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KOLEDAR
UREDNIK VAM
MARIJA V KRISTUSOVI SKRIVNOSTI – II. vatikanski koncil
VELIKOSRPÁNSKE NOČI MELODIJE – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
BRALI SMO… – razni viri
SVETI OŽBOLT – Niko Kuret
TOČA – Niko Kuret
Jezusov čas: LJUDSTVO OBLJUBE – Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL STRASTI – P. Anzelm Grün
sveti Pavel: ODREŠENJSKA SKRIVNOST – Benedikt XVI.
VNEBOVZETJE – Romano Guardini
naša kultura: JERNEJ LEGAT – Silvester Čuk
islam: ŠIBKA EVROPA SE ODREKA HUMANIZMU –
      P. Samir Khalil Samir
misijoni: TIBET-KITAJSKA, ETIOPIJA, SEVERNA KOREJA,
       NIKARAGVA, DR. KONGO, AFRIKA
              ZAMBIJA, AFRIKA – agenciji Misna in Asia News
              PRVA PODMENA – P. Vladimir Kos
“za narodov blagor”: KADAR IMA HUDIČ MLADE… –
         P. Bernardin Sušnik
† P. VENDELIN ŠPENDOV
stran platnic: POSEBNO POVABILO
         ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
         DAROVI

BIZELJSKO je ime kraja, kakor tudi ime celotnega vinorodnega območja, ki ga pokriva župnija Bizeljsko (na naslovni sliki) Z
izjemo ozkega ravninskega pasu ob reku Sotli ter potokih Sušica in Dramlja prevladuje peščena in lapornata gričevnata pokrajina
porasla z vinogradi. Župnijska cerkev sv. Lovrenca stoji na osamelcu imenovanem Hribček (201 m) nad središčno vasjo Bizeljsko.
Po okoliških gričih je posejanih še pet podružničnih cerkva: sv. Andreja, Skale-Dramlja; sv. Antona, Drenovec; Sv. Duha, Vitna; sv.
Magdalene, Orešje in sv. Vida, Janežev vrh. Na sličici zgoraj je Bizeljski grad. Današnja župnijska cerkev je bila prvotno podružnica
prafare sv. Mihaela v Pilštanju in od leta 1394 župnije Svetega Petra pod Svetimi gorami. Leta 1254 in ponovno 1364 je bila inkorporirana gornjegrajskemu samostanu. Leta 1461 je bila podrejena novoustanovljeni ljubljanski škofiji, od leta 1787 pa lavantinski
škofiji. Kot vikariat se omenja že v 13. stol. Leta 1564 je bila ustanovljena posebna lokalija. Ta pa je bila 1787 povzdignjena v
samostojno župnijo, ki se je imenovala “fara sv. Lovrenca v Krajini”. Bizeljsko je bilo tudi prvo kaplansko mesto bl. Antona Martina
Slomška v letih 1825 do 1827 . Od leta 2006 pripada Bizeljsko novi škofiji Celje.
AVGUST in njegove Marijine praznike začenjamo s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je zdaj pod kupolo te bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil popolni odpustek, ki ga je na ta dan
pod običajnimi pogoji mogoče prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Drugi Marijin praznik je posvetite bazilike Marije
Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin praznik pa je seveda Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren (15.). S tem
dnem se začenjajo tudi v Sloveniji tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Še nekaj drugih avgustovskih godov: arški župnik Janez
Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev (dominikancev) Dominik
(8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith Stein – s. Terezija Benedikta od
Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in
nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok (16.); cistercijan
in cerkveni učitelj Bernard (20.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik
Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28.) in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).

UREDNIK VAM

AVGUST – VELIKI SRPAN
1 S Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.; Makabejski bratje;
2 N 18. NAVADNA NEDELJA;
Devica Marija Angelska v Porciunkuli;
3 P Peter Julijan Eymard, duh.; Avguštin Kažotić, šk.;
4 T Janez M. Vianney, arški župnik.; Perpetua, žena;
5 S Posvetitev bazilike Marija Snežne (Nives);
6 Č JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI; Just, muč.;
7 P Agatangel in Kasijan, red., muč.; Donat, šk., muč.;
8 S Dominik, red. ust.; Cirijak, Larg in Smaragd, muč.;
9 N 19. NAVADNA NEDELJA; Edith Stein, red.;
10 P Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.; Asterija, muč.;
11 T Klara (Jasna), red. ust.; Tiburcij, muč.;
12 S Hilarija, muč.; Evplij, muč.; Inocenc XI., pap.;
13 Č Janez Berhmans, red.; Janez iz La Verne, red.;
14 P Maksimiljan Kolbe, red., muč.; Evzebij, muč.;
15 S MARIJINO VNEBOVZETJE (VELIKI ŠMAREN);
16 N 20. NAVADNA NEDELJA; Rok, spok.;
17 P Hiacint Poljski, red.; Klara iz Montefalca, red.;
18 T Helena (Jelka, Alenka), cesarica.; Florijan, muč.;
19 S Ludvik Toulouški, šk.; Janez Eudes, red. ust.;
20 Č Bernard, op., c. uč.; Lucij, muč.; Samuel, prerok;
21 P Pij X., pap.; Fidel, muč.; Sidonij (Zdenko), šk.;
22 S Devica Marija Kraljica.; Timotej in tov., muč.;
23 N 21. NAVADNA NEDELJA; Roza iz Lime, dev.;
24 P Jernej (Bartolomej), ap.; Emilija de Vialar, red.;
25 T Ludvik IX., francoski kralj; Patricija, dev.;
26 S Rufin, šk.; Bernard iz Offide, red.;
27 Č Monika, mati sv. Avguština; Cezarij iz Arlesa, šk.;
28 P Avguštin, šk., c. uč.; Hermes, muč.; Pelagij, muč.;
29 S Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;
30 N 22. NAVADNA NEDELJA; Feliks in Adavkt, muč.;
31 P Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk..

Hladne rose sadje in žita dozorijo,
pa tudi večkrat črve zaredijo.
Če se avgusta po gorah kadi,
kupi si kožuh za zimske noči.
Kadar velikega šmarna sonce peče,
tedaj dobro vino v sod poteče.
Po vremenu sv. Jerneja (24/8)
rada vsa jesen se nareja.

Novica o smrti p. Vendelina Špendova 1. julija
letos verjetno ni nikogar presenetila, saj smo jo ob
napredovanju njegove bolezni že dolgo pričakovali.
Kropljenje v nedeljo, 5. julija, in pogreb naslednji
dan pa sta pokazala, koliko je ameriškim Slovencem
pomenil. Ne le, da je kot duhovnik pustil neizbrisne
sledove povsod, kjer je deloval, največ pa pri Sv.
Štefanu v Chicagu, kjer je bil dolgo časa kaplan
in župnik, pa v Lemontu, kjer je bil polnih 12 let
gvardijan, ampak tudi kot skladatelj in zborovodja.
Njegovo glasbeno delovanje se ni omejevalo zgolj
na cerkvene kore, ampak tudi na razne prireditve
in gostovanja, kjer se je mešani pevski zbor “Slovenska pesem”, ki ga je on ustanovil, zapisal na častno
mesto v zgodovino kulture ameriških Slovencev.
Posebej pa je njegova zasluga, da danes v Lemontu
stoji Slovenski kulturni center, saj si je prav on priza
deval, da se je prebila ideja centra v Lemontu tako
v samostanu kot tudi med Slovenci. Brez njegovega
prizadevanja bi danes Center stal (če bi sploh stal)
kje Bogu za hrbtom, daleč od vsake slovenske cerkve.
Zadnja leta je veliko trpel zaradi počasnega propadanja življenjskih funkcij, ko ni mogel več govoriti
in požirati in je bil končno popolnoma odvisen od
tuje pomoči. Njegov odhod v Očetovo hišo je bil tih,
toda zdaj nam je bolj blizu, kot nam je bil do zdaj.
Goduje v mesecu avgustu P. Bernard Karma
nocky, župnik v Johnstownu, PA (20. avgusta).
Umrli so v avgustu naslednji člani naše Ku
stodije: P. Krištof Selak (10.avg. 1973); P. Inocenc
Feryan (12. avg. 1985); P. Pelagij Majhenič (13.
avg. 1994); P. Pij Petrič (14. avg. 1965); P. Kerubin
Begelj (17. avg. 1964); P. Hieronim Sellak (25. avg.
1987) in P. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj
jim sveti večna luč!
V Sloveniji ni posebnih novic, razen, da se
pošteno otepajo z vremenom. Sedanja vlada se je
izkazala za popolnoma nesposobno v časih krize
in gleda samo, kako bi se dalo čim več pospraviti
v zasebne žepe “pravih”. Predsednik republike je s
prihodom na oblast pokazal svojo pravo barvo in več
ali manj uspešno izvaja, kar se je naučil v šoli stare
komunistke Vide Tomšičeve. Sicer pa pravijo, da je
predsedstvo republike Slovenije zanj samo prilika
za lobiranje da bi postal generalni tajnik Združenih
narodov. No, kar naj postane – se ga bo Slovenija vsaj
znebila. Vprašanje pa je, če so tisti, ki volijo generalnega tajnika, dovolj nori za tako izvolitev.
P. Bernardin

Lakomnosti sestra je skopost, ki iz skrbi za prihodnost sebi in svojim ne dovoli,
kar je potrebno. Druga sestra lakomnosti je goljufija pri vagi, meri, kupčiji.
Lakomnosti žlahta pa je tatvina, rop in morija.
Več ko lakomnik ima, večje je njegovo poželenje.
bl. Anton Martin Slomšek
2009 – AM – AVGUST
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MARIJA V KRISTUSOVI SKRIVNOSTI
Dogmatična konstitucija o Cerkvi II. vatikanskega koncila

Ko je predobrotljivi in nad vse modri Bog hotel
izvršiti odrešenje sveta, je poslal, »ko je prišla polnost
časov, svojega Sina, rojenega iz žene… da bi prejeli
posinovljenje« (Gal 4,4.5) »Zaradi nas ljudi in zaradi
našega zveličanja« je Božji Sin »prišel iz nebes. In
se je učlovečil po Svetem Duhu iz Marije Device in
postal človek«. Ta Božja skrivnost odrešenja se nam
razodeva in se nadaljuje v Cerkvi, ki jo je Gospod
ustanovil kot svoje telo in v kateri je treba, da verniki,
ki se držijo Kristusa-glave in so v občestvu združeni
z vsemi njegovimi svetniki, obhajajo tudi spomin
»najprej častitljive vedno Device Marije, matere Boga
in Gospoda našega Jezusa Kristusa.«
Devico Marijo namreč, ki je ob angelovem oznanjenju sprejela v svoje srce in v svoje telo Besedo in
svetu prinesla življenje, priznavamo in častimo kot
resnično mater Boga in Odrešenika. Zaradi zasluženja
svojega Sina odrešena na odličnejši način in z njim
zedinjena s tesno nerazdružljivo vezjo je obdarjena s
to najvišjo nalogo in dostojanstvom, da je mati Božjega
Sina in zato nad vse ljubljena hčerka nebeškega
Očeta ter svetišče Svetega Duha. Po tem daru izredne milosti se daleč odlikuje pred vsemi drugimi
stvarmi, nebeškimi in zemeljskimi. Obenem pa je po
Adamovem rodu zvezana z vsemi ljudmi, ki naj bodo
odrešeni; še več, »resnična mati (Kristusovih) udov
je,… ker je z ljubeznijo sodelovala, da se v Cerkvi rode
verniki, ki so udje one Glave.« Zato jo tudi pozdravljamo
kot preodlični in docela edinstveni ud Cerkve ter kot
podobo in najsijajnejši vzor Cerkve v veri in ljubezni,

Marijino vnebovzetje – Matevž Langus, Šmarna gora
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P. Vladimir Kos – Tokyo

VELIKOSRPÁNSKE NOČI MELODIJE
Velikosrpánske noči, kako tlijo
med zvezdami z notami pesmi nebá!
To pesem ujel bom v srcá melodijo;
že vem, da ji dal bom ime “Za Marijo”:
s telesom in dušo je v Raju domá!
Ne zgražaj se, da si Ji drznem zapeti:
zemljan sem, ubog, v tem se strinjam s teboj.
Kraljico obdajajo Angeli sveti.
Tako od veselja ob Njej so prežeti,
da vsaki Ji želji sledi Njih “Takoj”!
Sem prosil Kraljico, že davno tegá je,
da Angelov eden se pesmi besed
usmili, popravi jih, lepše jih daje
Kraljici v veselje; z ljubečim smehljajem
zahvali se, zmeraj še Deva deklet.
S telesom in dušo ob Sionu v Nebesih –
Kraljica! In vendar si Mama nas vseh.
Nekoč tudi mi bomo v Raju s telesi,
ves svet bo ta Raj, in oh, v kakšni prelesti!
Marija, pomagaj sovrážiti greh!
in katoliška Cerkev, poučena po Svetem
Duhu, jo s čustvom otroške vdanosti časti
kot najljubeznivejšo mater.
Zato namerava cerkveni zbor, ko raz
laga nauk o Cerkvi, v kateri Božji Zveli
čar izvršuje odrešenje, skrbno osvetliti
takó nalogo blažene Device v skrivnosti
učlovečene Besede in skrivnostnega tele
sa kakor tudi dolžnosti odrešenih ljudi do
Božje Porodnice, Kristusove matere in
matere ljudi, zlasti vernikov. Pri tem pa
ne misli podati celotnega nauka o Mariji
in tudi ne odločati glede vprašanj, ki jih
teologi s svojim prizadevanjem že niso
v polnosti osvetlili. V svoji pravici torej
ostanejo mnenja, ki jih v katoliških šolah
svobodno zastopajo glede nje, ki v sveti
Cerkvi zavzema za Kristusom najvišje in
nam najbližje mesto.
2009 – AM – AVGUST

NEDELJSKE MISLI
2. avgust
18. navadna nedelja
JEZUS HRANI NAŠO VERO
Jn 6,24-35
»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane
za večno življenje,« to je ključna misel nedeljskega
evangelija. Jezus ne živi samo za svoj čas V njem in
z njim so pred nami že znamenja konca časa. Noče
biti novi Mojzes, ker je večji od njega. Mojzes je samo
posredoval Božje darove. Njegovo posredništvo je
bilo najbolj vidno, ko je z gore ljudstvu prinesel Božje
zapovedi. Kristus pa Božjih darov ne posreduje, ker je
sam Božji dar. Samega sebe imenuje kruh, ki je prišel iz
nebes. Kruh je osnovna človekova hrana, zato Jezus, ko
samega sebe poenoti z nebeškim kruhom pokaže, da je
on tista osnovna dobrina, ki je potrebna za življenje v
Bogu. V teh njegovih besedah odseva tudi evharistična
pobožnost prvih kristjanov, saj so evangeliji zvest od
sev njihove vere. Kristus je navzoč v svojih skupnostih,
daruje se kot daritev in se daje kot kruh življenja v
skupnosti pri mizi. Samo kdor veruje more videt in
sprejeti Kristusa v evharističnem kruhu.
9. avgust
19. navadna nedelja
ŽIVLJENJE LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA
Jn 6,41-51
Jezu pove, da je on kruh, ki je prišel iz nebes, Judje
pa godrnjajo, češ da poznajo njegove starše. Godrnjanje
je v Svetem pismu vedno znak za upornost. Jezus v
odgovor na njihovo upornost pojasni, da je mogoče do
Očeta priti samo preko njega in se sklicuje na preroške
besede: »In vsi se bodo dali Bogu poučiti.« Bogu pa se
je mogoče dati poučiti le s poslušanjem njegove besede, in kaj je Kristus drugega, kot učlovečena Božja
Beseda. In tukaj se Judje znajdejo v začaranem krogu:
odklanjajo njega, ki bi jim edini mogel pokazati pot k
Bogu. Mana Izraelcem ni bila v odrešenje; v odrešenje
jim bo šele kruh, ki ga on daje. Skratka: Judje ne uvidijo,
da je njihov starozavezni pogled na odnos do Boga in
do odrešenja prišel do kritične točke, da je njihovo
obzorje omejeno in da je treba preko njega. Enako se
dogaja nam: ustvarili smo si neko mnenje o svetu, ne
pomislimo pa, da je resnično življenjsko obzorje veliko
širše, videti pa ga je mogoče samo z očmi vere. Vera
se začne tam, kjer se znanost neha, predvsem pa daje
tisto, kar je drugje nedosegljivo: večno življenje.
16. avgust
20. navadna nedelja
JEZUS DAJE SAM SEBE V HRANO
Jn 6,51-58
Evharistični nagovor množicam je nadaljevanje
odlomka prejšnje nedelje. Sicer nam ne pokaže reakcije
množic na Jezusovo trditev, da je on kruh, ki je prišel
iz nebes, vendar vemo iz celote, da so tudi neobre2009 – AM – AVGUST

menjene množice to trditev težko sprejemale. Tukaj pa
gre predvsem za učence, ki niso samo slišali oznanila,
ampak so tudi videli dejanja, ki spadajo v odrešenjski
red. Zmožni so bili opaziti Sina človekovega, ki stoji za
temi dejanji. Za Janeza je v evangeliju beseda Božjega
razodetja neločljivo povezana z evharističnim kruhom.
Zato je pomemben njegov zapis Jezusove izjave: »Kdor
jé moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v
njem.« Ostati v njem pomeni biti “doma”. Kje? Na svojem mestu, v miru z vsemi, v zdravju, v svobodi. Le kje
najti vse to? Samo po poti krsta, ki je pa šele začetek
vere. Verovati ne pomeni le sprejeti izpoved vere, ampak vanjo se poglabljati, jo skušati razuzmeti, predvsem
pa izluščiti, kaj nam nalaga za življenje.
23. avgust
21. navadna nedelja
KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA
Jn 6,60-69
S tem nedeljskim odlomkom se končuje Jezusov
evharistični govor in reakcije ljudi nanj. Ni več govora
o množicah, ampak samo še o učencih, ki jim pomen
tega evharističnega govora ne gre v glavo. »Trda je ta be
seda, kdo jo more poslušati?« Ponovno se pojavi izraz,
da godrnjajo, kar pomeni upornost, in sicer nekaterih
učencev, ki so zaradi tega odstopili. Uresničilo se je,
kar je bilo rečeno že v primerjavi Jezusa z vinsko trto:
na vsaki trti so tudi mladike, ki usahnejo in jih je treba
odrezati. Značilen je tudi Petrov odgovor na Jezusovo
vprašanje apostolom, če hočejo tudi oni oditi: »Gospod,
h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš…«
Petrova izjava jasno pove, da ne ostajajo z njim, ker
bi razumeli, kar jim je povedal, in še manj, ker bi jih
prepričali čudeži, ampak ker je njihova vera osebna
odločitev za Jezusa, ne glede na to, kaj bo povedal in
kaj bo zahteval od njih. To je zgled preproste in trdne
vere: osebna odločitev za Božjega Sina in pripravljenost
izpolniti vse, kar bo od nas pričakoval in zahteval.
30. avgust
22. navadna nedelja
BOŽJE ZAPOVEDI SO NAD ČLOVEŠKIMI
Mr 7,1-8.14-15.21-23
Farizeji napadejo Jezusa, ker se njegovi učenci ne
drže starozaveznih predpisov glede snage. Jezusov
odgovor farizejem je v obliki očitka, povzetega po
preroku: držite se zunanjih predpisov o snagi, znotraj
pa ste umazani; Boga častite z ustnicami, vaše srce pa
je daleč od njega. Važno vam je človeško izročilo, Božjo
zapoved pa zametujete. S tem so farizeji odpravljeni,
Jezus pa se obrne na ljudstvo z naukom, ki je veljaven
za vse čase: človeka naredi nečistega, kar je znotraj
njega, ne pa tisto, kar je zunaj. Podrobnosti pa razloži
učencem: človeka naredijo nečistega hudobne misli,
nečistovanje, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost,
zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo,
oholost, nespamet. Kaj je torej važnejše: obveznosti, ki
jih človeku vsiljuje družba, ali tiste, ki jih po vesti nalaga
Božja zapoved? Tudi nas skrbi, kaj bodo ljudje rekli, kaj
bo rekel Bog, tega se pa ne sprašujemo.
171

Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU
nadaljevanje

Kakšen je bil ob prihodu naših misijonarjev Kartum? Kakšno je bilo njegovo življenje?

