4,16). V
drugih Pismih govori o Božji Cerkvi, ki je v Korintu
(1 Kor 1,2; 2 Kor 1,1), ali Cerkvam,   ki so v Galatiji
(Gal 1,2). Očitno gre tukaj za posamezne Cerkve,
pravi pa tudi, da je preganjal »Božjo Cerkev«: ne neko
določeno krajevno skupnost, ampak »Božjo Cerkev«.
Tako vidimo, da ima beseda “Cerkev” več razsežnosti:
po eni strani pomeni Božje skupnosti na določenih
krajih (mesto, dežela, hiša), pomeni pa tudi vso Cerkev.
Tako vidimo, da “Božja Cerkev” ni samo skupek raznih
krajevnih Cerkva, ampak da so razne krajevne Cerkve
uresničevanje edine Božje Cerkve. Vse skupaj so “Božja
Cerkev”, ki je nad posameznimi krajevnimi Cerkvami
in s v njih izraža, uresničuje.
Važno je biti pozoren na to, da se beseda “Cerkev”
skoraj vedno pojavlja povezana z oznako “Božja”: to ni
neka človeška družba, rojena iz ideje ali skupnih kori
sti, ampak zbor, ki ga je sklical Bog. On jo je sklical, zato
je ena v vseh svojih uresničnjih. Enost Boga ustvarja
enost Cerkve na vseh krajih, kjer je. Pavel bo  pozneje,
v Pismu Efežanom, na široko obdelal pojem enosti
Cerkve, povezan s pojmom Božjega ljudstva, Izraela, ki
so ga preroki imeli za “Božjo nevesto”, ki je poklicana,
da bi živela poročni odnos z Njim. Pavel predstavlja
edino Božjo Cerkev kot “Kristusovo nevesto” v ljubezni,
ki je eno telo in en duh s Kristusom samim. Znano
je, da je bil mladi Pavel zagrizen nasprotnik novega
gibanja, ki ga je začela Kristusova Cerkev. Bil je njen
sovražnik, ker je v tem novem gibanju videl grožnjo
zvestobi tradiciji Božjega ljudstva, ki jo je oživljala
vera v edinega Boga.  Te vrste zvestoba se je izražala
predvsem v obrezi, v izpolnjevanju pravil za obredno
čistost, v vzdržnosti od nekaterih jedi, v spoštovanju
sobote. Izraelci so plačali to zvestobo s krvjo mučencev
v času Makabejcev, ko je helenistični režim hotel prisi
liti vsa ljudstva, da se prilagode edini helenistični
kulturi. Mnogi Izraelci so s krvjo branili Izraelu lastno
poslanstvo. Mučenci so z življenjem plačali istovetnost
svojega ljudstva, ki se je izražala s pomočjo teh prvin.
Po srečanju z vstalim Kristusom je Pavel razumel, da
kristjani niso izdajalci; nasprotno, v novem položaju
je Izraelov Bog po Kristusovem posredovanju razširil
svoj klic na vse narode in tako postal Bog vseh ljudstev.
Na ta način se je uresničevala zvestoba edinemu Bogu;
niso bila več potrebna razločevalna znamenj, ki so jih
uzakonili predpisi in posebne obveznosti, ker so bili
vsi, vsak v svoji različnosti, poklicani biti del edinega
Božjega ljudstva, “Božje Cerkve” v Kristusu.
V novem položaju pa je bila Pavlu takoj jasna ena
stvar: temeljna in ustanovna vrednost Kristusa in “be
sede”, ki Ga je oznanjala. Pavel se ni samo zavedal, da
ni mogoče postati kristjan s prisilo, ampak da je bil v
notranji razporeditvi nove skupnost osnovni dejavnik
neizogibno vezan na živo “besedo”, na oznanilo živega
Kristusa, v katerem se Bog odpira vsem ljudstvom in
jih združuje v eno Božje ljudstvo.  Značilno je, da Lu
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ka v Apostolskih delih uprablja večkrat, tudi v zvezi
s Pavlom, besedno zvezo “oznanjati besedo” (Apd
4,29.31; 8,25; 11,19; 13,46; 14,25;   16,6.32) z jasnim
namenom kar se da poudariti odločilen domet “be
sede” v oznanjevanju. V resnici je ta beseda sestavljena
iz Kristusovega križa in vstajenja, v katerem je Sveto
pismo dobilo uresničenje. Velikonočna skrivnost, ki je
izzvala preobrat njegovega življenja na cesti v Damask,
je naravno v središču Apostolovega pridiganja (prim.
1 Kor 2,2;15,14). Ta skrivnost, oznanjena v besedi, se
uresničuje v zakramentu krsta in evharistije in potem
postane stvarnost v krščanski ljubezni. Pavlovo evange
lizacijsko delo nima drugega namena kot vcepiti skup
nost vernih v Kristusa. Ta misel je v jezikovnem izvoru
besede ekklesía, ki ga je Pavel in z njim vse krščanstvo
raje uporabljalo kot besedo “sinagoga”: ne samo zato,
ker je ekklesía bolj ‘laična’ (izhaja namreč iz grškega
običaja političnega, ne zgolj verskega zbora), ampak
tudi ker neposredno vsebuje bolj teološko misel pokli
canosti od zunaj, torej ne preprosto zbrati se skupaj.
Vernike kliče Bog, ki zbira skupnost, svojo Cerkev.
V tem smislu lahko razumemo tudi izviren pojem,
ki je izključno pavlinski, namreč Cerkve kot “Kristuso
vega telesa”. Seveda pa je treba imeti pred očmi dve
razsežnosti tega pojma. Ena je sociološkega značaja,
po kateri je telo sestavljeno iz svojih sestavnih delov in
brez njih ne bi obstojalo. Ta razlaga se pojavi v Pismu
Rimljanom in Prvem pismu Korinčanom, kjer se Pavel
posluži podobe, ki je bila že v rimski sociologiji: pravi,
da je ljudstvo kakor telo z različnimi udi, od katerih
ima vsak svojo zadolžitev, toda vsi, tudi najmanjši in
navidez nepomembni so potrebni, da bi telo moglo
živeti in uresničiti svoje naloge. Temu primerno Apo
stol pripominja, da so v Cerkvi mnogi poklici: preroki,
apostoli, učitelji, preprosti ljudje, vsi pa poklicani vsak
dan živeti ljubezen, vsi potrebni za izgradnjo žive enote
tega duhovnega organizma. Druga razsežnost pa se
nanaša na telo Kristusa samega. Pavel trdi, da Cerkev ni
samo organizem, ampak postane resnično Kristusovo
telo v zakramentu evharistije, kjer vsi prejemamo
njegovo Telo in zares postajamo njegovo Telo. Tako
se uresničuje poročna skrivnost, ko vsi postanejo eno
samo telo in en sam duh v Kristusu. Resničnost gre tako
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daleč preko sociološke podobe in izraža svoje globoko
bistvo, to je edinost vseh krščenih v Kristusu, ki jih ima
Apostol za “eno” v Kristusu, prilagojene zakramentu
njegovega Telesa.
Pavel s temi besedami pokaže, da dobro ve in daje
vedeti tudi nam, da Cerkev ni njegova in da ni naša:
Cerkev je Kristusovo telo, je “Božja Cerkev”, »Božja
njiva in Božja zgradba… Božji tempelj« (1 Kor 3,9.165).
Ta zadnja oznaka je posebno zanimiva, ker pripisuje
tkivu medosebnih odnosov izraz, ki se običajno služil
za označevanje nekega fizičnega kraja, ki je veljal za sve
tega. Odnos med Cerkvijo in templjem zato dobi dve
novi razsežnosti. Po eni strani se na cerkveno skupnost
naobrača značaj izvzetosti in neomadeževanosti, ki je
bil lasten sveti zgradbi; po drugi strani pa je presežen
pojem tvarnega prostora in je vrednota prenešena na
resničnost neke žive verske skupnosti. Če so prej tem
plje imeli za kraje Božje navzočnosti, se sedaj ve in vidi,
da Bog ne živi v kamnitih zgradbah, ampak da je kraj
Božje navzočnosti v svetu živa skupnost vernikov.
Justin Stanovnik

Posebno razpravo bi zaslužila oznaka “Božje ljud
stvo”, ki pri Pavlu v glavnem označuje ljudstvo stare
zaveze in potem pogane, ki “niso bili ljudstvo”, pa so
tudi oni postali Božje ljudstvo zaradi svojega pristopa h
Kristusu po besedi in zakramentu. In končno še zadnji
odtenek. V Pismu Timoteju Pavel Cerkev označi kot
»Božjo hišo« (1 Tim 3,15). To je zares izvirna oznaka,
saj se nanaša na Cerkev kot na skupnostni ustroj, v kate
ri žive topli medosebni odnosi družinskega značaja.
Apostol nam pomaga vedno razumeti vedno globlje
skrivnost Cerkve v njenih različnih razsežnostih Božje
skupnosti v svetu. To je veličina Cerkve in veličina naše
ga poklica: smo Božji tempelj v svetu, kraj, kjer Bog
resnično stanuje, in smo istočasno skupnost, družina
Boga, ki je ljubezen. Kot družina in Božja hiša moramo
v svetu uresničiti Božjo ljubezen in biti z močjo, ki
prihaja iz vere, kraj in znamenje njegove navzočnosti.
Prosimo Gospoda, naj nam da biti vedno bolj njegova
Cerkev, njegovo Telo, kraj navzočnosti njegove ljubezni
v tem našem svetu in naši zgodovini.

slovenski duhovnik
duhovnikova odgovornost za domovino

V mesecu novih maš bo to razmišljanje kaj primerno
Ko ti rečejo, da govôri o duhovniku, si rečeš: »Nič
lažjega«, a vidiš, da moraš že po kratkem premisleku
dodati: »Pa tudi nič težjega«. Zakaj slovenski duhovnik
nikoli ni bil samo sacerdos – izvrševalec obrednih
kretenj in svetih dejanj in pastir božjega ljudstva –,
ampak tudi vodnik svojega naroda skozi zgodovino.
Ko je nekoč kmečki fant prišel v mestne šole, se je
hkrati zavedel dveh stvari: da je Slovenec in da pripada
narodu, ki nima vodstva. Iz tega spoznanja je zrastla
zavest slovenskega duhovnika, ki jo je za vse izrazil
Ivan Trinko Zamejski s temi verzi: Kje si zemlja rodna
/ zemlja bedna, mala, / ki te milost božja / meni v last
je dala?

