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Dovje s cerkvijo sv. Mihaela je ena izmed starih slovenskih župnij, saj je bila ustanovljena že leta 1491, kot vikarija (podružnica 
s stalnim duhovnikom) pa je obstajala že od leta 1362. Župnijska cerkev sv. Mihaela je omenjena že ob ustanovitvi vikarije leta 
1362, sedanja pa je bila posvečena leta 1831. Brez dvoma je v teju stoletij doživljala razne prezidave, vendar njihov natančnejši 
potek ni znan. V dovški župniji je najbolj znana vas Mojstrana, ki je izhodišče za vzpon na Triglav. V Mojstrani je v 14. stoletju zgrajena 
podružnica sv. Klemena, morebiti povezana s potovanjem sv. Cirila in Metoda iz Moravske v Rim, saj eno od izročil pripoveduje, da 
sta šla po gornji Savski dolini in preko Trbiža ter Kanalske doline v Italijo. Je pa Dovje najbolj znano po “triglavskem župniku” Jakobu 
Aljažu (1845-1927), ki je tukaj župnikoval od leta 1889 do smrti. Poleg vzornega vodenja župnije, raznih obnovitvenih del in novih 
orgel, je njegova zasluga tudi, da je v času najhujšega nemškega pritiska na slovensko ozemlje Triglav in vse Julijske Alpe rešil za 
Slovenijo tako pokrajinsko kot tudi imensko. Njegov stolp na vrhu Triglava še danes naznanja, da je bil slovenski duhovnik tisti, ki 
je imel največje zasluge, da je slovenski narod res ostal slovenski kljub vsem nemškim pritiskom potujčevanja. Mojstrana v dovški 
fari je bila tudi rojstni kraj dolgoletnega urednika Ave Maria, p. Fortunata Zormana in kraj njegove zlate maše leta 1991.

V septembru se prva nedelja imenuje angelska nedelja (6.). Izvor tega poimenovanje je neznan, je pa bila v Sloveniji, posebno 
na Gorenjskem, povezana z nekaterimi ljudskimi običaji, ki pa so v glavnem zašli v pozabo. V septembru je tudi več Marijinih godov 
in spominov: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija rešiteljica jetnikov (24.). 
God slovenske frančiškanske province in njene fundacije v Združenih državah s sedežem v Lemontu je na praznik Povišanja sv. 
križa (14.). Frančiškani praznujemo tudi Vtisnjenje ran sv. Frančiška (17.) v spomin na isti dan leta 1224, ko je sv. Frančišek na 
gori La Verni dve leti pred smrtjo prejel Kristusove rane. Septembra godujeta tudi dva novejša svetnika: italijanski kapucin p. Pij 
iz Pietrelcine (23.) in slovenski škof Anton Martin Slomšek (24.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj 
Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti (13.), 
kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmino (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael, Gabriel in 
Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Sv. pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, čeprav je 
večino življenja preživel v Rimu in Betlehemu kjer je tudi umrl.

Jakob Aljaž
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Nezadovoljni ljudje sami ne vedo, kaj hočejo.
Nezadovoljne jih storijo grde razvade in pregrešne strasti,

stori jih nehvaležnost, ko dobrot ne pomnijo, ampak le težave čutijo.
bl. Anton Martin Slomšek

Ako je na malo mašo lepo,
potem bo dva meseca suho.

Če se orje na Marije sedem žalosti (15/9),
tedaj njiva sedem let ne obrodi.

Mavricija (22/9) dan jasno nebo,
vetrovi pozimi hudo brijo.

Grom in tresk o sv. Miheli (29/9)
hude vetrove pomeni.

SEPTEMBER – KIMOVEC

		1	 T	 Egidij	(Tilen),	op.;	Tamar,	muč.;	Jozue,	prerok;
		2	 S	 Antonin,	muč.;
		3	 Č	 Gregor	Vel.,	pap.,	c.	uč;	Mansvet,	šk.;
		4	 P	 Roza	iz	Viterba,	dev.;	Ida,	spok.;	Mojzes,	prerok.;
		5	 S Lovrenc	Giustiniani,	patriarh;	Viktorin,	šk.,	muč.;

		6	 N	 23. NAVADNA NEDELJA;	Zaharija,	prerok;
		7	 P	 Marko	Križevčan	in	tov.,	muč.;	Regina,	muč.;
		8	 T	 MARIJINO	ROJSTVO	(MALI	ŠMAREN);
		9	 S	 Peter	Claver,	red.;	Serafina	Sforza,	red.;
	10	 Č	 Nikolaj	Tolentinski,	spok.;	Otokar,	red.;
	11	 P	 Janez	Gabrijel	Perboyre,	muč.;	Erntruda,	dev.;
	12	 S Gvido	iz	Anderlechta,	spok.;	Elbij,	šk.;

	13	 N	 24. NAVADNA NEDELJA;		Notburga,	dev.;
		 	 Janez	Zlatousti,	šk.,	c.	uč.;	Mavrilij,	šk.;
	14	 P	 POVIŠANJE	SV.	KRIŽA; Krescencij,	muč.;
	15	 T	 Žalostna	Mati	božja	(Dolores);	Melita,	muč.;
	16	 S	 Kornelij,	pap.	in	Ciprijan,	šk.,	muč.;	Edita,	dev.;
	17	 Č	 Rane	sv.	Frančiška;	Robert	Bellarmino,	šk.,	c.	uč.;
	18	 P	 Jožef	Kupertinski,	red.;	Irena	(Mira),	muč.;
	19	 S Januarij,	šk.,	muč.;	Teodor	Canterburyjski,	šk.;

	20	 N	 25. NAVADNA NEDELJA;	Korejski	mučenci;
	21	 P	 Matej,	ap.,	evangelist;	Mihael	Černikov,	muč.;
	22	 T	 Tomaž	Villanovski,	šk.;	Mavricij	in	tov.,	muč.;
	23	 S	 P.	Pij	iz	Pietrelcine,	red.,	duh.;	Lin,	pap.;
	24	 Č	 Anton	Martin	Slomšek,	šk.;	Gerard,	šk.;
		 	 Marija	Devica	Rešiteljica	jetnikov;	
	25	 P	 Avrelija	(Zlatka,	Zora),	dev.;	Sergij	Radoneški,	šk.;
	26	 S Kozma	in	Damijan,	muč.;	Terezija	Couderc,	red.;

	27	 N	 26. NAVADNA NEDELJA;	Eleazar,	prerok;
	28	 P	 Venčeslav	(Vaclav),	muč.;
	29	 T	 Mihael,	Gabriel,	Rafael,	nadangeli;
	30	 S	 Hieronim,	duh.,	c.	uč.;	Mihael	Kijevski,	šk.;

UREDNIK VAM
Lani	sem	v	septembrski	številki	zapisal,	da	smo	

morali	naš	mesečnik	pakirati	in	razposlati	po	novih	
poštnih	predpisih.	Ti	predpisi	niso	preživeli	niti	
enega	leta:	spet	so	jih	popolnoma	postavili	na	glavo.	
To	pot	 so	v	Washingtonu	 tako	 zakomplicirali,	 da	
predpisov	za	nov	način	pakiranja	ni	mogel	razumeti	
niti	p.	Blaž,	ki	se	sicer	prebije	skozi	še	tak	nemogoč	
angleški	žargon.	Treba	je	bilo	iti	na	pošto	v	Boling
brook,	kjer	 je	 razlaganje	 in	aplikacija	novih	pred
pisov	vzelo	kar	precej	časa.	Ure	in	ure	pa	je	potem	
požrlo	urejanje	vseh	naslovov	po	novih	predpisih.	
Odkrito	povedano	imam	včasih	vtis,	da	tam,	kjer	te	
predpise	kuhajo,	sedi	truma	perverznih	norcev,	ki	
se	izživljajo	s	tem,	da,	kot	je	Kristus	rekel	za	farizeje,	
vežejo	in	drugim	nakladajo	težka	in	neznosna	bre
mena,	sami	pa	jih	še	s	prstom	nočejo	premakniti.

Ko	to	pišem	v	začetku	avgusta	(številka	mora	pra
vočasno	v	tiskarno),	se	zadeva	z	naznanjenimi	do
datnimi	parkirnimi	prostori	za	samostanom,	ki	naj	
bi	služili	predvsem	tistim,	ki	so	odvisni	od	dvigala,	ni	
še	nič	premaknila.	Od	časa	do	časa	pride	nekdo	ali	
dva,	nekaj	pomerita,	potem	pa	spet	nekaj	tednov	ni	
nič.	Mogoče	bo	medtem,	ko	bo	tale	številka	v	tiskar
ni	in	na	poti	k	vam,	že	kaj	narejenega,	upajmo	vsaj.

Vreme,	ki	je	kar	važna	postavka	posebno	na	po
letne	nedelje,	nam	je	do	zdaj	kar	dobro	služilo,	tako	
da	ni	bilo	treba	s	hriba	in	od	lurške	votline	bežati	
pred	dežjem	niti	nam,	niti	drugim,	ki	so	najeli	pro
stor	za	piknike.

Ob	tej	priliki	sem	pregledal	tudi	seznam	naročni
kov	in	ugotovil,	da	za	letošnje	leto	dolguje	naročnino	
iz	Združenih	držav	kar	57	naročnikov,	to	je	13%,	iz	
Kanade	pa	13	naročnikov,	kar	je	14%.	Pri	sedanjih	ce
nah	si	tega	res	ne	moremo	privoščiti.	Ko	boste	dobili	
to	številko,	bom	že	razposlal	opomine	o	neplačani	
naročnini.	Tisti,	ki	naročnine	za	tekoče	leto	ne	bodo	
poravnali	do	20.	septembra,	oktobrske	številke	ne	
bodo	več	dobili.

Septembra	 ne	 goduje	 nihče	 od	 slovenskih	
frančiškanov,	ki	delujejo	v	Združenih	državah.	Pač	
pa	goduje	14.	septembra	(Povišanje	sv.	Križa)	slo-
venska frančiškanska provinca in njena fundacija 
s sedežem v Lemontu.

Umrli	 so	 septembra	naslednji	 člani	naše	 fun
dacije:	P. Alojzij Madic	 (12.	sept.	1979);	P. Benve-
nut Winkler	 (15.	 sept.	 1960);	P. Robert Mazovec	
(24.	sept.	1992);	Br. Viktorijan Žnidaršič	(30.	sept.	
1959)	in	P. Fortunat Zorman	(30.sept.	1998).	Naj	
jim	Gospod	nakloni	večni	mir!

P. Bernardin



2009 – AM –   SEPTEMBER 194

KRIŽ – DOKAZ BOŽJE DOBROTE
sv. Janez Krizostom, škof (344/54-407)

Njim, ki se spotikajo 17,1-8

Ko slavimo našega skupnega Gospoda zaradi vseh 
drugih stvari, ali ga ne slavimo najbolj, ko ga poveličujemo 
osupli zaradi križa, zaradi tiste smrti, ki velja za prekleto? 
Ali ne prikaže Pavel tega, da je umrl, vsepovsod kot znak 
njegove ljubezni do nas? In da je umrl zaradi takšnih, 
kakršni smo? In ko neha govoriti o nebu, zemlji, morju, 
o vsem drugem, kar je ustvaril Kristus nam v korist in 
udobje; se kar naprej vrača na križ in govori: Bog pa iz-
kazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za 
nas, ko smo bili še grešniki; od tod nam tudi daje trdno 
upanje. Kajti če smo se po smrti njegovega sina spravili z 
Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni 
po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Mar se 
tudi sam najbolj ne ponaša s tem, mar mu to ne pomeni 
največ, saj kar skače in leta od veselja, ko Galačanom 
takole piše: Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s 
križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. In kaj se čudiš, 
če je Pavel zaradi tega v oblakih, če poskakuje in se s tem 
ponaša. Saj tudi On, ki je to pretrpel, to imenuje veličastvo. 
Pravi namreč: Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega sina.

In učenec, ki je o tem pisal, pravi takole: Ni še bilo v njih Svetega Duha, saj Jezus še ni bil poveličan; poveličanje 
pa mu pomeni križ. Ko je hotel prikazati njegovo ljubezen, o čem je govoril? O znamenjih, čudežih, prikaznih? 
Nikakor, ampak opozarja na križ in pravi: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In spet Pavel: On ni prizanesel svojemu 

lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo 
z njim tudi vsega podaril? In ko nagovarja k ponižnosti, spodbuja s 
temi besedami: Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj 
spobujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Duha, če kaj sočustvovanje 
in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste 
ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirlji-
vosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug 
drugega za boljšega od sebe. Nato daje tak nasvet: To mislite v sebi, 
kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se 
ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe 
izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben 
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, 
da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.

In ko spet daje nasvete glede ljubezni, postavlja v središče tole: 
Ljubite drug drugega, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval 
samega sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Tudi ko 
žene in može vodi k slogi, govori takole: Možje, ljubite svoje žene, 
kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo samega sebe. In tudi On 
sam je pokazal, koliko mu to pomeni in kako zelo ljubi trpljenje, kajti 
poslušaj, kako je imenoval prvaka apostolov, temelj Cerkve, vodjo 
zbora apostolov, ki je v nevednosti rekel: »Bog ne daj, Gospod! To se 
ti nikakor ne sme zgoditi!« Rekel mu je: »Poberi se! Proč od mene, 
satan! V spotiko si mi!« S pretirano jezo in grajo je pokazal, kako 
zelo je za to zavzet.

P. Vladimir Kos – Tokio

NA GRIČU ZEMSKE ZGODOVINE
O, ljubi, večno mladi Križ!
Nič več se ne bojim spomina,
nič več ne bom od ran zamižal:
izbral si te je Božji Sin.

Neskončno moder, svet, močan
izbral si te je v kri pravice,
še v péklu nepričakovane –
– ljubezen, bistvo vseh resnic.