Kartum ob sotočju Belega in Modrega Nila

Kartum leži na dolgem polotoku, na sotočju Belega
in Modrega Nila, 269 metrov nad morjem. Njegovo poglavitno pristanišče je ob Modrem Nilu. Pred sovražniki
od jugovzhoda ga je takrat varoval mogočen zid, na treh
drugih straneh pa široka in globoka struga obojnega
Nila. Obdaja ga puščava, zato večkrat privršijo nadenj
peščeni viharji. – Sedanje mesto se je začelo šele malo
prej, v letih 1821 do 1824. Mohamed Ali je iz Egipta
poslal svojega sina Ismail pašo v Sudan, da ga zavzame.
Na sotočju obeh Nilov je Ismail paša postavil taborišče.
Okoličani so nosili vojakom prodajat žito, mleko in
drobnico. Da bi bilo za prekupce bolj zložno, jim je dal
Ismail paša napraviti ilnate koče. Tako je nastalo selišče,
ki se je imenovalo Kartum, to je Slonov rilec, ker je polotok stegnjen kakor slonov rilec. Kmalu se je pokazalo,
da je njegova lega v vojaškem in v trgovskem pogledu
silno važna. Kartum je kmalu imel živahne trgovinske
zveze z Egiptom in Rdečim morjem, pa tudi z jugozahodno ležečima pokrajnama Darfur in Kordofan, z
deželo Senaar, ki je med obema Niloma, z Abesinijo
in s svobodnimi zamorskimi rodovi. V Kartumu so se
shajali trgovci od blizu in daleč; tudi mohamedanski
romarji v Meko v Arabiji so šli tam skozi. Že leta 1825
se je v mestu nastanil upravnik za ves egiptovski Sudan. V Knobleharjevem času je imel Kartum 30.000
prebivalcev (op. ur.: danes jim ima milijon).
Naš rojak Martin Dovjak, Knobleharjev sodelavec, je
27. marca 1852 zapisal prijatelju o Kartumu (Zgodnja
Danica, 20. 5. 1852): »Misli si neizmerno planjavo, kamor ti seže oko; samo precej daleč proti severu ugledaš
nekaj hribčkov. Ob obeh Nilih vidiš vasi, drevje in lepo
zeleno polje; vse drugo je pa gola puščava s peskom
in prahom. Ulice v Kartumu niso ravne. Hiše so narejene vse na isti način: opeka se posuši na soncu; eno
skladajo poleg druge in eno vrh druge; to omečejo z
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blatom in zid je dodelan. Za strop položijo na zid kole
in denejo nanje štorje, dračje in na debelo blata. Ko
pridejo deževni meseci, se te hiše lupijo in razhajajo
kakor testo.« O kartumskih hišah je isto leto nazorno
zapisal misijonar Kocijančič: »Za 5 do 8 goldinarjev
se dobi hiša, ki je tukajšnjim ljudem že celo poslopje,
na Kranjskem bi pa najslabši kmet še koze ne zaprl
vanjo.«
Na ameriškega potopisca Bayarda Taylorja je mesto
napravilo dokaj dober vtis, zlasti ker so mu bile oči še
navajene koč, kakršne je gledal v Egiptu in Nubiji. V
svoji knjigi pravi: »Palača paše (upravnika egiptovskega
Sudana) je bila dostojanstvena, četudi je bila iz nežgane
opeke. Egiptovski vojaki so v svoji neokretni, na pol
evropski obleki lenarili na obali pred palačo. Kakor
smola črni sužnji v belih in rdečih oblačilih so jahali
na oslih. Ob vodi so v majhnih presledkih stali mlini.
Tropi moških z mehov in žensks z velikanskimi glinasti
mi vrči na glavi so hodili gori in doli. Med vrtovi so šle
ozke ulice. Ob mojem prihodu ni bilo v pristanišču več
kot dvanajst ladij; edina, ki bi v Egiptu kaj veljala, je
bila paševa. Na obeh straneh ulice, ki drži od reke, sem
videl cele gozde pomaranč, dateljnovih palm, smokev
in limon, cvetočih oleandrov in na dolgo izpeljanih
vinskih trt.«
Taylorja je zelo zdelavala vročina, ki v suhem času

Obala Nila v Kartumu v Knobleharjevem času

tudi ponoči seže do 55 stopinj (Celzija). Piše namreč:
»Veter, ki nam je preko ravnine pihal ravno v obraz, je
bil tako vroč in suh, kakor bi puhtelo iz peči; zaradi
silne sončne pripeke sem bil ves omotičen.« Proti
koncu deževne dobe pade toplota tudi na 13 stopinj;
takrat domačine zebe, da šklepečejo z zobmi.«
Hiš v Kartumu niso stavili po načrtu,v vrstah, ampak
kakor je naneslo. Zato so šle ulice sem in tja in se je
bilo težko znajti v njih.
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brali smo...
WASHINGTON — Predsednik ameriške škofovske
komisije za priseljence, škof Salt Lake Cityja v Utahu,
John Wester, je pozval predsednika Mehike in Združenih
držav Amerike k sodelovanju pri izboljšanju položaja
priseljencev v svojih državah. Škof je spodbudil k
razmisleku o razlogih, zakaj se ljudje odločajo za prehod
nevarne puščavske meje z Združenimi državami Amerike.
Po poročilu škofovske konference je od leta 1994 več
kot 4.000 priseljencev izgubilo življenje med poskusom
prekoračitve meje.
CELOVEC — Krški škof dr. Alois Schwarz je 60 redovnikom pri večernicah ob svetovnem dnevu molitve
za duhovne poklice dejal, da življenje v celibatu »ni
priznavanje z ustnicami, marveč z življenjem«. To
pomeni, da mora biti redovnikovo življenje prepleteno z
molitvijo, premišljevanjem, tišino in mistiko.
MAGDEBURG — Mesto ob reki Labi in kulturna ustano
va, poimenovana po cesarju Otonu, sta nekdanjemu
poljskemu ministru za zunanje zadeve Wladyslawu
Bartoszewskemu podelila nagrado za njegovo zavze
manje za razumevanje med narodi in v EZ.
NARVA — Štirje hektarji gozda, ki leže na ruskem po
bočju zaliva Narva se bližajo estonski meji. Otoček
leži namreč na tanki plasti šote, premika se pa zaradi nara
ščanja vode v severnem Baltiku.
SALZBURG — Nemški pisatelj Markus Orths je pri petem “Bachlovem branju” — tako se imenujejo kulturna
srečanja na katoliški teološki fakulteti Univerze Salzburg,
posvečena prof. Gottfriedu Bachlu — 12. maja govoril o
vplivu vere na književnost.
JERUZALEM — Latinski patriarh Fouad Twal je le nekaj
dni pred papeževim obiskom v Sveti deželi blagoslovil
obnovljeno stavbo avstrijskega hospica. Obnavljali
so jo izraelski in palestinski strokovnjaki in podjetja.
MADEIRA — Turistično opazovanje kitov (whale watching) je bolj donosno kot pa lov na kite (whale hunting)
je rezultat raziskave, ki so ga predložili na otoku Madeiri. V
letu 2008 je šlo na opazovanje kitov 13 milijonov turistov,
kar je prineslo več denarja kot pobiti kiti.
MARIA ZELL — Minister za zunanje zadeve pri EZ Javier
Solana je z ženo Concepcion na povabilo avstrijskega
predsednika Heinza Fischerja in njegove žene zasebno
obiskal avstrijsko zvezno deželo Štajersko. Skupaj so
obiskali božjepotno središče Mariazell, v katerem
je tudi “španska kapela”.
KAIRO — Referent Družbe za ogrožena ljudstva za
Afriko Elrich Delius je povedal, da krščanskih Kop
tov ni odločitev egiptovskega parlamenta z dne
28. aprila o zakolu do 250.000 svinj prizadela le
gmotno, marveč se bojijo novih ukrepov musli
manske večine proti njim. Mednarodni strokovnjaki
so egiptovske oblasti opozorili, da prašičja gripa nima nič
opraviti s temi živalmi.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 19. junija, na praznik
Srca Jezusovega, ob 150. obletnici smrti arškega župnika,
sv. Janeza Vianeja (1786–1859), s slovesnimi večernicami
začel leto, posvečeno duhovnikom. Za to slovesnost so iz francoske škofije Belley-Ars v Rim pripeljali
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svetnikove relikvije. Leto se bo sklenilo 19. junija 2010 s
slovesnostjo na Trgu sv. Petra v Rimu.
CELOVEC — V stolnici je bil 16. maja dobrodelni kon
cert za prizadete otroke. Njegov namen je opredelil
krški škof dr. Alois Schwarz: »Ta koncert naj naše oči in
srca odpre za tiste ljudi, ki imajo posebne darove, ki pa jih
pogosto v vsakdanjem življenju ne morejo uveljaviti.”
COLOMBO — P. Anthony Pinto, provincial salezijancev
na Šrilanki, je povedal, da je šrilanška vlada salezijance
prosila, naj sprejmejo in poskrbijo za 400 do 500
otrok — vojakov, ki so jih armadne enote zajele ob napadih na tamilske “tigre”, saj bi jih sicer obravnavali kot
vojne begunce. Pomoč nujno potrebujejo tudi za preskr
bo in izobraževanje drugih mladih v svojih ustanovah na
Šrilanki, kjer so življenjske razmere “katastrofalne”.
ŽELEZNO — Škof Paul Iby je na tiskovni konferenci
ob tednu družine od 10. do 17. maja v škofiji Eisenstadt
(Železno) opozoril na pomen družine za družbo. To
je treba podpirati predvsem duhovno in versko.
WITTENBERG — Apostolski nuncij v Nemčiji nadškof
Jean-Claude Perisset je prvič obiskal Lutrovo mesto
Wittenberg. Ogledal si je osrednje kraje, povezane z
reformacijo, obiskal pa je tudi katoliško župnijo ter se
udeležil simpozija v zvezi s pripravami na reformacijsko
jubilejno leto 2017..
RIM — Katoliška Cerkev v Italiji je obsodila odklonitev
zatočišča za 227 afriških beguncev, ki so z ladjami
pripluli na južnoitalijansko obalo, oblasti pa so jih poslale
nazaj v Libijo. Če bodo begunci poskušali najti še kakšno
drugo rešitev zase, se bodo podali v še veliko večjo nevarnost kakor prepluti Sredozemsko morje.
LONDON — Na praznik vnebohoda, 21. maja, je bil v
westminstrski stolnici v Londonu za enajstega westminstrskega nadškofa slovesno umeščen mons. Vincent
Gerald Nichols. Med slovesno mašo se je zavzel za
»odkrit dialog med vero in razumom«. Poudaril je, da je
Cerkev, kot tudi vsi kristjani, dolžna okrepiti dialog med
verami in sodobno miselnostjo, saj danes številni ljudje
menijo, da sta vera in razum nezdružljiva, kar pa ni res.
WASHINGTON — Ameriški katoličani so pisno prote
stirali pri predsedniku Baracku Obami, ker je po
stal član njegove svetovalne ekipe za verske zadeve
nekdanji metodistični duhovnik Harry Knox, ki je
že večkrat grdo napadel papeža Benedikta XVI. Pismo so
podpisali voditelji najbolj vplivnih katoliških društev.
MANILA — Filipinski dnevnik Inquirer poroča, da so
islamski teroristi na otoku Basilan ugrabili in nato
obglavili 61-letnega kristjana, ker družina zanj ni
mogla plačati visoke odkupnine. Nazadnje so sredi
aprila umorili dva kristjana.
NEW DELHI — Kristjani v Indiji so zadovoljni z izi
dom volitev, saj je vladajoča kongresna stranka premagala hindujsko nacionalistično opozicijsko stranko BJP.
DUNAJ — Predsednica avstrijske Katoliške akcije,
Luitgard Derschmidt, je opozorila, da je »politično
izobraževanje državljanov in državljank temeljni
pogoj za dejavno demokracijo«. Temu naj bi namenili
več pozornosti tudi v šolah.
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Niko Kuret

sveti Ožbolt
5. veliki srpan

O sv. Ožboltu je pela pesem iz
gornjega Roža in iz Ziljske doline,
ki pa ni bila zapisana. V “Slovenski
Bčeli” iz leta 1850 je neznan zapisovalec objavil le povzetek vsebi
ne »u razrešenom slogu«. Legenda
pripoveduje, da je sv. Ožbolt kot
puščavnik 33 let živel v gozdu;
zrasla mu je bila brada, da bi se z
njo lahko odel. Priletel je nekoč
bel golobček in mu naročil, naj
mu da prstan, da ga odnese njemu
namenjeni nevesti onkraj morja.
Ožbolt uboga in beli golobček
odleti. Spotoma se pa golobčku
v hudi burji prstan izmuzne in
kljunčka, a ga le ujame, preden bi
padel v morje. Od strahu golobček
počrni. Črn se vrne k Ožboltu in
mu »od zamorkinje zakonski perstan prinese«.
Pesem se je gotovo nadaljevala, a nam je zapisovalec
ni več ohranil. Že to, kar pove, pa nam pojasni kip sv.
Ožbolta iz prve polovice 15. stoletja, kakršnega vidimo
v farni cerkvi na Jezerskem: svetnik je upodobljen
kot kralj z žezlom v desnici, v levici pa drži zemeljsko
kroglo in črno ptico (vrana?) na njej.
Franc Kotnik je raziskoval sv. Ožbolta na Slovenskem in predvsem ugotovil, da se rožansko-ziljska
legenda z zgodovinskimi podatki ne ujema. Ožbolt
(Oswald) je bil angleški kralj v prvi polovici 7. stoletja.
Po očetovi smrti je moral bežati na Škotsko, kjer se
je pokristjanil in je nato zopet zavzel očetov prestol.
Poklical je v deželo menihe misijonarje, ki jih je vodil
menih Aidan. Ožbolt si je poiskal nevesto v Wenezu.
Slovel je po svoji darežljivosti. Padel je v boju s poganskimi Mercijevci.
Naša legenda je zamenjala kralja Ožbolta z meniNiko Kuret

toča

Bolj kakor strele in goram se kmet boji toče, ki ga pripravi ob kruh. Odkod je toča in zakaj? Na to vprašanje
preprosti človek ni iskal odgovora v naravnih postavah,
ki jih ni poznal. Točo je lahko narediti, so pravili na
Ptujskem polju (Nova vas pri Markovcih); kdor jo dela
za kratek čas, mora paziti, da mu iz hiše ne uide, ker
sicer devet fará potolče. Točo znajo delati dijaki iz črne
šole, pa duhovniki in coprnice…
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hom Aidanom. Ožbolt pa je res živel dolgo časa zdoma
v pregnanstvu.
Zelo verjetno je nastala slovenska pesem o sv. Ož
boltu po vzorcu nemške igrčke pesmi, zložene pod
vplivom križarskih vojská, po različnih predlogah
proti koncu 12. stoletja. Ta pesem pozna prekomorsko
kraljično, ki ji Ožbolt pošlje kot snubca ukročenega vrana. Po številnih pripetljajih, kot jih poznajo srednjeve
ški “romani”, zlasti po hudem morskem viharju, se
Ožbolt in lepa Maverka Paimg vzameta, pogani, z njimi
vred njen oče, se pokristjanijo…
Franc Kotnik meni, da je vran v zvezi z vodo in vre
menom; sv. Ožbolta so častili kot mogočnega priproš
njika v morskih nevarnostih; priporočali so se mu
tudi savinjski splavarji, kar dokazuje stara kapela sv.
Ožbolta v Ljubiji pri Mozirju. V Črni, kjer je farni patron
sv. Ožbolt, pripovedujejo, da je vran pokazal, kje naj
postavijo cerkev; trščice z že pripravljenega gradbišča
je nosil na kraj, kjer stoji cerkev dandanes.
Češčenje sv. Ožbolta se je že zgodaj začelo širiti po
naših krajih. Prihajalo je kajpak z nemškega severa:
samostan sv. Ožbolta so postavili v Hesfordu na Westfalskem že leta 789. Od ondod se je širilo njegovo
češčenje na Bavarsko, v Avstrijo in tudi k nam. Na
Koroškem ima sv. Ožbolt severno od Drave 3 farne
cerkve in 9 podružnic, 2 farni cerkvi in 4 podružnice
pa južno od Drave.
Tudi v Sloveniji ima sv. Ožbolt severno od Drave 1
farno cerkev, južno od Drave pa 4 farne cerkve in 14
podružnic.
Sveti Ožbolt je prevzel v neki meri vlogo starega in
doevropskega božanstva, ki so mu priporočali letino,
živino in vreme (pri Germanih Odina). Ob njegovem
godu je v hribovitih krajih na Koroškem žetev v teku;
v planinah pod Peco mora biti, pravijo, rž v novinah
do sv. Ožbolta požeta.
Če o sv. Ožboltu dežuje, še dolgo ni lepega vremena
(Mežiška dolina).