“Vélika normalnost”
Iz teh besed diha odgovornost za zemljo in ljudi
na zemlji – z eno besedo: za domovino. V središču
duhovnikovega samozavedanja je stalo poslanstvo ali
poklicanost – zavest, da je postavljen za oskrbnika. To
ne velja samo za velika imena, za Slomška, za Kreka,
za Jegliča; za Lampete, za Kalane, za Ušeničnike, za
Finžgarje, to je nosil v sebi vsak od njih.
Iz te skrbi, ki je bila tudi skrb za narod, je duhovnik
ustvarjal predvsem jezik, ki je postal politična forma
njegovega obstajanja. Ustvarjal ga je v skladu s svojo
krščansko in katoliško obveščenostjo, kar z drugimi
besedami pomeni, da mu je vdahnil duha univerzalne
kulture. Trubar jezika ni ustvarjal, ampak je že ustvar
jenega uporabil za oznanjevanje – v knjigi, ki je tedaj
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nastala. Prešeren ni ustvarjalec jezikovnega materiala,
njegova genialnost je v tem, da je ustvaril vrhunsko poe
zijo iz najdene jezikovne snovi – tako vrhunsko, kakor
da ne bi bila začetno umetnostno dejanje, ampak bi iz
nje izdelovali poezijo že tisoč let.
Ko je arhitekt Boris Podrecca v govoru, ki ga je imel
na eni od Prešernovih proslav, iskal, kako bi z eno bese
do označil pesništvo dr. Franceta Prešerna, je nazadnje
našel besedo “vélika normalnost”. Iz jezika, ki ga je iz
največjih besed, ki jih pozna krščanska civilizacija, za
svoje ljudi izdeloval slovenski duhovnik, je pesnik, ko
je končno prišel, ko se je končno rodil, izdelal sublimni
pesniški spomenik – monumentum, bi rekel Horac,
višji od piramid, trajnejši od brona – spomenik, ki mu,
potem ko smo si ga ogledali tisočkrat, ne moremo reči
drugače kot “vélika normalnost”.

Duhovnika ob breznu
Vsi, ki smo prišli iz petdesetletnega totalitarnega
pokrova, dobro vemo, zelo, zelo dobro vemo, da spada
normalnost med največje besede evropskega idioma.
Naj vam povem neko zgodbo, da boste vedeli, kako ta
reč gre.
Ko je vlak z domobranskimi ranjenci 9. maja 1945
obtičal pred Lescami med partizanskimi zasedami, so
vsi, ki so mogli hoditi, vlak zapustili. S sto dvajsetimi
ranjenci, ki se niso mogli premikati, je ostalo samo šest
deklet, dva bogoslovca in nekdanji žužemberški kaplan
Janez Jenko. Ker je leta 1942 doživel boljševiški teror
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na Dolenjskem, je vedel, kaj ga čaka. Februarja 1946 ga
je še nekdo videl, potem pa so ga partizani pokončali.
Ne vemo, kako in kje, nobeden od tistih strahopetcev
ni imel toliko poguma, da bi kdaj povedal. Zato nihče
zanj ne ve; nihče ne ve, kako visoko se je s
svojim dejanjem ta duhovnik dvignil.
Danes, v času preveličanih veličin,
nihče ne ve za to monumentalno
velikost.
A ta zgodba ima nadaljevan
je. V noči na 25. junij leta
1945 so na dvorišču Ozne na
Poljanskem nasipu nakladali
tiste ranjence. Bilo jih je
oseminosemdeset in nihče
se ni mogel premikati. Kako
je to bilo videti, si seveda ne
moremo predstavljati. Zju
traj, ko se je svitalo, so tisti
avtobus – v resnici sta morala
biti dva – videli v vasi Rakitnica,
ki je v bližini brezna Pri konfinu,
kamor so tiste uboge ljudi zmetali,
nekatere verjetno še žive. Tam je neka
ženska, ki je nekaj ur za tem šla v Glažuto,
videla še dogorevajoče ognje in invalidske opor
nice.
Pred tremi leti so tistih oseminosemdeset okostij
dvignili iz brezna. In kaj se je tedaj zgodilo? Kako so
se Slovenci na ta dogodek odzvali? Kaj je storil pesnik?
Pesnik je napisal tragedijo o lipicancih. V njej nastopa
tudi Josip Broz, imenovan Tito, ki obtožuje sedanjo
slovensko oblast, kako grobo ravna s temi plemenitimi
konji. In kaj je storil prerok? Prerok se je udeležil
premiere tragedije o lipicancih in s tem pokazal svojo
zgroženost. Ne pesnik in ne prerok nista imela kaj po
vedati o tem, kar je razkrilo brezno Pri konfinu.
Samo župnik iz Dolenje vasi in dekan iz Ribnice
sta zbrala nekaj ljudi, da so nad kostmi, ki so ležale
razvrščene ob breznu, zmolili obredne molitve, preden
so jih prenesli v muzejske deponije. Ne mine teden,
da ne bi kdo od umetnikov ene ali druge vrste dobil
kake nagrade, ali pa da se javnost vsaj ne bi razveselila,
da jih imamo – s slavilnimi zapisi ali eseji, ki skušajo
tudi preprostejšim dušam razložiti, kaj nam hočejo
povedati. Imamo akademijo znanosti in umetnosti,
a njeni člani so še naprej mirno hodili po mesečne
apanaže in ranjenci, ki jih je brezno Pri konfinu vrnilo
živim, da o njih kaj rečejo, niso vznemirjali njihovega
znanstvenega miru.
Malo prej smo govorili, kako pomembna je normal
nost, izražena v nomosu izhodiščnih aksiomov civili
zacije. Dva katoliška duhovnika sta, zaradi ustanove,
ki ji pripadata, pa tudi zaradi kulture srca, ki sta si
jo privzgojila, stopila do tistega brezna in ostankom
neskončno žaljenih in nepredstavljivo izmučenih ljudi
izkazala dolžno spoštovanje.
Morda bi se ob tem lahko spet zavedeli in rekli, da
izgubljamo nekaj tako dragocenega, kot je normalnost.
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Odnos do države
Ena od nenormalnosti, v katero zapadamo, je tudi
naš odnos do države. Še dvajset let ni stara ta, ki jo
imamo, pa ravnamo z njo, kot da ne bi bila naša.
Pomislite: država, ki je naša lastna hiša, ki
nas varuje, da nismo mokri in da nas
ne zebe! Kako to, da nimamo več
osnovne pameti? Kje smo jo izgu
bili ali kdo nam jo je vzel? Eni
to državo sovražijo, eni je ne
marajo, eni jo imajo sicer radi,
a ne dovolj. Sovražijo jo tisti,
ki jih – takšna kakor sedaj
je – nenehno spominja na
njihov zgodovinski poraz
– na to, da jih je zgodovina
kot predrzne vsiljivce odslo
vila. Zato ne morejo, da je ne
bi sovražili. Za postboljševike
je država samo toliko vredna,
kolikor je v njihovih rokah, da
preko nje obvladajo družbo. Kot
orodje, samo kot orodje. Ali niso
šli v revolucijo s teorijo, da je država
instrument nasilja?
Nekateri države ne marajo, ker jih novolevičar
ski mediji vsak dan prepričujejo, da je ni mogoče imeti
rad. Katoličani jo imamo sicer radi, a premalo. Zakaj
pa ne obnavljamo svoje politične substance, da bi
imeli koga, ki bi vedel, kako je treba z njo ravnati? Ali
ste že kdaj slišali, da bi nas kdo k temu poklical? Ali
nam je že kdaj kdo povedal, da je to nekaj, kar izhaja
iz naše duhovne obveščenosti? Tako misliti o državi
in tako ravnati z njo, se pravi igrati se z zgodovino. Saj
menda ne boste rekli, da pretiravam! Postboljševiški
novolevičarji samo še krščanstvo in katoliško Cerkev
sovražijo bolj kot državo.
Včasih nanese, da sem, tako rekoč zaradi službenih
dolžnosti, pri nedeljski maši kje na deželi. Stojim pod
korom in poslušam pridigarja. Potem pa se ozrem po
ljudeh v klopeh in pomislim: Ali sploh veste, kakšnega
človeka imate? Nekoliko vem, kaj je jezik in kdaj kdo
dobro govori, in si, ne brez ganjenosti, rečem: Ali sploh
veste, kakšnega človeka imate? Dobro je, še ob tem po
mislim, da imajo ljudje kam iti enkrat na teden, da se
spet in ponovno sestavijo; da se ob Jezusovih evangeli
jih in nesmrtnih Pavlovih pismih spet zagledajo v tem,
kar so – da vidijo, da so še celi in da so še ljudje.
Spomnimo se, da govorimo o slovenskem duhovni
ku. Ko se kdaj peljem skozi kako vas v kateri od sloven
skih dolin, pomislim: Bolj kot od zdravnika ali koga
drugega, bolj celo kot od učitelja, sta podoba te vasi in
te doline odvisni od duhovnika, ki bedi nad njima. Tudi
če njegovo ime ne stoji na družbenih lestvicah najvišje,
je on tisti, ki zagotavlja, da stojita vas in dolina. Ali mu
kdo to kdaj pove? Ali mu kdo to kdaj pove tako jasno,
da nikoli v njem ne bodo nehale vstajati besede, ki jih
je zapisal Ivan Trinko Zamejski: Kje si zemlja rodna /
zemlja bedna, mala, / ki te milost božja / meni v last
je dala?
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naša kultura
Silvester Čuk

LOJZE MAV
21. junija 1898 – 23. julija 1977

»Ni ga skladatelja pri nas, ki bi tako široko ‘pokrival’ vsa področja cerkvene pesmi; vse
od njene vsebinske naravnanosti v bogoslužno dogajanje cerkvenega leta, do široke uporabe
vseh uveljavljenih pevskih zasedb,« je zapisal skladatelj Jože Trošt ob stoletnici rojstva skla
datelja Lojzeta Mava. »Pri Mavu najdemo vse: prvovrstne božične, postne in velikonočne pesmi,
odlične Marijine, obdobne in praznične skladbe. Premore tako latinske kot slovenske maše, ki
jih je pisal že davno pred koncilsko prenovo. Ima pesmi vseh vrst: lahke za podeželske zbore,
kot tudi reprezentančno mogočne, ki lahko brez zadrege zastopajo našo pesem kjerkoli zunaj
domovine.« Vernim ljudem se je izredno priljubila njegova pesem Marija, Mati moja, ki so jo iz
hvaležnega srca peli vsi ob njegovem pogrebu. V melodiji te pesmi, ki jo – pogosto s solznimi
očmi – pojemo ob sklepu raznih cerkvenih slovesnosti in ob pogrebih, je Lojze Mav povedal
nebeški Materi, kako rad jo ima.