O, Križ, ljubezni božje žig
na griču zemske zgodovine!
Tu čakaš, da nas k Sebi dvigne
in stisne k Srcu – Božji Sin.
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NEDELJSKE MISLI
6. september
23. navadna nedelja
JEZUS POMAGA BOLNIKOM
Mr 7,31-37

Čeprav	Marko	edini	poroča	o	ozdravljenju	gluho
nemega,	je	to	samo	eden	od	Jezusovih	čudežev.	Zato	v	
njem	nima	smisla	iskati	zgodovinskih	podatkov	(kje	se	
je	zgodilo),	tudi	ne	psihološke	razlage	(kaj	se	je	doga
jalo	v	srcu	gluhonemega),	ali	pa	celo	vzeti	poročilo	le	
kot	potrdilo,	da	Jezus	zmore	vse,	saj	je	Sin	Božji.	Zanima	
nas	predvsem,	 kakšno	 je	oznanilno	 sporočilo	 tega	
odlomka.	Jezusove	kretnje	nam	to	pojasnijo:	prste	mu	
položi	v	ušesa,	s	slino	se	dotakne	jezika.	Torej	odpira,	
kar	je	bilo	zaprto,	razvezuje	kar	je	bilo	zvezano.	Skratka:	
on	je	tisti,	ki	človeka	odpre,	da	ga	more	razumeti	in	
sprejeti.	 Značilna	 je	 evangelistova	pripomba,	da	 je	
ozdravljeni	govoril	prav,	kar	pomeni,	da	je	tudi	prav	
slišal.	 Sporočilo	 je	 torej	naslednje:	 človek	ne	more	
Jezusa	prav	slišati	in	ne	more	o	njem	in	z	njim	prav	
govoriti,	 če	mu	 Jezus	 sam	ne	odpre	potrebnih	 spo
sobnosti.	Lahko,	da	je	ozdravljenje	gluhonemega	čisto	
zgodovinsko	dejstvo,	toda	sporočilo	sega	na	področje	
duhovno	gluhonemih,	ki	sami	od	sebe	niso	sposobni	
slišati	evangelija	in	govoriti	z	Jezusom.	On	je	tisti,	ki	
vsakemu	takemu	odpre	njegove	duševne	in	duhovne	
sposobnosti.	Če	pa	tak	človek	kljub	vsemu	ostane	še	
vedno	duhovno	gluhonem,	je	to	njegova	osebna	krivda	
in	njegova	osebna	odgovornost.

13. september
24. navadna nedelja
VERA KLJUB TRPLJENJU
Mr 8,27-35

Jezusovo	javno	delovanje	doseže	svoj	višek	na	poti	
proti	Jeruzalemu,	vendar	apostolom	še	ni	jasno,	čému	
gredo	naproti.	Da	bi	 jim	vse	 to	pojasnil,	 jih	Kristus	
najprej	povpraša,	kaj	sodijo	o	njem.	Petrov	odgovor	je	
jasen:	»Ti	si	Kristus.«	Nadaljevanje	pa	pokaže,	da	Peter	
še	od	daleč	ne	ve,	kaj	“biti	Kristus”	pomeni.	Ko	namreč	
Jezus	odkrito	napove	 svoje	 trpljenje,	obsodbo,	 smrt	
in	vstajenje,	mu	Peter	začne	braniti,	nakar	ga	Kristus	
nažene,	češ	da	ne	misli	na	to,	kar	 je	Božjega,	ampak	
kar	je	človeško.	Kot	nadaljevanje	napovedi	trpljenja	pa	
apostole	opozori,	da	mu	ni	dovolj	slediti	samo	na	poti	
oznanjevanja,	ampak	morajo	z	njim	tudi	na	pot	križa.	
Izguba	 življenja	 zaradi	 evangelija	 v	 resnici	pomeni	
pridobitev	 resničnega	življenja.	Kako	 so	apostoli	 to	
razumeli	 tisti	hip,	 je	 vprašanje	 zase.	Posebno	 trdni	
niso	bili,	saj	so	ga	v	trpljenju	zapustili	in	zbežali.	Toda	
pozneje	 so	odkrili	 resničen	pomen	njegovih	besed,	
saj	so	praktično	vsi	šli	po	isti	poti	nasilne	smrti	zaradi	
evangelija.	 In	 tem	 so	 sledile	nepregledne	množice	
mučencev	in	drugih	svetnikov	do	današnjih	dni.	Mi	si	
sicer	domišljamo,	da	evangelij	in	Kristusove	zahteve	
dobro	poznamo;	tudi	življenja	zaradi	vere	od	nas	nihče	

ne	zahteva.	Toda	kolikokrat	so	nam	tostranske	dobrine	
važnejše	od	Njega	in	Njegovega	nauka?	Kolikokrat	nam	
je	bolj	pomembno,	kaj	bodo	drugi	rekli,	kot	pa	kaj	anj	
kot	kristjani	storimo?

20. september
25. navadna nedelja
JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK
Mr 9,30-37

Jezus	je	z	apostoli	še	vedno	v	Galileji,	toda	na	poti	
v	 Jeruzalem,	kjer	 se	 ima	 izpolniti	njegovo	odrešilno	
poslanstvo.	Ponovno	jim	napove	z	jasnimi	besedami	
svoje	 trpljenje,	 smrt	 in	 vstajenje,	pa	 ga	kljub	 temu	
še	ne	 razumejo,	 kot	poudarja	 evangelist.	Da	po	 tej	
napovedi	med	potjo	 debatirajo,	 kdo	 je	med	njimi	
največji,	brez	dvoma	kaže	na	njihovo	površnost.	Jezus	
lahko	 samo	ugotovi,	 da	bo	 v	 trpljenju	popolnoma	
osamljen,	kar	se	je	tudi	zgodilo.	In	prav	v	Galileji,	kjer	
se	 je	njegovo	poslanstvo	 začelo,	 izkoristi	priliko	 za	
enega	najpomembnejših	naukov.	Sram	jih	je,	da	bi	mu	
priznali,	kaj	so	po	poti	govorili.	Niti	jih	ne	sili,	da	bi	to	
priznali,	ampak	jim	preprosto	pove:	»Če	hoče	kdo	biti	
prvi,	bodi	izmed	vseh	zadnji	in	vsem	služabnik.«	In	v	
poudarek	postavi	mednje	otroka	in	pribije:	»Kdorkoli	
sprejme	katerega	izmed	takih	otrok	v	mojem	imenu,	
mene	 sprejme;	 in	 kdor	mene	 sprejme,	ne	 sprejme	
mene,	marveč	tistega,	ki	me	je	poslal.«	Je	med	nami	kaj	
bistveno	drugače?	Kdo	izmed	nas	je	prvi?	Kolikokrat	
slišimo	ali	beremo	pritožbe	kot:	»Moje	ime	mora	biti	
objavljeno,	da	bodo	vedeli,	da	sem	jaz	dal	za	mašo!«	
–	»Tudi	jaz	sem	sodeloval,	pa	moje	ime	ni	bilo	omen
jeno!«	–	»Seveda,	onega	vedno	rinete	naprej,	zame	se	
pa	nihče	ne	zmeni!«	Nam	to	nič	ne	pove?	Pa	bi	nam	
moralo!	 Jezus	 je	namreč	 rekel	 tudi:	 »Prejeli	 so	 svoje	
plačilo	na	zemlji!«

27. september
26. navadna nedelja
SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM
Mr 9,38-43:45.47-48

Nedeljski	odlomek	 iz	Markovega	evangelija	 je	 se
stavljen	iz	več	različnih	delov,	ki	so	se	v	zadnji	obliki,	
kakršna	je	prišla	do	nas,	zlili	v	eno	samo	pripoved,	ki	bi	
jo	lahko	imenovali	“poučevanje	učencev”.	Prvi	pouk	je,	
da	se	izredna	dogajanja	in	ozdravljenja	lahko	dogajajo	
tudi	izven	skupine	tistih,	ki	so	bili	Jezusu	najbližji	–	to	
je	seveda	med	njimi	povzročilo	nelagodje	in	užaljenost.	
Jezus	jih	pouči:	»Kdor	ni	proti	nam,	je	z	nami.«	Danes	
bi	 temu	 lahko	rekli:	 svetost,	 zvestoba	veri,	 je	možna	
tudi	izven	katoliške	Cerkve,	in	to	se	tudi	dogaja.	Drugi	
Jezusov	pouk	se	nanaša	na	zlobnost	tistih,	s	katerimi	
učenci	prihajajo	v	stik.	Kristusova	zahteva	je	jasna:	s	
takimi	ljudmi	je	treba	pretrgati	vsako	poznanstvo.	To	
razloži	z	drastičnim	primerom	roke,	ki	pohujšuje	in	jo	
je	treba	odsekati,	ter	očesa,	ki	pohujšuje,	in	ga	je	treba	
izdreti.	Kratko	bi	povzeli:	Božji	darovi	se	najdejo	tudi	
izven	Cerkve;	z	načelnimi	nasprotniki,	ki	niso	priprav
ljeni	za	miren	pogovor,	pa	je	bolje	ne	imeti	opravka.	
To	je	še	posebno	pomembno	v	današnjih	dneh,	ko	je	
“moderen”	dialog	z	vsakomer	in	za	vsako	ceno..
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU

nadaljevanje

Hiš	v	Kartumu	niso	stavili	po	načrtu,v	vrstah,	am
pak	kakor	 je	naneslo.	Zato	so	šle	ulice	sem	in	 tja	 in	
se	je	bilo	težko	znajti	v	njih.	V	skromnih	arabskih	in	
zamorskih	hišicah	je	videl	Taylor	mnogo	revščine	in	
nesnage.	V	njih	so	sedeli	nagi,	sestradani	otroci	v	prahu	
skupaj	 z	mršavimi	psi.	Ponekod	 je	v	kotu	 stala	 tudi	
kamela.	V	hišah	je	bila	samo	ta	oprema:	meh	za	vodo,	
nekaj	loncev	in	vrčev	in	podolgovato	leseno	ogrodje	
na	nizkih	nogah,	prepreženo	z	vrvicami	iz	palmovega	
ličja;	na	njem	sedijo	in	ležijo.	Mesto	ni	snažno;	zjutraj	

so	pomeli	samo	tržnice,	drugo	pometanje	so	prepustili	
vetru.	Živino	so	klali,	odirali	in	razsekavali	na	prostem	
zunaj	mesta.	Zraven	so	prežali	jastrebi,	skobci,	žerjavi,	
krokarji	in	drugi	mesojedi	ptiči.	Nekatero	so	se	tako	
nažrli,	da	so	se	komaj	dvignili	za	odlet.

Taylor	vzklika:	»Škoda,	da	leži	mesto	v	najbolj	ne
zdravem	delu	ene	 izmed	najbolj	nezdravih	dežel	na	
svetu!«	Ni	si	znal	odgovoriti,	zakaj	je	mrzlica	(malarija)	

tako	 razsajala.	Vzrok	
je	 pa	 bil	 predvsem	
ta:	 ilovico	 za	 opeko	
so	kopali	 kar	 zraven	
stavbišč.	Tako	je	bilo	
v	mestu	nešteto	 jam,	
ki	 se	 je	 bo	 dežju	 v	
njih	 zbirala	 voda.	 V	
teh	lužah	so	se	kotile	
brezštevilne	 trume	
komarjev,	 ki	 so	 od	

bolnikov	raznašali	malarijo.	Kinin	so	takrat	že	poznali,	
a	so	ga	uživali	samo	kot	zdravilo,	ko	je	človek	že	obolel;	
niso	ga	pa	zdravi	redno	jemali,	da	bi	se	z	njim	vnaprej	
zavarovali.

Ljudje	so	v	mestu	umirali	tudi	za	grižo	in	kozami.	
Taylor	pravi	v	svoji	knjigi:	»Prišel	sem	v	najbolj	zdravem	

letnem	času	in	vendar	so	tri	četrtine	ljudi,	ki	sem	jih	
videl,	tožile	nad	kakšno	boleznijo.	Vojaška	bolnišnica,	
ki	sem	jo	obiskal,	je	bila	polna.«	Kartum	se	je	imenoval	
“grob	Evropejcev”.	Ko	pridejo	Evropejci	 tja,	 jih	na
vadno	prime	silna	želja	po	
jedeh:	gorje	pa	mu,	kdor	
se	ne	zna	premagovati!

Meščani	 so	bili	 pred
vsem	Arabci,	ne	čistokrv
ni,	ampak	pomešani	z	za
morci.	Imeli	so	mnogo	čr
nih	 sužnjev.	 Laž,	prevara	
in	tatvina	so	bile	splošno	
v	navadi.	Prava	in	pravice	
ni	bilo	dosti	videti;	kdor	je	
več	plačal	tistega	je	obvel
jala.	Evropska	družba	je	bila	takrat	v	Kartumu	še	prav	
majhna.	Bili	so	Italijani,	Francozi	in	dva	Nemca.	Zelo	
pameten	in	izobražen	mož	je	bil	dr.	Peney,	francoski	
zdravnik	v	egiptovski	službi;	bil	je	že	deset	let	v	Sudani	
in	ga	je	do	dobrega	poznal.	Razen	teh	Evropejcev	je	bi
lo	le	malo	katoličanov.	Precej	je	bilo	razkolniških	Kop
tov,	ki	so	imeli	v	mestu	svojega	škofa	in	štiri	duhovnike.	
O	Koptih	je	zapisal	slovenski	misijonar	Jernej	Možgan	
v	pismu	škofu	Slomšku	28.	oktobra	leta	1952	(Zgodnja	
Danica	20.	1.	1853):	»Zaradi	dolgotrajnih	neprestanih	
stisk	(preganjanja	in	zaničevanja	mohamedancev)	so	v	
duši	čisto	pokvarjeni,	pripravljeni	za	vsako	hudobijo	in	
najhujši	zaničevalci	katoličanov,	katere	imajo	za	slabše	
od	samih	Turkov.	Versko	so	silno	nevedni.	Njih	neved
nosti	se	pa	ne	moremo	čuditi,	ker	od	svojih	mašnikov,	
ki	so	na	zelo	nizki	stopnji	izobrazbe,	ne	slišijo	drugega	
kakor	suho	branje	evangelija.«

Avstrija	je	imela	tudi	v	Kartumu	svojega	konzula,	dr.	
Reitza.	Star	je	bil	šele	tride
set	let.	Bil	je	rojen	v	Nemčiji,	
ne	v	Avstriji.	Po	veri	 je	bil	
protestant.	 Na	 dvorišču	
konzulata	je	imel	priklenje
no	ukročeno	 levinjo.	 »Bila	
je	 to	 lepa	 in	močna	žival.	
Nikdar	nisem	šel	mimo	nje,	
da	bi	ne	bil	vzel	njene	glave	
med	kolena	in	ji	božal	rjavi	
kožuh;	ulegla	se	je	k	meni	
in	me	lizala	kakor	mačka,«	
piše	Taylor.	Na	vrtu	je	imel	
konzul	hijene,	divjega	orla	
z	gorovja	ob	reki	Atbara,	vi
sokega,	štorklji	podobnega	
debelokljunega	marabúja,	žerjave,	antilope	in	leopar
da,	ki	je	bil	zelo	nežna	in	zabavna	stvarca.