V Beli Krajini so pravili, da prinese točo zmaj, ki se
pomika iz kraja v kraj; velike in hude toče se pojavljajo
vsakih enaindvajset let ob poli dvanajsti ponoči. Na
Štajerskem (Velika Nedelja) in v Prekmurju naredi
neurje pozoj, prikliče ga pa dijak črne šole s pomočjo
črnih bukev. Ko je leta 1882 v Mali Nedelji in po sosed
njih farah hudo toča pobila, so domačini kar trdno in
brez pomisleka trdili, da je »črne šole dijak lintverja
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vzdignil in da je on takov blišč in točo napravil…«
Globokov ukoreninjena je bila med ljudstvom vera,
da delajo točo duhovniki. Še leta 1900 je moral neki
“gospod nunec” iz Brd v cerkvi na prižnici javno in
glasno izjaviti, da toče ni naredil on. Ali so mu kmetje
verjeli, ni gotovo. Stare ženičke so vedele: Če je toča
od Boga, ni večja od pšeničnega zrna, če je pa duhovni
ška, je debela… Duhovniki toči lahko branijo v svojo
župnijo, je pisal leta 1884 J. Pajek, če le hočejo za to
potrebne molitve opravljati. Včasi pa duhovniki rajši
pustijo, da toča vse pobije, seveda duhovnikom tudi
– nadaljuje J. Pajek – ker bi ljudje sicer preveč prevzetni
postali. Nato dostavlja, kako so kmetje v Stranicah na
Štajerskem, ko je okoli leta 1860 toča hudo pobila, šli
kar nad župnika, ki se jim je le s težavo obranil.
Kot magično sredstvo proti toči naj bi duhovnik
uporabil sam Zakrament. V Mozirju so trdili, da pre
žene duhovnik nevihto in točo, če vzame monštranco iz
tabernaklja, jo zanese skozi velika vhodna vrata cerkve
in jo postavi na pragu trikrat narobe na tla…
V stiški okolici na Dolenjskem so imeli za gotovo
znamenje, da bo toča tisto leto mnogo škode naredila,
kadar je bilo v kakem kraju mnogo birm. Toča je v
Beli Krajini pobila še tisto leto, če se je pripeljal novo
umeščeni duhovnik z vozom do župnišča; zato je v Beli
Krajini in na Dolenjskem izstopil pred vasjo, če že ne
na farni meji, in jo mahnil peš v župnišče.
Tja do 18. stoletja so bile po splošnem mnenju krive
coprnice, če je kje pobila toča. Pri pravdi zoper coprnice, ki so jo vodili v Mariboru leta 1546, so obdolžene
ženske “priznale”, da so delale nevihto in točo. Poiskale
so, postavim, pri vodi devet kamnov in jih lepo očedile;
proti kateri strani so jih potem pometale v vodo, na
tisto stran je potegnila toča. Dve sta pred Jernejevim,
ko je bilo žito dozorelo, kopali kadi v potoku. Vodo
sta iz usmiljenja zilili na trato; ko bi jo bili izlili na kamenje, bi bila toča vse potolkla. Zagovarjale so vodo,
kamor živino gonijo napajat; zato je prišla toča, ki so
jo gnale proti Dupleku. Takšne z mučenjem izsiljene
izmišljotine so v ljudstvu le še utrjevale vero v moč
coprnic, da narede točo.
Pred točo so se skušali zavarovati na različne načine.
Zlasti so se izogibali vsemu, kar bi moglo točo izzvati.
Tako v ljutomerski okolici pred Jurjevim kose nikoli
niso klepali, ampak jo zmerom le brusili, tako jim toča
ni mogla škodovati.
Zatekali so se tudi k čárnim pripomočkom. Tako
so imeli ponekod na Dolenjskem (Jarčno selo pod Ku
mom) na vratih obešen avbret (Artemisia abrotanum
L.); vselej, kadar je kazalo na točo, ga je gospodar po
tresel. Na Štajerskem (Slovenske gorice) so pregnali
točo samo tako, da so v vozle povezali šop trave; toda
to je smel storiti le tisti, ki ni bil skregan z Bogom ne z
duhovnikom; dobro je bilo, če je imel pri sebi ruto, s
katero je imel kak mrlič podvezano glavo. »Tak človek
ima v vsem srečo in se ga boje tudi nadnaravne sile.«
V Beli Krajini so njivo pred točo zagradili (Vinica in
okolica). Na vsakem vogali njive so zasadili leskov kol,
zarezali vanj križ in potegnili od kola do kola nit, ki so jo
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pred točo

bili spredli na Tomaževo (21. decembra) od treh zjutraj
do sončnega vzhoda. V novomeški okolici so obesili
na najvišjo trto v vinogradu blagoslovljeno oljko, da
je odganjala točo. Tudi v Št. Jurju pod Kumom so točo
preganjali z blagoslovljenim lesom; ko se je usula toča,
so vrgli butaro pod kap, da je padalo po njej, šele nato
so jo vrgli v peč in je toča takoj ponehala. Kadar pada
toča, so pravili okrog Homca, moraš koso dejati pod
kap, in sicer tako, da je ostrina kvišku obrnjena. Toča
pada na ostrino in bo jenjala, ker boli tudi coprnico.
Laži-zakramental bi mogli menovati vino in moko,
ki ju postavijo v Beli Krajini vse tri božične večere na
mizo; nekateri postavljajo vino in moko na mizo le na
sveti večer in moke je približno en liter. Kadar so se
zbirali nevarni oblaki, so vsuli v dlan nekaj te moke,
kanili nanjo nekaj vina in moko nato vrgli proti oblako,
rekoč: »Kristus je ostavil čisto vino in čisti kruh. Tako
tudi ti ostavi naš pridelek!« Tako so naredili trikrat.
Molitev, še poprej pa zagovarjanje sta prastari sredstvi za odvračanje vsakega zla. V Poljanski dolini so točo
zagovarjali brž ko se je na nebu pokazal črn oblak. Iz
Bele Krajine poznamo tri zagovore proti toči. Tisti, ki
je “razgovaral”, je stopil pred hišo, pogledal v oblak in
se glasno prekrižal, nato pa nadaljeval: »Bog prekrižaj in
blagoslovi te oblake in tistega, ki ljudem zlo dela!« Nato
je zamahnil z roko, kakor bi oblak razdelil ali presekal
na dvoje, ter zmolil očenaš in zdravamarijo…
Pri Veliki Nedelji so molili med točo pod kapom,
se obračali na vse štiri strani sveta in vse vsakokrat
trikrat prekrižali. V Slovenskih goricah so hodile gospo
dinje, kadar je kazalo na točo, okoli hišnih oglov in so
kropile s “kraljevo vodo” na vse strani. Otroci so molili
medtem po pragovih in podstenjih: »Jezus, prizanesi
naši njivi!«
Naravno dejsto, da zračni tresljaji vplivajo na oblake
so spoznali preprosti ljudje že zdavnaj pred dognanji
učenih fizikov.
Kot močno stredstvo so v ta namen uporabljali
zvonove. V mnogih krajih še dandanes zvonijo proti
toči, nekdaj pa so to delali povsod. Tudi zato, meni
V. Möderndorger, so nabavljale cerkve toliko in tako
dragih zvonov. Že zgodaj pa so tudi spoznali, da vsak
zvon ne odvrne toče, ker – kakor so menili v Savinjski
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dolini – vsako zvonjenje nima “pravega žegna”; mi bi
morda rekli, da tresljaji, ki jih povzroča, ne ustrezajo.
Na Koroškem so to povedali tako, da preženejo točo le
zvonovi, ki “imajo tak glas, kakršen je v  oblakih”; če je
premočan, glas oblak razcepi in vsuje se toča… Goreči
nasprotniki “praznoverja” pod konec 19. stoletja so
rohneli proti mežnarjem, ki so hodili “na megle zvonit”,
ker »zvonjeneje ne pomaga čisto nič; to praznoverje
bi se moralo izkoreniniti…« Besničani so ob hudi uri
bolj verjeli v moč zvononv kakor v molitev. Zato so se
jezili, če cerkovnik ni neprenehoma zvonil, kadar je
grmelo.
Še silnejši učinek je moglo imeti strelno orožje.
Da to ni prazna vera, so začeli priznavati z začetkom
20. stoletja tudi naši časopisi. »V novejšem času so
začeli v vinogradnih krajih streljati proti nevihti in
toči,« beremo v “Gorenjcu” leta 1902. »Po zatrdilu
nekaterih se sponaša to prav zadovoljivo. Streljanje
pred nevihtami pravzaprav ni novo, ke vemo da so
tudi pred nedavnim časom streljali proti ‘hudi uri’!«
Člankar dodaja, da po kmetih v marsikateri hiši rjavé
topiči, “možnarji”, ki so z njimi “preganjali coprnice”;
v Martinjvrhu v Selški dolini, pristavlja, je še vsako leto
slišati streljanje pred nevihto; streljajo s samokresi
in puškami, nabitimi z blagoslovljenim smodnikom.
S starosvetnimi predstavami se ujema, da je ljudstvu
fizikalno bistvo streljanja v oblake ostajalo skrito; da
so zato “streljali v coprnice”; da je moral biti smodnik
zato blagoslovljen; in kar je še podobnega.
Z blagoslovljenim smodnikom so streljali svoje dni
v velenjski in ljubljanski okolici. Okoli Ormoža so izstrelili ob hudi uri v oblake “sedem žegnov”. »Še pred
nedavnim so dejali v naboj blagoslovljenega smodnika,
blagoslovljenega vina in soli, blagoslovljene gobe, butare in blagoslovljene spominke z romarskih krajev. Ti
žegni so pregnali hudiča, ki kopiči s svojimi kremplji
oblake. Oblaki so se po strelu raztrgali in namesto toče
je rosil blagodejen dež…« V Poljanski dolini (Trebija)

Vsak zvon ne odžene toče.
Rdeča zora – mokra gora.
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so streljali v oblake zoper točo le tisti, ki so streljali na
sveti dan; takrat prav zato streljajo, da bi mogli z uspehom streljati z blagoslovljenim smodnikom proti toči.
Podobno so streljali na Koroškem (Radiše) v oblake le
s puško, s katero so ustrelili med kropljenjem na božič,
na silvestrovo in pred sv. tremi kralji. Na Tolminskem
so prepodili točo, »ki jo pošiljajo čarovnice z Italije«,
s streljanjem v oblake; puško so nabasali z blagoslovljenimi mačicami in s koščki blagoslovljene sveče. Pred
vsakim vložkom so naredili pred cevjo križ in so šele
nato porinili vložek vanjo.
Ko toča začne padati, je seveda že prepozno, da bi
jo ustavili. In vendar so trdili stari ljudje, da je tudi to
mogoče.
Eden izmed pripomočkov nam je znan kot obramba
pred hudo uro sploh. Za Štajersko je poročal že J. Pajek:
»Ako začne toča klati,
moraš kuhinjske vile
navzkriž pred hišni
prag položiti.« V Št.
Jurju pod Kumom
so leta 1931 ustavili
točo tako, poroča V.
Möderndorfer, da so
obrnili koso in brano
narobe. Tudi v Podju
ni vržejo senene vile
in grablje navzkriž in toča se ustavi (Št. Lipš).
Tudi obrambno moč stolčka s tremi nogami smo že
omenili. Ob hudi toči so metali v ljutomerski okolici na
dvorišče lopate, omelo in grebljice za krušno peč, sicer
pa so preobrnili pred hišo stolček s tremi nogami, da
so molele noge navzgor. Isto so naredili v Beli Krajini;
v Trenti pa so tak stolček metali po stopnicah.
Točo ustavi ne le “rogovila”, ampak tudi rezilo. V
ljutomerski okolici so položili pred hišo sekiro z rezom
navzgor; če je padlo zrno toče na rez in se presekalo,
je toča minila pri priči. Namesto sekire so postavljali
koso z rezom navzgor v Savinjski dolini, okoli Loža in
v Ziljski dolini.
Toča baje mine tudi tedaj, če vržeš prvo zrno v ogenj
ali ga vtakneš v usta. »Prvo toči, ki pade,« je zapisal J.
Pajek, »moramo hitro pobrati in jo v peč vreči, ker
potem neha.« Na Ljubnem ob Savinji je bila razširjena
ista vera. Za Št. Jurij pod Kumom ja poročal V. Möderndorfer, da poneha toča tedaj, če pobero pri devetih
hišah prva zrna toče in jih vržejo v ogenj; nekje so bili
na njivi, ko se je usula toča. Ker niso imeli ognja, da bi
točo zažgali, so vzeli eno zrno v usta in ga pojedli; toča
je potem ponehala… Tudi pri Veliki Nedelji so pravili,
da se toča ustavi ali da vsaj v tvojem gospodarstvu ne
naredi škode, če zrno pojéš. Zatrdo pa točo ustaviš, če
dve zrni pojéš, tri si pa spustiš za vratom za obleko…

Hude nevihte ne trajajo dolgo.
Vsak dež ima svoj čas.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
II. poglavje
človeška podoba

LJUDSTVO OBLJUBE
BOŽJI NAČRT… Zanj ni bilo v tej deželi, ki nima
para, boljšega dokaza, kot je to ljudstvo, ki se je imelo
za nikomur podobno. Ljudje, ki so zasedli Palestino že
pred dvatisoč leti, ki so bili najmanj njeno večinsko, če
ne že izključno prebivalstvo, so bili prepričani – bolje:
so bili gotovi –, da niso tam slučajno, ampak da je
imela njihova navzočnost v teh krajih previdnosten
pomen, da jih je tja postavil sam Bog.
To je osnovno dejstvo, misel, brez katere ni mogo
če razumeti zgodovine, duhovnosti in niti vsakdanje
ga življenja v Izraelu. Naši najhujši šovinizmi niso
nič v primerjavi z narodnim ponosom, ki je navdajal
dušo najbolj bednega Juda, ko se je spominjal, da
pripada izvoljeni rasi, ljudstvu obljube. Kaj ga je
brigalo, da je bila njegova osebna usoda skromna,
da je bilo življenje trdo, da je rimski osvojevalec s
svojimi vojaškimi škornji tlačil sveto zemljo! Tako on,
zaničevani, kot ves njegov narod, so imeli prednost,
za katero jih nobena sila sveta ne bo nikoli prikrajšala:
duhovništvo, ki bo ostalo na veke (prim. Heb 7,24).
To prepričanje je izhajalo iz prastarega razodetja
– takrat je bilo staro kakih dvajset stoletij –, ki pa je
bilo še vedno živo v srcih gorečih Izraelcev. V Haránu
v severni Mezopotamiji je mož po imenu Abram dobil
obisk Boga in slišal njegov ukaz: »Pojdi iz svoje dežele,
iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki
ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod,
blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v
blagoslov« (1 Mz 12,1-2).  Abram je ubogal. Odpravil
se na pot s svojimi nečaki, živino in vsem rodom in je
bil pripravljen na vsa tveganja tega dolgega blodenja,
ker mu je Gospod to zapovedal. Ta poslušnost je bila
poplačana. Ko je prišel na kraj, ki mu je bil označen,
je Abram znova in večkrat skrivnostno prejel Božja
opozorila in njegove obljube. Ta dežela, v kateri je
bil zdaj, bo njegova dediščina; bo posest njegovih potomcev. Kot jamstvo te prihodosti je bilo njegovo ime
spremenjeno iz Abrama v Abrahama, “očeta mnogih”.
In njegova stara žena je čudežno rodila sina.
Tak je torej bil začetek zaveze, ki je od tistih daljnih
časov naprej bila med Vsemogočnim in njimi, ki so se
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razglašali za njegove služabnike. V povračilo za Abrahamovo zvestobo bo njegovo potomstvo postalo narod,
izvoljen izmed vseh. Gospodova roka bo nad njim in
ga vodila po pravi poti, ga varovala in mu zagotavljala
izjemno bodočnost. Določeno je bilo vidno znamenje
te zaveze v človekovem mesu: obreza.
Toda zakaj je Bog govoril Abramu? Zakaj je v svojo
službo izbral ta mali nomadski rod Terahovcev (Terah
je bil Abramov oče; op. ur.)? Sveto pismo je odgovorilo
na ti vprašanji. Kaj se ne bere v Juditini knjigi: »To ljudstvo so potomci Kaldejcev. Najprej so kot tujci živeli
v Mezopotamiji, ker niso več hoteli služiti bogovom
svojih očetov, ki so bili rojeni v kaldejski deželi. Odda
ljili so se od vere svojih dedov in začeli častiti Boga
neba, ki so ga spoznali kot pravega Boga« (Jdt 5,6-8).
Naj bi se torej nomadski Terahovci izmotali iz zvezdnega in totemskega mnogoboštva mezopotamskih
stalnih naseljencev in se povzpeli do pojma edinega,
nevidnega, vsemogočnega Boga, že dve tisočletji pred
Kristusom, v času ki je zgodovini še čisto nedostopen?
»Od pradavnih časov,« pravi Renan, »nosi semitski pa
stir na čelu pečat edinega Boga.« Čudežna izvirnost, ki
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je iz Abrahamovih potomcev res naredila edinstveno
ljudstvo na svetu, čuvarja neprimerljivega razodetja, in
posledično izvoljeno ljudstvo, ljudstvo obljube. Ponos
najmanjšega med Judi ni imel drugega razloga kot to:
vedel je, da je Božji zaveznik.
Če bi mogel o tem dvomiti, bi mu zgodovina njego
vega rodu, kakor je opisana v sveti Knjigi, to dokazala.
Vse v tej nenavadni in razburkani usodi je vidno nosilo
znamenje Božjega namena. Presenetljiva je ugotovitev,
da so prvi kristjani, ki so se razglašali za zveste Jude, v
dokaz svojim sonarodnjakom, da je Jezusovo razodetje
dopolnitev razodetja v starem izročilu, vedno vztrajali
na dejstvu, da novi “berith” (zaveza) ni nič drugega kot
dopolnitev stare. Tako je storil diakon Štefan v govoru
tistim, ki so hoteli pobiti s kamenjem (Apd 7,1.50), sveti
Peter (Apd 22-36) in sveti Pavel (Apd 13,17-47).
Toda če je bila zaveza sklenjena enkrat za vselej,
so se pogoji njenega udejanjanja skozi stoletja poglab
ljali in postajali težji. Videti, kako se po malem dvigajo stopnje duhovnega izkustva, dokler ne dosežejo
značilnosti najčistejše in najplemenitejše vere vsega
starega sveta, pač ni najmanjši razlog za občudovanje
ljudstva obljube.
V začetku, v času očakov, so bili pogoji zaveze kar
se da preprosti. Za zvestobo je zadoščalo verovati v
edinega Boga, ki so ga označevali z besedico El, ali
bolje z nenvadno množinsko obliko Elohim, ki so jo
uporabljali kot ednino. Ta edini Bog ni zahteval skoraj
nobenega kulta, nobenega duhovništva, nobenega
templja, komajda kakšno daritev od časa do časa. Svojim vernikom ni nalagal nobene morale in metafizika,
ki je bila temelj te vere, je bila nerazvita.
Druga stopnja se je začela, ko se je uresničil čudežen
dogodek, v katerem je izvoljeno ljudstvo po pravici
videlo eno izmed najbolj odmevnih dokazov za zavezo:
izhod iz Egipta. Bog je izbral previdnostnega moža, da
je iztrgal njegove iz egipčanske sužnosti in jih povedel
v obljubljeno deželo. Pod Mojzesovim vodstvom je
karavana pobeglih čudežno prekoračila Trstično morje
in ušla lakoti v puščavi: dva dokaza Božjega varstva. Ob
tej priložnosti zaveza ni bila samo obnovljena, ampak
tudi natančneje določena: Bog je svojim dal novo jamstvo, ko jim je razodel svoje neizrekljivo ime, znamenje
svoje vsemogočnosti: Jahvé, »Tisti, ki je«. V zameno,
kot nekako dvostransko pogodbo, je svojemu ljudstvu
naložil zapovedi, slovito “postavo”, dekalog (desetere

zapovedi), na kateri je Mojzesov genij mogel izdelati
cel zakonik morale, vere ter politične in družbene
organizacije.
Tako potrjena in natančno določena zaveza je omo
gočila rodovom, da so se polastili dežele Kanaan v času
Jozueta in sodnikov. Postava je v slavi utrdila kralja
Davida in njegovo dinastijo, ko je bila v njeno korist
slovesno obnovljena (2 Sam 7,16; Ps 89,4). Toda kljub
tolikim dokazom, ki jih je Bog dal o svoji neskončni
dobroti, je izvoljeno ljudstvo kar dostikrat prelomilo
zavezo s popuščanjem skušnjavam malikovanja in
s poganskimi navadami, kar so jim v imenu Jahveja
očitali mogočni glasovi navdihnjencev kot Amosa,
Ozeja in tolikih drugih (Oz 6,7; 8,1). Strahotna kazen
se je zrušila na nezvesti narod: pregnanstvo v Babilon, izgnanstvo. Pa je bilo še enkrat usmiljenje nad
pravičnostjo. Jahvé je dovolil, da se je ta kazen končala
in da so se skupine izgnancev vrnile v deželo, ki je bila
med vsemi blagoslovljena.
Ta preizkušnja je bila koristna. Po njeni zaslugi se je
izvoljeno ljudstvo dvignilo na tretjo stopnjo duhovnega
vstajenja. V luči trpljenja se preroki – predvsem največ
ji, Izaija, Ezekiel in Jeremija – pokazali svojim bratom,
da je vse, kar prihaja od Boga vredno češčenja in deluje
v izpopolnjevanje ljudi. Že stari Amos je to povedal
v svojem 5. poglavju: to, kar Bog ljubi, niso daritve,
ampak pošteno življenje, usmiljenje, pravičnost in
dobrota. Zaveza je dosegla še globlji smisel, postala
je temelj bolj ponotranjene, bolj duhovne vere. Poslanstvo, ki se ga je izvoljeno ljudstvo zavedalo, torej ni
samo pričati, da je Bog samo eden in oznanjati aovedi,
ampak naučiti človeka, da bo dosegel božje z notranjim
naporom, z moralnim očiščenjem, s poletom duše. Ob
reza, »znamenje zaveze v mesu« je bila še vedno obvez
na, toda vsi so vedeli, kakor bo rekel sveti Pavel, da se
prava obreza uresničuje po duhu, v srcih (Rim 2,29).
Vse je bilo torej vezano na gotovost, da mora biti
izvoljeno ljudstvo edinstveno, drugačno od ostalih,
višje od vseh: monoteistična vera, ljubezen do zemlje,
pokorščina moralnim zakonom, želja organizirati po
litično in družbeno življenje v skladu z določenimi
načeli in najvišja mistična izkušnja. Bolj kot etnografija
je teologija določala značilnost tega naroda. Tega tako
čisto posebnega pojmovanja osebne in skupne usode
ne smemo nikoli izgubiti izpred oči, ko poskušamo
opisati svet, v katerem je živel Jezus.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