»Bojim se jaz zlata,
ponižne strune prosim te«
»Mile pesmi, kjer se izraža mehka otožnost in
hrepenenje po odrešenju, so lahko privrele samo iz
zelo čistega srca, iz otro
škega srca. Tako je bilo
srce Lojzeta Mava,« je ob
njegovem pogrebu na
ljubljanskih Žalah 25.
julija 1977 dejal dr. Franc
Rode, tedanji predstoj
nik slovenskih lazaris
tov, kasneje ljubljanski
nadškof in metropolit
ter sedanji kardinal, skla
dateljev rojak.
Lojze (uradno Aloj
zij) Mav se je rodil 21.
junija 1898 v “mežnariji”
v Grobljah pri Domžalah
očetu Francu in Mariji
roj. Sirnik. Kot dijak Ško
fijske klasične gimnazije
v Šentvidu nad Ljubljano
je leta 1919 opravil “voj
no maturo”, ker je bil proti koncu prve svetovne vojske
vpoklican na fronto, s katere se je vrnil ranjen. Vpisal
se je na teološko fakulteto novoustanovljene Univerze
v Ljubljani. Po prvem letu študija je leta 1920 vstopil
v Misijonsko družbo (k lazaristom), ki je imela svojo
hišo v Grobljah. Po noviciatu je nadaljeval bogoslovni
študij in 29. junija 1924 ga je tedanji ljubljanski škfo
Anton B. Jeglič posvetil v duhovnika. Na dan nove maše
v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani, 30. junija 1924,
je na spominsko podobico zapisal molitev: »Ne zlatih
strun, Gospod, le dno mi pravo daj; preveč je drugih
strun povsod, a (čisto) vse brez dna: napuh duha, za
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vist srca, strast in blesk ter grešna tla. Ne takih strun,
Gospod, bojim se jaz zlata; ponižne strune prosim Te
vrh čistega srca.«
Po novi maši je nastopil prvo službo pri sv. Jožefu
v Celju. Ljudje so ga vzljubili kot dobrega pridigarja
in vnetega spovednika. Po šestih letih delovanja v Slo
veniji so ga predstojniki poslali na Čukarico v Beograd.
Tam je prišlo do nesporazuma z vodstvom Misijonske
družbe lazaristov, ki je preobrnil njegovo življenje.

Biseri, porojeni iz trpljenja
Po nedožnem obsojeni Lojze Mav je po prestani
kazni leta 1938 prišel v Ljubljano in prevzel službo
organista na frančiškanskem koru, kjer je pomagal
br. Kaniziju Friclju. Dokler so mu moči dopuščale, je
bil organist in dirigent v župnijski cerkvi Marijinega
oznanjenja v Ljubljani. V teh letih trpljenja je ustvaril
nekaj najlepših pesmi, med njimi že omenjeno “Marija,
Mati moja”. Za mnoge pesmi je sestavil tudi besedilo
(Zvonovi so zopet zapeli, Sveti Jožef naš čolnič vesla,
Bodi nam pozdravljena). Zaradi zglednega življenja
in predanosti cerkvni službi mu je škof Anton Vovk
od Svetega sedeža izposloval, da je ponovno smel
maševati, sicer le zasebno v samostanski kapeli. Pri tem
postopku je na prošnjo tedanjega koprskega stolnega
župnika p. Engelharda Štucina posredoval dr. Jakob
Ukmar iz Trsta, osebni prijatelj papeža Janeza XXIII.
Svojo drugo “novo mašo” je Lojze Mav daroval na
praznik Brezmadežne, 8. decembra 1959. Kmalu zatem
je bil sprejet med kler ljubljanske škofije. Bil je otroško
srečen. Tisti, ki so ga osebno poznali, pričujejo, da je
bil kljub vsem udarcem otroško igrive narave. »Koliko
lepih in na moč šaljivih uric smo mladi doživeli v nje
govi družbi« (Marjan Ribič). Ko je služboval v Celju,
je poročil svojega brata Franca, ki je živel na rojstnem
domu in je imel družino s trinajstimi otroki. Stric Lojze
je rad prihajal k njim in njegovi nečaki so ob stoletnici
njegovega rojstva odkrili nekaj lepih spominov nanj.
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Pri igri jih je učil, da morajo znati tudi mirno izgubljati;
za Miklavža jim je podaril lastnoročno izdelane igrače.
»Nikoli ne bom pozabila, kako je stric jokal, ko smo
poslušali njegove pesmi,« se spominja nečakinja.

»Marija, naj umrem v ljubezni tvoji«
Ko ga je proti koncu življenja v njegovi sobici pri
frančiškanih obiskal skladatelj Jože Trošt, mu je Lojze
Mav pripovedoval, kako je sam komponiral. »Ko ga je
‘prijelo’, je skladbo naredil v eni sapi, nekako instink
tivno in brez kakšnega globljega razmišljanja. Tako
nastale skladbe so po njegovem mnenju najboljše.«
Priznani skladatelj Matija Tomc se sprašuje, kako to, da
so Mavove pesmi, posebej še Marijine, tako prirasle k
srcu pevcev, ko vendar ni imel kake posebne glasbene
izobrazbe. Sam odgovarja: »Melodije so mu kar privrele
iz srca, zato bi lahko rekli, da je komponiral bolj s srcem
kot z glavo. Te vrste njegovih skladb so imele in imajo
največ odmeva pri ljudeh.«

O zadnjih letih življenja Lojzeta Mava pripoveduje
njegova nečakinja: »Septembra 1974 je pri vratih fran
čiškanske cerkve zaradi možganske kapi omahnil.
Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ne
bo mogel več hoditi. Od tam so ga domov v Groblje
vzeli naš brat, sestri in naši starši, ki so takrat še bili
doma, in so skupaj skrbeli za strica. mama je tudi tri
krat na teden hodila peš k maši v Domžale in od tam s
pooblastilom župnika prinesla stricu sveto obhajilo…
Njegovo stanje se je še poslabšalo in junija 1975 so ga
vzeli lazaristi v svojo hišo, kjer so mu stregle sestre
usmiljenke. Ponj sta prišla predstojnik slovenskih
lazaristov dr. Franc Rode in dr. Anton Štrukelj. Hvala
Bogu in vsem, ki so pomagali, da je stric 23. julija 1977
zaspal v Božjem miru.«
Ob odprtem grobu so mu zapeli njegovo pesem:
»Ob koncu pa, Marija, / naj umrem v ljubezni tvoji, /
končani bodo boji, / pri tebi bom doma.«

islam
Ambrož Kodelja

Turčija, islam in Evropska unija
Glede vprašanja, ali naj Turčija vstopi v EU ali ne,
so mnenja še vedno deljena. Čeprav se je odločitev že
nagnila v prid Turčije, nasprotnike pristopa Turčije v
EU še vedno zmerjajo s turkofobi, “križarji”, islamofobi
in podobnimi žaljivkami, to pa predvsem zato, ker si
upajo odkrito povedati, da je v tej državi marsikaj dru
gače, kot se o njej govori.
Vsi, ki zagovarjajo turški laični fundamentalizem,
to je nazor, ki zahteva, da se dosledno držijo načela
islama, govorijo, kako je Turčija laična država, čeprav
gotovo skoraj vsi vedo, da to za Turčijo ne velja. Res je,
da so Turki sprejeli pojem LAIČNOST in ga na veliko
uporabljajo, še zlasti ko pišejo in govorijo po Evropi
na najrazličnejših konferencah in simpozijih, niso pa
sprejeli vsebine, ki jo ima ta beseda v evropski ali kaki
drugi civilizirani kulturi.
V Turčiji plačuje država vse imame (verske usluž
bence) uradnih mošej, ti pa oznanjajo islam po navodi
lih Dyaneta, to je Direkcije za verske zadeve, tako da
država in sunitski islam nista samo povezana, ampak
tudi delujeta skupaj. Islamizacija državnih struktur se
je začela krepiti pod krinko nacionalizma v zadnjih
tridesetih letih, saj se sunizem prikazuje kot prvina
turške nacionalne identitete. Zato imajo suniti vse, ki
so drugače verni, za tujce v Turčiji.
Za tiste, ki manj poznate islam, pripomnimo: suniti
so tisti pripadniki muslimanske vere, ki priznavajo po
leg korana tudi suno (nekakšno ustno izročilo), to je
nenapisane nauke preroka Mohameda in prvih štirih
kalifov. Šiiti se zavzemajo za dobesedno razlago korana.
Alevi so v teologiji in morali zelo strogi, poudarjajo po
trebo po čisti vesti pred molitvijo in potrebo po dobrih
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delih, ki dopolnjujejo vero. Imajo več ločin, njihov nauk
se je pa zelo malo spremenil.

Od leta 1985 je v šolah obvezen sunitski verouk.
Oproščeni so ga samo člani nemuslimanskih verstev,
ne pa alevi in šiiti, torej nesunitski muslimani. Zani
miva je številčna sestava turških muslimanov: 48
milijonov je sunitov in sunitski islam ima dejansko
položaj državne vere, po številu so za njimi alevi, ki jih
je 18 milijonov, šiitov pa le še 2 milijona. Z islamskimi
manjšinami, torej s šiiti in alevi ravna Turčija enako
kot večina islamskih držav – so brez pravic in jih prega
njajo. Kristjanov najrazličnejših Cerkva je okrog sto
tisoč in veljajo za tujce. Vsi poznamo turški genocid
nad Armenci leta 1915, ki je zahteval milijon in pol
življenj, pa še grško-turško vojsko leta 1923, po kateri
se je moralo odseliti nad milijon in pol pravoslavnih
Grkov. Zadnji dve desetletji se je odselilo na tisoče
kristjanov – odšli so na Zahod. Pustili so vse, samo da
so si rešili življenje. Pomembno je tudi vedeti, da danes
v Turčiji krščanske skupnosti nimajo nobenih pravic,
ker jih zakonodaja ne ščiti. Zato ne morejo popravlja
ti svojih cerkva, ne dovolijo jim, da bi imeli zavode
za vzgojo domačih duhovnikov, država se vmešava v
upravljanje skromnih cerkvenih fondov in končno so
celo pod policijskim nadzorom. Rimokatoličanov in
judov je trenutno v Turčiji okrog 25.000.
Verska svoboda je v Turčiji pod velikim vprašajem,
saj država podpira samo muslimansko skupnost suni
tov, ne podpira pa drugih dveh islamskih skupnosti
šiitov in alevov, kot tudi ne krščanske in judovske
skupnosti. Vse te zatirane verske skupnosti upajo,
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da se bo z vstopom Turčije v EU njihovo stanje
izboljšalo. Zavedajo pa se, da bi se lahko dogodilo,
da bi v tako imenovanem pridružitvenem času, ko
bi Turčija postala članica EU, za čas pa naj bi tra
jal približno deset let, te verske skupnosti počasi
izginile in bi Turčija prišla v EU očiščena vsega, kar

ne spada v sunitski islam.
Evropske ustanove, ki nadzirajo človekove pravice,
so v Turčiji zatajile. Ob vsem obilju besed in obljub Ev
ropi, ki jih Turčija stalno ponavlja, te ogrožene verske
skupnosti, kot trenutno kaže, lahko računajo, da bodo
obstale samo še po Božjem čudežu.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