Podobne mesnice so še danes

Levinja

Marabu

Koptski duhovnik
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LJUBLJANA —	Dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani	
so	bila	razglašena za kulturne spomenike državnega 
pomena.	Odlok	 zajema	arhitekturne,	oblikovalske	 in	
urbanistične	posege	v	mestu,	ki	so	Ljubljano	zaznamovali	
z	avtorskim	Plečnikovim	delom.	Zaščitene	enote	segajo	
od	Narodne	knjižnice	do	sprehajališč,	nabrežij,	tržnice,	
mostov,	parkov,	stadiona,	od	šol	do	cerkva	in	centralnega	
pokopališča	ter	javnih	spomenikov.
LJUBLJANA —	Na svetu živi	6,8	milijarde	ljudi,	po	pred
videvanjih	pa	jih	bo	leta	2050	živelo	9,1	milijarde.	Slove
nija, ki ima danes dobra dva milijona prebivalcev, 
pa jih bo leta 2050 imela 1,88 milijona.
ŽENEVA —	Generalni sekretar Združenih narodov Ban 
Ki Moon	je	opozoril,	da	bo	svet	za boj proti novi gripi 
letos potreboval okoli milijardo dolarjev.	Z	denarjem	
naj	bi	najrevnejšim	državam	omogočili	ustrezna	cepiva	in	
zdravila	za	zajezitev	širjenja	te	smrtonosne	bolezni.	Opo
zoril	je	tudi,	da	je	izbruh	nove	gripe	svetovni	problem,	ki	
zahteva	globalno	solidarnost.
BRASILIA — Brazilski škofje so politike pozvali,	naj	več 
pozornosti namenijo spoštovanju nravnih meril 
in vrednot ter odpravi korupcije,	 ki	 je	postala	del	
življenja,	navada.
NARVA —	Štirje hektarji gozda na ruskem pobočju zali-
va Narva	se bližajo estonski meji.	Otoček	je	namreč	
na	tanki	plasti	šote,	premika	se	pa	zaradi	naraščanja	vode	
v	severnem	Baltiku.
INNSBRUCK — Na Tirolskem	letos	praznujejo	60. ob
letnico ustanovitve dobrodelne ustanove »SOS — Kin
derdorf« (SOS — otroška vas).	Danes	so	takšne	“vasi”	v	
132	deželah,	premorejo	skoraj	1.900	ustanov,	ki	pomagajo	
72.000	otrokom	in	mladim.
CASTEL GANDOLFO — Vatikansko zvezdarno	so	zara
di	potreb	po	večjem	prostoru	premestili iz papeške 
palače v nekdanji samostan v parku papeške letne 
rezidence.	Astronomi	bodo	pa	lahko	še	naprej	uporab
ljali	teleskop	na	strehi	papeške	palače.
WASHINGTON — Izraelski veleposlanik pri Svetem 
sedežu Mordechai Lewy	se	je	v	pogovoru	za	Boston	Globe	
zavzel za pretehtan pogled na zgodovinsko vlogo 
papeža Pija XII. v času nacizma.	Poudaril	je,	da	ta	papež	
»ni	bil	niti	junak	niti	človek,	ki	bi	naredil	kaj	zlega«.
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.
MADEIRA —	Turistično opazovanje kitov	(whale	watch
ing)	je	bolj donosno kot pa lov na kite	je	rezultat	raz
iskave,	ki	so	ga	predložili	na	otoku	Madeiri.	V	letu	2008	
je	šlo	na	opazovanje	kitov	13	milijonov	turistov.
CIUDAD DE MEXICO — Neznanci	so	na	cesti	ustavili	
avto,	v	katerem	so	se	peljali	župnik	Habacuc	Hernandez	
Benitez	 in	bogoslovca	Eduardo	Oregon	Benitez	 in	 Sil
vestro	Gonzales	Cambron	ter	vse tri ustrelili.	Policija	

domneva,	da	so	bili	ustreljeni	žrtve	obračunavanja	med	
preprodajalci	mamil	in	mafijskim	šefom.
RIM — Arheologi so v katakombah sv. Tekle v Rimu	našli	
zelo	dobro	ohranjeno	doprsno sliko sv. Pavla,	manj	
je	ohranjena	slika	sv.	Petra.	Dragoceno	odkritje	 je	 tudi	
izjemno	pričevanje	o	življenju	in	spoštovanju	do	prvakov	
apostolov	kristjanov	v	prvih	stoletjih	krščanstva.
ŠOPRON — Evangeličanske cerkve v Evropi	so	se	od	3.	
do	5.	julija	v	tem	madžarskem	mestu	spominjale	padca 
“železne zavese”	in	odpiranja	meja	pred	dvajsetimi	leti.	
Osrednja	 slovesnost	 je	bila	5.	 julija	na	Panevropskem	
prostoru	za	piknike	pri	Šopronu.
GRADEC —Tudi	avstrijska Karitas	čuti svetovno go
spodarsko krizo,	saj	vedno	več	ljudi	prosi	za	pomoč.	
Razveseljivo	 je,	 da	 se	 darežljivost	 ljudi	 kljub	 krizi	 ne	
zmanjšuje.
LIMA — Predsednik perujske škofovske konference 
nadškof Trujillo Héctor Miguel Cabrejos	 je	povedal,	da	
se	njihova vlada ni posvetovala s Cerkvijo v pripra
vi novega zakona o verski svobodi,	po	katerem	niso	
vse	religije	enake,	zato	je	pomembno	na	družbeni	ravni	
priznati	samo	eno	veroizpoved.	Poudaril	je,	da	je	»katoliška	
Cerkev	prva,	ki	brani	in	se	zavzema	za	versko	svobodo«.
TEGUCIGALPA — Tukajšnji pomožni škof Darwin 
Andino	je	odločno	zanikal trditve,	ki	so	razširile	pred
vsem	na	medmrežju,	da	vlada	med	nekaterimi	škofi	 in	
nadškofom	glavnega	mesta	 kardinalom	Oscarjem	Ro
driguezom	 »resno	nesoglasje«	 in	da	Vatikan	ne	 soglaša	
z	njegovim	delom	v	sedanjih	težkih	dneh	za	to	državo.	
»Očitno	nekaterim	ni	 všeč	prizadevanje	honduraških	
škofov	za	notranjo	spravo.«
LONDON —	Codex Sinaiticus	(Sinajski	kodeks	iz	4.	sto
letja)	–	 rokopis	Sv.	pisma,	ki	 je	nastal	najbrž	po	ukazu	
rimskega	cesarja	Konstantina	po	sprejemu	krščanstva	–	je	
od	6.	julija,	na voljo tudi na spletni strani www.co
dexsinaiticus.org.	Vpogled	je	prost,	brati	in	proučevati	
pa	ga	je	mogoče	v	izvirni	grščini	s	prepisom	v	današnjo	
grščino	ter	mestoma	tudi	s	prevodom	v	angleščino.
PARIZ — Ustanova rajnega Abbéja Pierra (1912–2007),	
ki	je	še	posebej	pomagal	brezdomcem,	poroča,	da	v Fran
ciji primanjkuje od 800 tisoč do 900 tisoč stanovanj.	
V	stiski	so	še	posebej	ljudje,	starejši	od	65	let,	ker	imajo	
številni	nizko	pokojnino.	Okrog	600.000	jih	prejema	le	
628	evrov	mesečno,	živijo	pod	pragom	revščine,	ki	je	v	
Franciji	pri	752	evrih	mesečnih	prejemkov.
WASHINGTON — Predsednik ameriške škofovske komi-
sije za priseljence John Wester	 je	pozval	predsednika	
Mehike	in	Združenih	držav	Amerike	k	sodelovanju pri 
izboljšanju položaja priseljencev v svojih državah.	
Pri	poskusu	prehoda	puščavske	meje	z	Združenimi	drža
vami	Amerike	od	 leta	1994	več	kot	4.000	priseljencev	
izgubilo	življenje.
CELOVEC — Krški škof dr. Alois Schwarz	je	60	redovni
kom	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.

brali smo...
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Doba,	 ko	poletje	doseže	 svoj	 vrh	 in	 se	nato	kar	
občutno	prevesi	v	jesen,	je	“medmašni	čas.	Začne	se	
z	véliko	mašo	(Marijino	vnebovzetje,	15.	avgusta)	 in	
konča	z	malo	mašo	(Marijino	rojstvo,	8.	septembra).	V	
tem	času	vzkipijo	bogate	moči	zemlje,	bujne	in	zrele,	
in	se	razdajajo	vsakomur,	kdor	jih	zna	in	hoče	rabiti.

Zdi	se,	da	je	medmašni	čas	nadomestil	neko	indo
evropsko	 tridesetdnevno	dobo	žetvenih	 slavij,	 ko	 je	
bil	zapovedan	post	kot	žrtev	v	čast	rajnim,	v	zahvalo	
za	pridelek	in	v	zagotovilo	rodovitnosti	v	prihodnjem	
letu;	duhove	rajnih,	ki	so	sicer	skušali	škodovati	živim,	
je	bilo	namreč	treba	pridobiti,	jih	potolažiti.

Krščanstvo	je	to	mrko	vero,	ki	je	kot	môra	težila	naj
lepše	tedne	v	letu,	nadomestila	s	praznikom	Marijine	
smrti.	Marijo	so,	kakor	poudarja	B.	Gugitz,	na	vzhodu	
in	zahodu	že	zgodaj	častili	kot	varuhinjo	strnenih	žit.	
Znane	so	številne	upodobitve,	na	katerih	je	ogrnjena	
v	plašč	iz	žitnih	klasov	(“Maria	im	Ährenkleide”).	Čas	
od	spomina	njene	smrti	do	spomina	njenega	rojstva,	
ki	 se	krije	 s	 starim	poganskim	 tridesetdnevjem,	 je	 s	
krščanstvom	postal	tisto,	kar	v	resnici	 je:	najlepši	 in	
najbolj	zdravi	čas	v	letu.	“Mej	mašami”	je	najboljša	paša	
za	čebele,	ajdova	paša;	rastline,	nabrane	med	mašami,	
imajo	največ	zdravilnih	moči	v	sebi;	celo	“medmašna	
žaba”	je	imenitna	–	njena	posušena	koža	je	bila	svoje	
dni	posebno	zdravilo;	če	so	jo	dali	na	žerjavico,	so	pred	
njenim	dimom	bežale	božjast	in	“madrón”	in	krdelo	
drugih	bolezni;	med	mašami	sušijo	naposled	mašne	

obleke	 in	med	mašami	cvetejo	zakladi:	kdor	 je	 tako	
srečen,	da	na	zeleno	luč,	plapolajočo	nad	zakladom,	
vrže	blagoslovljen	molek,	lahko	zaklad	vzdigne;	in	če	
pšenico	omlati	med	mašami,	se	 je	ne	bo	prijel	molj;	
medmašne	kure	rade	neso	in	medmašna	jajca	se	držijo	
“leto	in	dan”…

Po	vsem	Slovenskem	 je	 razširjena	vera,	da	 imajo	
“rože”	med	mašami	“največjo	moč”.	Posušene	uporab
ljajo	danes	v	glavnem	kot	zavrelice	(čaje)	ali	namočene	
v	žganju;	zažiganje	zdravilnih	(in	drugih)	rastlin	se	kot	
stara	magična,	čarodejna	raba	po	pravici	opušča.

Po	raznih	naših	pokrajinah	je	zbir	rastlin	ali	“rož”,	
ki	jih	“med	mašami”	nabirajo	za	zdravilo,	različen.Od	
triintridesetih	 zdravilnih	 zelišč	 si	 nabere	 rožanska	
gospodinja	večino	med	mašama.	 Josip	Šašel	nam	 je,	
postavim,	zapustil	tak	seznam	iz	Slovenjega	Plajberka	
na	Koroškem.	 Tam	nabirajo:	 liste	 gozdnih	 jagod,	
šentjanževo	“zelje”,	“gorni	rožmarin”,	modri	encijan,	
“gorno	 rabarbaro”,	 žajbelj,	pelin,	 ajbiš,	 črne	češnje,	
črnice	ali	borovnice,	kamilice,	meto,	smolje	ali	brinje,	
dobro	misel	 (origano),	 jetičnik,	meliso,	 luštek,	 kre
buljico,	 volčji	 koren,	kolmež,	 arniko,	bezgovo	 listje,	
jelovo	hovje	(veje),	“levrat”,	“črno	upanje”,	lapuh,	ha
bad,	“kravičje,”	“skopec”,	“črnobelo”	vanjgeliko.

Poznavanje	zdravilnih	moči	mnogih	rastlin	je	pove
zano	z	ljudskimi	verovanji,	ki	imajo	staro	izročilo,	Vse	
pa	je	krščanstvo	ogrnilo	z	zaupanjem	v	Mater	Božjo,	ki	
ji	je	medmašni	čas	še	posebno	posvečen.

Niko	Kuret

medmašni čas

         ajbiš                            angelika                             arnika                          bezgovo listje                          kolmež

       luštek                                 habat                                           melisa                           volčji koren             lapuh

                     meta                          origano (dobra misel)                                 žajbelj                                      brinje
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novi tržaški škof

Na	številnih	oltarjih	naših	podeželskih	cerkvic	in	
cerkva	stoji	svetniški	par,	oba	zavetnika	kmečkih	ljudi	
in	kmečkega	dela:	na	eni	strani	sv.	Izidor	s	cepcem,	na	
drugi	sv.	Notburga	s	srpom.