angel strasti
Zdi se, kot da je angel strasti v nasprotju z angelom
sproščenosti. Vendar potrebujemo mnogo angelov, da
bi se življenje v nas razcvetelo. Angel strasti bi nas rad
izzval, da bi živeli z vsem ognjem svojega srca, da ne bi
le životarili z brlečim plamenčkom. Če človek sploh ni
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več sposoben velike strasti, postane njegovo življenje
dolgočasno in plehko. Izgubi okus. Tega pra gotovo ni
imel v mislih Jezus, ko nas je pozval, naj bomo sol zemlje, naj začinimo ta svet s svojo živahnostjo. Strasti so
naravne gonilne sile v človeku, ki ga hočejo podžigati
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k življenju, in naj bi ga konec koncev privedle k Bogu.
Angel strasti naj nas nauči umetnosti, da bi s temi gonilnimi silami znali ravnati tako, da bi nas priganjale
k življenju, da nas ne bi obvladovale, marveč da bi jih
znali usmeriti k dejanskemu cilju svojega življenja. Ne
smemo postati ljudje, odvisni od nagonov, ki bi se jim
enostavno prepuščali, marveč ljudje, ki svoje strasti
podžigajo, da bi služile življenju in oblikovale življenje
v njegovi raznolikosti.
Kdor se lahko čemu strastno prepusti, se bo mogel
tudi strastno boriti za življenje, strastna pa je tudi njegova duhovnost. To nam ponazarja tale hasidska zgodba:
»Neki hasid (pripadnik mistične smeri v židovstvu) je
rabiju zatožil nekaj ljudi, češ da vse noči prekvartajo.
‘To je dobro,’ mu je ta odvrnil. ‘Kakor vsi ljudje, bi radi
tudi oni služili Bogu, pa ne vedo kako. Zdaj se učijo,
kako ostati buden in vztrajati pri nekem delu. Ko se
bodo v tem do kraja izpopolnili, morajo svoje početje
samo obrniti v drugo smer – in kakšni božji služabniki
bodo to!’«
Menihi prvih stoletij krščanstva so o strasteh veliko
razmišljali. Evagrij Pontski (+ 399) našteva devet strasti,
s katerimi se mora spopadati menih. Zanj so strasti po
zitivne sile. Ne gre za to, da bi jih moral zatreti, marveč
da jih vključi v svoje življenje. Strasti naj služijo nam, ne
pa mi strastem. Apatheia, kar je cilj boja s strastmi, ne
pomeni nekega stanja brez strasti, ampak osvobojenost
od bolestne ujetosti v strasti, vključevanje strasti v vse,
kar delam in mislim, stanje, v katerem strasti v meni ne
vladajo več, ampak so mi na voljo kot moč, kot virtus,
krepost, ki me dela živega.
Strasti ne kaže vrednotiti. Ali so dobre ali slabe je
odvisno od tega, kako ravnam z njimi. Jeza je pozitivna
moč, ki me hoče usposobiti, da se odmaknem, da se
osvobodim moči drugih. Lahko pa me tudi razžre, če ji
dovolim, da me obvladuje. Spolnost me lahko poživlja,
lahko me pa tudi obsede. Niti zatiranje niti nebrzdano
izživljanje strasti ne vodi v pravo živost, ki jo lahko
dosežemo le, če s strastmi zavestno ravnamo. Kdor

živi brez strasti, temu
manjka pripravljenost,
da bi se v celoti predal,
manjka mu moč, manjka mu polnost življenja.
Številni kristjani so iz
samega stremljenja po
neoporečnosti zatrli
v sebi vse strasti. Zato
so postali dolgočasni.
Nič več niso sol zemlje,
nič več začimba za naš
svet, marveč le omleden
okus, za katerega se nih
če več ne zanima. Jezus
se je strastno zavzemal
za uboge in brezpravne.
Strastno je govoril o svojem Očetu in se z gorečo strastjo
bojeval proti trdosrčnosti farizejev, ki so Božjo podobo
zamračili s svojim drobnjakarskim izpolnjevanjem
postave.
Nemška beseda za strast Leidenschaft izvira iz
leiden, trpeti. To pa je nekoč pomenilo: hoditi, peljati
se, potovati. Pri tem mora človek nekaj izkusiti, prestati
pretrpeti. In tako je beseda trpeti vse bolj dobivala
tudi pomen: prenašati neprijetnosti, občutiti bolečino.
Strast je torej povezana z doživetji. Kdor jo ohromi,
izgubi doživetja. Kdor se ji prepusti, bo doživel marsikaj novega in neslutenega. Vsako potovanje pa je lahko
tudi naporno; to velja tudi za naše ravnanje s strastmi.
To je vselej hoja po robu. In kaj hitro lahko postane
neka strast močnejša, kot je dobro za nas. Tedaj strast
obvladuje nas, namesto da bi se mi z njeno pomočjo
spopadali z življenjem.
Angel strasti naj te spremlja na tvoji poti po robu, da
boš resnično mogel postati strasten človek, človek, ki
se bo z vso močjo svoje strasti predajal drugim ljudem,
ki se bo strastno bojeval za to, da bi se tukaj na zemlji
uresničilo človeka vredno sožitje.

Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

odrešenjska skrivnost
Na vrsti je nauk, ki nam ga je zapustil sveti Pavel o
osrednjem pomenu vstalega Kristusa v odrešenjski
skrivnosti: o njegovi kristologiji. V resnici je vstali
Kristus, čigar »ime je večje od vseh imen«, v središču
vseh njegovih premišljevanj. Kristus je za apostola
razpoznavno znamenje za vrednotenje dogodkov in
razmer; Kristus je cilj vseh prizadevanj, ki se jih loteva,
da bi oznanjal evangelij: je velika razvnetost, ki podžiga
njegove korake na cestah tega sveta.   Gre za živega,
konkretnega Kristusa, saj Pavel pravi: »Kristus me je
vzljubil in zame daroval samega sebe« (Gal 2,20). Ta
oseba, ki me ljubi, s katero se lahko pogovarjam, ki
me posluša in mi odgovarja, je zares počelo za to, da
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bi razumeli svet in našli pot v zgodovini.
Kdor je bral spise svetega Pavla, dobro ve, da se ni
trudil za to, da bi pripovedoval podrobnosti, v katerih
bi bilo prikazano Jezusovo življenje. Lahko si predstav
ljamo, da je v svojih katehezah mnogo več pripovedoval
o predvelikonočnem Jezusu, kakor pa je nato zapisal
v svojih pismih, ki so spodbude za povsem konkretne
položaje. Njegov pastoralni in teološki namen je bil
tako zelo naravnan na graditev nastajajočih skupnosti, da je samodejno vse osredotočil v oznanjevanju
Jezusa Kristusa kot »Gospoda«, ki zdaj živi in je zdaj
navzoč sredi med svojimi. Odtod značilna bistvenost
pavlinske kristologije, ki razvija globine skrivnosti,
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povezane z nenehno in
natančno skrbjo. Goto
vo, oznanjati je treba
živega Jezusa, njegov
nauk, a predvsem osrednjo resničnost njegove smrti in njegovega
vstajenja: kot vrhunec
njegovega zemeljskega
bivanja in korenino na
daljnjega razvoja celot
ne krščanske vere, vse
resničnosti Cerkve. Za
apostola vstajenje ni
samo v sebi mirujoč dogodek, ločen od smrti.
Vstali je vedno tisti, ki
je bil prej križan. Tudi
kot Vstali nosi svoje rane: trpljenje je v njem
navzoče, in s Pascalom moremo reči, da trpi do konca
sveta, čeprav je Vstali ter živi z nami in za nas. To isto
vetnost vstalega s križanim Kristusom je Pavel razumel
v srečanju na poti v Damask: v tistem trenutku se mu je
razločno razodelo, da je Križani Vstali in Vstali Križani,
ki reče Pavlu: »Zakaj me preganjaš?« (Apd 9,4). Pavel
preganja Kristusa v Cerkvi in nato razume, da je križ
»preklinjanje Boga« (5 Mz 21,23), a daritev za naše
odrešenje.
Apostol ves prevzet premišljuje v Križanem in Vsta
lem zastrto skrivnost ter se prek trpljenja, ki ga Kristus
prestaja v svoji človeški naravi (zemeljska razsežnost),
vrača k tistemu večnemu bivanju, v katerem je Kristus
povsem eno z Očetom (predčasna razsežnost). »Ko pa
se je čas dopolnil, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz
žene in podrejenega postavi, da bi odkupil tiste, ki so bili
pod postavo in bi mi prejeli posinovljenje« (Gal 4,4–5).
Ti dve razsežnosti, večna preeksistenca (vnaprejšnje
bivanje) pri Očetu in Gospodov sestop v učlovečenju,
sta napovedani že v Stari zavezi v liku modrosti. V modrostnih knjigah Stare zaveze najdemo nekaj besedil, ki
poudarjajo vlogo modrosti, ki je bivala že pred stvarjenjem sveta. V tem smislu je treba brati odlomke kakor
naslednjega iz Ps 90: »Preden so se rodile gore, preden
je nastala zemlja in vesolje, si ti, o Bog, od vekov na veke«
(v. 2); ali pa mesta, ki govorijo o stvariteljski modrosti:
»Gospod me je ustvaril v začetku svojih potov, davno
pred svojimi deli. V najbolj zgodnjem času sem bila
oblikovana, na začetku, ob izviru zemlje« (Prg 8,22–23).
Velik vtis napravi tudi hvalnica modrosti, ki je v istoimenski knjigi: »Modrost sega z močjo od kraja do kraja
in polna dobrote prešinja vesolje« (Mdr 8,1).
Ista modrostna besedila, ki govorijo o preeksistenci modrosti, govorijo tudi o sestopu, ponižanju
te modrosti, ki si je postavila šotor med ljudmi. Tako
že slišimo, kako zazvenijo besede evangelija, ki govo
rijo o šotoru Gospodovega telesa. V Stari zavezi je bil
postavljen šotor: tu je mišljen tempelj, bogočastje v
skladu s postavo (“torá”). Prav z zornega kota Nove
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zaveze moremo razumeti, da je bila to navsezadnje
prapodoba daleč resničnejšega in pomembnejšega
šotora: šotora Kristusovega telesa. Že v knjigah Stare
zaveze vidimo, da to ponižanje modrosti, njen sestop
v mesu, obsega tudi možnost, da jo ljudje zavrnejo. Ko
Pavel razvija svojo kristologijo, se sklicuje prav na to
gledanje modrosti: v Jezusu prepoznava neminljivo
od vekomaj bivajočo modrost. Modrost, ki se spušča
navzdol in postavi šotor med nami; tako more Pavel
predstaviti Kristusa kot »božjo moč in božjo modrost«.
Tako more reči, da je Bog Kristusa za nas »napravil za
modrost, pravičnost, posvečenje in odrešenje« (1 Kor
1,24.30). Na podoben način Pavel razlaga, da morejo
predvsem vladarji tega sveta zavrniti Kristusa, kakor
so zavrnili modrost (prim. 1 Kor 2,6–9). Tako more v
božjih načrtih nastati protisloven položaj: križ, ki bo
postal pot zveličanja za ves človeški rod.
Nadaljnji razvoj tega kroga modrosti, znotraj katerega je modrost ponižana, da bi bila nato kljub zavrnitvi
povišana, je v znameniti hvalnici pisma Filipljanom
(prim. Flp 2,6–11). Gre za eno najbolj zahtevnih bese
dil celotne Nove zaveze. Razlagalci so v veliki večini
soglasni, da ta odlomek navaja hvalnico, ki je starejša od
besedila v pismu Filipljanom. To je izredno pomembno
dejstvo, ker to pomeni, da je judovsko krščanstvo pred
Pavlom verovalo v Jezusovo božanstvo. Tako vera v Jezusovo božanstvo z drugimi besedami ni helenistična
iznajdba, ki je nastala dolgo po njegovem zemeljskem
življenju; iznajdba, ki naj bi Jezusa pobožanstvila v
pozabljanju njegove človeškosti. V resnici vidimo, da
je prvo judovsko krščanstvo verovalo v Kristusovo
božanstvo. Še več: reči moremo, da so apostoli sami v
odločilnih trenutkih življenja svojega Učitelja razumeli,
da je bil Božji Sin, kakor pove sveti Peter v Cezareji
Filipovi: »Ti si Kristus - Maziljenec, Sin živega Boga«
(Mt 16,16). A vrnimo se k hvalnici pisma Filipljanom.
Zgradbo tega besedila moremo razdeliti v tri vrstice,
ki osvetljujejo glavne dogodke Kristusove odrešenjske
poti. Njegova preeksistenca je izražena z besedami: bil
je enak Bogu, a se ni oklepal tega, da je kakor Bog (v.
6). Nato sledi prostovoljno Sinovo ponižanje v drugi
vrstici: Izničil se je in bil kakor suženj (v. 7), vse do
ponižanja samega sebe, in je bil pokoren do smrti, do
smrti na križu (v. 8). Tretja vrstica hvalnice naznanja
Očetov odgovor na Sinovo ponižanje: zato ga je Bog
povišal nad vse in mu dal ime, ki je večje od vseh
imen (v. 9). Pozornost vzbuja nasprotje med popolnim ponižanjem in poveličanjem v slavi Boga, ki sledi.
Očitno je, da je ta druga vrstica v nasprotju z Adamovim
hotenjem, ki je sam sebe hotel narediti za boga. Je tudi
v nasprotju s pobudo graditeljev babilonskega stolpa,
ki so hoteli sami iz sebe zgraditi most do neba in sebe
narediti za bogove. A to dejanje napuha se je končalo
z uničenjem samega sebe: človek ne pride tako do nebes, do prave sreče, do Boga. Znamenje Božjega Sina
je natančno nasprotje: ne napuh, marveč ponižnost, ki
je uresničenje ljubezni, ljubezen pa je božja. Dejanje
ponižanja, popolne Kristusove ponižnosti, s katero se
upira človeškemu napuhu, je zares izraz božje ljubezni;
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njej sledi povišanje v nebesa, v katera nas Bog priteguje
s svojo ljubeznijo.
Poleg pisma Filipljanom so druga mesta pavlinskega
slovstva, v katerih so med seboj povezane teme o preeksistenci in sestopu Božjega Sina na zemljo. Vnovična
trditev o izenačenju med modrostjo in Kristusom, z
vsemi ustrezajočimi kozmičnimi in antropološkimi
posledicami, je v prvem pismu Timoteju: Bil je razodet
v mesu, opravičen po duhu, gledali so ga angeli, bil je
oznanjen med pogani, z vero sprejet na svetu, vzet v
slavo (3,16). Predvsem na temelju teh predpostavk je
mogoče opredeliti Kristusa kot edinega Srednika pred
enim samim Bogom stare zaveze (prim. 1 Tim 2,5 s
sklicevanjem na Iz 43,10–11; 44,6). Kristus je resničen
most, ki nas vodi v nebesa, v občestvo z Bogom.
Ob sklepu samo še namig na zadnja razvitja kri
stologije svetega Pavla v pismih Kološanom in Efe
Romano Guardini (1885-1968)

vnebovzetje

Leta mirnega čakanja so se končala. Gospod
je prišel in poklical svojo Mater. Ko je bil njen
čas na zemlji dopolnjen, je bila blažena Božja
Mati vzeta v nebeško veselje in slavo s telesom,
združenim z dušo. Moč Njegovega vstajenja se je
v njej uresničila in On jo je vzel v večnost. To je
skrivnost neskončnega veselja! Ko Cerkev govori
o tem, ko to poveličujejo lirični pesniki, ko to
slikajo umetniki, je kakor bi se za hip pokazalo
nekaj, kar naj bi se sicer skrivalo v zemeljskih stvareh. Pač ni brez vzroka, da je praznik Marijinega
vnebovzetja ob koncu visokega poletja.
Skrivnost vnebovzetja nam je dana, da bi mogli
vsaj malo okusiti, kaj pomeni krščansko veselje,
deležnost pri Božjem zmagoslavju in neskončna
radost stvarstva. In dana nam je, da bi žarek božje
luči mogel pasti na našo lastno smrt.
Ko je Gospod umrl in vstal, je preoblikoval
naše umiranje. Smrt je bila sad krivde in ni je besede in ne moči, ki bi mogla izbrisati to resnico.
Toda po Kristusovi smrti je smrt izgubila svoje
želo in se spremenila v nekaj drugega. Umiranje
ni več nekaj, kar nas zadene kakor da bi bili sami,
kakor da bi bila konec našega življenja v temi. Je
nekaj, kar prihaja k nam od Kristusa. Umirati zdaj
pomeni, da Kristus prihaja in kliče. Naše življenje
se zdrobi, to pa nam odpre vrata. In na drugi
strani vrat stoji Kristus.

Devica, prva si izšla
iz večnih misli Stvarnika;
odločena za Mater si
Sinu Očeta večnega
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žanom. V prvem je Kristus označen kot »Prvorojenec
vsega stvarstva« (1,15–20). Beseda »Prvorojenec« pome
ni, da je Prvi med mnogimi sinovi, prvi med mnogimi
brati in sestrami stopil navzdol, da bi nas pritegnil
k sebi in bi iz nas naredil svoje brate in sestre. V
pismu Efežanom najdemo lepo predstavitev božjega
odrešenjskega načrta, ko Pavel pove, da je Bog v Kri
stusu vse hotel združiti v eno (prim. Ef 1,23). Kristus
je povzetek in zedinjenje vsega. On vse združuje in
nas vodi k Bogu. In tako nas Kristus privzema v svojo
pot sestopa in vzpona, ko nas vabi, naj bomo deležni
njegove ponižnosti, to se pravi: njegove ljubezni do
bližnjega. Tako naj bi postali deležni tudi njegovega
poveličanja in z njimi postali sinovi v Sinu. Prosimo, naj
nam Gospod pomaga, da postanemo podobni njegovi
ponižnosti, njegovi ljubezni, da bi na ta način imeli
delež pri njegovem pobožanstvenju.

Marijino vnebovzetje – Prihova pri Slovenskih Konjicah

Ko v taki slavi svetiš se,
te stvarstvo vse proslavlja že;
saj v tebi je doseglo zdaj
časti najvišje svetli kraj.