par živih škornjev
V mojem misijonskem delu je tako, da te včasih ne
nadoma kličejo na pomoč. Kraj, kamor te kličejo, je
večkrat odmaknjen od lahko dostopnih prometnih žil.
To pomeni, da ni težko iti odnosno peljati se iz dobro
organiziranega Tokia. Ampak samo do tistih večjih
krajev, ki so tudi dobro organizirani. Pod “dobro orga
nizacijo” razumemo tukaj pri nas celodneven dostop
do vlakov in avtobusov. Do bolj oddaljenih krajev je
večkrat na razpolago taksi, a ni poceni. In tudi ni zme
raj na razpolago. Poseben problem je sobota: število
potnikov naraste, število taksijev pa ne.
In na takšno soboto so me prosili za pomoč v pokra
jini (zapisano po naše) Jamanaši. Ta je najbolj znana
po gori Fudži in po peterih jezerih, raztresenih okoli
nje. Ne pretiravam, če rečem, da so raztresena; vznožje
gore Fudži je nekakšen krog, “dolg” 100 kilometrov.
Okrog nad 3.000 metrov visoke Fudži se vrstijo plano
te, manjše gore, griči, gozdovi, hribi, doline. Tlakovane
ceste povezujejo večje ali turistično važnejše kraje;
kjer jih ni, so na razpolago steze. V snegu ali dežju te
ponavadi pridejo pričakat na cesto.
Toda tisto soboto ni bilo ne snega ne dežja. Lepo
vreme me spremi do avtobusa; je cenejši od vlaka, ni
pa enako hiter. Ker smer, v katero potujem, sovpada
z znano turistično smerjo k jezerom okrog Fudži, je
avtobus na razpolago večkrat na dan – do določenega
turističnega kraja. Okrog dveh popoldne je, in v zgod
njem poletnem sijaju. Kraj je poln borov. Med vejami
se tu in tam zasveti z rahlim snegom pokrita gora
Fudži. Zrak je svež. Lačen sem; za poceni kosilo še ni
prepozno. V velikih mestih, pa tudi v dobro obiskanih
turističnih krajih se pozno popoldne cena jedem zviša.
Vem, da me bodo tam, kamor so me povabili, zvečer
pogostili. Zadovoljim se z japonskimi rezanci. So ena
najbolj priljubljenih jedi po celi Japonski. Nudijo jih
pod različnimi imeni (in cenami). Naj vam tukaj zau
pam, da sem si jih osvojil z naslednjimi kategorijami:
najbolj tanki, najbolj debeli, in tisti vmes. In če sem v
kakšni restavraciji v zadregi, se ozrem po mizah v bli
žini in rečem natakarjo (odnosno češče natakarici, ki
jo zmeraj zanima tujčev obraz): »Onádži móno onegáj
šimás!« kar pomeni: »Prosim, enako jed!« In roko izteg
nem v določeno smer. Zanimivo: Japonci ne iztegajo
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radi prsta ali prstov. Posnemam jih.
V avtobusnem centru se pozanimam za zvezo za
napej. Moja japonščina – ki je brez akcenta zaradi
mojega slovenskega porekla – mi pri tem pomaga. Z
angleško govorečimi tujci se angleško govoreči Japonci
navadno sporazumejo z besedami, ki so v turističnih
dvojezičnih priročnikih. Pri tem igra beseda “taksi”
pomembno mednarodno vlogo. Mene so razumeli
drugače: sočutno so me gledali, ko sem jim odkril
kraj, kamor moram, in omejeno vsoto jenov – kljub
mojemu nejaponskemu obrazu. Takoj smo si bili edini;
drug drugega smo doumeli. V zrak je vdrla simpatija.
Kar dva uslužbenca študirata zemljevid. Strinjata se, da
bom moral še malce počakati na pravi avtobus. Toda
ta me lahko pripelje le do določene točke. Naprej mo
ram peš. Druge rešitve ni, in ta je obenem najcenejša.
Usedem se na klop pred krajevno železniško postajo.
Tukaj je zbirna točka avtobusov. Čakanje se mi ne
zdi dolgočasno: še nisem zmolil vseh desetk rožnega
venca, polnih slikovitih svetih dogodkov.
In zdaj sedim v avtobusu ob oknu, kjer se mi pred
stavljajo različni kraji pisane pokrajine. Ne vem, zakaj
nekateri potniki raje berejo časopis ali knjigo. Morda
so prepričani, da se kraji ne spreminjajo. Menim, da se
v tem mišljenju motijo. Če se kraji res ne spreminjajo,
se pa spreminjajo naša čustva in občutje. Z navidez ne
spremenjeno pokrajino se spreminjajoča čustva lahko
zlijejo v novo, morda lepše doživetje kot doslej.
Ob veliki cesti izstopim. Za trenutek postojim, da
lahko prijaznemu šoferju zamahnem z roko v pozdrav.
Še nekaj drugih vozil se pomika po cesti, a čim dalje
se od nje odmikam, tem manj je ropota. Potem je čisto
tiho. Sonce zahaja za gorami na obzorju, počasi se tem
ni. A dovolj svetlobe je, da jo mahnem med njivami
in kočami tu in tam v – kakor se mi zdi – pravo smer.
Šofer mi jo je tudi opisal: preden se znajdem čisto med
njivami in polji, da bom na trdni podeželski cesti.
Zgodnjemu poletnemu soncu se nič ne mudi do
mov. Naenkrat začujem nenvadno globok ropot, cesta,
po kateri hodim, se mi zdi malce pijana, kot da jo neka
sila vleče naenkrat sem in tja. Potres! Malce se umiri,
potem pa spet hoče z vso silo na površje, a nekaj ga
potisne nazaj. Ne premaknem se, ker v moji bližini ni
2009 – AM – JULIJ

ničesar, kar bi mi lahko padlo na glavo. Gledam cesto:
včasih se ob potresu odpro globine, ki z naslednjim
sunkom od spodaj požro vase vse, kar je med prvimi
sunki padlo vanje. Daleč proč začujem sireno gasil
skega avta. Malce proč od ceste je visok bor in v njem se
oglasijo ptički. Zdi se mi, da je to dobro znamenje in da
je varno nadaljevati pot. Ob cesti je zmeraj več njiv.
Ustavim se. Dva škornja štrlita iz napol zasute jame
– in se premikata. En del jame so sami kamni. Kar ne
morem se spraviti do tega, da bi pogledal v jamo, a
moram, če hočem rešiti človeka, ki je  najbrž zakopan
pod kamni in prstjo. Za sabo zaslišim na cesti motor
tovornega avta. Menim, da bo šel mimo. Zagrabim en
škorenj in ga skušam izvleči.
»Pomagal vam bom,« se oglasi moški glas za mano.
Ozrem se. Po obleki sodeč je šofer tovornjaka.
»Lepo prosim,« odgovorim.
Držim škorenj, ki se rahlo premika, mladi šofer ob
meni pa seže po drugem škornju. Naenkrat se skloni
nad jamo:

»Na škornjih je skala, pod skalo pa – živa kača. Tista
zeleno-modra.«
»Aodájšo?«
Pokima: »Poskusiva dvigniti skalo, ki tišči kačo v ja
mo,« svetuje. Potem reče: »Čakajte – imam v tovornjaku
vrv – za roke je skala pretežka.«
Gre po vrv, jo ovije okrog skale in skupno vlečeva.
Previdno, da ne zdrkne nazaj v jamo in morda zmečka
kačo (ni strupena; človeka se izogiba, kmetom pa
lovi podgane in miši po njivah in poljih). Ko kamen
izvlečeva, mladi šofer išče sledove krvi.
»Najbrž ni do krvi ranjena,« z zadovoljstvom ugo
tovi.
»Prisrčna hvala, gospod!« se mu zahvalim. Uporabim
japonsko besedo, ki je blizu slovenskemu “Boglonaj”,
čeprav je bolj slutnja kot jasna zavest, da gre za Božjo
pomoč. Škornja pustim, kjer sta; morda bosta kači
pomagala, da se po njih vzpne na cesto. Odnosno na
rob ceste, kjer navadno preži na nič hudega sluteče
miši.

KITAJSKA
potres v Sečuanu –
vlada prepoveduje preiskave

težko dobe denar in pomoč pri bankah in tradicional
nih denarnih ustanovah. Agencija Misna.

Čengdu, 24. aprila 2009 – V potresu 12. maja 2008
je umrlo pod ruševinami šol okrog 10.000 učencev.
Sečuanska vlada je prepovedala kakršno koli preiskavo
vzrokov, zaradi katerih so se šole zrušile, kar je seveda
hud udarec za družine umrlih šolarjev. Leto dni po
potresu še ni niti seznama vseh žrtev. Vlada skuša s
svojo prepovedjo ščititi krajevne partijske oblastnike,
ki so pokradli večino denarja za gradnjo šol tako, da so
kupovali malo ali nič vreden gradbeni material zanje.
Korupcija se širi na vsakem koraku, izgovor, češ da cen
tralna vlada v Beijingu ni obveščena, pa je prazen, saj s
v totalitarnih sistemih nič ne zgodi brez vsaj molčeče
odobritve vladnega vrha. Agencija Asia News.

Misijonar Janko Kosmač, ki deluje na Slonokoščeni
obali, se je oglasil s par vrsticami. Pisal je, da je bil lan
sko leto na dopustu in se je oglasil v Misijonski pisarni
v Ljubljani, kjer je dobil dar za vse tri misijonarje. Piše,
da je prav, da tja pošiljamo našo pomoč, ker gre vsako
leto drug na dopust in se ustavi v Ljubljani. Letos je na
vrsti misijonar Pavel Bajec. Nekaj let je delal z njimi tudi
duhovnik Sandi Skapin, katerega je prosil g. škof Pirih,
naj pride domov, kjer je več župnij brez duhovnika.
Lansko poletje je odšel in ga zelo pogrešajo. Na lanski
veliki petek je nenadoma odšel v večnost njihov škof in
so bili kar dolgo brez škofa. Vsem nam, ki sodelujemo
pri misijonskem delu, želi v imenu vseh treh, da lepo
preživimo vse Gospodove praznike ter molimo drug
za drugega! Hvaležni Janko Kosmač.
Misijonar p. Vladimir Kos, ki deluje v Tokiu na
Japonskem, se je tudi oglasil z željo, naj nas blagoslovi
vstali Zveličar, kar bo tudi ponovil pri sveti maši. Naj
nas krepi velikonočno veselje vse leto, tudi takrat, ko
se bodo razgrnili oblaki vsakdanjika, ki so včasih sivi
ali celo črni. Prisrčen pozdrav želi vsem sodelujočim
vdani in hvaležni Vladimir Kos.
Iz Argentine se je oglasil duhovnik France Urbanija,
ki se zahvaljuje za vse podpise z januarskega sestanka.
Piše, da je bilo velikonočno praznovanje številno in
versko razpoloženje veselo. V najbolj revnem predelu
njegove župnije je postavil kapelo-majhno cerkvico,
ki druži prebivalce tistega kraja, ki so zelo veseli in
sodelujejo. Vsem misijonskim prijateljem želi obilo
milosti in blagoslova ter lepo vse pozdravlja hvaležni
France Urbanija.
V imenu vseh sodelujočih prav iskren misijonski
pozdrav!
Marica Lavriša

GAZA
pomoč najpotrebnejšim
Rim, 5. maja 2009 – Že dva dni so na razpolago
24.600 družinam v Gazi fondi, ki jih je zagotovila
italijanska vlada, čeprav je bilo nekaj zamude zaradi
kontrol, ki so jih izvajale izraelske oblasti. Pomoči
bodo deležne družinske skupnosti, ki so v okolici Gaze
najbolj prizadete. Vsake tri mesece bodo dobil pro
tivrednost okrog 260 evrov kot pomoč za preživetje,
kar v njihovih razmerah ni malo. Agencija Misna.