S	sv.	Notburgo	je	nekako	tako	kakor	s	sv.	Kumo	(23.	
julija).	Tudi	ona	je	“svetnica”,	ki	je	nastala	po	ljudski	
volji.	Tej	volji	se	 je	Cerkev	le	nerada	vdala.	Češčenje	
sv.	Notburge	 je	odobrila	 šele	 leta	1862,	medtem	ko	
je	 legenda	o	njenem	življenju	nastala	bržkone	v	17.	
stoletju.	Ali	zgodovinsko	v	vsem	ustreza,	je	težko	reči.	
Vsekakor	je	bilo	izročilo	o	tej	ali	podobni	sveti	osebi	
znano	že	v	13.	stoletju.

Danes	pač	beremo,	da	je	bila	sv.	Notburga	grajska	
dekla,	 vzor	pridnosti	 in	 srčne	dobrote.	 Služila	 je	na	
gradu	Rothenburgu	na	Tirolskem,	vmes	pa	nekaj	časa	
tudi	pri	kmetu	v	okolici.	Ko	je	nekoč	zahteval,	naj	proti	
pogodbi	žanje	še	po	delopustu,	je	baje	dejala:	»Bog	naj	
razsodi	med	menoj	in	teboj.	Naj	srp	pokaže,	ali	je	prav,	
kakor	sva	se	pogodila,	da	po	delopustu	več	ne	delam.«	
Vzdignila	je	srp	in	ga	izpustila	–	srp	je	obvisel	v	zraku.	
Zato	je	upodobljena	s	srpom	v	roki.

Njeno	češčenje	se	 je	bržčas	po	naseljencih	iz	Pu
striške	doline	in	vzhodnega	Tirolskega	razširilo	kmalu	
tudi	med	 Slovenci.	 Seglo	 je	 celo	do	 Istre,	 kjer	 ima	
v	Pazinu	oltar	 iz	 leta	1744,	 in	do	 zagrebške	okolice	
(Brezovica,	 1766).	Na	 Slovenskem	 je	baročna	doba	
zlasti	od	leta	1735	dalje	močno	pospešila	češčenje	sv.	
Notburge.	Na	nekdanjem	Kranjskem,	poroča	neki	tirol
ski	pisatelj	leta	1862,	je	nastalo	mnogo	kapel	in	oltarjev	
in	je	bila	komaj	kakšna	cerkev,	hiša	ali	koča	brez	njene	
podobe.	V	priprošnjah	zoper	kmečke	nadloge	so	vča
sih	romali	k	sv.	Notburgi	in	sv.	Izidorju	v	Dobrovljah	
pri	Braslovčah	v	Savinjski	dolini.	Mnogo	romarjev	je	
privabljal	v	prejšnjih	časih	oltar	sv.	Notburge	v	cerkvi	
sv.	Ruperta	pri	 sv.	 Lenartu	v	 Slovenskih	goricah,	 za	
katerega	 so	v	18.	 stoletju	 tiskali	posebne	podobice.		
Najpomembnejša	božja	pot	sv.	Notburge	pa	je	bila	v	
Grobljah	pri	Domžalah	v	mengeški	fari.	Njena	podoba	
se	je	ob	neki	živinski	kugi	izkazala	za	milostno	podobo,	
tako	da	so	leta	1737	postavili	poseben	oltar,	za	katerega	

so	si	dobili	Notburgine	
relikvije	iz	Briksna.	Pla
čanih	maš	pri	tem	oltar
ju	je	bilo	na	leto	do	800.	
Oltarno	podobo	sv.	Not
burge	je	naslikal	Anton	
Cebej,	 lepe	 freske	na	
cerkvenem	stropu,	ki	
predstavljajo	deloma	
Notburgino	 legendo,	
so	delo	slikarja	Franca	
Jelovška,	mengeškega	
rojaka.	Romanja	so	se	
obdržala	 do	 našega	
stoletja.	V	 istem	oko
lišu,	 v	 ihanski	 fari,	 je	
bil	 na	 gori	Taboru	 v	
cerkvi	sv.	Kunigunde	
tudi	oltar	 sv.	Notbur
ge.	Oltarno	 podobo	
je	v	19.	stoletju	preslikal	 ihanski	rojak,	slikar	Mihael	
Kavka.	Relikviarij	sv.	Notburge	hrani	zdaj	farna	cerkev	
v	Ihanu.	Svoje	dni	so	romali	tudi	k	sv.	Notburgi	v	Mlako	
pri	Stari	cerkvi	na	Kočevskem.

Imenitna	je	bila	njega	dni	božja	pot	sv.	Notburge	v	
Krepljah	na	Krasu,	le	nekaj	kilometrov	od	Trsta.	Cerkev	
je	bila	posvečena	leta	1741.	Še	zmerom	je	v	Krepljah	
14.	septembra	vélika	maša,	nedeljo	zatem	pa	obhajajo	
opasilo.	Domačini	so	ponosni	na	svojo	zavetnico.	Na	
banderu	je	naslikana	bosa,	zato	je	v	okolici	znana	pe
sem	o	njej:

Sveta naga, bosa,
je pala nanjo rosa.

Sv.	Notburgo	so	častili	tudi	v	sosednjih	Lokvah.	In	
še	marsikje	na	Slovenskem	so	v	mnogih	cerkvah	oltarji	
sv.	Notburge.

Stari	kmečki	rod	se	je	še	spominja.	Kako	je	pone
hala	večina	njenih	božjih	poti,	tako	gine	misel	nanjo	
pri	mladem	rodu.

Niko	Kuret

svetnica v kimavcu

sveta Notburga
23. kimavec

Novi	škof	v	Trstu	je	msgr. Giampaolo Crepaldi,	ki	mu	je	papež	Benedikt	XVI.	dal	osebni	
naslov	nadškofa.	Po	rodu	je	iz	škofije	AdriaRovigo,	kjer	je	bil	rojen	leta	1947.	V	duhovnika	
je	bil	posvečen	leta	1971,	škofovsko	posvečenje	pa	mu	je	podelil	papež	Janez	Pavel	II.	leta	
2001.	V	Vatikanu	je	bil	podtajnik	in	tajnik	papeškega	sveta	“Pravičnost	in	mir”.	Dosedanji	
škof	Evgen	Ravignani	je	dosegel	75	let	in	odhaja	v	pokoj.

Tržaški	Slovenci	upajo,	da	bo	novi	škof	kot	razgledan	človek	imel	posluh	tudi	zanje.
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Ozko	povezavo	med	zgodovinsko	in	duhovno	dano
stjo	in	resničnostjo	je	najti	vsepovsod,	v	vseh	značilnih	
potezah	izvoljenega	ljudstva.	Najprej	v	samih	imenih,	
ki	si	 jih	je	dajalo.	Tri,	ki	so	jih	najbolj	uporabljali,	so	
bila	nedvomno	namigovanje	na	nekatere	značilne	tre
nutke,	ko	se	je	dopolnjevala	sveta	zgodovina:	Hebrejci, 
Izraelci, Judje.	Če	je	kje	mogoče	uporabiti	latinski	izraz	
nomen numen – ime je usoda,	 je	 to	prav	 tukaj:	
vsako	ime	označuje	en	vidik	usode.

Pri	tem	pa	je	treba	pripomniti,	da	eden	od	izrazov,	
ki	se	ga	poslužujemo	danes	za	označevanje	–	nekoliko	
omejevalno	in	včasih	s	senčico	zaničevanja	–	naroda	
Abrahama,	Mojzesa	in	prerokov,	kadar	na	primer	govo
rimo	o	“antisemitizmu”,	sploh	ni	bil	v	rabi.	 Jezusovi	
sodobniki	so	seveda	vedeli,	da	so	“Semiti”,	saj	so	bili	
potomci	Noetovega	najstarejšega	 sinu	 Sema.	Niso	
pozabili	desetega	poglavja	Prve	Mojzesove	knjige,	ki	
našteva	rodove	po	izhodu	iz	Noetove	barke,	in	še	manj	
devetega	poglavja,	kjer	je	rečeno,	da	je	Sem	zaradi	svo
jega	dostojnega	obnašanja	ob	svojem	pijanem	očetu	bil	
deležen	obljube	nespornega	prvenstva	zase	in	za	svoje	
potomce.	Toda	 izraz	“semit”	 je	bil	neznan;	v	Svetem	
pismu	ga	ni.	Nastal	je	leta	1781	v	pomenu,	ki	mu	ga	je	
v	lingvistiki	dal	Schlörer.	Palestinec	izpred	dva	tisoč	
let	 je	kajpak	vedel,	da	 so	puščavski	Beduini	njegovi	
bratranci,	saj	so	potomci	Izmaela,	sinu	Abrahama	in	
njegove	stranske	žene	Hagáre,	bil	bi	pa	zelo	presene

čen	ob	dejstvu,	da	ga	postavljajo	v	“semitsko	raso”	ob	
Kaldejcih	in	Asircih.

Izraza,	ki	 so	 se	 ju	najbolj	posluževali	 v	 izbranem	
jeziku,	 sta	bila	Hebrejec	 in	 Izraelec.	 Spomnimo	 se	
znanega	odlomka	 iz	Drugega	pisma	Korinčanom,	v	
katerem	piše	sveti	Pavel	kot	obrambo	pred	obrožbami	
sovražnikov:	»So	Hebrejci?	Jaz	tudi.	So	Izraelci?	Jaz	tudi.	
So	Abrahamovo	potomstvo?	 Jaz	 tudi«	 (2	Kor	11,22).	
Abrahamov	potomec,	pristen	in	zakonit	član	ljudstva	
Obljube	se	torej	razglaša	za	Hebrejca	in	Izraelca.	Oba	
izraza	nista	bila	enoznačnici:	nanašala	sta	se	na	različna	
zgodovinska	in	duhovna	dejstva.

Beseda	Hebrejec	 je	 v	 Svetem	pismu	povezana	 z	
osebnostjo	po	 imenu	Eber,	 ki	 je	bil	 Semov	pravnuk	
(prim.	1	Mz	10,25).	Navezuje	se	na	koren	ibri,	ki	po
meni	”iti	mimo”,	in	ga	je	najti	v	Mezopotamiji	v	obliki	
habiru	in	v	Egiptu	kot	apiru,	ki	je	označeval	roparje,	
ki	so	prihajali	iz	stepe.	Točno	vzeto	je	Hebrejec	torej	
“mimoidoči”,	človek	velikega	 tavanja:	beseda	kliče	v	
spomin	čudovite	selitve	iz	Ura	v	Kanaan	v	Abrahamo
vih	dneh,	 iz	Nilove	dežele	v	deželo	ob	Jordanu	pod	
Mojzesom,	 v	katerih	 se	 je	 izvoljeno	 ljudstvo	 začelo	
zavedati	samega	sebe	in	svoje	usode.	Resnično	zveste	
duše	so	gojile	domotožje	po	teh	časih;	puščava	je	bila	
blagoslovljeni	 kraj,	 kjer	 se	 je	 človek	kot	 “zemeljski	
popotnik”,	kot	 je	rekel	 Jezus,	mogel	približati	Bogu.	
Nomadski	šotor	je	za	vernike	ostajal	tako	lep	simbol	
duhovnosti,	da	so	gi	ga	postavljali	za	šotorski	praznik.	
Vse	to	je	hotel	povedati	sodobnik	svetega	Pavla,	ko	se	
je	razglašal	za	Hebrejca.

Imenovati	 se	 Izraelec	 pa	 je	morda	pomenilo	 še	
več.	Vemo,	da	je	dal	ime	Izrael	Gospodov	angel	–	kar	
brez	dvoma	pomeni	Božjo	moč	–	 Jakobu	na	koncu	
edinstvene	borbe	 tiste	dramatične	noči	ob	plitvini	
reke	Jabók	(prim.	1	Mz	32,29).	Izmučen,	z	izpahnjenim	
kolkom,	pa	vendar	ponosen,	da	se	je	nezmagan	boril	
do	jutranje	zarje,	je	očak	prejel	ta	nadimek	kot	plačilo	
in	kot	poroštvo.	To	duhovno	borbo,	»tako	nasilno,	kot	
so	človeške	bitke«	kot	pravi	pesnik	Rimbaud,	ta	spopad	
z	močmi	usode,	ki	ga	mora	dobojevati	vsak	človek	v	
svojem	mesu	in	duhu,	je	»Izrael«	dobojeval	zase	in	za	

sveta zgodovina
Henri	DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

II. poglavje
človeška podoba

NOMEN NUMEN – IME JE USODA

Noe in Sem
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svoje	potomstvo.	Biti	 Izraelec	 je	pomenilo	biti	 član	
ljudstva,	ki	se	je	soočalo	z	Bogom.

Kar	zadeva	izraz	Jud,	ki	ga	je	najti	samo	v	Novi	zavezi	
in	v	Drugi	knjigi	Makabejcev,	pa	ga	je	rimska	uprava	
posvojila	in	posplošila	in	ki	je	v	današnjih	dneh	najbolj	
razširjen	–	s	krivičnim	in	neprijetnim	poudarkom,	ki	
ga	je	povzročila	antisemitska	literatura	–	je	tudi	ta	imel	
čudovit	 zgodovinski	 in	duhoven	pomen.	Nastal	 je	v	
času	po	povratku	iz	izgnanstva.	Glavni	rod,	katerega	
člane	 je	odgnal	 v	Babilonijo	Nabuhodonozor,	 je	bil	
Judov	rod	(skupaj	z	Benjaminovim).	To	so	bili	torej	oni,	
“Judovi	sinovi”,	ki	so	ohranili	nedotaknjen	zaklad	vere	
in	izročil	prednikov,	medtem	ko	so	ostanki	drugih	de
set	rodov	več	ali	manj	popustili	skušnjavam	poganstva.	
Ko	so	se	vrnili	iz	izgnanstva,	so	se	naselili	v	Judeji,	ki	
je	nosila	njihovo	ime,	okoli	svetega	mesta	Jeruzalema	
in	so	tam	ponovno	utrdili	vero	na	njenih	najbolj	prist
nih	 temeljih.	Tako	 je	prerokoval	 v	egiptovski	deželi	
umirajoči	Jakob:	»Ne	bo	se	umaknilo	žezlo	od	Juda,«	
in	poseben	blagoslov	bo	na	njem	skozi	stoletja.	Izra
zoslovje	je	imelo	vrednost	znamenja:	Judovi	možje	iz	
Judeje,	Judje	so	bili	možje	zvestobe.

angeli za danes
P.	Anzelm	Grün

angel resnicoljubnosti
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Resnicoljubnega	 imenujemo	človeka,	ki	 je	v	 sebi	
pristen	in	skladen.	Jezus	pravi	o	Natanaelu:	»Poglejte,	
pravi	Izraelec,	v	katerem	ni	zvijače«	(Jn	1,47).	Ne	živi	iz	
preračunljivosti,	temveč	iz	svoje	notranje	resnice.	Je	
brez	 spletk,	 diplomacije,	 raz
mišljanja,	 kako	bi	 se	 lahko	pri	
drugih	bolje	prodajal.	Je	pristen.	
Pove,	 kar	misli.	 Ravna,	 kakor	
čuti	 v	 svojem	 srcu.	 Pri	 takem	
človeku	 vedno	 vemo,	pri	 čem	
smo.	 Ne	 prikriva	 nam	 svojih	
misli	in	čustev.	Ne	boji	se,	da	bi	
ga	spregledali.	Vede	se	v	skladu	s	
tem,	kakršen	je,	ker	priznava	vse,	
kar	je	v	njem.	Ničesar	ne	skriva,	
ker	nima	kaj	skrivati,	ker	sme	biti	
vse	v	njem.