Poglej, Kraljica slavljena
izgnance bedne Evine;
o daj, naj v svetli dom neba
pod tvojim vodstvom pridemo.
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naša kultura
Silvester Čuk

JERNEJ LEGAT
16. avgusta 1807 – 12. februarja 1875
Po smrti škofa Bonifacija da Ponte (1810) so koprsko škofijo do
leta 1830 vodili kapitularni vikarji, tistega leta pa je bila združena s
tržaško škofijo. Prvi tržaško-koprski škof je bil Matevž Ravnikar z Vač
pri Litiji (1830-1845), sledil mu je Gorenjec Jernej Legat (1846-1875).
V njunem času je bilo v tržaško-koprski škofiji veliko pomanjkanje
domačih duhovnikov, zato je bilo škofijsko vodstvo prisiljeno sprejeti
duhovnike iz drugih dežel avstrijskega cesarstva, zlasti zi Kranjske. Pi
satelj Franc Saleški Finžgar v svojih spominih Leta mojega popotovanja
pripoveduje, kako je kot študent v počitnicah obiskoval duhovnike
z Gorenjske, ki so službovali v tržaško-koprski škofiji (na Krasu, v
Istri). Drugi tržaško-koprski škof Jernej Legat je bil doma iz Naklega
pri Kranju, kjer so ob 200-letnici njegovega rojstva pripravili razstavo,
ki jo je zasnoval Damijan Janežič. Po raznih virih je zbral podatke o
njegovem življenju in delovanju, ki jih posredujemo v tem zapisu.

Cerkovnikov sin pri stricu nadškofu
Jožef Legat, rojen v Lescah, živeč v Vrbi nasproti
Ribča (Prešernovih), in Neža Gogala, rojena v Novi vasi
pri Radovljici, sta se poročila leta 1806 in se leta 1807
preselila v Naklo, kjer sta dobila stanovanje v mežnariji.
Tam se jima je 16. avgusta 1807 rodil sin Jernej (18071875), poznejši škof; sledili so mu: Janez, Jožef, Marija,
Franc, Anton, Pavel in Helena. Oče Jožef je v Naklem
opravljal delo cerkovnika, organista in učitelja. Ob
njem je naredil prve korake v svet učenosti tudi njegov
prvorojenec Jernej, ki se je z najosnovnejšim znanjem
branja, pisanja in računanja najverjetneje odpravil v
bližnji Kranj, kjer je končal osnovno šolo in odšel v
Ljubljano na gimnazijo.
Po maturi se je jeseni 1826 podal na Dunaj študirat
pravo, toda že po nekaj mesecih se je vrnil in vstopil v
goriško bogoslovje. V Gorici je bil od leta 1818 za škofa
Jožef Walland, polbrat Jernejeve matere Neže: od leta
1830 do smrti leta 1834 goriški nadškof in metropolit
ilirski za goriško, tržaško-koprsko, krško in ljubljansko
škofijo.
Po končanem bogoslovnem študijo ga je stric
nadškof Jožef Walland 19. septembra 1830 posvetil v
duhovnika. Novo mašo je “pel” v Gorici. Nadarjenega
nečaka novomašnika je stric nadškof poslal na dunajski
Avguštinej, da svoje teološko znanje poglobi. Na poti
na Dunaj se je 20. februarja 1831 ustavil v Naklem za
slovesno ponovitev nove maše.
Jernej Legat je leta 1833 na Dunaju doktoriral iz teo
logije. Ko se je vrnil v Gorico, je postal dvorni kaplan
pri nadškofu stricu Jožefu Wallandu (Balantu), obenem
pa je poučeval dogmatiko v goriškem bogoslovju.
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Pri 39 letih tržaško-koprski škof
Stric nadškof Jožef Walland je 11. maja 1834 umrl
in Jernej Legarje na povabilo tržaško-koprskega ško
fa Matevža Ravnikarja prestopil v njegovo škofijo.
Najprej mu je podelil službo škofijskega notarja in
kanclerja (ravnatelja škofijske pisarne), leta 1838 pa
ga je imenoval za župnika mestne župnije Sv. Marije
Velike (S. Maria Maggiore) v Trstu.
Po smrti škofa Ravnikarja (20. novembra 1845)
ga je cesar Ferdinand 7. oktobra 1846 imenoval za
tržaško-koprskega škofa, ko mu je bilo dobrih 39 let.
Imenovanaje je 21. decembra potrdil papež Pij IX.
Škofovsko posvečenje je prejel v Gorici 11. aprila 1847.
Škofijo je vodil 28 let in si s svojo bistroumnostjo in krepostjo postavil najlepši spomenik v zgodovini tržaške
Cerkve. »Bil je zelo delaven, odločen in neutrudljiv
in je v vsakem pogledu užival občno spoštovanje,« je
o njem zapisal dr. Lojze Škerl, nekdanji vikar za slo
venske vernike v tržaški škofiji. Pri svojem delu se je
previdno in smotrno oziral na svojevrstne in pogosto
zapletene razmere v Trstu in obširni škofiji, ki so bile
tudi odsvit razmer v tedanji Avstriji. Narodna zavest
se je vedno bolj oživljala – tako pri Italijanih kakor
pri Slovencih; pojavljala se je vedno večja odtujenost
ljudi, zlasti mestnih, verskemu življenju. Vedno bolj je
prihajala do veljave liberalna miselnost, ki nikoli ni bila
naklonjena Cerkvi in njenemu nauku, zlasti njenemu
poseganju v šole. Kljub vsem težavam si je škof prizadeval za katoliško prisotnost v mestni družbi in življenju,
za ublažitev nasprotij in napetosti ter za razumno in
sprejemljivo sodelovanje.«
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Ustanovitelj (slovenskih) župnij,
graditelj novih cerkva
Ko je Jernej Legat prišel v Trst, so bile v mestu samo
štiri pomembnejše cerkve: stolnica sv. Justa, sv. Marija
Velika, Stari sv. Anton in Novi sv. Anton. Po nastopu
škofovske službe je bila njegova prva skrb, da v mestu
in škofiji poveča število župnij, med katerimi je bilo
veliko slovenskih. Naštejmo jih nekaj: Sv. Just (1847),
Stari sv. Anton (1847), Rojan (1862), Sv. Ivan (1859), Sv.
Jakob (1855), Škedenj (1851), Sv. Križ (1847), Prosek
(1850), Repentabor (1857), Sežana (1862), Bazovica
(1875). V njegovem času so bile zgrajene ali dograjene
ter posvečene mnoge cerkve: Bazovica (1862), Boršt
(1847), Sv Ivan (1858), Novi sv. Anton (1849), Rojan
(1862), Sv. Jakob (1854), Kubed (1861), Trebče (1865),
kapucinska cerkev na Montuzzi, katero je škof Legat

posvetil leta 1870; tam so ga pokopali in mu v veži
postavili doprsni spomenik.
Veliko skrbi je posvetil duhovnikom: skušal je
povečati njih število, utrditi njihovo znanje in prizadevnost za oznanjevanje Božje besede (v mestu tudi v
slovenskem jeziku). Leta 1863 je za duhovnike vpeljal
dekanijske konference, ki naj bi pripomogle k poglab
ljanju verskega nauka in usmerjanju pastoralnega dela.
Skrbel je za povezovanje med slovensko in hrvaško
duhovščino. Izdajal je pastirska pisma, pri srcu so
mu bila razna verska združenja, pospeševal je ljudsko
šolstvo, zvesto je opravljal pastirske vizitacije v škofiji.
Udeležil se je prvega vatikanskega koncila (1869-70).
Njegova življenjska pot se je iztekla 12. februarja
1875. V spominu ljudi je bil pravi pastir, škof za vse
in vsem odprt.

islam
P. Samir Khalil Samir

šibka Evropa
se odreka humanizmu

Gre za debato o predlogu anglikankega primasa Rowana Williamsa, da bi dele šarije vključili v britansko
zakonodajo. Za vživljanje muslimanov v Evropo naj bi bi gostoljubnost bila najboljši način. Vse kaže, da se
Evropejci odrekajo humanističnim idealom, ki ravno privlačijo mnoge muslimane.
Primas anglikanske Cerkve, canterburyjski nadškof Rowan Williams se je odločil praznovati 60-letnico Sploš
ne deklaracije o človekovih pravicah na nenavaden način: predlagal je, da bi v britansko zakonodajo vključili
nekatere vidike šarije z namenom olajšati muslimansko prilagoditev evropski družbi. Meni se pa zdi, da taki
predlogi ponovno kažejo oslabitev evropske krščanske identitete in se odrekajo resničnemu humanizmu.

Čuden pogovor na BBC
Na radiu BBC je 7. februarja 2008 rekel Williams z
ozirom na muslimane: »Treba je priznati, da nekateri
naši državljani ne priznavajo v polnosti britanskega
pravnega sistema... Mislim, da bi bilo nevarno vztrajati
pri trditvi, da obstoja samo en zakon za vse in da je
vsaka druga reč, ki zadeva zvestobo in spoštovanje po
polnoma brez pomena v sodnih procesih.« Istočasno
je dodal: »Kdor je pri zdravi pameti ne bi nikoli hotel
videti v tej deželi nečloveškosti, ki je včasih del zakonodaje nekaterih islamskih dežel, kot so to skrajne
oblike kaznovanja ali odnos do žensk. V nobenem
primeru to ne bi imelo prednosti pred pravicami, ki
jih imajo državljani. Toda trditi, da je en zakon za vse,
je nekoliko nevarno.«
Skratka, angleški državljan muslimanske vere, ki se
ne prepozna v polnosti v britanskem pravnem sistemu,
ima polno pravico, da se drži nekega drugega pravnega
sistema, tistega, ki je bil uveljavljen v začetku 7. stoletja
v Arabiji. Ker pa je »zdrave pameti«, noče videti v Angliji
nekaterih vidikov tega pravnega sistema, ki ga ima kot
muslimanski britanski državljan polno pravico zahtevati ; zato ta sistem v nobenem primeru ne more imeti
prednosti pred pravicami, ki jih ima kot državljamn.
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In sklep: trditi, »da je en zakon za vse nekoliko nevarno.«
Zdi se, da je intervju z Williamsom odgovor anglikanskemu škofu iz Rochestra Mihaelu Nazit-Aliju,
Pakistancu po rodu, ki je konec januarje 2008 zapisal
v Sunday Telegraph: »Islamski ekstremizem je preobrazil nekatere skupnosti v področje, kamor nemuslimani ne smejo vstopiti,« in je ostro kritiziral britanski
multikulturalistični sistem. Po objavi tega članka so mu
začeli groziti s smrtjo in zahtevali, da neha kritizirati
islam. In Muslimanski svet angleškega Medverskega
odbora je pisal canterburyjskemu nadškofu glede izjav
anglo-pakistanskega škofa.
Škof Mihael Nazir-Ali je 1. februarja 2008 zapisal
na svoji spletni strani: »Najboljši način za integracijo
novih priseljencev je krščanska vizija gostoljubja, ne
pa stoletna politika multikulturalizma, ki je prinesla
katastrofalne posledice.

Britanska zakonodaja ali šarija?
Morebiti bralcu ni uspelo do kraja razumeti logike
umovanja anglikanskega primasa: njegovo umovanje
napravlja britanski pravni sistem za nekaj soodnosnega
v imenu strpnosti do vseh drugih mnenj, tudi za ceno
biti strpen do nestrpnosti!
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Ker pa je temu tako, postane nemogoče govoriti o
»nečloveškostih, ki so včasih del zakonodaje nekaterih
islamskih dežel, kot so to skrajne oblike kaznovanja ali
odnos do žensk.« Kdo odloča, ali je neka praksa človeška
ali nečloveška? Kako je mogoče trditi, da bi mogla biti
neka zakonodaja [od Boga postavljena, kot verujejo
muslimani] nečloveška? To bi bilo bogokletje!
Spričo teh vznemirljivih trditev komentira Times
v svojem uvodniku 8. februarja 2008: »Kar dela v tej
deželi svobodno in miroljubno demokracijo je, da vsi
živimo pod isto zakonodajo, da smo vsi državljani pred
zakonom enaki. To je krščanska dežela, tudi če (neverjetno!) nadškof želi da ne bi bila. Vsakdo ima pravico
pristopiti k religiji po svojem uvidu, ali pa k nobeni, da
le ostane pokoren britanski zakonodaji in tradicijam.
Na srečo to vključuje veliko strpnost do drugih, pa tudi
sprejemanje in velikodušnost duha... Te vrednote niso
abstraktne, ampak imajo korenine v zgodovini in prak
si te dežele kot krščanskega naroda. Je cela vrsta dežel
na svetu, kjer ljudje lahko živijo pokorni šariji. Naša ni
ena od teh. In ne bi smela postati.«
Za Daily Telegraph »je canterburyjski nadškof izrabil pravico do nastopa pred Kraljevim sodiščem, da
je predložil, da bi bili zakoni šarije sprejeti v določenih
okoliščinah.«
In londonski dnevnik dodaja: »V javnem mnenju
je šarija isto kot surove kazni kot odsekati roko zaradi
tatvine ali kamnanje zaradi prešuštva ali odpada od
islama. Poleg tega jo javno mnenje vidi kot zatiranje
žensk.»
Morda je primas anglikanske Cerkve mislil na to, ko
je govoril o nekaterih nečloveškostih.

“Božja” šarija je boljša
od zapadnih zakonodaj
Toda naši šarijski radikalci odgovarjajo, da so ti zakoni ne le naloženi od Boga, ampak tudi bolj uspešni
do zapadnih zakonov za zatiranje tatvin, prešuštva,
odpadov in tako dalje.
Kako ovirati poligamijo, če jo je uzakonil Bog do
štirih žena istočasno? Nedavno je bil 23-letni študent
novinarstva Sayed Pervez Kambakhsh obsojen za bogokletje na sodišču Mazar-i-Šarif na severu Afganistana,
ker je napisal članek o pravicah žensk z ozirom na Koran in izrazil dvom o pravici do mnogoženstva. Toda
člani njegove družine trdijo, da članek ni bil njegov,
ampak ga je samo “dol povlekel” iz interneta.
In kako preprečiti možu odslovitev žene (zato,
da bi si vzel drugo, na primer), če je Bog to dovolil v
določenih okoliščinah? In kdo bi mogel preprečiti mo
žu, da bi, tudi zmerno, pretepal ženo, ki ga ne uboga,
če Koran to priporoča? Vredno je omeniti sodbo
nemške sodnica iz Frankfurta, ki je leta 2007 priznala
muslimanu pravico do pretepanja žene v imenu njene
vere. Kje je, v vseh teh primerih, pravna enakost med
moškim in žensko?
Nedavno se je britanska vlada odločila povečati jav
no pomoč za može, ki imajo na skrbi več kot eno ženo.
Takoj nato je bivški tajnik Ucoii Hamza Piccardo izjavil,
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da je ta odločitev pravična. Ne velja pa za angleške
državljane, ker zakonodaja te dežele ne predvideva
mnogoženstva.

Reakcije na nadškofov predlog
Reakcije na nadškofov intervju niso zamujale. Mi
nister za kulturo Andy Burnham je komentiral: »Ne
moreta hkrati delovati dva zakonodajna sistema. To
bi bil recept za zmešnjavo.« Še nek drug minister je
označil predlog kot »recept za zmešnjavo.« Sun, največji
angleški tabloid, je zapisal: »V resnici je ta predlog ne
varna grožnja našemu narodu.«
Gotovo je nadškof hotel olajšati integracijo okrog
2 milijona muslimanov ob 60 milijonih britanskih
državljanov. Od julija 2005 ko so štirje angleški muslimani postali izvršilci samomorilskega napada na
prevozniški sistem glavnega mesta, je integracija v
središču javne razprave v Angliji. Pa bo to sredstvo,
uvajanje šarije, olajšalo integracijo? Škof Nazir-Ali
predvideva nasprotno in ve o čem govori, saj je rojen
muslimanski Pakistanec. Tudi laburistični poslanec
Khalid Mahmood ne dvomi, kakšno je pravo stališče:
»Jaz sam in velika večina angleških muslimanov smo
nasprotni uvajanju šarije tukaj. Angleška zakonodaja
je vsemu svetu zavidanja vredna.«
Tudi Muslimanski svet Velike Britanije, organizacija,
ki ni vedno zmerna, se upira dvojnemu zakonodajne
mu sistemu.

Muslimani zavračajo šarijo
v imenu evropskega humanizma
Primasov namen je gotovo dober: pomagati muslimanom, da bi se integrirali v Angliji in obdržali svoje
tradicije. Je pa brez dvoma napačen. Kdor prihaja v
drugo deželo, ve, da gre naproti neki drugi kulturi.
Če ni sposoben živeti v kulturi tega okolja, je bolje, da
poišče drugo domovino. Ni mogoče zahtevati od 60
milijonov Angležev, da se odpovedo svoji tisočletni
tradiciji zaradi 2 milijonov prišlekov. Ni mogoče imeti
dveh nasprotnih pravnih sistemov v isti državi.
Zdi se, da načelo, ki ga je predložil Williams, odgo
varja zdravi pameti. Toda zdrava pamet je pogosto po
zabljena, kadar gre za vero. V imenu verske svobode
zahtevajo, da verski zakoni prevladajo nad ustavo. To
se mi zdi do kraja narobe. Še posebno, ko vemo, da ta
zakon, ki hoče biti božji (kakršenkoli že je) ni v velja
vi v večini dežel z muslimansko tradicijo. V resnici
islamska šarija ustvarja več problemov, kot jih rešuje,
ker v njej odsevajo prastare navade, ki ne odgovarjajo
današnjemu pojmovanju človekovih pravic.
Prav razumljene (in tudi kritizirane) človekove
pravice so moderen izraz najplemenitejših vrednot.
Pogosto so sekularizacija najvišjega človeškega ideala,
ideala Evangelija. Ne gre za dajanje prednosti Evangeliju ali Koranu. Gre za to, da izberemo bolj humanističen
zakon, da bi skupaj zgradili človeško družbo, ki
spoštuje izbiro vsake človeške osebnosti. Človekove
pravice se ne uresničujejo v imenu Evanglija, ampak
v imenu človeka. Resnična pozitivna laičnost ne more
upoštevati verskih zakonov kot takih.
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Pri vsej tej zadevi je najbolj presenetljivo, da je ta
predlog prišel od najvišje angleške verske avtoritete...
v korist zakona, ki ga ta avtoritega sama priznava kot
delno nečloveškega! Na žalost ni prvič, da krščanski
škofje branijo muslimanske norme, ki jih sami bolj
odprti muslimani skušajo odpraviti. Bomo res bolj pa
peški kot papež? Včasih imam vtis, da Zapad, ki nima
več globokih korenin, brani navade tistega, ki velja za
“šibkejšega”, ali pa brani “tujca” v kolikor je tujec. Gre
za obrambo vrednot, za obrambo človeka.
Cilj kristjana ni braniti muslimana ali kristjana.