AFRIKA
pomoč Francije
Pariz, 5. maja 2009 – Državno tajništvo za sode
lovanje je predstavilo investicijski fond, ki je namenjen
afriškim družbam ustvaritev 100.000 delovnih mest v
petih letih. Fond bo v začetku imel 250 milijonov evrov
in bo podpiral mala in srednja afriška podjetja, ki le
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clevelandski misijonski pomenki
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ENIM ZADOŠČENJE,
DRUGIM STRAH V KOSTI
Evropski parlament je v četrtek, 2. aprila s 553 glasovi za, 44 proti in 33 vzdržanimi sprejel resolucijo o evropski zavesti in
totalitarizmu. Dokument je obsodba vseh oblik totalitarizma, kjer je izrecno vključen tudi komunizem. To je konec komunističnega
distanciranja od fašizma in nacizma in skrivanja pod klobuki narodne osvoboditve in podobnega. Končno je vsaj v Evropski uniji
komunizem dobil svoje mesto zločinskega režima, ki je pod krinko revolucije v imenu ljudstva množice naredil za sužnje maloštevilni
smetani “pravovernih” komunistov, ki se niso bali umazati rok z najogabnejšimi zločini – grobišča pobitih žrtev to dokazujejo.
Dokument je veliko zadoščenje ne le preživelim, ampak tudi žrtvam, ki so jih skušali prikriti ali pa sramotiti.
Glavne točke resolucije so:
Evropski parlament /.../:
1. izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemo
kratičnih režimov v Evropi in se poklanja vsem, ki so se borili
proti tiraniji in zatiranju;
2. obnavlja svojo zavezanost miroljubni in uspešni Evropi,
ki temelji na vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dosto
janstva, svoboda, demokracija, enakost, načela pravne države
in spoštovanje človekovih pravic;
3. poudarja pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj
brez resnice in spomina ni sprave; ponovno potrjuje svoje enot
no stališče proti vsem oblikam totalitarne vladavine ne glede
na ideološko ozadje;
4. opozarja, da so se zadnji zločini proti človečnosti in
dejanja genocida v Evropi dogajali še julija 1995 ter da je za
boj proti nedemokratičnim, ksenofobičnim, avtoritarnim ali
totalitarnim idejam in težnjam potrebna stalna budnost;
5. poudarja, da je treba za okrepitev evropske zavesti o
zločinih, ki so jih zagrešili totalitarni in nedemokratični režimi,
podpirati dokumentiranje in pričevanja o nemirni evropski
preteklosti, saj brez spomina ne more biti sprave;
6. obžaluje, da se 20 let po razpadu komunističnih diktatur v
srednji in vzhodni Evropi v nekaterih državah članicah še vedno
neupravičeno omejuje dostop do dokumentov, ki so pomembni
za posameznike ali potrebni za znanstvene raziskave; poziva vse
države članice, naj si resnično prizadevajo za odprtje arhivov,
tudi arhivov nekdanjih notranjih varnostnih služb, tajne policije
in obveščevalnih služb, čeprav je treba zagotoviti, da se to ne
bo izrabljalo za politične namene;
7. odločno in jasno obsoja vse zločine proti človeštvu in
množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi to
talitarni in avtoritarni režimi; žrtvam teh zločinov in njihovim
družinskim članom izraža sočutje, razumevanje in priznanje za
njihovo trpljenje;
8. izjavlja, da je evropsko združevanje kot model miru in
sprave svobodna izbira narodov Evrope, da se zavežejo skupni
prihodnosti, in da je Evropska unija posebej odgovorna za
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spodbujanje in varovanje demokracije, spoštovanja človekovih
pravic in načel pravne države, ne le v Evropski uniji, ampak tudi
zunaj nje;
9. poziva Komisijo in države članice, naj si še naprej priza
devajo za krepitev pouka evropske zgodovine, ter poudarijo
zgodovinski dosežek evropskega združevanja in ostro nasprotje
med tragično preteklostjo ter miroljubnim in demokratičnim
družbenim redom današnje Evropske unije;
10. je prepričan, da bi ustrezno ohranjanje zgodovinskega
spomina, obsežno prevrednotenje evropske zgodovine in vseev
ropsko priznanje vseh zgodovinskih vidikov sodobne Evrope
okrepilo evropsko združevanje;
11. glede tega poziva Svet in Komisijo, naj podpreta in
zagovarjata dejavnosti nevladnih organizacij, kot je orga
nizacija Memorial v Ruski federaciji, ki se aktivno ukvarjajo z
raziskovanjem in zbiranjem dokumentov, povezanih z zločini iz
stalinističnega obdobja;
12. ponovno izraža svojo dosledno podporo okrepljenemu
mednarodnemu pravosodju;
13. poziva k vzpostavitvi platforme evropskega spomina in
vesti, ki bi zagotovila podporo pri povezovanju in sodelovanju
med nacionalnimi raziskovalnimi inštituti, specializiranimi za
totalitarno zgodovino, in k ustanovitvi vseevropskega doku
mentacijskega/spominskega centra za žrtve vseh totalitarnih
režimov;
14. poziva h krepitvi obstoječih zadevnih finančnih instru
mentov, da bi podprli strokovne zgodovinske raziskave, pove
zane z zgoraj opisanimi vprašanji;
15. poziva k razglasitvi 23. avgusta za vseevropski dan spo
mina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, da bomo
lahko dostojanstveno in nepristransko počastili njihov spomin;
16. je prepričan, da je končni cilj razkritja in ocene zločinov,
ki so jih zagrešili komunistični totalitarni režimi, sprava, ki
jo je mogoče doseči s priznanjem odgovornosti, prošnjo za
odpuščanje in spodbujanjem moralne prenove;
17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje
2009 – AM – JULIJ

Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic, vladam in par
lamentom držav kandidatk, vladam in parlamentom držav,

pridruženih Evropski uniji, ter vladam in parlamentom držav
članic Sveta Evrope.

Resolucija Evropskega parlamenta je bila predmet zelo zanimivega pogovora, ki ga je imel za Družino Bogomir Štefanič ml. z
dr. Lovrom Šturmom, pravosodnim ministrom v Janševi vladi in bivšim ustavnim sodnikom, enim najboljših pravnikov v Sloveniji, ki
se posveča tudi vprašanjem ustreznega vrednotenja narave in posledic totalitarnih režimov. Pogovor je vreden celotne objave.
Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli resolucijo o
evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri med drugim izražajo
spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih
režimov v Evropi. Kakšno težo ima pravzaprav takšen reso
lucijski dokument?
Resolucija tako pomembne ustanove, kot je Evropski par
lament, pomaga predvsem pri oblikovanju družbene zavesti o
tem, kaj so bili totalitarni režimi 20. stoletja v Evropi in kaj so
povzročili – tudi kakšne zločine. To je namreč dokument, ki na
več mestih izrecno poziva, da spoznanj o teh režimih ne smemo
pozabiti in da je potrebno zločine totalitarizmov jasno obsoditi.
Velika sporočilnost resolucije je tudi v tem, da je bila sprejeta z
zelo veliko večino. Proti je bilo le 44 poslancev. To pomeni veliko
zavezo vsem ustanovam Evropske zveze pa tudi vsem njenim
državam članicam, da spoznanja in ugotovitve tega dokumenta
čim prej in tudi čim bolj prepričljivo ponotranjijo.
V tem duhu je zapisan tudi njegov zadnji člen, ki predsed
niku Evropskega parlamenta nalaga, naj resolucijo med
drugimi posreduje parlamentom držav članic Evropske
zveze. To seveda pomeni, da bo ta dokument predsednik
Evropskega parlamenta poslal predsedniku slovenskega
Državnega zbora ...
... pa predsedniku slovenske vlade, seveda tudi Evropskemu
svetu in Evropski komisiji, državam kandidatkam za vstop v
Evropsko zvezo in še komu.
Kaj naj v Sloveniji naredimo s to resolucijo? Govolili ste
o njenem »ponotranjenju«.
Gotovo nas v tem pogledu še vedno čaka veliko dela. Mar
sikaj je bilo resda že narejeno, a tudi marsikaj opuščeno. Sam
v tem dokumentu vidim zavezo tudi za slovenski parlament,
da sprejme primerljivo resolucijo, in zavezo vladi, da med dru
gim podpira dokumentiranje in pričevanje o evropski in naši
(pol)preteklosti. Resolucija namreč jasno poudarja pomen
ohranjanja spomina na preteklost, »saj brez resnice in spomina
ni sprave«. Če to prevedem v konkretne slovenske razmere, bi to
pomenilo, da je vlada tista, ki mora zagotoviti sredstva za tiste
nevladne organizacije in raziskovalne ustanove, ki se izrecno
ukvarjajo s temi vprašanji. Pri nas je to zlasti lani ustanov
ljeni Študijski center za narodno spravo. Slovenija je morda
še posebej poklicana, da se zaveda pomena teh vprašanj.
Kot predsedujoči in kot slovenski pravosodni minister sem v
razpravah v Evropskem svetu nekajkrat opozoril na to, da ima
Slovenija med vsemi državami Evropske zveze prav posebno
zgodovinsko izkušnjo, kajti je edina država, ki se je soočila z
vsemi tremi najpomembnejšimi totalitarnimi sistemi, ki so
v 20. stoletju divjali po evropskih tleh: najprej s fašističnim
2009 – AM – JULIJ