Resnicoljubni	človek	je	ved
no	 tudi	 svoboden.	Kajti	 edino	
resnica	nas	bo	osvobodila.	Dan
danes	se	mnogi	ljudje	izogibajo	
svoji	lastni	resničnosti.	Strah	jih	je	
soočiti	se	z	resničnostjo	lastnega	
srca.	Ko	morajo	kdaj	utihniti,	jih	
zajame	panika,	kajti	tedaj	bi	uteg
nilo	v	njih	priplavati	na	površje,	
kar	jim	je	neprijetno.	Tako	se	morajo	vedno	ukvarjati	
s	čim	samo	zato,	da	se	izognejo	svoji	lastni	resničnosti.	
Vedno	jih	nekaj	preganja	in	zasleduja.	Najhujše,	kar	se	

jim	more	pripetiti,	je	trenutek,	ko	se	nič	ne	dogaja,	ko	
bi	lastna	resničnost	lahko	prišla	na	dan.	Kdor	se	izmika	
svoji	 resničnosti,	potrebuje	veliko	energije,	da	bi	 jo	
skril	pred	drugimi.	Stalno	premišljuje,	kaj	bi	si	drugi	

lahko	mislili	o	njem.	Tako	si	raz
bija	glavo	s	tem,	kaj	naj	reče,	da	
bodo	drugi	 to	 dobro	 sprejeli,	
da	 ne	 bodo	 začeli	 razmišljati	
o	 njegovi	 duševni	 zgradbi,	 o	
njegovih	potlačenih	 nagonih,	
o	njegovih	kompleksih.	Boječe	
preverja	 ozadje	 vsake	besede,	
če	 se	 v	 njej	 ne	 skriva	 namig	
na	nevrotični	 kompleks	 ali	 na	
odrinjeno	senco.

V	grščini	se	resnica	imenuje	
alétheia,	 nezakritost,	 nezastr
tost	 biti.	Koprena	 se	 odstrani	
in	 vidimo	 to,	 kar	 je	 dejansko,	
resnično,	vidimo	pravo	bit.	Kdor	
živi	v	 resnici,	 ta	ničesar	ne	pri
kriva,	pri	njem	se	njegova	pra
va	 bit	 odkrito	 pokaže.	 Angel	
resnicoljubnosti	 bo	 odstranil	
tančico,	ki	prekriva	vse.	Osvobo
dil	te	bo	očal,	skozi	katera	gledaš	

na	vse.	Morda	vidiš	samo	slabo.	Ali	pa	si	natakneš	rož
nata	očala.	Nočeš	videti	ljudi	in	njihovih	problemov.	
Namerno	 se	 slepiš,	 da	 lahko	udobneje	 živiš.	Angel	
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Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL

križ razodeva Božjo moč 

resnicoljubnosti	ti	bo	odvzel	vsa	očala,	ki	ti	izkrivljajo	
resničnost.	Angel	ti	bo	pokazal	to,	kar	je	zares	resnično:	
»Če	Bog	pošlje	duši	svojega	angela,	postane	resnično	
spoznavajoča,«	piše	mojster	Eckhart.

Resnicoljuben	 človek	nas	 sili,	 da	 se	 soočimo	 z	
resničnostjo	 lastnega	srca.	V	bližini	 resnicoljubnega	
človeka	 se	ne	moremo	 skriti.	A	 se	nam	 tudi	ni	 več	
treba	skrivati,	saj	zberemo	pogum,	da	pokažemo	last
no	resničnost.	Ko	je	govoril	Jezus,	se	niso	mogli	več	
skrivati	nečisti	duhovi,	temačne	misli,	ki	zamračujejo	
človekovega	duha,	 ki	 ga	onesnažujejo	 s	 strupenimi	
čustvi.	Jezusova	beseda	jih	je	potegnila	na	dan.	Tako	
nam	opisuje	evangelist	Marko.	Ko	Jezus	prvič	pridiga	
v	shodnici,	tedaj	nečisti	duh	v	nekem	človeku	zavpije	

z	močnim	glasom.	Čuti,	da	se	ne	more	več	skrivati	za	
kritičnim	 in	 ironičnimi	 izjavami.	Mora	 se	 sprijazniti	
z	 resnico.	To	pa	 zanj	pomeni,	da	mora	oditi	 iz	 tega	
človeka,	da	ga	mora	spet	osvoboditi	(prim.	Mr	1,23	sl.).	
Jezusova	 ljubezen	do	resnice	osvobaja	 ljudi	nečistih	
duhov,	ki	izkrivljajo	in	ponarejajo	resnico.	Ozdravi	jih,	
da	postanejo	pravi,	resnični	ljudje.

Želim	ti	angela	resnicoljubnosti,	da	boš	lahko	zares	
tak,	kakršen	 si	na	dnu	 svoje	biti,	da	boš	 lahko	 ljudi	
okrog	sebe	osvobajal	za	resnico.	Resnica	pomeni	tudi	
skladnost	predmeta	in	spoznanja,	skladnost	stvari	in	
razuma.	Želim	ti,	da	bi	se	popolnoma	skladal	s	seboj	
in	z	resničnostjo	svojega	življenja.

V	osebni	 izkušnji	 svetega	Pavla	 je	neizpodbitno	
dejstvo:	medtem	ko	je	bil	od	začetka	preganjalec	in	je	
bil	do	kristjanov	nasilen,	je	od	trenutka	svojega	spreo
brnjenja	na	poti	v	Damask	prestopil	na	stran	križanega	
Kristusa	in	iz	njega	naredil	smisel	svojega	življenja	ter	
bistvo	svojega	oznanjevanja.	Njegovo	življenje	je	bilo	
popolnoma	posvečeno	dušam	(prim.	2	Kor	12,15),	in	
sploh	ne	mirno	ter	brez	stisk	in	težav.	V	srečanju	z	Jezu
som	se	mu	je	razjasnil	osrednji	pomen	Križa:	razumel	
je,	da	je	Jezus	umrl	in	vstal	za	vse,	tudi	za	njega	samega.	
Oboje	je	bilo	važno:	splošno:	Jezus	je	umrl	zares	za	vse;	
osebno:	umrl	je	tudi	zame.	Na	križu	se	je	torej	izkazala	
zastonjska	in	usmiljena	Božja	ljubezen.	To	ljubezen	je	
Pavel	izkusil	predvsem	na	sebi	(prim.	Gal	2,20)	in	je	
iz	grešnika	postal	vernik,	iz	preganjalca	apostol.	Dan	
za	dnem	je	v	svojem	novem	življenju	izkušal,	da	je	bilo	
odrešenje	 “milost”,	da	vse	 izhaja	 iz	Kristusove	smrti	

in	ne	 iz	 lastnih	zaslug,	ki	 jih	v	 resnici	 sploh	ni	bilo.	
“Evangelij	milosti”	je	tako	postal	zanj	edini	način,	kako	
razumeti	Križ,	edino	merilo	ne	 le	njegovega	novega	
bivanja,	ampak	tudi	odgovor	njegovim	sogovornikom.	
Med	temi	so	bili	predvsem	Judje,	ki	so	svoje	upanje	
polagali	v	dejanja	in	od	njih	pričakovali	odrešenje;	bili	
so	pa	tudi	Grki,	ki	so	križu	nasprotovali	s	svojo	človeško	
modrostjo;	in	končno	so	bile	skupine	krivovercev,	ki	
so	si	izoblikovali	svojo	zamisel	krščanstva	po	svojem	
lastnem	življenjskem	kopitu.

Za	svetega	Pavla	ima	Križ	temeljno	prvenstvo	v	zgo
dovini	človeštva.	Predstavlja	osrednjo	točko	njegove	te
ologije,	saj	Križ	pomeni	odrešenje	kot	milost,	darovano	
vsakemu	ustvarjenemu	bitju.	Kristusov	križ	postane	
temeljna	in	glavna	prvina	Apostolovega	oznanjevanja:	
najjasnejši	zgled	je	korintska	skupnost.	Cerkvi,	v	kate
ri	 so	bili	 zaskrbljujoči	neredi	 in	pohujšanja,	 kjer	 so	
skupnost	ogrožale	notranja	razdeljenost	in	stranke,	ki	
so	načenjale	edinost	Kristusovega	Telesa,	se	Pavel	ne	
predstavi	 z	odličnostjo	besede	ali	modrosti,	 ampak	
z	oznanjanjem	Kristusa,	križanega	Kristusa.	Njegova	
moč	ni	prepričljiv	jezik,	ampak	–	neverjetno	–	slabost	
in	tesnoba,	ki	se	zanaša	samo	na	“Božjo	moč”	(prim.	1	
Kor	2,14).	Križ	je	za	vse,	kar	predstavlja	in	torej	tudi	
za	 teološko	 sporočilo,	 ki	 ga	 vsebuje,	pohujšanje	 in	
norost.	Apostol	to	zatrdi	s	prepričljivo	močjo,	ki	jo	je	
dobro	slišati	iz	njegovih	lastnih	besed:	»Beseda	o	križu	
je	namreč	za	tiste,	ki	so	na	poti	pogubljenja,	norost;	
nam,	ki	smo	na	poti	rešitve,	pa	je	Božja	moč…	Bog	je	
po	norosti	oznanila	sklenil	rešiti	tiste,	ki	verujejo.	Judje	
namreč	zahtevajo	znamenja,	Grki	iščejo	modrost,	mi	
pa	oznanjamo	križanega	Mesija,	ki	je	Judom	v	spotiko,	
poganom	pa	norost«	(1	Kor	1,18.2123).

Prve	krščanske	skupnosti,	na	katere	se	obrača	Pavel,	
prav	dobro	vedo,	da	je	Jezus	vstal	in	živi.	Pavel	hoče	
opomniti	ne	le	Korinčane	ali	Galačane,	ampak	nas	vse,	
da	je	Vstali	vedno	Tisti,	ki	je	bil	križan.	“Pohujšanje”	in	
“norost”	križa	je	prav	v	dejstvu,	da	je	tam,	ker	se	zdi,	da	
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je	samo	polomija,	bolečina,	poraz,	v	resnici	vsa	moč	
brezmejne	Božje	ljubezni,	saj	je	Cerkev	izraz	ljubezni,	
ljubezen	pa	je	resnična	moč,	ki	se	razkrije	prav	v	tej	
navidezni	 slabosti.	Za	 Jude	 je	Križ	 “skándalon”,	 to	 je	
past	ali	kamen	spotike:	na	videz	ovira	vero	pobožnega	
Izraelca,	ki	ne	more	najti	nekaj	podobnega	v	Svetem	
pismu.	Zdi	se,	da	Pavel	tukaj	z	nemalo	poguma	pravi,	
da	 je	 stava	visoka:	 za	 Jude	Križ	nasprotuje	 samemu	
bistvu	Boga,	ki	se	je	razodeval	s	čudežnimi	znamenji.	
Sprejeti	Kristusov	križ	torej	pomeni	opraviti	globinsko	
spremembo	v	pojmovanju	Boga.	Če	je	za	Jude	vzrok	
odklanjanja	Križa	v	 razodetju,	 to	 je	v	 zvestobi	Bogu	
očakov,	je	za	Grke,	pogane,	razum	merilo	presoje	pri	
odklanjanju	Križa.	Za	te	zadnje	je	Križ	v	resnici	“moría”,	
norost,	dobesedno	odsotnost	pameti,	 jed	brez	 soli;	
torej	je	bolj	kot	zmota	žalitev	zdrave	pameti.

Pavel	sam	je	več	kot	enkrat	doživel	grenko	izkušnjo	
odklonitve	krščanstva,	ker	so	ga	imeli	za	“neumnost”,	
brez	pomena,	niti	toliko	vrednega,	da	bi	preudarili	o	
njem	na	ravni	razumske	logike.	Za	tistega,	ki	je	kot	Grki	
videl	popolnost	v	duhu,	v	čisti	misli,	je	bilo	nesprejem
ljivo	že,	da	bi	Bog	lahko	postal	človek	in	se	potopil	v	
vse	omejitve	prostora	in	časa.	Povsem	nepredstavljivo	
pa	je	bilo	verovati	v	nekega	Boga,	ki	bi	mogel	končati	
na	Križu!	Sicer	pa	vidimo,	da	 je	 ta	grška	 logika	 tudi	
splošna	logika	našega	časa.	Pojem	“apátheia”	pomeni	
neobčutljivost	in	spokojnost	v	smislu	odsotnosti	stra
sti	 v	Bogu.	Kako	neki	bi	mogel	 ta	pojem	obstojati	
pri	Bogu,	ki	je	postal	človek	in	doživel	poraz,	ki	si	je	
nato	celo	nazaj	privzel	telo,	da	bi	živel	kot	vstali?	»O	
tem	bi	te	poslušali	kdaj	drugič,«	(Apd	17,32)	so	rekli	
Atenčani	prezirljivo	Pavlu,	ko	so	ga	slišali	govoriti	o	
vstajenju	mrtvih.	Osvoboditi	se	telesa,	ki	so	ga	razu
meli	kot	ječo,	so	imeli	za	popolnost;	kako	bi	torej	ne	
ocenili	kot	zablodo	ponovno	privzemanje	telesa.	Zdi	
se,	da	v	antični	kulturi	ni	bilo	prostora	za	sporočilo	
učlovečenega	Boga.	Zdi	se,	da	je	bil	ves	dogodek	“Jezus	
iz	Nazareta”	označen	kot	najhujša	norost,	Križ	pa	je	bil	
njegova	najbolj	značilna	točka.