Cilj je braniti človeka ne glede na njegovo vero. Če
mi krščanstvo pomaga braniti človeka, je dobrodošlo!
Če mi moj ateizem pomaga braniti človeka, je tudi
ta dobrodošel! Obrambe ne potrebuje vera, ampak
človek! To je humanizem, ki je pritegnil pogled milijonov muslimanov in nemuslimanov, ki je naredil
Evropo za zgled družbe za vse nas... do pred nekaj
desetletji. Danes pa imamo vtis, da se je humanizem
izgubil in da imamo raje kulturo drugega preprosto
zaradi tega, ker je drugi, morda celo zaradi nezaupanja
v lastno kulturo!

misijoni
TIBET – KITAJSKA
Beijing prepoveduje
satelitsko televizijo v Tibetu
Že nekaj mesecev skupine tehnikov polagajo
televizijski kabel in plenijo satelitske antene po
naročilu osrednje kitajske vlade, ki hoče preprečiti,
da bi Tibetanci gledali tuje televizijske programe, po
kablu pa lahko dobe samo programe, ki jih je odobrila
kitajska vlada. Kitajska vlada že od leta 1959, ki je vdrla
na Tibet, izvaja pravi kulturni genocid, ki je naperjen
proti budizmu, tradicijam in tibetanskemu jeziku.
Beijing nasilno in sistematično zaduši vsak poskus
protesta, saj z zaporom kaznuje tudi tiste, ki imajo samo
fotografijo Dalaj lame. Marca 2008 je kitajska vojska
krvavo zadušila protikitajske proteste v vsem Tibetu.
Agencija Asia News.

ETIOPIJA
kobilice uničujejo pridelke
Ogromni roji kobilic uničujejo žetev v najmanj sedmih južnih področjih Etiopije, od katerih nekatere do
zdaj kobilic sploh niso poznale. Kaže, da roji prihajajo
iz obmejne Somalije in uničujejo pridelke na področ
jih, kjer je poljedelstvo že tako omejeno. Trenutno
ocenjujejo povzročeno škodo. Agencija Misna.

SEVERNA KOREJA
huda humanitarna kriza
v Severni Koreji
Severna Koreja doživlja hudo humanitarno krizo, v
kateri so najbolj prizadete kmečke pokrajine na severu
dežele. Ta hip lahko Severna Koreja zagotovi samo
15% potrebne hrane, kar pomeni dovolj za zgolj 1,5
milijona ljudi od 6,2 milijona, ki potrebujejo pomoč
za preživetje. Najbolj so prizadeti otroci v šolah, v si
rotišnicah in poleg žensk in starih tudi tisti, ki živijo
v najbolj odmaknjenih vaseh. Severna Koreja se je že
večkrat izvlekla iz hudih prehrambenih kriz zgolj s
tujo pomočjo, vendar komunistična diktatura investira
milijarde dolarjev v oborožitev ter pušča ljudi umirati
od lakote. Organizacije, ki nudijo pomoč, obtožujejo
režim, da pokrade hrano, ki je namenjena ljudem, in jo
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razdeli vojaškim voditeljem ter vrhovom komunistične
partije. Oktobra 2008 je režim v Pjongjangu preprečil
Svetovnemu prehrambenemu programu raziskavo o
prehrani severnokorejskega prebivalstva, da bi prikril
svoje zločine. Med maloštevilnimi organizacijami, ki še
lahko nudijo pomoč prestradanemu prebivalstvu, je
Caritas Južne Koreje, ki svoje pomoči ni nikoli odrekla.
Agencija Asia News.

NIKARAGVA
dežela brez nepismenih
Nepismenost v Nikaragvi je izginila po zaslugi kubanske metode učenja branja in pisanja. Število nepis
menih je od 19% v zadnjih letih padlo na 4,7% in po
merilih Združenih narodov je država, ki ima manj
kot 5% nepismenih, prosta nepismenosti. Kubansko
metodo, ki se imenuje “Yo, sí puedo” (“Da, jaz zmorem”) in so jo iznašli kubanski profesorji, so v zadnjih
letih uporabili v skoraj vseh latinskoameriških državah
ne le za španščino, ampak tudi za indijanska jezika
aimara in quechua. Ocenjujejo, da je bilo te metode
učenja deležnih več kot 3 milijone nepismenih ljudi v
28 deželah. Agencija Misna.

DR KONGO
zločinsko pobijanje živali –
kaj pa ljudje?
Od začetka leta so v Narodnem parku Virunga na
vzhodu dežele pobili enajst slonov in štiri šimpanze.
Za pobijanje živali so krivi vojaki raznih oboroženih
skupin v okolici. Nihče pa ne vpraša, koliko ljudi je bilo
pobitih v istem času. Očitno je v nekaterih delih Afrike
žival več vredna kot človek. Agencija Misna.

AFRIKA
vseafriška agencija
za “zeleni zid” proti puščavi
V Bamaku je nastala Vseafriška agencija za zeleni
zid, ki naj bi razmejila Sahel in Saharo s pasom drevja
dolgim 7.000 kilometrov. V teh agenciji je 11 dežel,
od Mavretanije do Džibutija, od Nigerije do Etiopije.
To je eden od najvažnejših načrtov, ki so se ga lotili
Afričani, za uresničenje pa računajo tudi na mednarod
no pomoč. V zadnjih treh letih so severno od Dakarja
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posadili predvsem drevesa “Acacia senegalensis” in
“Balanites aegyptiaca” – ta zadnja je poznana kot
puščavski datelj. Zeleni pas naj bi bil širok okrog 15
kilometrov in bi se raztezal od zahoda do vzhoda vse
področje Sahare in Sahela. Agencija Misna.

ZAMBIJA
vlada grozi stavkajočemu
zdravstvenemu osebju
Vlada je zagrozila, da bo odpustila zdravnike in
bolničarke, ki ne bodo prekinili stavke, ki traja že
nekaj tednov. Čeprav so nedavno dosegli sporazum
za dvig plač za 15%, se je večji del zdravstvenega in
pomožnega osebja odločil, da se ne vrne na delo, kar
je povzročilo hude probleme v glavnih bolnišnicah.
Agencija Misna.

AFRIKA
pobijanje albinov
Ena izmed skritih žaloiger Afrike je usoda albinov,
posebno tistih, ki žive v vzhodni Afriki (Tanzanija in
Burundi). Albini so ljudje, ki nimajo pigmenta v koži in
dlakah, ki so zato bele barve, njihove oči pa rdeče. Najti
jih je povsod po svetu, toda v Afriki so diskriminirani,
pogosto pa jih ubijejo ali pohabijo, ker uporabljajo
dele njihovega telesa v čarovniških obredih. V Tanzaniji je bila leta 2008 ubitih najmanj 30 albinov, brez
tistih, ki so jim odrezali posamezne ude. Tudi drugod,
predvsem v Mozambiku, “čarovniki” in “čarovnice”

iščejo njihove organe (predvsem spolne, roke, noge
in ušesa, včasih tudi kri). Tanzanijski predsednik je
aprila 2008 začel pravi “lov na čarovnice” po umoru
in kraji raznih organov nekega albina. Toda pojav je
težko izkoreniniti, saj je globoko zasidran v nekaterih
afriških kulturah. Okrog 200.000 tanzanijskih albinov
živi v zelo težkem položaju kljub prizadevanju vlade,
da bi jih branila in zaustavila zločinsko dejavnost
“čarovnikov”. V Muzenge na vzhodu dežele je 30. decembra 2008 skupina kriminalcev pobila albinskega
otroka in mu odrezala roke. Vaškim prebivalcem je uspelo ujeti kriminalce, ki so jih pobili še pred prihodom
policije. Po poročilih burundijskega tiska prodajajo
odrezane ude albinov za 600 milijonov šilingov (okrog
$460.000) in jih uporabljajo za izdelavo talismanov, ki
jih nosijo iskalci zlata. Zaradi tega skupine razbojnikov
napadajo hiše, kjer so med člani družine albini. Pojav
je prisilil krajevne oblasti, da so začele s programom
zbirati albine v zavarovanih skupnostih. V Senegalu
je do njih živo veliko nezaupanje: ljudje si ne upajo
sedeti poleg njih v javnih prevoznih sredstvih in jih
pogosto žalijo. Krajevne oblasti jim nočejo preskrbeti
varovalnih mazil, očal in drugih sredstev za varstvo
pred soncem. Kožni rak je med afriškimi albini zelo
pogost, čeprav bi se mu s primernimi sredstvi lahko
izognili. Albinizem je genetična dednost, ki povzroča
pomanjkanje melanina – ta je bistven za varsto kože
pred sončnimi žarki. Medtem ko pride v Evropi albin
na vsakih 20.000 ljudi, je v Afriki že na vsakih 1.100
prebivalcev. Agencija Misna.

P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja
tri podmene z različno učinkovitostjo

prva podmena

Od časa do časa praznujejo moji japonski dobrotniki rojstne dneve. To je samo po sebi umevno. Ni pa
enako umevno, da Japonci na zunaj to kažejo. Zdi se,
da nekateri svoj rojstni dan – pozabijo. Jaz pa hočem
te svoje dobrotnike – niso vsi katoličani – prepričati
o tem, da je rojstni dan po naravi dana priložnost, da
se Stvarniku zahvalimo za eksistenco. Če naletim na
vrsto vprašanj v njihovih očeh, jih omejim na naslednji
stavek:
»O Stvarniku govoriti se mi zdi normalno. Starši
nam duše ne morejo dati. Le neskončno mogočni Duh
jo lahko napravi, se pravi ustvari iz nič.«
In takoj dodam:
»Prinašam torto, da se poveselimo!«
In še dodam:
»Rojstni dan je le enkrat na leto.«
Čemur navadno vsi pritrdijo, z očmi na paketu,
ki vsebuje torto. Morda ste tudi v Ameriki opazili, da
postajajo torte manjše – a ne cenejše, – kjer ljudje upajo
– tudi pri nas, – da se bodo na ta način počasneje de186

belili. Posledica takšnega splošnega prepričanja je, da
navadno kupim dve torti – ena prehitro izgine.
In tako zdaj veste, kaj imam v veliki beli culi ob sebi
na vlaku. Škatli sta druga na drugi in tako lepo zaviti
v belo, da se od zunaj ne da videti dveh škatel. Stojim
ob vhodu, ker je vlak natrpan. Naenkrat se z bližnjega
sedeža dvigne starejši možakar, se mi prikloni in mi z
roko ponudi svoj sedež. Ne da bi čakal na moj odgovor,
se tudi naslednji možakar na sedežu dvigne, potem
starejša gospa, potem dekle s fantom. Gledajo me in
čakajo, da se usedem na srednje dolg sedež (na Japonskem imajo vlaki različno dolge sedeže). V zadregi
gledam teh pet prostovoljcev. Kolikor se spoznam na
japonsko etiketo, je edino vljuden odgovor na toliko
ponudbo, da se usedem. Globoko se priklonim in sedem z belo prtljago ob sebi. Sedež bi lahko gostil še tri
osebe (morda le dve debeli), a nihče se ne primakne.
Vsi, ki stoje, me od časa do časa ošvignejo s prijaznimi
pogledi. Tudi moj obraz ima kar se da prijazne črte,
vsaj meni se tako zdi.
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Čez tri postaje izstopim. Še enkrat se pred izstopom
vsem priklonim (a z enim samim poklonom, ki sega
do pasu). Vsi se mi enako priklonijo, čeprav ne tako
globoko – takšna je pač tukajšnja etiketa prijaznega
občevanja. Prepričan sem, da so me imeli pomotoma
za določenega uglednega tujca. Večkrat sem bil slišal,
da težko razlikujejo med tujcem in tujcem, posebno
ob prvem srečanju.
Ko izstopim, je ob meni možakar, ki mi je bil prvi
ponudil svoj sedež. V kar razločni angleščini mi reče:
»Imam avto pred postajo. Ali vas lahko peljem do
templja?«
Lepo se mu zahvalim za prijaznost, a nisem svo-

boden; na prijatelje moram čakati, mu zatrdim. Poslovi
se s pogledom na moji beli prtljagi in skoraj neopazno
spoštljivo povesi oči. Jaz jih tudi povesim in na svojo
belo prtljago gledam z novimi očmi. Ob možakarjevi
besedi “tempelj” se mi je posvetilo. Na zunaj je moja bela
prtljaga natanko podobna v belo zaviti skrinji, v kateri
na Japonskem prenašajo upepeljenje posmrtne ostanke:
ali iz krematorija domov ali pa v kakšen tempelj.
Upam, da teh vrstic ne bo bral – odnosno razumel
– nobeden od prijaznih ljudi, ki so moji prtljagi dali
prostor.
Mimogrede: obe torti smo v eni uri pospravili. Nič
več ne prenašam tort v beli culi.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KADAR IMA HUDIČ MLADE…
… jih ima več hkrati. Če je kdo na lastni koži občutil resničnost tega pregovora, potem so to slovenski
(post)komunisti s Pahorjevo vlado in predsednikom republike Türkom na čelu, in sicer maja in junija v letu
Gospodovem 2009. Da bi bila ta vlada nesposobna voditi državo celo v normalnih časih, da o časih krize niti
ne govorimo, čivkajo že vrabci na strehi. Tudi to, da je predsednik republike zadrt komunajzar, že dolgo ni
nobena skrivnost. Toda to, kar se jim je sesulo na glavo zadnje dni maja in prve dni junija, pač res potrjuje
dejstvo, da ima v Sloveniji trenutno hudič mlade in sicer v okviru vladajoče koalicije.
Odkritja posledic povojnih zločinov v rovu sv. Barbare v Hudi jami pri Laškem so pokazala vso sprevrženost
komunizma, poskusi opravičevanja, ki so jih skušali ljudem podtakniti vodilni sedaj vladajoče koalicije, pa
kažejo tudi njihovo sprevrženost, na čelu s predsednikom republike, ki je zadevo označil kot “drugorazredno”.
Toda če je bil kdo tako neumen, da jim je verjel, ga je lahko spametovala novica o nadaljnjih najdbah v rovu
sv. Barbare. Takole je to opisala Biserka Karneža Cerjak 18. maja v Reporterju 9/20 pod naslovom “Štiri tisoč
na novo odkritih trupel v Barbara rovu”:
Po podatkih generalne policijske uprave v Barbara
rovu v Hudi jami pri Lašekm, kjer so 3. marca leto odkrili več sto, domnevno okrog 460 mumificiranih trupel,
ki so bila zazidana več kot šestdeset let, še vedno poteka
kriminalistično preiskovanje. Za zdaj rudarji v rovu
sanirajo dostope do jaškov. Ker so prav v teh dneh že
odkrili človeške ostanke v prvem jašku, bodo izvedenci
sodne medicine ta teden začeli z delom v prvem jašku
na osnovi že izdane odredbe preiskovalnega sodnika.
Policija nam »zaradi interesa nadaljnjih postopkov« ni
želela povedati kaj več, smo pa zato iz neuradnih virov
izvedeli, da naj bi bilo v prvem, povsem polnem jašku
zagotovo okoli 4.000 trupel. Če se bo izkazalo, da sta
enako polna tudi druga dva, za zdaj še neodprta in
težko dostopna jaška, bi lahko v rudniku odkrili okoli
10.000 odvrženih trupel. Medtem je v nekdanji stroj
nici rudnika še vedno 460 že odkritih trupel, ki bi jih
morali čimprej pokopati na ustrezni lokaciji. Vse do
danes niso določili še nobene lokacije, medtem pa naj
bi rudarji že opozorili, da je treba trupla odstraniti iz
jame, sicer bodo izpostavljena glodalcem ter razkroju.
Vodja evindentiranja in sondiranja prikritih grobišč

dr. Mitja Ferenc meni, da je odziv pristojnih služb
prepočasen, obenem pa se boji, da do iznosa vseh
posmrtnih ostankov sploh ne bo prišlo: »Če bo kdo
ugotovil, da bi bil to prevelik strošek, bodo sprejeli le
presojo, rudarji bodo prenehali delati, žrtve pa bodo
znova zasuli. To je nedopustno, nepietetno ravnanje,
ki je obenem v nasprotju z rudarskim načelom, ki
pravi, da v rudniku ne sme ostani noben ponesrečen
človek.« Ferenc še dodaja, da je bila Huda jama za ne
katere preveč huda, zaradi česar bo morda povsem
onemogočeno odkrivanje »novih hudih jam«. V času,
ko še vedno čakamo na uradno izjavo preiskovalnega
sodnika, pa je že izšel drugi ponatis Poročila Komisije
Vlade RS za reševanje vrpašanj prikritih grobišč v mandatu 2005-2008, saj je bil prvi razprodan v manj kot pol
leta. Kot je zapisal predsednik komisije Jože Dežman
ob ponatisu poročila, odkrivanje zločina ne more biti
politična zarota: »Ko odkrivamo zločine zmagovalcev,
jim ne jemljemo njihove zmage. Le odkrivamo lažne
utvare, s katerimi so skušali prikriti zločine, s katerimi
so zasvinjali svojo zmago. Poražencem in njihovim
svojcem vračamo pravico do groba in spomina.«

Toda to je šele začetek. Potem se je zvrstilo: najprej je javnost zvedela, kako globoko je zabredla v dolgove
Slovenija pod vodstvom lani zmagovitega “trojčka”. Kot da to ni dovolj, so na laži ujeli ministra Gregorja
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Golobiča, ki je zanikal svoje premoženje in ga prikrival v poštnem nabiralniku v Amsterdamu. Nato so bile 7.
junija volitve v evropski parlament, kjer je prepričljivo zmagala Janševa SDS daleč pred vladajočo Pahorjevo
SD. En dan poprej, 6. junija pa je apostolski nuncij v pridigi na obletni slovesnosti v Kočevskem Rogu brez
dlake na jeziku obsodil povojne komunistične zločine, kar je predsednika republike Türka tako vrglo iz tira,
da je zaradi tega tvegal diplomatski škandal.
Sicer pa lepo po vrsti. Najprej od dolgovih, kakor je to popisal dr. Bernard Nežmah 22. maja v Mladini 9/20
pod naslovom “Vsi naši dolgovi” in podnaslovom “Evropske volitve, vladin spopad s tajkuni in vseslovenska
pomoč prestolnici”:
Nacionalna televizija in časnik “Delo” sta pred
evropskimi volitvami objavila javnomnenjski anketi,
po katerih SDS opazno vodi pred vladajočo SD, Zares,
ki je veljal za promotorja protitajkunske politike, pa
je nabral približno takšno podporo kot LDS in zunajparlamentarna NSi. Rezultati so presenetljivi, če
upoštevamo, da ima SDS relativno slab status v večini
množičnih medijev. Ko je imela pred tednom kongres,
je »Delo« postavilo njen dogodek na prvo stran, toda v
istem članku je objavilo še negativne ocene kongresa
Franceta Bučarja, Spomenke Hribarjeve in Mira Cerarja. Ne, da časnik ne bi smel objaviti svojega komentarja,
v njem lahko avtor celo utemeljuje in ironizira, da je
zgodba o 10. božjih zapovedih navaden blef. Časnik
lahko poleg poročila objavi rubriko odmevi, v kateri
zbere poljubna mnenja o dogodku. Toda v poročevalni
članek vreči poročilo in 3 posteriorne sodbe, je zloraba
novinarskega žanra!!!
Ko smo prebirali članke in gledali prispevke o
tekmovanju evrovizijske popevke, smo v njih nahajali
poročila o dogodku, kaj se je tam zgodilo, kdo je zmagal, kdo je bil v vrhu, kdo je doživel polom. Nobeno
poročilo pa ni objavilo v istem tekstu še ciničnega
mnenja jazzista, duhovite pripombe operne dive ali
sarkazma starega rockerja.
Če torej navzlic očitni medijski manipulaciji SDS
zaseda mesto najbolj priljubljene stranke, je to kronski
dokaz o demokratični moči medijev, ki sega daleč prek
interesov medijskih lastnikov.
Te dni je bil najbolj začudeno bitje direktor NLB
Draško Veselinovič. Mož je pred tedni nadzornemu
svetu oddal prošnjo za odstop, zdaj, ko so ga nadzorniki
uslišali, pa je nejevoljno presenečen. Kot da je verjel,
da odstopa samo pro forma, da je njegov odstop samo
režirana igra za ljudstvo, zgolj začasna žrtev, ki jo je
zahteval Zares.
Toda problem ni samo Veselinović, temveč tudi jav
no mnenje, ki po anketnih rezultatih sodeč ne jemlje
Zaresa prav zares. Kako? Je mar vox populi zaslepljen
tudi pri tej stranki?
Potem ko je vlada pompozno razglasila, kako banke
ne bodo mogle več dajati kreditov za tajkunske prevzeme podjetij, je v parlament prišel zakonski predlog o jamstveni shemi za banke, ki zdaj to napoved
uzakonja. Toda v tej idili je ena izjema – dikcija, po
kateri banke lahko še naprej reprogramirajo tajkunske
kredite, in sicer v primerih, ko bi neobnovitev kreditiranja povzročila banki znatno škodo.
Kaj pomeni to pojasnilo, ki ima značaj sfingine pre188