totalitarnim sistemom, potem med drugo svetovno vojno z
nacionalsocialističnim in komunističnim totalitarnim sistemom,
pod zadnjim pa je potem preživela še dolgo obdobje do prvih
svobodnih demokratičnih volitev leta 1990.
Resolucija države članice Evropske zveze tudi poziva, naj
si »resnično prizadevajo za odprtje arhivov«. Prav nedostop
nost arhivskega gradiva je ena izmed perečih tem v sloven
skem soočanju z lastno totalitarno preteklostjo.
Veliko arhivskega gradiva je bilo uničeno ali pa je nezna
nokam izginilo. Vsega res še nismo dobili, ker je tudi zunaj
Slovenije, pa tudi za tisto gradivo, ki ga že imamo, je med
zgodovinarji razmeroma majhno zanimanje. Premalo zgodovi
narjev se ukvarja z raziskavo in obdelavo teh arhivov. V drugih
vzhodnoevropskih državah samo tovrstne arhive proučuje več
sto zgodovinarjev. V to delo bo treba vložiti več naporov, ljudi in
sredstev in tako prispevati, kot pravi resolucija, k »obsežnemu
prevrednotenju« zgodovine.
Toda besedno zvezo »prevrednotenje zgodovine« pri nas
uporabljajo skorajda kot – oprostite izrazu – psovko, s kate
ro obkladajo ljudi, ki se zavzemajo za drugačen pogled na
slovensko preteklost, kot je bil desetletja v veljavi!
Imate prav. Pa vendar se je zdaj ta pojem pojavil v resoluciji
Evropskega parlamenta. Kolikor sem obveščen, so jo podprli vsi
slovenski poslanci, zato bi pričakoval, da odslej tudi pri nas ne
bomo več tako negativno gledali na potrebo po prevrednotenju
zgodovine. Saj je to normalen proces. Pogled na preteklost je
treba v skladu z novimi zgodovinskimi in dejanskimi spoznanji
o tem, kaj se je resnično zgodilo, na novo ovrednotiti.
Kako presojate predlog resolucije, da bi bil 23. avgust
evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtori
tarnih režimov?
Ta predlog je gotovo treba podpreti. 23. avgusta 1939
sta dva največja takratna totalitarna sistema v Evropi,
nacionalsocialistični in komunistični, sklenila pakt o sode
lovanju in nenapadanju. Kot vemo, sta ga podpisala zunanja
ministra nacistične Nemčije in komunistične Sovjetske zveze
Ribbentrop in Molotov. Prav bi bilo, da bi na ta dan vsako leto
dostojanstveno in nepristransko počastili spomin na vse žrtve
totalitarizmov.
Ta spominski dan na tako rekoč isto raven postavlja
nacizem in komunizem. V Sloveniji imamo s tem precejšnje
težave.
Vedno manj! Del splošnega prepričanja je morda še vedno
takšen, da ima s tem težave. To je pač posledica mišljenja,
ki je bilo posredovano ljudem od osnovne šole naprej in se
je stalno utrjevalo skozi medije, pa vendar vidimo, da se ti
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pogledi postopoma le spreminjajo. V pogledu enake obrav
nave vseh totalitarizmov je resolucija Evropskega parlamenta
nedvoumna. Izhaja iz spoznanja, da je z vidika žrtev vseeno,
kateri režim jim je iz kakršnega koli razloga povzročil krivice, in
v tem duhu poudarja spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in
nedemokratičnih režimov v Evropi ter jim tako priznava in vrača
odvzeto dostojanstvo. Človekovo dostojanstvo je čisto posebna
temeljna človekova pravica, ki za razliko od drugih pravic ni
priznana samo živim osebam, temveč tudi pokojnim. To pomeni,
da nikdar ne zastara.
Vprašanje nezastarljivega dostojanstva mrtvih se je
v vsej tragiki odprlo ob prizorih iz rova sv. Barbare v Hudi
Jami. Seveda pa se je ob tem postavilo tudi vprašanje ne
zastarljivosti takih zločinov proti človečnosti. Zakaj so to
nezastarljivi zločini?
Ker so bili kot taki od nekdaj opredeljeni v človeški zavesti in
vtkani v občekulturna in pravna načela civiliziranih narodov. Kot
take so jih opredelili tudi vsi najpomembnejši pravni akti, med
drugimi statut nürnberškega sodišča, seveda tudi statut Med
narodnega kazenskega sodišča, ne nazadnje pa so vključeni
tudi v slovenski kazenski zakonik.
Morda bo kdo ugovarjal, da gre za dokumente, ki so »za
nazaj« inkriminirali določena dejanja. V povezavi z revolucio
narnimi poboji je bilo tudi pri nas slišati stališča, da takšna
dejanja leta 1945 pač niso bila inkriminirana kot nezastar
ljivi zločini proti človečnosti, zato danes zanje nikogar ne bi
smeli obtožiti, kaj šele obsoditi.
To stališče je preseženo. Res je bilo navzoče, verjetno z
namenom, da bi stvari zameglili in preprečili kazensko-pravni
pregon teh dejanj. To je nemogoče, ne le zaradi številnih medna
rodnih dokumentov, temveč tudi zaradi neke slovenske poseb
nosti. Slovenija je imela leta 1944 poseben kazensko-pravni
akt, t. i. Uredbo o vojaških sodiščih, ki je že takrat omogočala
preganjanje vseh zločinov zoper človečnost, kar pomeni, da v
nobenem primeru ni mogoče govoriti, da v Sloveniji pregona
teh zločinov ne bi bilo mogoče začeti. Tako stališče je zavzelo
tudi slovensko sodstvo.
V povezavi s poboji govorimo o množičnih kršitvah
človekovih pravic. Tudi tu slišimo pomisleke, da je pojem
človekovih pravic nekakšna novost, ki se določno vzpostavi
šele s Splošno deklaracijo človekovih pravic leta 1948.
Za slovenski pravni in kulturno-civilizacijski prostor to gotovo
ni res, kajti znameniti profesor dr. Leonid Pitamic, eden izmed
matičarjev ljubljanske univerze, je že leta 1927 pri družbi sv. Mo
horja v Celju izdal slovito knjigo Država. V njej je razgrnil sodoben
katalog človekovih pravic, zelo primerljiv s katalogom človekovih
pravic, ki jih vsebujejo slovenska ustava in druge moderne
demokratičen ustave. Ta knjiga je bila splošno poznana. Leta
1935 je v angleškem prevodu izšla tudi v ZDA. V pravni, pa tudi
širši družbeni zavesti je šlo torej za znano področje.
Nezastarljivi zločini slovenske inačice totalitarizma so
predmet kriminalistične akcije Sprava. Ta doslej, kar za
deva kazensko-pravni izplen, zaradi številnih ovir, predvsem
166

nedostopnosti arhivskega gradiva, o čemer sva že govorila,
pa tudi molka na strani storilcev ni posebej uspešna, zato
se morda komu zdi, da bi bilo najbolje, če bi »ugasnila«. Ali
bi se s tem strinjali?
Nikakor! Zelo pomembno je, da so se preiskave v okviru te
akcije začele, pa tudi da preiskava teče naprej, da je ves čas
odprta. Kajti s tem v zavest ljudi, ki stvari vrednotijo tudi skozi
odzivanje ali neodzivanje države, prodira spoznanje, da država
aktivno preiskuje nezastarljive zločine zoper človečnost, kar
pomeni, da jih obsoja. Počakajmo, bomo videli, do kakšnih
rezultatov se bo ta kriminalistična preiskava še dokopala!
Kako nezastarljive zločine zoper človečnost ureja veljavni
slovenski kazenski zakonik?
V skladu s statutom Mednarodnega kazenskega sodišča.
Slovenski kazenski zakonik v petih členih posebnega poglavja,
v katerih govori o genocidu, hudodelstvih zoper človečnost,
vojnih hudodelstvih, agresiji, odgovornosti vojaških poveljnikov
in drugih nadrejenih ter združevanju in ščuvanju h genocidu, k hu
dodelstvom zoper človečnost ali agresiji, pokriva vsa področja
zločinov zoper človečnost: tako tista, ki se zgodijo med vojno,
kot tista, do katerih lahko pride v obdobju pred vojno ali po njej.
Pomembno je, da kazenski zakonik na novo inkriminira tudi
omalovaževanje ali smešenje takih zločinskih dejanj ...
... o čemer govori 297. člen zakonika, ki velja od 1. novem
bra lani in je nastal v času vašega vodenja pravosodnega mini
strstva. Zakaj ste v kazenski zakonik sploh umestili ta člen?
Morda ga kdo razume celo kot omejevanje svobode govora.
Ta člen pomeni zakonsko izvedbo 63. člena ustave, ki
govori o prepovedi razpihovanja sovraštva in nestrpnosti med
ljudmi. Ta ustavna določba je dobila kazensko-pravno vsebino.
Kazenski zakonik tako z zaporom do dveh let grozi tistemu, ki
med drugim »zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažu
je, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper
človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva de
janja zoper človečnost«. Na potrebo po uvedbi tega člena, ki
sicer govori še o drugih oblikah javnega spodbujanja sovraštva,
nasilja ali nestrpnosti, so opozarjali tudi poslanci v državnem
zboru v preteklem mandatu.
Ali ste morda v javnih odzivih na Hudo Jamo odkrili kakšne
primere, ki bi sodili pod ta člen kazenskega zakonika?
Vseh odzivov seveda ne poznam, saj je nemogoče sprem
ljati vse, kar se je zgodilo po odprtju rova sv. Barbare. Gotovo
pa govorjenje o »preštevanju kosti« ali še kaj hujšega, kot so
anonimne internetne izjave, da »jih je bilo še premalo pobitih«,
pomeni omalovaževanje in nespoštljiv odnos, kar sodi pod
inkriminacijo, ki jo zajema 297. člen kazenskega zakonika.
Eden izmed njegovih členov inkriminira ustanavljanje t. i.
hudodelske združbe, katere cilj so zločini proti človečnosti, in
članstvo v njej. Ali ta člen zadošča za obsodbo slovenske oz.
jugoslovanske Komunistične partije in članstva v njej?
Takšna sodba bi šla po mojem mnenju predaleč in bi
težko vzdržala sodno presojo. Bi pa ta člen prišel v poštev pri
opredeljevanju posameznih skupin, ki so sistematično izvajale
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zločine zoper človečnost tudi v Sloveniji.
Pri iskanju odgovora na taka vprašanja si morata najbrž
podati roke zgodovinopisna in pravna stroka.
Pri teh zadevah je sodelovanje zgodovinske stroke nepogreš
ljivo. Ko že govoriva o hudodelskih združbah, naj opozorim na
neko zanimivost. O njih je enako govoril že 378. člen nekdanjega
kazenskega zakonika, ki je bil v veljavi po 1. januarju 1995,
potem ko smo prenehali uporabljati jugoslovansko kazensko
zakonodajo. Vendar je ob vnovični spremembi zakonika pred
petimi leti, to je bilo leta 2004, številka tega člena sicer ostala,
popolnoma pa se je spremenila njegova vsebina. Določba o
hudodelskih združbah je takrat skrivnostno izginila in tako je
bila lani le vrnjena v zakonik. Ta določba je docela v skladu s
statutom Mednarodnega kazenskega sodišča.
Ali je jasno, kako je lahko ta vsebina izpadla iz sloven
skega kazenskega zakonika?
Še zdaj mi ni jasno, kako je prišlo do tega. Morda kaj več
vedo nekateri kazensko-pravni strokovnjaki, ki so takrat pri
pravljali spremembo kazenskega zakonika.
Postavljam vam hipotetično vprašanje: kaj bi se v družbi
spremenilo, če bi kakšnega storilca, povezanega s povojnimi
poboji, vendarle postavili pred sodišče in mu tam krivdo
dokazali?
Resolucija Evropskega parlamenta izraža dosledno pod
poro okrepljenemu mednarodnemu pravosodju, s tem pa
neposredno tudi kazensko-pravnemu pregonu totalitarnih
zločinov. Spoštujmo torej resolucijo in se po njej ravnajmo. O
tem, kolikšno spremembo bi morebitna pravnomočna obsodba
pomenila za slovensko javno zavest, je težko soditi, gotovo pa
bi bila zelo vplivna.
Obrniva se znova k žrtvam totalitarizma. Kakšne so nji
hove pravice? Govorili ste že o ohranjanju njihovega dosto
janstva, ki ne ugasne s smrtjo. Ali je s tem vsega konec?
O tem vprašanju je pred dvema letoma izšla posebna
študija, pravzaprav priročnik pod okriljem Mednarodne komisije
pravnikov s sedežem v Ženevi, ki govori o popravi krivic žrtvam
množičnih kršitev človekovih pravic in in s tem v zvezi o dolžno
stih države. Žrtve imajo pravico do rehabilitacije, do preiskave
storjenih zločinov, do resnice in odškodnine, naloga države
pa je pregon in kaznovanje storilcev takih dejanj ter na vseh
ravneh – gmotni, psihološki, medijski in tudi moralni – zagotoviti,
da pridemo do resnice in da se resnično spoznanje o zločinih
uveljavi v najširšem pomenu in okolju.
Ali imate občutek, da slovenska država te dolžnosti
izpolnjuje?
Ne moremo reči, da ni bilo nič narejenega na tem področju,
marsikaj pa še čaka.