Toda	zakaj	 je	sveti	Pavel	prav	iz	tega,	 iz	besede	o	
Križu,	naredil	 temeljno	 točko	 svojega	oznanjevanja?	
Odgovor	ni	težak:	Križ	razodeva	“Božjo	moč”	(prim.	1	
Kor	1,24),	ki	je	drugačna	kot	človeška	moč.	V	resnici	raz

odeva	svojo	ljubezen:	»Kajti	Božja	norost	je	modrejša	
od	ljudi	in	Božja	slabotnost	močnejša	od	ljudi«	(1	Kor	
1,25).	Po	stoletjih	oddaljenost	vidimo,	da	je	v	zgodovini	
zmagoval	Križ	in	ne	modrost,	ki	se	upira	Križu.	Križani	
je	modrost,	ker	zares	izkazuje,	kdo	je	Bog:	moč	ljubezni,	
ki	gre	prav	do	Križa,	da	bi	odrešila	človeka.	Bog	 se	
poslužuje	načinov	in	sredstev,	ki	se	nam	na	prvi	pogled	
zdijo	slabost.	Križani	po	eni	strani	odkriva	človekovo	
slabost,	po	drugi	strani	pa	resnično	Božjo	moč,	to	je	
zastonjskost	ljubezni.	Prav	ta	popolna	zastonjskost	lju
bezni	je	resnična	modrost.	To	je	izkusil	sveti	Pavel	prav	
do	svojega	telesa	in	o	tem	pričuje	na	različnih	točkah	
svojega	duhovne	poti,	ki	so	postale	oporišča	za	vsakega	
Jezusovega	učenca:	»Rekel	mi	je:	‘Dovolj	ti	je	moja	mi
lost.	Moč	se	dopolnjuje	v	slabotnosti’«	(2	Kor	12,9;	in:	
»Bog	si	je	izbral	tisto,	kar	je	v	očeh	sveta	slabotno,	da	
bi	osramotil	tisto,	kar	je	močno«	(1	Kor	1,27).	Apostol	
se	tako	izenači	s	Kristusom,	da	tudi	on,	čeprav	sredi	
tolikih	preizkušenj,	živi	v	veri	v	Sinu	Božjega,	ki	ga	je	
ljubil	in	dal	samega	sebe	za	njegove	grehe	in	za	grehe	
vseh	(prim.	Gal	1,4;	2,20).	Ta	Apostolov	življenjepisni	
podatek	je	postal	pravilo	za	nas	vse.

Sveti	Pavel	 je	ponudil	 čudovito	 sintezo	 teologije	
Križa	v	Drugem	pismu	Korinčanom	(5,1421),	kjer	je	
vse	vsebovano	v	dveh	temeljnih	trditvah:	na	eni	strani	
Kristus,	ki	ga	je	Bog	obravnaval	kot	greh	v	našo	korist	
(v.	21)	in	je	umrl	za	nas	(v.	14);	na	drugi	strani	Bog,	
ki	nas	je	spravil	s	seboj	tako,	da	nam	ni	prišteval	naše	
krivde	(vv.	1820).	S	to	“službo	sprave”	je	odkupljena	
vsaka	sužnost	(prim.	1	Kor	6,20;	7,23).	Tu	se	pokaže,	
kako	je	vse	to	važno	za	naše	življenje.	Tudi	mi	moramo	
vstopiti	v	to	“službo	sprave”,	ki	vedno	zahteva	odpoved	
lastni	vzvišenosti	in	izbiro	norosti	ljubezni.	Sveti	Pavel	
se	je	odpovedal	lastnemu	življenju	ko	je	samega	sebe	
popolnoma	daroval	 službi	 sprave,	 službi	Križa,	ki	 je	
odrešenje	za	nas	vse.	To	moramo	znati	narediti	tudi	mi:	
svojo	moč	lahko	najdemo	samo	v	ponižnosti	ljubezni,	
in	svojo	moč	v	slabosti	odpovedi,	da	bi	tako	vstopili	v	
Božjo	moč.	Vsi	moram	oblikovati	svoje	življenje	po	tej	
resnični	modrosti:	ne	živeti	zase,	ampak	živeti	v	veri	v	
tistega	Boga,	od	katerem	vsi	lahko	rečemo:	»Ljubil	me	
je	in	dal	samega	sebe	zame.«

Biseromašnik	 Alojzij	
Hribšek	 je	 60.	 obletnico	
mašniškega	posvečenja	 je	
praznoval	21.	junija	v	rojst
ni	župniji	Sv.	Duh	–	Veliki	
Trn	 na	Dolenjskem,	 upo
kojenska	 duhovniška	 leta	
pa	 preživlja	 v	mestu	Bra
denton	na	Floridi.	Rodil	se	
je	 28.	 oktobra	 1921.	 Leta	
1945	se	je	umaknil	najprej	
na	Koroško,	nato	pa	preko	

Italije	v	Ameriko,	kjer	je	dokončal	teologijo	in	bil	29.	
junija	1949	posvečen	v	duhovnika.	Leta	1952	je	dosegel	
magisterij	iz	matematike	in	poučeval	na	srednji	šoli	v	
Greenwichu,	CT.	Leta	1967	je	prevzel	slovensko	župni
jo	v	Bridgeportu,	CT,	pozneje	prestavljeno	v	Fairfiel,	
CT,	ki	jo	je	vodil	do	upokojitve	leta	1991.	Nato	je	bil	ka
plan	pri	poljskih	redovnicah	v	Stamfordu,	leta	1996	pa	
se	je	preselil	v	Bradenton,	FL	in	je	duhovni	pomočnik	
na	župniji	sv.	Bernarda	v	Holmes	Beachu.

Eden	njegovih	bivših	učencev	je	v	publikaciji	“Price	
of	Freedom”	popisal	njegovo	razgibano	življenje.	Sam	
pa	pravi,	da	je	»najbolje	tam,	kamor	te	Bog	pošlje.«	

biseromašnik Alojzij Hribšek



2009 – AM – SEPTEMBER   204

Ob	različnih	podobah	trpečega	Kristusa	ima	med	
pasijonskimi	prizori	pomembno	mesto	 tudi	Marija.	
Po	poročilih	evangelistov	ostaja	sicer	tudi	pri	Gospo
dovem	pasijonu	v	ozadju,	saj	le	evangelist	Janez	poroča,	
da	 so	 »poleg	 Jezusovega	križa	 stale	njegova	mati	 in	
sestra	njegove	matere,	Marija	Klopajeva	in	Marija	Mag
dalena.«	Toda	 ta	 Janezova	 skopa	omemba	 je	 stoletja	
navdihovala	slikarje	in	kiparje	in	prav	tako	pesnike	in	
glasbenike,	da	so	ustvarili	vrsto	umetnin,	ki	ponazarjajo	
posamezne	prizore,	pri	katerih	je	tudi	Marija:	snemanje	
s	križa,	objokovanje	in	polaganje	v	grob.

Mnogi	cerkveni	očetje	že	v	prvih	stoletjih	omenja
jo	Marijino	 trpljenje	pod	križem	 in	 sočustvovanje	 s	
Kristusom:	Marijo,	 ki	pod	križem	 trpi	 s	Kristusom,	
so	na	Vzhodu	častili	 že	 v	4.	 stoletju,	na	Zahodu	pa	
od	9.	stoletja	naprej.	K	češčenju	je	močno	prispevalo	
srednjeveško	nagnjenje	do	premišljevanja	Jezusovega	
trpljenja,	ki	se	mu	je	pridružilo	še	Marijino.	V	12.	in	13.	
stoletju	je	nastala	vrsta	različnih	molitev	in	pesnitev,	
“Hvalnic”	in	“Tožb”,	posvečenih	Marijinim	bridkostim.	
Na	njihov	nastanek	so	vplivali	spisi	znanih	teologov	(sv.	
Bernard	imenuje	Marijo	“kraljica	mučencev”),	mnoge	
pa	so	ti	sami	spesnili.	Sv.	Bonaventura	je	npr.	napisal	
Oficij	o	sotrpljenju	blažene	Device	Marije,	pripisujejo	

pa	mu	tudi	pretresljivo	pesnitev	“Stabat	Mater	dolo
rosa”	 (Mati	žalostna	 je	stala).	Nastale	so	bratovščine	
Žalostne	Matere	Božje,	ki	so	po	Simeonovi	prerokbi:	
»...in	 tvojo	 lastno	dušo	bo	presunil	meč...«	ustvarile	
podobo	Marije,	prebodene	 z	mečem.	Z	mističnimi	
premišljevanji	o	 različnih	Marijinih	bridkostih	 so	 se	
enemu	meču	pridružili	 še	drugi	 in	 se	 zaradi	prilju
bljene	številčne	simbolike	ustalili	pri	 svetem	številu	
sedem.	Tako	je	nastala	podoba	Marije	sedmih	žalosti	
–	Marije,	prebodene	 s	 sedmimi	meči,	 ki	pomenijo:	
Simeonovo prerokbo, beg v Egipt, izgubljenega 
Jezusa v templju, srečanje na križevem potu, 
križanje, snemanje s križa in polaganje v grob.

Veliko	 je	 k	 razširjanju	 češčenja	Žalostne	Matere	
božje	in	k	nastajanju	različnih	pobožnosti	pripomogel	
tudi	red	servitov,	Služabnikov	bl.	Marije,	ustanovljen	
leta	1233.	Praznik	Žalostne	Matere	Božje	so	sprva	ob
hajali	na	petek	pred	cvetno	nedeljo,	serviti	pa	od	leta	
1668	še	v	septembru,	kot	ga	obhajamo	tudi	sedaj	(15.	
septembra).

Iz	domneve,	da	je	Jezusa	po	snetju	s	križa	in	preden	
so	ga	položili	 v	 grob,	o	 čemer	poročajo	 evangeliji,	
v	 naročju	objokovala	 tudi	Marija,	 posebno	pa	pod	
vplivom	različnih	Jezusovih	in	Marijinih	življenjepisov,	
pasijonskih	 iger	 in	mistike,	 je	 v	14.	 stoletju	nastala	
podoba	žalujoče	Marije,	ki	v	naročju	drži	Jezusa,	tako	
imenovana	“Pieta”	ali	“Sočutna”,	Podoba	ima	korenine	
v	osebnih	pobožnostih	(“pieta”	v	pomenu	“notranjega	
sočustvovanja”,	“usmiljenja”),	ki	so	jih	širile	bratovščine	
in	so	bile	pogosto	povezane	z	večernim	premišljeva
njem	petih	ran	mrtvega	Jezusa,	počivajočega	v	Mariji
nem	naročju;	prvi	primerki	upodobitve	naj	bi	nastali	
v	ženskih	samostanih	na	Nemškem.	Še	posebej	se	je	to	
češčenje	razvilo	ob	strahotnih	kugah	v	14.	stoletju,	pri	
čemer	je	zadobila	tudi	Marija	ekspresivno	trpeč	izraz,	
Kristusovo	telo	pa	je	boleče	iznakaženo	po	psalmistovi	
besedi:	»Jaz	pa	sem	črv,	ne	človek«.

Tudi	v	Sloveniji	je	Pieta	v	likovni	umetnosti	pogost
na	in	priljubljena	podoba	(od	14.	pa	vse	do	19.	stoletja).	
Poznamo	jo	v	različnih	variantah.	Realističnoekspre
sivne	poudarjajo	Marijino	trpljenje,	idealistične,	tako	
imenovane	“lepe”	Pieta,	izražajo	zamisel	odrešilnega	
Kristusovega	trpljenja	in	je	zato	Marijin	obraz	zadobil	
lepoto	odrešenjske	vdanosti.	Baročne	spet	bolj	poudar
jajo	Marijina	čustva,	Jezus	pa	ji	iz	naročja	večkrat	celo	
zdrkne	na	 tla.	 Prav	 “lepih	 Sočutnih”	nam	 je	pozni	
srednji	vek	zapustil	veliko	število.

P.	Andrej	Kropej

žalostna Marija
15. septembra

Žalostna Mati Božja (Podtabor pri Podbrezjah)

Mati žalostna je stala
zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin.

V grenko žalost zatopljena
je nje duša, prebodena
z mečem silnih bolečin.

O, kaj žalosti prestati
morala je sveta Mati,
ko njen Sin je rešil svet.

Kdo prisrčno ne žaluje,
ko to Mater premišljuje,
njenih boli velikost?
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Svetega	Frančiška	ne	smemo	imenovati	drugega	Kri
stusa,	ker	en	sam	je	naš	Odrešenik.	Pač	pa	ga	smemo	
imeti	za	simbol	Kristusa.	In	za	Kristusa	–	oznanjevalca	
veselega	oznanila	in	Odrešenika	–	velja	skrivnostna	na
poved	preroka	o	“trpečem	služabniku”,	ali	kakor	smo	mi	
prevedli,	o	“možu	bolečin”	(Iz	52,1353,12).

Če	 je	Frančišek	Kristusov	simbol,	 se	mu	bolečine	
ne	morejo	izogniti.	In	se	mu	tudi	niso.	Ne	duševne,	ne	
telesne.	Brez	dvoma	so	bile	duševne	večje,	toda	telesne	
so	nam	bližje	in	si	jih	laže	ogledamo.

Zadnjih	šest	let	Frančiškovega	življenja	se	je	njegovo	
telesno	zdravje	stalno	slabšalo.	Začelo	se	je	z	očmi;	men
da	je	hudo	očesno	bolezen	prinesel	iz	Svete	dežele	leta	
1220.	Pa	ga	ni	mučila	samo	ta,	dasi	ga	je	najbolj	prizadela.	
Življenjepisci	poročajo,	da	mu	je	zadnji	dve	leti	želodec	
toliko	oslabel	in	je	izbruhal	toliko	krvi,	da	so	se	bratje	
večkrat	preplašili,	da	bo	z	njim	konec.	Odpovedala	mu	je	
vranica,	oslabela	so	jetra,	ledvice	niso	hotele	več	delovati	
in	zadnji	dve	 leti	 se	 je	vsem	tem	boleznim	pridružila	
močna	vodenica.