rokbe? V primeru Istrabenza smo videli potezo Franceta
Arharja, ki je preprosto zaplenil zastavljene delnice
v trenutku, ko mu dolžnik ni več zmogel odplačevati
posojila. Nekdanji guverner, oče tolarja in najuglednejši
bančnik je demonstriral racionalno potezo.
Zakaj torej vlada predlaga protitajkunski zakon z
možnostjo izjeme? Zato, da jo bodo zaobšli vsi tajkuni?
Nikakor, pač pa ta princip omogoča, da nekateri dobijo
rešilni kredit, drugi pa ne. In kako bo potekal izbor?
Vlada je z odstavitvijo Veselinovića dala jasni signal, da
je gospodar nad državnima bankama NLB in NKBM.
Skratka, tajkuni, ki se bodo podredili vladi in ki bodo
ravnali po njenih direktivah, bodo deležni zakonske
izjeme. Katastrofa za vladno koalicijo pa bo nastala,
če bodo Šrot in drugi veliki direktorski prevzemniki
vsi po vrsti postali ustrežljivo kooperativni! Takrat bo
vlada zaradi svojega imidža iskala dobesedno kakšnega
grešnega kozla, da bo pred javnostjo dokazala iskrenost
svojih ukrepov.
Seveda pa mora pred to projekcijo parlament naj
prej sploh sprejeti zakonske ukrepe. Bo torej Zares
vztrajala na svojih načelih in v parlamentu glasovala
proti izjemi v zadevi tajkunskih posojil?
Stranka Zares resda ni sporočila, da vsi njeni člani
izstopajo iz liste svetnikov župana Zorana Jankovića.
Pred dnevi je namreč ljubljansko sodišče dovolilo to
žilski pregon zoper Zorana Jankovića in Aleša Čerina
zaradi finančne malverzacije v višini skoraj milijon ev
rov iz časov, ko sta vodila Mercator. Prvi obdolženi je
danes župan glavnega mesta, drugi njegov podžupan.
Politično vodstvo mesta Ljubljane je v sodnem po
stopku zaradi finančnega kriminala. Primer, ki ga zgo
dovina Ljubljane ne pomni!!!!!!!!! In reakcija mestnih
političnih strank? So zahtevale, da župan takoj odstopi?
Nak, kot da se jih ne tiče.
Je pa župan Zoran Janković na sejo mestnega sve
ta vložil zahtevo po novem zadolževanju mestne
občine. Ker mestni budžet nima dovolj denarja za
njegove načrte, kani najeti kolosalni kredit v višini
31 milijonov evrov. Pod socialdemokratsko vladavino
županje Danice Simčič je mestni dolg znašel 57 milijonov, pod Jankovićevo ero kaže, da bo poskočil na
139 milijonov.
S katerimi besedami bi opisali to več kot stoodstotno povečanje dolga? Podžupanja Jadranka Dakić,
prav tako ex-mercatorica, pravi, da je to zadolževanje
le minimalno!????
In kdo bo v prihodnje vračal ta drobceni dolg?
Jankovićev plan je preprost: premieru Pahorju in
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trojčku sem pomagal na volitvah, zdaj mi bodo denar
vrnili iz državnega proračuna. Ergo, njegove megalomanske projekte naj solidarnostno plača celotna
Slovenija, davkoplačevalci od Murske Sobote, Rogaške
pa do Škofje Loke in Vipave!
In kaj če vlada ne zasuje mestno občino z denarji?
Enostavno, banke upnice bodo začele počasi zasegati mestno premoženje, Ljubljančani pa bodo živeli
v mestu z najdražjimi javnimi storitvami.
Župan je sicer ta hip še naprej visoko priljubljen.
Njegovega imidža ne zastre niti popolni prometni

kolaps v mestnem centru, ki je nastal zaradi prenove
omrežja pod Kolodvorsko ulico. Tak minimalni poseg
in mesto je že v izrednem stanju. Ne po naključju,
količina gradenj se je v zadnjih letih drastično povečala,
število mestnih ulic pa ostaja enako. Še več, pravkar
bo mestni svet odločal o izgradnji novih stanovanjskih
stolpnic po različnih predelih mesta. In količina avtomobilov na kvadratni meter se bo na novo pomnožila.
A meščani očitno še naprej ostajajo vdani, saj razumejo
prometne infarkte kot neizbežne naravne ujme, ne pa
kot enostavno posledico mestne politike.

Huda jama in slovenski dolgovi so slovenskim (post)komunistom zlili že toliko gnojnice na glavo, da je
kar kapljalo od njih. Toda pravi klopotec, ki ga jim je hudič podtaknil v njihovih lastnih vrstah, ima ime:
Gregor Golobič. Predsednik stranke Zares, ki se je v prejšnjem mandatu prismolila v parlament zaradi pomanj
kljive zakonodaje, ne da bi to dosegla na volitvah. Minister za visoko šolstvo (ki je za diplomo na univerzi
potreboval 19 let). Zli duh Pahorjeve vlade, saj ni nobena skrivnost, da je predsednika vlade spodkopaval, kjer
je le mogel. Ne nazadnje “odločni borec proti tajkunom”. In na lepem se je izkazalo ne le, da je sam tajkun
prve vrste, ampak je povrhu še lagal, češ da živi samo od svoje plače pri Ultri. Tipičen primer tatu, ki se skriva
za vpitjem: »Primite tatu!« Takole je njegovo raboto popisal Silvester Šurla 1. junija v Reporterju 9/22 pod
naslovom “Frontalni spopad”:
Morebitni poslovni kolaps Šrotovega imperija bo v
prvi vrsti posledica svetovne finančne krize, ki je slo
venske tajkune stisnila v kot. Šele nato si bodo lahko za
sluge na prsi pripenjali politiki. Najprej Janez Janša, ki
je začel protitajkunsko vojsko, nato še Gregor Golobič,
ki jo je nadaljeval. Največ zaslug za morebitni Šrotov
bankrot pa bo na koncu imela “velika izdajalka” Andrija
na Starina Kosem. Ravno ona je pred dvema letoma
z razvpitim javnim pismom, v katerem je brezglavo
obtoževala Janšo, zanetila doslej največji tranzicijski
spopad med politiko in kapitalom. Največja ironija pri
vsem tem pa je, da sta Šrot in njegova najtesneša svetovalka na koncu dobila za vrat Golobiča. In to potem,
ko sta mu z zagnanim spodkovanajem Janševe vlade
pomagala priti na oblast.
Golobič se že od nekdaj dobro zaveda, da je poleg
politične zelo pomembna tudi finančna in kapitalska
moč. Zato si zadnje čase sistematično podreja eno
državno podjetje za drugim. “Oranževec” iz Zaresa po
skuša postati absolutni vladar Slovenije, ki bi imel na
koncu večjo moč, kot jo ima danes največji slovenski

tajkun Šrot. Golobič, ki se javnosti poskuša prodajati
v podobi nekakšnega načelnega pravičnika, je še kako
krvav pod kožo. Zanj še najbolj med vsemi slovenskimi
politiki prve lige velja tisti znani pregovor, da volk dla
ko menja, nravi pa nikoli.
Predsednik Zaresa, ki se ga še iz časov dolgoletne
vladavine LDS drži sloves mojstra politično-gospodarskega mešetarjenja v zakulisju, se v prvih bojnih linijah
politike ne znajde najbolje. V časih, ko se je skrival za
Drnovškovim hrbtom, so bili javnosti prihranjeni njegovi histerični izpadi, ki jih začinja s svojim piskajočim
glasom. Verbalno nasilje, ki prihaja iz njegovih ust, ko
se ne more več obvladovati niti pred televizijskimi ka
merami, ko brezglavo kriči in zmerja kot kakšna Svetla
na Makarovič (s to razliko, da “oranževec” zaenkrat
še ne deli klofut), pa bolj kaže na njegovo nemoč kot
pa moč. Političnega dvoličneža iz Zaresa imajo “poln
kufer” tudi že mnogi na levici in se mu poskušajo
učinkovito postavljati po robu ter s tem pokazati, da
se ga prav nič ne bojijo. Ministru Gregorju pa gre to
od vsega najbolj na živce.

Minister je torej prikrival svoje premoženje, lagal javnosti. Povsod bi politik, ki se tako kompromitira, nemudoma odstopil. Toda ne Golobič, človek brez vesti in sramu. Laž zanj ni laž, ampak trditev, ki se je izkazala
za neresnično. Tako je to: eden pravi, da slabo diši, drugi pa da smrdi. Toda stvar je ista. Le pri teh komunistih
ne. V bran je skočila njegova stranka: njen podpredsednik je izjavil, da bi on na Golobičevem mestu storil
isto. Torej stranka načelnih lažnivcev. V bran ga je vzel predsednik republike, češ da je priznal “napako” in da
mu je treba dati še eno priliko. Sporočilo: ljudje, korajžno lažite, da boste priznali “napako” in dobili še eno
priliko! In predsednik vlade Pahor ni premogel toliko hrbtenice, da bi lažnivega ministra odpustil. Toda laž
ostane laž. Takole je to zapisal dr. Andrej Marko Poznič 14. junija v Družini 9/24 pod naslovom “Laž”:
V ospredje slovenskega javnega diskurza je stopila
laž. Zaresovci in vsa kontinuiteta jo imenujejo “napaka”.
Vendar je med lažjo in napako bistvena razlika v hotenju. Laž je namerna, napaka pa nenamerna. Laž je
hoteno neskladje med mislijo ali dejstvi in stvarmi in
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povedanim. Laž tudi ni zavajanje, ki je način govorjenja,
ki ni nujno lažniv, a je njegov namen, da sogovornik
sam naredi napačne sklepe. Laž ruši zaupanje med
ljudmi, saj nekomu, ki laže, težko karkoli zaupamo.
Minister Gregor je potem, ko je bilo že jasno, da se
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je kratko malo zlagal, začel v svojem stilu “opravičeva
ti”. Priznal je napako in ne laži, potem pa se je začel
sistematični protinapad. Njegovi pribočniki so celo
sklicali tiskovno konferenco, na kateri so sami sebe
razglasili za potencialne lažnivce, saj so jasno povedali,
“da bi ravnali enako”. Rekli so torej, da bi se tudi oni zla
gali, če bi bilo to v njihovem osebnem interesu. Zares
je torej stranka lažnivega predsednika in potencialnih
lažnivcev. To je zares nova politika! Ministra Gregorja
pa niso branili le njegovi najtesnejši strankarski kolegi
(menda on sam niti ni vedel za tiskovno konferenco,
ampak kdo naj mu verjame?), v njegov bran so stopili
sam predsednik republike, državljan majhne postave
in lepih oči ter župan Ljubljane. Nihče od naštetih ni
kakšna moralna avtoriteta, ampak so eminentni predstavniki politične opcije, ki ji pravimo kontinuiteta in
se krepko napaja pri KPS, ki je najhujši zločinec v naši
zgodovini. Vsi trije so z neverjetno brezbrižnostjo vzeli
ministra Gregorja v bran in povedali, da laž ni pravna
kategorija, zato lažnivec ni naredil nič narobe. Res je,
laž je in ostaja samo moralna kategorija. Nad moralo
pa vsi ti tovariši nimajo oblasti in je ne morejo izničiti.
Zato pa dvigajo prah tako, da obračajo našo pozornost
proč od “lažnivega stalinista”.
Sam sem bil pozoren na poročanje medijev, ki so
opisovali, kaj vse bo storil minister Gregor, preden
(ne) bo odstopil. Vrstni red je bil pravzaprav srhljiv.
Prvi korak bo preverjanje javnosti. Svoje upe je očitno
položil v nedeljske volitve, od koder je dobil sporočilo,
da se njegovim volivcem laž ne zdi sporna in da mu še
naprej zaupajo. Še več, volivcev Zaresa ne moti niti tega,
da je vodstvo stranke javno in neprisiljeno izjavilo, da
so pripravljeni kadarkoli lagati. Zdaj lahko zapišemo,

da je Zares resnično uveljavil “novo politiko”. Laž jim je
veljavno orodje v odnosu do drugih. Njihovi volivci to
sprejemajo, a Slovenijo vračajo v dobo, ki jo zaznamujejo Huda Jama, Kočevski rog ipd.
Ker na evropskih volitvah Slovenci niso kaznovali
tako očitne laži, minister Gregor ostaja v politiki, ne
bo odstopil in bo še naprej izsiljeval koalicijo s prepotenco, ki ga odlikuje. Drugi korak, ki ga je naznanil
minister pred “morebitnim” odstopom, je preverjanje
pri sodelavcih na ministrstvu. Vendar je težava že v tem,
da ga ni človeka v državni upravi, ki bi se Golobiču uprl
in pri tem prej ali slej ni doživel trpinčenja na delov
nem mestu, diskvalifikacije in izgubil službe. Tega se vsi
zavedajo, zato tu ni pričakovati kritičnosti ali osebnega
poguma, ki je v moralnih zadevah tako potreben. Posebej pa se moramo spomniti, da je prav Zares dvignila
zastavo lustracije in kadrovskega cunamija v sedanjem
mandatu. Žal moramo na internetno stran SDS-a, da to
uvidimo. Novinarji so še tako veseli, da so zdaj “njihovi”
na oblasti, da ne zmorejo niti stotinko kritičnosti, ki
je je bila deležna prejšnja vlada. Torej tudi tukaj ne bo
dobil verodostojnega odgovora.
Težava napovedanih korakov očitnega lažnivca je
prav v prelaganju odgovornosti za moralno odločitev
na drugega. Minister Gregor ni samo lagal, ampak je
tudi na druge preložil breme odločanja in vrednotenja
njegovega početja.
Kaj se lahko naučimo iz afere “Golobičeva laž”?
Če ne bo nobenih političnih posledic, potem smo
zvedeli, kako bolna je naša družba. Afera “Golobičeva
laž” razodeva več kakor samo brezobzirno laž nekega
ministra. Razkazuje celotno nemoralnost sedanje vladne
garniture in hudo moralno vročino naše družbe.

In nato so prišle 7. junija volitve v evropski parlament, na katerih je prepričljivo zmagala Janševa SDS pred
vladajočo Pahorjevo SD. Stranka lažnivega Golobiča je komaj zbrala toliko, da je zrinila za poslanca svojega
jugonostalgika Vajgla. Najhujši udarec rdečim pa je bil, da je Nova Slovenija, ki so jo na lanskih volitvah izrinili
iz parlamenta, dobila svojega poslanca v evropskem parlamentu. Morali bi videti njihove besne in užaljene
obraze na televiziji takoj po volitvah. Jaz sem jih videl, ker sem bil tam. Zares vredno ogleda. Takole je to popi
sal dr. Bernard Nežmah 12. junija v Mladini 9/23 pod naslovom “Presenečeni zmagovalci in poraženci”:
Rezultati evropskih volitev so presenetili vse.
Predsednik SDS Janez Janša je še teden pred volitvami opozarjal, da je prednost, ki jim jo napovedujejo
nekateri mediji, vprašljiva, da njihove ankete kažejo iz
enačenost z vladajočo SD. Potem pa pride volilni večer,
ki jim prinese veliko zmago 26,92 odstotkov, torej kar
8 odstotnih točk več od SD!!!
Socialni demokrati, ki vodijo vlado, so v slabem letu
od rekordnih 30,45 padli na vsega 18,45 odstotkov,
toda njihov predsednik Borut Pahor je v prvih izjavah
zadovoljno pripovedoval, da so rezultati spodbuda za
naprej. Stranka, ki je danes le za 2 odstotka prehitela
Novo Slovenijo, je bila jeseni 2008 pred njo kar za 27
odstotnih točk! In ta totalni polom šteje njen prvak
kot lep uspeh. Čez nekaj dni so se mu sicer uprli mladi
člani, ki so porazu rekli poraz, odgovornost zanj pa
naprtili prav Pahorju, ki je na prvi dve strankini mesti
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postavil Zorana Thalerja in Tanjo Fajon, nekdanjega
politika LDS in nekdanjo novinarko. Del stranke torej
meni, da bi SD dosegla boljši rezultat, ko bi na čelna
kandidatska mesta postavili izpostavljene politike SD?
Da je torej volilni poraz zgolj posledica slabe taktike?
SD je imela na svoji listi tudi filozofa Leva Krefta, ki je
veljal že od osemdesetih dalje za razumnega partijca
in je še vedno med bolj uglednimi levimi intelektual
ci. Toda tudi volivci, ki so podprli SD, so dali glasove
raje dvema uvoženima kandidatoma brez socialdemokratskih vsebin, zvesto sledeč namigu vodstva
stranke, ki ju je postavilo za izbrani mesti. Ergo, SD šteje
natanko toliko, kot so pokazale volitve. V sposobnost
njenega vodenja države je prepričano za gigantskih 40
odstotkov manj volivcev kot v septembru.
Najbolj prevzeta nad rezultati je bila kajpak Nova
Slovenija. Kako jih je presenetil izjemen volilni uspeh,
2009 – AM – AVGUST

lahko razberemo iz prvinskega veselja in slavja, NSi je
na volilno noč dobesedno žarela. Kaj ne bi, po izpadu
iz parlamenta s 3,4 odstotki je zdaj na orjaški številki
16,33. Zgolj naključje in karizma Lojzeta Peterleta?
Nak, stranka je začela sistematično braniti vrednote
krščanske demokracije, med njimi je izpostavila odloč
no kritiko ljubljanskega neotitoizma: v imenu deset
tisoče pobitih zaradi Titovega diktatorskega režima se
je zoperstavljala aroganci novega malikovanja Titovega
imena.
Stranka, ki se je pred kamerami POP TV takoj po
zaprtju volišč še tresla iz strahu pred porazom, je bila
veliki zmagovalec vladajoče koalicije. LDS, ki je bila
četrto kolo Pahorjeve vlade, LDS, ki je bila posredna
tarča Zaresove kritike bančnega podpiranja tajkunov,
je podvojila svoj rezultat. Od septembrskih 5,21 je
poletela na 11,52. Čudež in veliki mag Jelko Kacin?
Malo verjetno, zadaj je pač realna gesta konkretnih
izdaj odločb izbrisanim. Če je LDS dolgo veljala kot
zaščitnica gejev, lezbijk, izbrisanih in mirovnikov, je
tokrat prvič za eno izmed izrinjenih skupin storila
nekaj praktično otipljivega.
Zares, ki je v minulih mesecih nastopal kot alternativa SD, je slavil volilne izide. Za drobec je z 9,81 presegel
rezultat 9,37 na parlamentarnih volitvah. Stranka, ki je
vodila protitajkunsko dinamiko v vladi, ki je medijsko
dominirala v vladi, je namesto prvega mesta med koa
licijskimi strankami le za las ujela mesto evroposlanca.
V situaciji, ko je kazalo, da bo utopila LDS, je celo zao
stala za sestrsko dvojčico. Pa vendar, Zares slavi, saj volilni izid razume kot zmago Gregorja Golobiča. Navzlic
navidez samomorilnim besedam Bogdana Biščaka, da
bi se vsi zaresovci zlagali tako kot Golobič, ima skoraj
deset odstotno podporo volivcev.
A če je doslej stranka nastopala z vsebinskim geslom
Zares-nova politika, se z apriorno podporo Golobiču
poslavlja od imidža novih politikov. A tu ne gre za vpra
šanje laži, simpatizerji Zaresa imajo seveda prav, da je
primerov laži v slovenski politiki kar nekaj, toda njihovo vladno stranko vodi mož, ki je lastnik podjetja, ki ima
nekaj parapodjetij na Nizozemskem. Uteleša torej lik
spretnega pridobitneža, ki svojo podjetniško lastnino
prestavlja v druge države, ne pa zglednega ministra,
katerega izhodiščni svet poslovanja in davčnih relacij
je država Slovenija.
Tudi Karl Erjavec je nastopal zmagovalno, a to je
bil labodji spev njegove politične imitacije hribarjanskih likov Radia Ga-Ga. Možakar namreč še ni opazil,
da je minister za okolje, da je osebno odgovoren za
katastrofalno stanje zraka po velikih mestih in za vlad
no ignoranco do ekološke katastrofe na Celjskem,
kjer so vrtnine zaradi vsebovanega kadmija in svinca
postale zdravju nevarne.