Ali bi morda morala država – zdaj vas zavestno provo
ciram – preprečiti poskuse poimenovanja ulic po nosilcih
totalitarnih sistemov? Če sva prej govorila o prepovedi omalo
važevanja zločinov, bi lahko analogno govorili tudi o prepovedi
poveličevanja zločincev.
Pobude k ponovnemu poimenovanju ulic se mi ne zdijo
koristne, ker prispevajo le k ločevanju duhov na Slovenskem.
Prizadevati bi si morali k poznanju zgodovinske resnice, k ovred
notenju vseh političnih osebnosti v luči spoštovanja človekovih
pravic. To nam potem – zdaj tudi ob spoštovanju resolucije Ev
ropskega parlamenta – omogoča, da oblikujemo skupno zavest
glede teh vprašanj. Novo poimenovanje ulic po Josipu Brozu se
mi ne zdi koristen prispevek k reševanju teh napetosti.
Žalostne zgodovine se je treba zavedati, da je ne bi ponav
ljali, pravi splošno sprejeta modrost. Kakšna je v tem procesu
ozaveščanja vloga prava, kakšna pa denimo zgodovinopisja,
politike, šolstva?
Skupna navezna točka za celotno družbo je spoštovanje
moralno-etičnih načel. Iz njih izvira koncept naravnega prava,
ki zločine zoper človečnost tudi pravno opredeljuje kot zavržna
dejanja, ki so kot posebno hudi zločini podvrženi nezastar
ljivemu kazenskemu pregonu. Na posameznih področjih, ki ste
jih navedli, pa morajo ta spoznanja priti do specifičnega izraza.
Zelo pomembno je posredovanje vedenja o tem v izobraževalnih
ustanovah na vseh ravneh, od osnovne šole naprej. Tudi reso
lucija Evropskega parlamenta govori o tem, kako pomembna
so prizadevanja za krepitev pouka zgodovine. Ne smemo pa
pozabiti na vpliv medijev. V njih se namreč bistveno oblikuje
splošna zavest o teh vprašanjih.
Sami ste nedavno ugotavljali, da tiha večina na Sloven
skem sploh ni naklonjena »nalivanju čistega vina« glede
naše preteklosti. Malce pesimitična trditev.
To je le ugotovitev dejanskega stanja, ki ni nujno pesimistič
na. Vsako stanje je podvrženo dinamiki, spreminjanju, zato
lahko upravičeno upamo, da bodo spoznanja, ki so se prebila
v Evropskem parlamentu, prej ali slej našla svoje mesto tudi v
prepričanju med nami.
Letos praznujemo 20. obletnico padca berlinskega zidu.
Kako se boste jeseni spominjali tega dogodka?
To je zelo pomemben dogodek, ki je – bom povedal kar po
domače – pognal strah v kosti komunističnim oblastem vsepov
sod po Evropi, tudi v Sloveniji. Šele takrat so bili možni premiki,
ki so pripeljali do dejanskih družbenih sprememb. Padec ber
linskega zidu in z njim povezan nasilen padec komunističnega
režima v Romuniji je prestrašil in izjemno pospešil pripravlje
nost komunističnih partij, tudi slovenske, za nujne in potrebne
spremembe.

Seveda bodo slovenski komunisti – naj se skrivajo pod katerimi koli imeni – poskušali vse mogoče, da bi dokazali, češ da to
njih ne zadeva. Od zatrjevanj, da je šlo samo za borbo proti okupatorju, čeprav so se še ravnokar borili za “tekovine naše revolucije”, od sprenevedanj, kakor je tisto predsednika Zveze borcev Stanovnika, ki skuša za vse narediti krivega Tita, sebe in svoje pa
oprati vsakega madeža, čeprav so bili njegovi navdušeni pomagači. Sodeč po komentarjih na medmrežju jim ljudje čedalje manj
verjamejo. Tudi tukaj se je izkazalo, da božji mlini meljejo počasi, zato pa toliko bolj gotovo.
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P. Janez Žurga OFM (1885 – 1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Oče in sin
Mimogrede smo se ustavili med vojnim pohodom
pri gradu znanega poljskega kralja Sobieskega, rešitelja
Dunaja (pred Turki leta 1683; op. ur.). Pred malo kočo
v bližini seka belolas starček drva. Pri vratih sloni ob
podboju drug starček in gleda prvega pri delu. Belo
glavi starček je lepe, ravne postave, prijetnega obraza
in lepo ohranjen. Videti je, da drugega nekaj opominja.
Drugi starček pri vratih pa je sključen, sivih las, raz
oranega obraza in močno oslabel in tudi obleka je v
neredu. Pristopim in začnem z njima pogovor. Radove
den sem bil in vprašam belolasega, koliko je star. – »No,
uganite, kdo izmed naju je starejši,« pravi. Primerjam
in prisodim sključenemu pri vratih s sivimi lasmi večjo
starost. – »To sem pričakoval,« pravi starček. »Glejte, jaz
imam 93 let in sem njegov oče. On jih ima šele 70. Jaz
sem živel trezno, on pa zapije vse, kar zasluži in kadi
neprestano. Zato je tak, pa me nič ne posluša.« – »Oh,
oče,« pravi sin pri vratih, »vedno me kregate,« in obrne
cigaretni ogorek v ustih na drugo stran.

Razni spomini
Znana Jenkova gospa (imenovana “ruska mati”) je
bila mnogo let s svojim možem-zdravnikom v Rusiji.
Pripovedovala mi je sledečo zgodbo.
Mlada, lepa plemkinja iz visokih krogov je sklenila,
da se ne bo poročila. Z razuzdanim in propadlim
mlajšim plemiškim rodom se ni hotela vezati, ker je
že poznala njihove nesrečne zakone, s preprostim
mladeničem se pa poročiti ni smela. Po naravi si je pa
srčno želela otroka, da bi vsaj za nekoga živela.
Obrnila se je na rektorja tamkajšnjega vseučilišča,
naj izbere izmed višjih dijakov nadarjenega, dobro
vzgojenega in postavnega mladeniča ter ga pošlje k
njej. Ko se ji dijak predstavi, mu ponudi tole pogodbo:
z njo bo prebival tri mesece; po treh mesecih je ne sme
več poznati, ne povpraševati za njo. Če pogodbo sprej
me, bo za plačilo dobil toliko premoženja, da bo preskr
bljen za vse življenje; pogodbo mora podpisati.
Revni dijak sprejme ponudbo in se pri njej nastani.
Tekom treh mesecev se je tako zaljubil v lepo plem
kinjo, da mu je čas minil kot lepe sanje. Srce mu je
krvavelo, ko jo je po pogodbi moral zapustiti. Postal je
sicer bogat, pa nesrečen. Plemkinje ni mogel pozabiti.
Toda vedel ni, kje živi, ker se je izselila v veseli nadi, da
bo odslej živela za svojega otroka.
Mladenič je bil v takšnem dušnem stanju, da ni mo
gel več študirati, pa mu tudi treba ni bilo. Podal se je na
potovanja; obhodil je daljne dežele, preplul svetovna
morja, miru pa ni našel.
Minila so leta od usodnega dogodka. V svoji blodnji
po svetu se ustavi na Havajih, da bi v tamkajšnji večni
pomladi pozabil na svojo bol. Sprehaja se po parkih s
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tropskim rastlinstvom, pa čimbolj se trudi pozabiti na
preteklost, tembolj živo mu prihaja v spomin. Usede
se na klop, kjer se v bližini igra otrok štirih let. Bil je
živahen deček, ki je pravkar potreboval še nekoga pri
igri. Priteče k tujemu gostu in ga povabi k igri. Kliče ga
kar ata. Gost vzljubi srčkanega dečka in se igra z njim.
Ko se otrok končno naveliča igre, prime gosta za roko:
»Zdaj greva k mami!«
Že od daleč kliče deček: »Mama, glej, ata sem pripe
ljal.« Mama je bila znana plemkinja. Veselo svidenje.
V nekaj tednih je sledila poroka in sinček se je sedaj
veselil ata in mame. Plemkinja je spoznala, da je taka
božja volja. Nista se več ločila.