Vtisnjenje	ran	–	zadnji	pečat	božje	ljubezni	–	seveda	
ni	bilo	bolezen,	bolečin	pa	ni	olajšalo,	marveč	povečalo:	
kakor	so	bratje	po	Frančiškovi	smrti	videli,	so	žeblji	na	
nogah	predirali	podplat	in	konice	so	bile	zapognjene	
proti	 stopalu.	Če	že	navaden	otiščanec	povzroča	pri	
hoji	neznosne	muke,	kaj	 je	moral	 trpeti	 šele	 ta	božji	
odlikovanec!

Kaj	se	Frančišek	ni	hotel	podvreči	zdravljenju?	Spo
četka	ne.	Otrok	svojega	časa	je	imel	telo	za	brezpogoj
nega	službanika,	ki	mora	v	vsem	služiti	duši	in	se	popol
noma	predati	službi:	posvetiti	sebe	in	po	sebi	bližnjega.	
Šele	pozneje	 je	na	prigovarjanje	bratov	 in	na	zahtevo	
kardinala	Hugolina,	zaščitnika	reda	in	velikega	prijate

lja	 svetega	 Frančiška,	
začel	 z	 zdravljenjem	
–	zlasti	za	oči.	Ni	se	mo
gel	ustavljati	besedam	
Svetega	pisma:	 Imej	v	
časti	 zdravnika...	Od	
Najvišjega	ima	namreč	
umetnost	zdravljenja...	
Gospod	 proizvaja	 iz	
zemlje	zdravila	in	razu
men	moč	jih	ne	zavrača	
(prim.	Sir	38,14).

Takratno	 zdravlje
nje	je	bilo	kruto:	z	raz
beljenim	železom	mu	je	
zdravnik	zarezal	brazdo	
v	živo	meso	od	senc	do	
ušes.	Bratje	so	od	stra
hu	vsi	pobegnili,	ostal	
je	 le	Frančišek,	 zdrav
nik	 in	 žareče	 železo.	
Pretresljiva	 je	prošnja,	
s	 katero	 se	 Frančišek	
obrača	k	bratu	ognju,	naj	mu	bo	prizanesljiv.

Pomagalo	ni	 seveda	nič.	Pred	smrtjo	 je	Frančišek	
popolnoma	oslepel,	 tako	da	bratov	ni	mogel	več	spo
znati.	Si	moremo	misliti,	kakšno	trpljenje	je	bilo	to	za	
njega,	ki	je	božje	stvarstvo	tako	užival	ob	gledanju	in	ga	
tako	ljubil?

Pa	 to	 je	 samo	telesno	 trpljenje,	 za	oris	duševnega	
trpljenja	je	naša	beseda	preslabotna.

Kdo	more	razumeti:	svetnik	tolikega	veselja	–	mož	
tolikih	bolečin...

P.	Martin	Perc

Božji ljubljenec – mož bolečin
ob prazniku vtisnjenja ran sv. Frančišku 17. septembra

Rane sv. Frančiška
(Peter Pavel Rubens)

naša kultura
Silvester	Čuk

IGNACIJ BORŠTNIK
11. julija 1858 – 29. septembra 1919

Na pobudo režiserja in dramaturga Frana Žižka od leta 1966 potekajo v Mariboru vsakoletna 
srečanja slovenskih dramskih gledališč. Od leta 1969 se prireditev imenuje “Borštnikovo srečanje” 
po znamenitem igralcu Ignaciju Borštniku, ki velja za enega največjih slovenskih dramskih umet-
nikov. Program je tekmovalnega značaja. Posebna žirija podeljuje vsako leto Borštnikov prstan, ki je 
enkratno odličje slovenskemu odrskemu ustvarjalcu z najmanj petindvajsetimi leti dela v gledališču 
(prva ge je leta 1970 prejela igralka Elvira Kraljeva). Strokovna žirija pa podeljuje Borštnikove na-
grade: za dramsko igro, za scenarij, za kostume… Ime Ignacija Borštnika je zaradi tega dobro znano, 
malo pa vemo o tem umetniku, zato ga predstavljamo.
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Bančni uradnik na odrskih deskah
Ignacij	Borštnik	 je	na	oder	 življenja,	da	 se	 izrazi

mo	po	gledališko,	stopil	11.	julija	1858	v	Cerkljah	na	
Gorenjskem.	Po	osnovni	šoli	v	rojstnem	kraju	je	najprej	
obiskoval	gimnazijo,	vendar	le	nekaj	razredov,	nato	je	
presedlal	na	učiteljišče,	ki	ga	tudi	ni	končal.	Zgodaj	si	je	
začel	služiti	kruh	kot	uradnik	banke	Slavija	v	Ljubljani	
in	kot	ljubiteljski	igralec	je	ob	večerih	nastopal	v	lju

bljanski	čitalnici	pri	družabnih	
prireditvah,	 ki	 so	 jih	 sprem
ljali	 ugledni	meščani,	 med	
njimi	tudi	pisatelj	Ivan	Tavčar,	
takrat	 tajnik	 Dramatičnega	
društva	in	poznejši	ljubljanski	
župan.	 Zapazili	 so	njegov	 iz
redni	igralski	dar	in	dali	so	mu	
priložnost	nastopiti	na	“pravem”	
odru.	Prvič	se	 je	to	zgodilo	10.	
decembra	1882	 in	od	 tedaj	 je	
redno	nastopal	v	ljubljanskem	
gledališču.	V	 sezoni	1885/86	
ga	 je	Dramatično	društvo	po
slalo	v	igralsko	šolo	na	Dunaj.	
Od	profesorjev	je	najmočneje	

vplival	nanj	 igralec	R.	Tyrolt	z	nepatetično,	naravno	
igro,	kakršni	 je	ostal	 tudi	sam	zvest	vse	življenje.	Po	
vrnitvi	je	postal	prvi	igralec,	režiser	in	umetniški	vodja	
slovenskega	gledališča.	Vodil	je	tudi	igralsko	šolo,	ki	jo	
je	leta	1869	ustanovilo	Dramatično	društvo,	»ker	šele	
dramatična	učilnica	nam	bode	položila	pravi	 temelj	
narodnemu	gledališču«.	 Bodoči	 igralci	 so	 se	 učili	
lepega	branja	 in	deklamiranja,	 omike,	 gledališkega	
gibanja,	dramatičnega	prednašanja	in	petja.	Borštnik	
je	pri	 vzgoji	 opuščal	patetično	 teatralnost	 in	 se	 je	
nagibal	k	 realizmu.	Kot	 igralec	 je	 Ignacij	Borštnik	v	
mejah	možnosti,	ki	mu	jih	je	nudil	takratni	ljubljanski	
gledališki	spored,	ob	nekaterih	vlogah	izpričal	širok	
razpon	svojega	daru;	priznavali	so	mu	elegantno	vna
njost,	lep	in	sonoren	glas,	čisti	pravilni	izrek.

Pisec naše prve ljudske igre s petjem
»Ob	 realizmu	 se	 je	 kot	 posebna	 dramska	 zvrst	

razvila	ljudska	igra	ali,	kakor	so	prvotno	rekli,	‘narod
na	 igra	 s	petjem’…	Prva	 ljudska	 igra	 s	petjem	 je	 sad	
romantičnega	realizma	in	prikazuje	ljudsko	življenje	
v	posebno	živih	barvah	ter	navadno	tudi	 izraža	pre
prosto	vzgojno	misel,«	piše	France	Koblar,	zgodovinar	
slovenske	dramatike.	»Prvo	tako	igro	je	napravil	zname
niti	igralec	Ignacij	Borštnik,	ki	je	poleg	dramatizacije	
Tavčarjeve	novele	Otok in Struga	napisal	tudi	dve	ve
seloigri:	Ponesrečena glavna skušnja	in	Ni moj okus.	
Poznamo	ga	tudi	kot	odrskega	prireditelja	Jurčičeve	

Veronike Deseniške.	Kot	pisatelj	se	je	najbolj	izkazal	
s	tridejansko	ljudsko	igro	Stari Ilija,	ki	je	nastala	pod	
vplivom	 ljudskih	 dram	nemškega	pisatelja	Anzen
gruberja.«	V	tej	igri	se	križajo	različne	snovi	in	oblike:	
dosledni	realizem	in	naključja,	trdi	značaji	in	mehka	
čustvenost,	pisano	praznično	življenje	in	v	ljudskem	
duhu	zložena	pesem.	Za	gledalca	je	privlačna	napeta	
vsebina.	Zgodba	 je	 zgrajena	na	podlagi	maščevalne	
spletke	–	pri	tem	nedolžni	pade	v	nesrečo,	na	koncu	
pa	vendarle	zmaga	dobra	človeška	narava	in	do	sreče	
pridejo	tisti,	ki	so	dotlej	trpeli	krivico.	»V	tem	svojem	
delu	 je	Broštnik	zajel	veliko	tipike	svojega	rojstnega	
kraja	in	porabil	celo	resnične	osebe.	V	igri	so	nekateri	
slikoviti	prizori:	pred	cerkvijo	med	semanjo	mašo	in	po	
maši,	slišimo	cerkveno	petje	in	vaške	godce.	Ilija	poje	
pesem	o	 svojem	življenju,	priča	 smo	gostilniškemu	
praznovanju	in	večernemu	plesu.	Poseben	značaj	da
jejo	vložne	pesmi,	ki	 jih	 je	uglasbil	 ljudski	skladatelj	
Andrej	Vavken«	(France	Koblar).

Bolj doma v Zagrebu kot pa v Ljubljani
Ob	odprtju	novega	gledališča	v	Ljubljani,	29.	sep

tembra	1892,	je	Borštnik	govoril	Funtkov	prolog	in	pri
redil	Jurčičevo	Veroniko Deseniško,	kjer	je	v	naslovni	
vlogi	nastopila	njegova	žena	Zofija.	Spoznala	sta	se	leta	
1882,	ko	je	bila	šele	v	petnajstem	letu;	leta	1889	sta	se	
poročila	in	ona	si	je	privzela	priimek	BorštnikZvonar
jeva.	Bila	je	naša	največja	igralka	prve	dobe:	ustvarila	
je	nad	300	vlog.	Leta	1895	je	slovenski	gledališki	par	
Ignacij	in	Zofija	Borštnik	zaradi	spora	v	Dramatičnem	
društvu	sprejel	povabila	Stjepana	Miletića,	intendanta	
zagrebškega	gledališča,	da	položita	temelje	moderni	
realistični	drami	na	Hrvaškem.	Čas	 skupnega	dela	z	
Miletićem	so	bila	najlepša	Borštnikova	leta.	»Skoraj	vse	
življenje	je	ostal	v	Zagrebu,	vselej	cenjen	in	priznan,«	
piše	Dušan	Moravec.	»V	poznih	letih	se	je	zapletel	kot	
predsednik	igralskega	združenja	v	spore	z	novim	inten
dantom	in	sledila	je	predčasna	upokojitev.	Ob	koncu	
vojske	in	po	njej	je	nastopal	celo	v	prvih	domačih	fil
mih,	in	ko	so	po	razpadu	monarhije	obnavljali	ljubljan
sko	gledališče,	se	je	vrnil	z	željo	in	nalogo,	da	poskrbi	
predvsem	za	šolanje	domačih	igralcev.«	Tudi	nastopil	
je	 še	nekajkrat	na	odru	–	 zadnjikrat	 v	vlogi	 svojega	
Ritmojstra	v	Strindbergovi	drami	Oče.	Vlogo	Cankar
jevega	župnika	 iz	Hlapcev	 je	prizadevno	študiral	na	
bolniški	postelji,	na	odru	pa	je	ni	več	mogel	upodobiti,	
kajti	29.	septembra	1919	je	padel	zastor	pred	odrom	
njegovega	življenja.

»Bil	je	naš	prvi	dramski	umetnik,	interpret	najrazlič
nejših	 vlog,«	 je	 zapisal	poznavalec	našega	gledališa	
Dušan	Moravec.	»Dunaj	bi	bil	lahko	ponosen	nanj,	tako	
so	pisali,	uveljaviti	bi	se	mogel	na	slehernem	velikem	
evropskem	odru.«

Vsako občinstvo dobi tako predstavo kot jo zasluži.
Curt Goetz

So večeri, v katerih ne odpove igra ampak gledalci.
Max Reinhardt
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islam
Guglielmo	Piombini

mit o strpnosti
resnica o strpnosti muslimanov do kristjanov in judov v Španiji

Andaluzijski mit
Za	uresničitev	takšnega	načrta,	ki	mu	bo	domoro

dno	evropsko	prebivalstvo	verjetno	nasprotovalo,	so	
potrebni	ideološki	miti.	Eden	izmed	najbolj	razširjenih	
je	vsekakor	“andaluzijski	mit”,	po	katerem	je	bila	sred
njeveška	Španija	pred	krščansko	rekonkvisto	 (vzpo
stavitvijo	prejšnjega	stanja)	zelo	lep	primer	strpnega	
in	mirnega	sožitja	med	muslimani,	kristjani	in	judi.

Ta	 zgled	naj	bi	dokazoval,	da	obstaja	 in	 je	obsta
jal	 razsvetljeni	 islam,	 zato	 se	prihodnje	večkulturne	
družbe	z	večinskim	islamskim	prebivalstvom,	ki	jo	na	
stari	celini	pripravljajo	politične	elite	evropskega	in	
arabskega	sveta,	ni	treba	nikomur	bati.

Žal	pa	so	bolj	poglobljene	zgodovinske	raziskave	po
trdile,	da	ni	andaluzijska	strpnost,	čeprav	jo	politično	
korektna	sredstva	obveščanja	vztrajno	ponavljajo,	nič	
drugega	kakor	na	glavo	obrnjena	stvarnost.

Muslimanski	osvojitvi	in	zasedbi	Španije	je	namreč	
botrovalo	neprestano	nasilje.	Španijo	so	od	leta	710	do	
716	po	Kr.	zasedla	plemena,	ki	so	prihajala	iz	Arabije,	
ropala,	ugrabljala	in	zasužnjevala,	preganjala	in	pobijala	
pokorjena	ljudstva.