Presenečena nad volilnim polomom je tudi SLS, kar
je sicer brez omahovanja priznal Radovan Žerjav, toda
stranka še vedno ni zmogla reza s svojim grobarjem
Boškom Šrotom. Bivši predsednik ni bil le politični
advokat tajkunskega brata Boška Šrota, ni bil župan
Celja, pod katerega županjevanjem je celjska kotlina
postala sinonim za dolino smrti, ampak tudi župan, ki
ga je koruptivnosti rešil tožilsko-sodniški par v celjskih
palačah justice. Župan je namreč leta 2002 prodal
stavbo mestnega kina za 56.000 evrov, nato pa čez
pol leta praktično isto poslopje odkupil za 263.000
evrov. Danes protikorupcijski Kos preganja ex-ministra
Šturma, ker je podpisal uredbo, po kateri so uradniku
na pravosodnem ministrstvu plačevali nekolikanj višjo
plačo. Bojan Šrot pa je imel pravosodje na svoji strani,
najprej v osebi tožilca, ki je tri leta ovadbo držal v predalu, nakar jo je l. 2007 zavrgel. Šele po intervenciji
vrhovnega tožilstva, ki je ocenilo nedopustno ravnanje
tožilca, je proces zoper župana stekel, a ga je prvosto
penjska sodnica v začudenje razumu oprostila, po
razveljavitvi te sodbe, pa je sojenje praktično končano,
ker je zadeva zastarala.
Skratka, tako kot Zares še vedno stoji kot en mož za
svojim prvakom, tako SLS ne zmore odločne distance
do rabot svojega starega predsednika.
Edina stranka, ki nad volitvami ni presenečena, je
SNS. Dosegla je sicer pičlih 2.88 odstotkov, toda volitve
je uporabila kot poligon, na katerem je promovirala
novi obraz Sergeja Časa.
Kaj pa je značilnost evrovolitev v velikih treh drža
vah: v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji? Na Francoskem je neverjetno uspel Cohn-Bendit s svojo Ekološko
Evropo, saj se je uvrstil na tretje mesto, vsega dve
desetinki odstotka za drugo najmočnejšo stranko socialistov. V Nemčiji so prav tako tretji zeleni, v Britaniji
pa so zeleni na četrtem mestu. Nedvomno v oči bijoč
uspeh zelenih, ki pa predstavljajo globoko premišljeno
politiko, ki jo ponujajo kot alternativo dominantni
vladavini načela profita.
V Sloveniji teh idej ne najdemo v pomembnih stran
kah, ampak pri personah, kot sta denimo Anton Komat
in Gorazd Pretnar, ter v aktivistih Ekološkega kroga, ki
so v stremljenjih za pravico do dihanja čistega zraka
uspeli na referendumu v Zagorju.
V Ljubljani od župana meščani ne zahtevajo odloč
no in organizirano, da jim zniža koncentracije nevarnih snovi in trdih delcev v zraku. Tako, da ima župan
Zoran Janković čas, da piše protestna pisma v »Delo«,
kjer je postal že praktični titoist. Bralce “Dela” namreč
poziva, da nehajo brati ljubljanske strani časnika in naj
o uspehih njegove vladavine raje prebirajo v mestnem
glasilu “Ljubljana”. Prvi županov podpornik v mestnem
svetu je sicer stranka Zares.

Ni kaj. Klopotci, ki jih je hudič znesel, smrdijo do neba. Da je vlada gospodarsko nesposobna, smo že vedeli.
Zdaj vemo, da ji tudi verjeti ni, saj en lažniv minister, ki ga drugi podpirajo, postavlja na laž vse skupaj. Tako
tudi mora biti: komunizem je živel na laži in od laži, zato tudi njegovi nasledniki niso drugačni. Sicer pa jim
je zasmrdel še en klopotec, ki ga je vrgel v javnost predsednik republike Türk. O tem pa v prihodnji številki.
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Moj oče je bil 75 let organist v dobravski cerkvi
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otrok. Najstarejši sem bil jaz.
Moja službena mesta v
Rojen sem bil 1. oktobra 1921
Ameriki so bila:
in naslednji dan (Angeli varu
Pri Sv. Štefanu, Chicago,
hi)  v farni cerkvi krščen na
sem bil kaplan in organist
ime Frančišek. Osnovno šolo
v letih 1953-1968 in 1974sem obiskoval na Dobravi,
1977.
gimnazijo v Kranju in LjuPri Sv. Juriju na jugu Chibljani.
caga sem bil predstojnik, kaKer Dobrava ni daleč od
plan in organist v letih 1977Brezij, sem bil večkrat tam
pri sv. maši, pri spovedi in sv.
DR. P. VENDELIN ŠPENDOV 1980. Julija 1980 sem prevzel
župnijo sv. Jurija, pa sem bil
obhajilu.
1. oktobra 1921 – 1. julija 2009
čez dva meseca premeščen,
V frančiškanski red, v no
pokopan v Lemontu 6. julija 2009
nastavljen za župnika pri Sv.
viciat sem bil sprejet 1. sepŠtefanu, Chicago, kjer sem ostal v letih 1980-1986.
tembra 1939 v Kamniku z imenom fr. Vendelin. Ne
Fara Sv. Štefana v Chicagu je v letih ‘50 in ‘60  s priho
slovesne obljube sem položil v Kamniku 2. septembra
dom izseljencev doživela največji porast v zgodovini.
1940, slovesne pa v Beljaku, 20.avgusta 1945.
Ob nedeljah je bilo pet maš, v ‘70 letih se je pričelo
Teologijo sem študiral v Rimu na Pontificium
izseljevanje raznih narodnosti iz Chicaga v predmestja.
Athenaeum Antonianum v letih 1945-1949, kjer sem
Slovenci so se v glavnem naselili v smeri Lemonta. Tudi
pred zaključkom predložil “tesino” in po obrambi
število učencev farne šole Sv. Štefana  se je manjšalo in
prejel diplomo “Magisterii in Sacra Theologia”. V Ankončno prišlo pod kritično točko, da je bilo treba šolo
tonianumu v Rimu je bilo zelo zanimivo, ker so bili
zapreti (1990). Po slovesnem praznovanju stoletnice
patri za postdiplomski študij in kleriki iz najrazličnejših
ustanovitve župnije leta 1998 so slovenski frančiškani
provinc vseh kontinentov. Prav tako profesorji, med
odšli nazaj v Lemont, ker je v okolici Sv. Štefana ostalo
njimi dr. P. Hugo Bren, član slovenske province, ki je
samo še kakih 20 ljudi slovenskega rodu.  
bil takrat dekan teološke fakultete.
Pri Sv. Štefanu v Chicagu je bilo življenje vedno
Mašniško posvečenje sem prejel na adventno kva
kulturno razgibano. Bile so predstave: drame, koncerti,
trno soboto, 20. decembra 1947 v lateranski baziliki
veseloigre in podobno. Predstave so bile najprej v
v Rimu, obenem z rajnim P. Rafaelom Seškom. Nova
dvorani pod cerkvijo, nato v šolski dvorani, končno,
maša je bila v Rimu. Staršem tedaj niso dali dovoljenja
od leta 1950 dalje pa v novi dvorani.
za potovanje v Rim k sinovi novi maši.
Pri občnem zboru kakega društva   so vedno priV Ameriko sem potoval z vojaško ladjo iz Napolija
redili kratek odrski nastop. Navadno tudi ni manjkala
v New York, kjer smo pristali 19. decembra 1949. V
komična “hef pa pu” (pol na pol), pogovorna mešanica
New Yorku nas je sprejel P. Bernard Ambrožič in uredil
angleščine s slovenščino.
prevoz z vlakom do Chicaga.
Pri Sv. Štefanu v Chicagu sem prevzel dober zbor,
S kleriki, ki so prišli iz evropskih bogoslovij, sem
ki je pel pri dveh slovenskih mašah in dekliški zbor za
predelal nekaj traktatov, ki so jim manjkali, predaval
angleško mašo. Zbor je vsaj enkrat na leto priredil v
sem pa še nekaj drugih predmetov.

dvorani koncert s slovensko svetno glasbo. K nastopu je
bil navadno povabljen tudi dekliški zbor in zbor članic
“Slovenske ženske zveze”. Kadar so te pripravile nastop,
je bil seveda povabljen kot gost tudi cerkven zbor.
S cerkvenim zborom smo na škofijski radijski
postaji v polurni oddaji predstavili tipične slovenske
Marijine pesmi, na chicaškem televizijskem kanalu
pa nekaj slovenskih božičnih pesmi. Z Mladinskim
zborom (gimnazija in college) smo nastopali pri slo
venskih radijskih oddajah in pri božičnih programih
v mestni dvorani.
Ob sobotah je bila slovenska šola. Precej mladine
je bilo, med njimi dobri pevci, učiteljice navdušene
za petje in nastope, kar je tudi   dalo pobudo mojemu
glasbenemu ustvarjanju za mladino.  Poleg pesmi so
nastale operete na besedilo Milene Šoukal, pesnice, ki
je živela v Chicagu: “Babica pripoveduje”, “Sneguljčica”,
“V krogu zelenega malika” (dolar, ki je zelene barve),
“Sirota Jerica”, “Materin blagoslov”, “Čevljar in vrag”
(izvajali študentje). V nekem poročilu o teh delih je
poročevalec zapisal: »P. Vendelin se je tu otresel vseh
vplivov, tu ni nič več učenega, šolskega, temveč sa
moniklo, kjer mnogokrat najdemo narodne motive
obdelane na svojski način.«
Leta 1973 je bil ustanovljen zbor Slovenska pesem,
ki je na višku imel 56 članov. S tem zborom smo nastopali v Chicagu, v Milwaukeeju, dvakrat v Clevelandu, v
Indianapolisu, v Jolietu in na več drugih krajih. Zboru
sem posvetil več skladb.
Ko so mi ugotovili raka na želodcu in operirali, sem
se od zbora poslovil. Od tedaj sem glasbeno deloval sa
mo v naši cerkvi, kjer sem orglal in vodil petje.
Največ skladb sem posvetil mešanemu zboru, nekaj
moškemu, ženskemu in solistom. V tisku so izšle:
“P. Baziliju OFM za novo mašo”, za solo in orgle, v
Ave Maria 1951.
“Šest Marijinih pesmi” za mešani solo, duet, zbor in
orgle,   Lemont, 1958. Med njimi so: Ave Maria – duet; O
Gospa moja, o Mati moja – zbor; Pozdravljena Kraljica
– daljša skladba za solo, zbor in orgle.
“Kratka slovenska maša” za mešani zbor in orgle,
Ljubljana 1972.
“Hvala ti Gospod”, slov. maša za mešani zbor in
orgle, Ljubljana 1977.
“Spevi med berili” za mešani zbor, solista in orgle,
Ljubljana 1975.
“Adventni in božični Spevi med berili”, Ljubljana
1978.
Nekaj skladb je v knjigi: “Cerkvene ljudske pesmi”,
Ljubljana 1978;   in v bogoslužni pesmarici “Slavimo
Gospoda”, Maribor 1988.
Med slovenskimi mašami sta še dve v rokopisu “Na
čast Mariji Pomagaj” za mesani zbor z uporabo motivov
slovenskih Marijinih pesmi, in “Na čast sv. Antonu Padovanskemu” za mešani zbor in orgle.
Nekaj orgelskih skladb je tiskanih, nekaj pa v rokopisu.
Večina mojih skladb, tudi izvajanih, je ostala v rokopisu. Med temi je šest maš z latinskim besedilom za

različne zasedbe (dvoglasno z orglami, moški zbor,
mešani zbor  a capella, mešani zbor s solisti in orglami),
“Missa resurrexit” za mešani zbor in orgle, s spevi
velikonočne maše “Propria missae in Resurrectione
Domini”. – Pa še: “Dextera Domini” za moški zbor,
“Sub tuum praesidium” za zbor, solo in orgle (tudi le za
solo in orgle). “O Gospa, o Mati moja” za solo in orgle,
“Ave Maria” za bas solo, “Ave Maria” za mešani zbor ter
“Molitev ob grobu škofa Gregorija Rožmana”, kantata
za solo, moški zbor in klavir na besedilo Milene Šoukal.
Poleg teh je še kakih 50 pesmi za razne prilike.
Baragovih dni sem se vedno udeleževal, večkrat
z zborom, največkrat pa sem ob orglah vodil ljudsko
petje. Nekajkrat sem bil naprošen za celebranta in pridigarja za slovensko mašo ob Baragovem dnevu.
Angleško besedilo imajo skladbe: “Have Mercy On
Me O Lord”, spevi za postni čas, tisk Lemont 1967, in
več drugih za solo in orgle in za zbor in orgle.
Od svetnih skladb so v glavnem naslednje:
“Turki na Slevici”, kantata za zbor , solo in orkester
(klavir).
“Kralj Matjaž” za solo in orkester (besedilo A.
Aškerc)
“Slovenski svet, ti si krasan” za mešani zbor.
“Sen o vrnitvi”, za mešani zbor na Balantičevo
besedilo.
“Gozdna samota” za ženski zbor.
Precejšnje število je priredb slovenskih narodnih,
med temi: “Zabučale gore” za mešani zbor in klavir,
“Pozimi pa rožice ne cveto” za mešani zbor, “Vsi so
prihajali” za mešani zbor. Itd. – Precej svetnih skladb
(nekaj tudi cerkvenih) se je ob selitvah zgubilo, ali pa
so tisti, ki so za skladbo zaprosili, obdržali, sam si pa
nisem naredil kopije.
V “Ave Maria” je bilo priobčenih precej mojih
člankov; posebej omenim serijo “Orgle v slovenskih
cerkvah v Ameriki”, kjer sem predstavil in opisal orgle
v glavnih slovenskih cerkvah te dežele. Več člankov
je tudi o slovenskih skladateljih, zlasti frančiškanih,
sedanjih, pa tudi o onih prejšnjih stoletij.
V “Ameriški Domovini” in v “Amerikanskem Sloven
cu – Glasilu KSKJ” je bilo skozi desetletja objavljenih
precejšnje število mojih člankov. Bila so poročila o
cerkvenih slovesnostih, o kulturnem delovanju, o nastopih in gostovanjih v dvorani. V zvezi s tem tudi marsikaj
o slovenskih skladateljih, o vrsti skladb, o teoriji, to zlasti
v zvezi s solisti, z različnimi zbori in orkestri.
Zanimivo, kako so si slovenski študentje univerz in collegeov želeli povezave s študenti drugih univerz in krajev
in držav. Leta 1960 so si ustanovili “Študentsko društvo
SAVA” (slovenski akademiki v Ameriki) s sedežem v Chicagu. Prenehalo je okoli 1980, ko je bila večina članov že
v službah. Dolga leta sem bil duhovni vodja društva.
To je na kratko moja življenjska pot in delo. V glavnem je bilo delo z rojaki, zlasti z mladino, duhovno in
glasbeno. Pri odrskih nastopih, pri vsakem koncertu
sem skrbel, da je bila tudi verska skladba. Prepričan
sem bil in  sem, da je glasba, zlasti ona z versko vsebino,
močna pridiga, brez pridigarskega tona, ker glasba pre-



posebno vabilo
Društvo Sv. Ane # 170 prireja na drugo
nedeljo v septembru, dne 13. septembra
2009, v Kulturnem centru v Lemontu
dobrodelno kosilo. Čisti dobiček bo v podporo slovenskega mesečnika Ave Maria.
Vljudno vabljeni.



vzame srce. Tudi, ko sem bil naprošen za vodstvo zbora
“Prešeren”, ko so bili člani v glavnem nenaklonjeni
Cerkvi, sem bil z njimi vedno v črni obleku in kolarju »da
vemo, kam kdo spada«. Lahko so spoznali, da slovenski
duhovniki le niso taki “sršeni”, kakor jih je njihov časopis
rad predstavljal in je bil še marsikdo pod tistimi vtisi.
Sedaj sem tu,  v Lemontu, vključen v samostansko
skupnost. Poleg sv. maše doma, imamo vsakdanje
maše v samostanih redovnic (Šolske Sestre in druge),
v domovih za ostarele, pa tudi v sosednjih župnijah.
Ob nedeljah in praznikih sem pri slovenski sv. maši

z zborom ob orglah. Prav tako pri romanjih in pri
popoldanskih pobožnostih s petimi litanijami. Marija
Pomagaj na Brezjah me je pripeljala v  frančiškanski
red, naj me, ko pride ura, z Ameriških Brezij popelje
k svojemu Sinu.
Kot je želel, je odšel v Očetovo hišo iz Lemonta. Na
frančiškanskem pokopališču smo njegovo telo zaupa
li blagoslovljeni zemlji. Tudi zanj veljajo besede, ki jih
je o sebi zapisal Valentin Vodnik:
Ne hčere ne sina po meni ne bo,
dovolj je spomina, me pesmi pojo.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009
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.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $110: F. Krnicar; $100: T. Srsen; $80: M. Krecic;
$60: J. Sezun; $50: A. Kociper; $40: M. Jeram, F. Plut, M. Vodisek, M.
Martincic; $30: I. Antolin, T. Wargo; $20: M. Grum, A. Jenskovec, F.
Daeschner, H. Klesin, F. Kosir, R. & M. Pucel, M. Ravnik, M. Virant,
F. Sega; $10: A. Stanisa.
ZA CERKEV: $20: m. Grum, S. Kosem; $10: M. Vodisek; $5: A.
Kociper.
ZA SAMOSTAN: $50: F. Krnicar; $20: M. Grum; $10: A. Lekan,
M. Virant, M. Vodisek.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: J. Zdanawicz, J. Kresemien, G. Hroma; $10: se. L. Bouderau.

ZA LUČKE: $10: M. Vodisek.
ZA MISIJONE: $1,000: F. Krnicar; $20 F. Sega; $10: A. Lekan,
M. Virant, M. Vodisek.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: M. Ravnik; $10: M. Virant, M.
Vodisek.
DAR LISTU AM: $400: T. Srsen; $100: J. Rus; $70: J. Tegel; $40:
F. Cerar; $30: M. Ravnik; $20: J. Kosir, H. Klesin, A. Kociper, M. Stefancic; $14: S. Kozelj; $10: M. Grum, A. Lekan, M. Virant.
V spomin + Vere Gregorich: $50 K. Arko.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