Zagonetni primer
Tončka Kuhelj je bila znana upokojena poštarica.
Živela je v Ljubljani pri svoji sestri in bratu. Poleti je
hodila rada v Stično na počitnice. Povsod je bila znana
in priljubljena zaradi svoje veselosti. Bila je po malem
tudi pesnica, s čemer so jo prijatelji radi dražili. Sama
mi je pripovedovala sledeči dogodek.
Neko leto je bila zopet v Stični v svojem stanovanju.
Kratkočasila se je z ruleto, ki je imela ob robu okrogle
plošče nalepljene črke abecede. Ko opazuje vrtavko,
ki pleše po deski in se zaganja od roba do roba ter
se dotika nekaterih črk, ki dajo neko ime, radovedna
vpraša v ponovni igri, kdo bi to bil. V nadaljnih igrah
dobi točne odgovore: samostanski redovnik, ki je umrl
pred sto leti, prosi za nekaj maš; pove tudi leto svoje
smrti.
Tončka gre takoj k opatu, s katerim je bila dobro
znana, in mu vso stvar razloži. Opat pravi, da ime, ki je
bilo njej naznanjeno, v njihovem redu ni običajno in da
je vse skupaj verjetno le slučaj igre, brez pomena. N...
je ime, ki ga skoro gotovo ni v njihovi mrliški knjigi.
Radoveden gre pa vendar pogledat. Ko poišče
omenjeno letnico, res najde na prvi strani ime tistega
redovnika. Sedaj verjame, da je res njegova duša prosila
za rešilno daritev po Tončki, ki je bila sposoben medij,
po kateri je mogel poslati svojo prošnjo.
Opat takoj odredi, da se čimprej opravijo zaprošene
maše za dušo pokojnega sobrata.
Tudi nekaj drugih primerov je bilo, ko so se po
Tončki javile duše umrlih. Sama je bila globoko verna
in plemenitega značaja. Umrla je leta 1941.

Leto 1939
Vsem je bilo že znano, kako se Nemčija oborožuje za
drugo svetovno – povračilno vojsko. Že par let prej so
razposlali po vseh sosednih državah oglednike, ki naj
pripravijo pot vojaškim vdorom. Tako je bilo mogoče
povsod srečati nemške dijake, inženirje, geologe, turiste
in izletnike vsake vrste, ki so hodili po deželi. Rečenica
Berlin–Bagdad jih je navduševala do fanatizma. Napol
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norega Hitlerja so slavili kot svojega novega boga in
drveli slepo za njegovimi cilji. Ves nemški narod je bil
z redkimi izjemami pod vplivom histerije.
Že pred prvo svetovno vojsko so pisali nemški
časospisi: če se bo razvijala Evropa v sedanji smeri,
bo v dvesto letih slovanska. Strah jih je bilo rastočih,
zdravih slovanskih narodov. Med prvo svetovno vojsko
so zatrjevali nemški častniki, da je ta vojska v bistvu
proti Slovanom. Nemški narod degenerira. Zato nuj
no potrebuje sveže slovanske krvi, ki daje, mešana
z nemško, izborno potomstvo. Obenem naj bi bili
podvrženi Slovani delavci za  »višjo« nemško raso. Isto
so mi zatrjevali tudi Madžari. Kako so Nemci to svojo
zamisel vršili, je dovolj znano.
Prišel sem pravkar s Triglava, ko najdem pri Bohin
jskem jezeru par Nemcev. Med njimi je bil mož okrog
petdesetih. Šepal je na eno nogo. Po vsej zunanjosti

sem sklepal, da je bivši častnik iz Rajha, ranjen v prvi
svetovni vojski. V pogovoru je poveličeval Hitlerja in
ga koval v zvezde. Končno me je vprašal, kaj mislim
jaz o Hitlerju. Ker sem v njem videl oglednika, sem
mu naravnost povedal, da imam Hitlerja za največjega
sovražnika nemškega naroda, ker zavaja s hujskanjem
ves narod h krivicam do drugih narodov in izvaja svoje
zamisli z zločini sam in sili druge v zločine. »Moj oče
prav tako misli,« pravi Nemec, »jaz pa mislim, da je
Hitler največji Nemec pod soncem...«
Nekaj tednov nato je izbruhnila vojska. Nemčija je
divjala, morila in ropala po Hitlerjevih zamislih brez
obzira kot divja zver; morila je z mečem, ognjem, st
rupom, lakoto in plinom. Tudi najboljši iz nemškega
naroda so padli. Le tisoči Hitlerjevih zverinskih
pomočnikov so ostali na varnem, da so se bogatili od
žrtev in opravljali nemoteno krvniški posel.

ob 100. jubileju izhajanja
revije “Ave Maria”
Pismo je uredništvo prejelo 6. maja 2009

Redkokater slovenska revija, posebno še, če izhaja
v tujini, doseže tako častitljivo jubilejno starost kot
slovenska verska revija “Ave Maria”, ki letos obhaja 100.
obletnico izhajanja. Revijo so leta 1909 ustanovili naši
patri v Kustodiji sv. Križa v ZDA. Prvi njen urednik
je bil p. Kazimir Zakrajšek, vmes jih je bilo še nekaj,
sedanji urednik pa je dr. p. Bernardin Sušnik, ki je
reviji dal “novo obleko” in jo tudi vsebinsko obogatil
in razširil.
Revija je od njenega samega začetka povezovala
naše rojake v ZDA, jih seznanjala z dogodki v domo
vini, jim pomagala k poglabljanju verskega življenja
in k ohranjanju kulture, jezika in pristnih slovenskih
navad in običajev. Marijin zvon “Ave Maria” naj “zadoni
krepko po vseh slovenskih naselbinah širne Amerike,
naj to čujejo vsa srca in nam budijo spomine na mili
slovenski dom, na naše obljube in prisege, dane ob
slovesu iz domovine, drami v nas, da ne zadremljemo
v duševno spanje, da ne pozabimo na svojo Mater
Marijo, da ne pozabimo, da smo katoliški Slovenci”, je
uredništvo zapisalo na pot novi reviji v prvi številki,
ki je izšla marca 1909.
Prvo številko je na pot pospremila pesem “Ave Ma
ria” izpod peresa uršulinke s. Elizabete:
Odšli so dnevi, ko v domači sobi
na rodnih tleh si o Mariji snival,
povedal si ji vse, vse zaupal,
na tebi pa je njen pogled počival.
Slovenske pesmice si rad popeval,
veselo si Mariji jih posvečal,
in vračala je Mati to ljubezen,
osrečevala te, ko tam si klečal.

Pa bilo ti pretesno je domovje,
čez morje te je gnalo v kraje daljne,
v slovo si stisnil roke svojim dragim,
obrisal solze raz oči si kalne.
S pogledi so domači ti sledili,
dokler te ni daljava zagrnila,
samo Marija, tvoja dobra Mati,
te je čez morje v novi svet spremila.
Zdaj je pri tebi, v noči beli nad tabo,
pozdravov prvih zjutraj pričakuje,
v trpljenju s tabo čuti, te tolaži,
ob tvoji sreči s tabo se raduje.
Kot dobra mati k tebi zdaj prihaja,
po listih teh bo s tabo govorila
in kakor nekdaj v tihi rodi koči
k molitvi tebi bo roke sklenila.
Poslušaj jo, na pravo pot te kliče,
na pot resnice, k veri večno sveti,
nebo ti kaže, kjer so tvoji dragi
in te uči, kako ti je živeti.
Poslušaj Mater in iz tvoje duše
se bo izlila pesem tihe sreče –
in srečen boš, kadar te smrt preseli
s sveta k Mariji, na srce ljubeče.
Ave Maria, 1(1909) str.1

Takratno uredništvo ni dvomilo, da je “tak list silno
potreben za ameriške Slovence”, kar je potrdila tudi zgo
dovina skozi stoletje vse do današnjih dni in upamo, da
bo to svoje osnovno poslanstvo opravljal “ta list”, ki pa
je prešel v privlačno mesečno revijo, tudi še naprej.



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
NEDELJA, 19. JULIJA – K Mariji Pomagaj poromajo članice Slovenske Ženske Zveze. Romarska maša bo
ob 11:00 dopoldne, po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 26. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne. Po
maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
SOBOTA, 8. IN NEDELJA, 9. AVGUSTA – Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega krožka
iz Clevelanda. Program: v soboto ob 5:00 popoldne križev pot, ob 7:30 zvečer sv. maša v cerkvi in pete litanije
Matere Božje. V nedeljo ob 7:00 jutranja sv. maša romarjev (angleška), ob 11:00 romarska maša in pete litanije
Matere Božje z blagoslovom pri lurški votlini. Po kosilu v romarskem domu v cerkvi “Slovo od Marije Pomagaj”.
Poleg tega imajo romarice še svoje pobožnosti; čas si izberejo same.
NEDELJA. 9. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra v
Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 30. AVGUSTA – samostanski,”Medeni piknik’’ Romarska maša ob 11:00 dopoldne, po maši pete
litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Kosilo v kulturnem domu, prodaja hrane tudi na hribu. Žrebanje
dobitkov bo ob 4:00 popoldne.
NEDELJA, 1. NOVEMBRA – Vsi sveti; spomin naših rajnih, verne duše. Rajnih se bomo spomnili z
molitvami na pokopališču sv. Frančiška, ob 2:00 popoldne, nato bo procesija v cerkev Marije Pomagaj, kjer bo
ob 2:30 sv. maša za vse, ki počivajo na našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.



Veseli smo, da so nekateri dvomi in pomisleki o
njenem nadaljnjem izhajanju bili premagani in odstran
jeni, tako da bo Marijin zvonček “Ave Maria” še naprej
prijazno zazvonil vsak mesec rojakom v Ameriki,
slišimo pa ga tudi pri nas v Sloveniji, in ameriške Slov
enske “opominjal na večni dom, na nebeškega Očeta,
na Marijo, da pri skrbi in delu za telo, ne pozabijo na
neumrljivo dušo.
Ob tem jubilejnem prazniku 100. obletnice izhaja
nja revije “Ave Maria” v svojem imenu in v imenu naše

province in provincialnega vodstva čestitam vsem bra
tom v Fundaciji sv. Križa v ZDA, da ste skozi ves ta čas
s pogumom, veseljem in uspešnostjo skrbeli za njeno
redno izhajanje; sedanjemu uredniku dr. p. Bernardinu
Sušniku pa želim še veliko zadovoljstva in blagoslova
pri urejanju in izdajanju te pomembne revije za naše
rojake v Ameriki. Naj “Ave Mario” uspešno popelje v
drugo stoletje njenega življenja.
Ljubljana, marca 2009.
P. Viktor Papež, prov. minister

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $80: A. Janicijevich, F. Rigler; $50: M. Stefancic,
M. Martincic, G. Kuhel; $40: M. Tavcar, A. Bucik; $30: M. Stropnik,
A. Pecelin-Nowak, M. Holjevac; $25.50: A. Plosinjak; $20: J. Klamic,
M. Stanonik.
ZA CERKEV: $25: G. Kuhel; $20: A. Janicijevich.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10: Sr. Patricia Kolenda, P.
Serketich & H. Polmisano, J. & W. Serketich & Fam., M. A. Srek.

ZA LUČKE: $6: M. Stefancic; $5: J. Klamic.
ZA MISIJONE: $20: F. Rigler.
DAR LISTU AM: $170: J. Gerzel; $70: A. Sever; $25: G. Kuhel,
A. Janicijevich; $20: A. Stanonik; $25: dr. T. Vovk.Maurin; $10: M.
Stefancic, M. Stropnik.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