Večina	cerkva	je	bila	spremenjena	v	mošeje.	Zasedbi	
je	sledilo	načrtno	množično	naseljevanje	Pirenejskega	
polotoka	z	Berberi	in	Arabci.	V	iberskih	pokrajinah,	
ki	 so	 se	 znašle	pod	 stalno	muslimansko	nadvlado,	
so	bili	 kakor	povsod	v	 islamskem	svetu	kristjani	 in	
judje	dhimmi,	 zaradi	vere	 izpostavljeni	pravcatemu	
apartheidu.	Plačevati	so	morali	glavarino,	imenovano	
džizja,	in	prestajati	številne	druge	poniževalne	oblike	
muslimanskega	izživljanja	nad	“nezvestimi”	iz	podjarm
ljenih	ljudstev.

Andaluzijska	družba	 je	bila	 razdeljena	na	kaste.	
Arabski	zavojevalci	so	bili	na	vrhu,	sledili	so	jim	ber
berski	koloni,	Iberci,	ki	so	sprejeli	islam	(t.	i.	muwalla-
dun),	na	dnu	pa	so	bili	dhimmi	(imenovani	mozarabci)	
in	judje.

Dhimmi,	prebivalci	najnižjega	razreda,	niso	mogli	
zidati	novih	cerkva	ali	 shodnic	ne	obnavljati	 starih;	

živeti	 so	morali	 v	posebnih	četrtih,	nositi	posebna	
oblačila,	po	katerih	so	 jih	prepoznavali,	 in	plačevati	
visoke	davščine;	 krščanski	 kmetje	na	podeželju	 so	
bili	 razred	 slug	 na	 voljo	 islamskim	 gospodarjem;	
mozarabce,	ki	so	se	po	pomoč	zatekli	h	krščanskim	
kraljem,	 so	neusmiljeno	kaznovali	 s	 sekanjem	udov	
in	križanjem.

Zgledi islamskega “sožitja” …
Ponižujoče	 razmere,	 ki	 so	 jim	bili	 izpostavljeni	

kristjani,	in	zaseganje	njihove	zemlje	so	izzivali	številne	
upore,	ki	pa	so	se	končali	z	množičnimi	poboji	v	Toledu	
(761,	784–786),	Zaragozi	(781),	Cordobi	(805),	Meridi	
(805–813,	828)	pa	spet	v	Toledu	(811–819).

Včasih	so	upornike	križali,	kakor	predpisuje	Koran	
v	suri	5,33:	»Povračilo za one, ki se vojskujejo zoper 
Alaha in njegovega Poslanca ter na zemlji sejejo spri-
jenost, je, da se pobijejo ali križajo, da se jim odseka 
roka in na drugi strani noga ali da se preženejo z 
zemlje.« Upor	leta	818	v	Cordobi	je	bil	zatrt	po	treh	
dneh	morije	in	ropanja,	na	koncu	pa	je	bilo	križanih	
300	krščanskih	veljakov	in	izgnanih	20.000	družin.

AlAndalus	je	bila	v	pravem	pomenu	besede	dežela	
džihada.	Vsako	 leto,	včasih	 tudi	po	dvakrat,	 so	 se	 iz	
južnih	pokrajin	Pirenejskega	polotoka	vrstili	musliman
ski	roparski	pohodi,	na	katerih	so	si	v	krščanskih	kraljest
vih	na	severu	Španije	v	baskovskih	predelih,	v	Franciji	
pa	v	dolini	Rone	zagotovili	vojni	plen	in	sužnje.

Andaluzijski	gusarji	so	napadali	mornarje	in	si	pri
svajali	obale	Italije,	Sicilije	in	egejska	otočja.	Plenili	so	
in	požigali	vse,	kar	jim	je	prišlo	pod	roke.	Na	tisoče	ljudi	
so	odvedli	s	seboj	za	sužnje	v	Andaluzijo,	kjer	je	kalif	
vzdrževal	milico,	ki	so	jo	sestavljali	krščanski	sužnji,	
zajeti	po	vseh	koncih	Evrope,	zajeta	dekleta	 in	žene	
pa	so	odvedli	v	hareme.

Eden	 izmed	najpomembnejših	arabskoandaluzij
skih	pravnikov	 tistega	 časa,	 Ibn	Hazm	 iz	Cordobe	
(umrl	je	leta	1064)	je	zapisal,	da	je	Alah	določil	lastnino	
nezvestih	za	vojni	plen	muslimanov.

Tudi	berberska	dinastija	Amohadov,	ki	je	kraljevala	

V svoji temeljni raziskavi Eurabia (Evrabija) je zgodovinarka Bat Ye’or razkrila javnosti bistvo načrta 
o postopni preobrazbi stare celine v privesek arabsko-muslimanskega sveta. Pri tem je sledila strukturi tako 
imenovanega “evropsko-arabskega dialoga”, organizacijskega dežnika, ki ga nadzira politična varuška Ev-
ropske zveze in arabskega sveta.

Evrabija je v bistvu politični načrt, ki si prizadeva za simbiozo med Evropo in muslimanskim svetom, da bi, 
kakor v časih rimskega imperija, vzpostavil novo politično tvorbo, ki bi obsegala vse območje Sredozemlja.

Politični izbranci uporabljajo pri doseganju tega cilja naslednja sredstva: spodbujanje množičnega 
priseljevanja muslimanov v Evropo, dobrohotno prikazovanje muslimanske zgodovine in vere po visokih šolah 
in v sredstvih obveščanja, boj zoper krščanstvo in istovetnost narodov, spodbujanje večkulturnosti, uvajanje 
verbalnega delikta za islamofobijo (izražanje strahu pred islamom), da bi sodno prizadeli kritike islama.
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misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja
tri podmene z različno učinkovitostjo

druga podmena

v	Španiji	in	severni	Afriki	od	leta	1130	do	1232,	je	zapu
stila	krščanskemu	prebivalstvu	 in	 judom	velikansko	
razdejanje.	Opustošenje,	ki	ga	je	povzročila	množična	
morija,	ujetništvo	in	vsiljeno	spreobračanje,	so	popisali	
nekateri	hebrejski	pisci,	na	primer	Abraham	Ibn	Daud	
in	pesnik	Abraham	Ibn	Ezra.

Kadar	muslimani	niso	bili	prepričani,	ali	je	spreo
brnjenje	kristjanov	 in	 judov	k	 islamu	iskreno	ali	ne,	
so	njihovi	inkvizitorji	(tri	stoletja	pred	krščanskimi!)	
takšnim	družinam	odvzeli	otroke	in	jih	izročili	musli
manskim	vzgojiteljem.

Zato	 zgodovinar	Richard	 Fletcher	 v	 svoji	 knjigi	
Mavrska Španija	ugotavlja,	da	»mavrska Španija niti 
v svojem najbolj prefinjenem obdobju ni bila strpna 
in prosvetljena družba«.

Načrt razkristjanjevanja …
Ta	grozna	dediščina	muslimanske	prevlade	na	Pire

nejskem	polotoku	se	je	v	španskem	spominu	ohranila	do	
današnjega	dne.	Po	izročilu,	ki	sega	v	16.	stoletje,	vsako	
leto	po	španskih	vaseh	s	festivalom,	imenovanim	»Moros	
y	Cristianos«	(Mavri	in	kristjani)	množično	praznujejo	
osvoboditev	 izpod	Mavrov	 ter	uničujejo	 in	 zažigajo	

Mohamedovo	podobo	(imenovano	“Mahoma”).
Po	bombnih	napadih	na	madridski	železniški	posta

ji	11.	marca	2004,	v	katerih	je	bilo	192	smrtnih	žrtev,	pa	
so	nekatere	vasi,	na	primer	Boicarent	blizu	Valencie,	
iz	strahu	pred	povračilnimi	ukrepi	opustile	to	več	sto	
let	staro	šego.

Po	drugi	strani	pa	je	vlada	socialista	Zapatera,	ki	je	
prišla	na	oblast	samo	po	“zaslugi”	tega	atentata,	sprejela	
načrt,	ki	omejuje	verouk	v	javnih	šolah	in	predvideva	
financiranje	verskega	pouka	muslimanov	 ter	 zidavo	
mošej	za	milijon	muslimanov,	ki	že	živijo	na	Pirenej
skem	polotoku.

Madridski	nadškof	in	kardinal	Antonio	Maria	Rouco	
Varela	je	filomuslimansko	politiko	socialistov	razgalil	kot	
poskus	brisanja	stoletij	španske	zgodovine,	da	bi	tako	
državo	spet	privedel	v	stanje	pred	rekonkvisto	(osvo
boditev	kristjanov	izpod	mavrske	oblasti,	op. prev.).

Predvideti	je	mogoče,	da	bo	ta	načrt	za	pospešeno	
izkoreninjenje	španske	krščanske	istovetnosti,	če	bo	
uresničen,	spet	omogočil	novo,	“strpno	in	večkultur
no”	Andaluzijo,	ki	je	nikoli	ni	bilo,	razen	v	lažeh	tistih,	ki	
poklicno	ponarejajo	zgodovino,	ter	priklical	v	življenje	
najbolj	žalostna	stoletja	španske	zgodovine.

Japonska	 je	 tako	 velika	 kot	na	primer	 ameriška	
zvezna	država	Montana,	sestavlja	pa	jo	menda	več	tisoč	
otokov,	med	katerimi	so	štirje	največji,	in	eden	od	teh	
je	otok	Kjúšu	(po	naše	pisano	in	izgovorjeno).	Ob	tem	
velikem	otoku	so	tu	in	tam	ob	obali	manjši,	tudi	zelo	
majhni	otoki;	nekateri	prav	blizu,	drugi	pa	bolj	daleč	
od	obale.

Imel	sem	dobrotnikeprijatelje	prav	na	jugovzhod
nem	koncu	–	upam,	da	 jih	 imam	še	nekaj	–,	 ki	mu	
pravimo	(po	naše	izgovorjeno)	Ibúski.	Čeprav	se	ime	
konča	na	–ski,	ni	ne	blizu	ne	daleč	nobenega	Rusa;	ski	
je	pogovorna	oblika	besede	“súki”,	v	knjižni	japonščini	
“šúku”	(po	naše	izgovorjeno),	kar	je	lahko	stalno	ali	le	
začasno	bivališče.	Da	ga	nekateri	izberejo	za	začasno	
bivališče,	 ni	 čudno;	 Ibúski	 nudi	 okrog	800	 vročih	
vrelcev…

Pomikam	se	po	plaži,	ki	je	iz	mehkega,	skoraj	belega	
peska;	nekateri	kamni	so	tako	lahki	kot	papir.	Pred	me
noj	se	dviga	iz	morja	kakih	500	metrov	oddaljen	grič,	
ki	me	mika.	Zdi	se,	da	vodijo	do	griča	nizki	kamni,	ki	
jih	od	časa	do	časa	oplakne	morje;	ne	zdijo	se	nepre
mostljivi.	Popoldne	je;	na	grič	in	nazaj	me	mrak	ne	bo	
odtrgal	od	kopnega.	Podmena	se	mi	zdi	trdna.

Gredoč	opazim,	da	je	kamnita	pot	do	griča	dvakrat	
daljša	kot	se	mi	je	zdelo	s	kopnega.	A	grič	me	še	vedno	
vabi	z	bori	in	meni	neznanimi	rastlinami.

Naenkrat	završi	močan	veter.	Nebo	otemni.	Ko	pri
dem	do	griča,	zaman	išče	poti	navzgor.	Je	neke	vrste	
steza,	ki	pa	se	zmeraj	znova	izgublja	med	grmičevjem	
in	nizkimi	drevesi.	Ne	vem,	kakšnega	ptiča	prestrašim,	
ker	se	naenkrat	vzpne	z	vriščem	v	otemnelo	nebo.	Zdi	
se	mi,	da	stojim	na	nanešeni	sipinici,	a	ta	se	mi	pod	
nogami	 zruši	 tako,	da	 zdrsi	 z	menoj	nazaj,	odkoder	
sem	začel	takozvano	pot	navzgor.	Začujem	šum:	morje	
se	–	morda	pod	vplivom	viharja	hitreje	kot	ponavadi	
–	začenja	razlivati	na	kamne	med	gričem	in	kopnim.	
Moram	nazaj.	In	grem	nazaj,	a	ne	brez	klica	angelu	varu
hu;	to	je	molitvica,	ki	me	je	je	mama	najprej	naučila.	Še	
danes	jo	molim,	čeprav	ne	vem	več,	ali	je	prva	beseda	
“Ljubi…”	ali	“Dragi…”	Srečno	pridem	do	obale;	čevlji	so	
polni	morske	vode.	Potem	dežuje,	tudi	v	luknje	moje	
podmene,	ker	je	nisem	napravil	neprepustno	z	nasveti,	
ki	bi	mi	jih	ljudje	gotovo	dali	–	če	bi	jih	bil	vprašal.

Ne	vem,	kdo	je	posrečeno	rekel:	misijonar	je	človek,	
ki	se	do	smrti	uči.	Jaz	bi	namesto	pike	potegnil	črtico	
in	dodal	–	tudi	v	mokrih	čevljih.

Molitvica na čast angelu varuhu se ne začenja z “ljubi ali z “dragi”, ampak: Sveti angel, varuh moj! (op. ur.)
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UGANDA
suša: 3 milijoni ljudi lačnih

Kampala,	10.	julija	2007	–	Od	80	okrožij,	ki	sestavlja
jo	Ugando,	jih	je	51	prosilo	osrednjo	vlado	za	nujno	
pomoč	v	hrani	za	najmanj	3	milijone	prebivalcev,	ki	
so	lačni	zaradi	suše.	Ministrstvo,	ki	je	že	plačalo	okrog	
57	milijonov	evrov,	potrebuje	še	22	milijonov,	vendar	
javne	blagajne	ta	hip	nimajo	tega	denarja.	Karamoja	na	
severovzhodu	dežele	je	zaradi	dolgotrajne	suše	najbolj	
prizadeta:	milijon	prebivalcev	je	za	preživetje	odvisnih	
od	Svetovnega	prehrambenega	programa.	Novice	o	
umrlih	zaradi	 lakote	prihajajo	vsak	dan.	Posebno	so	
ogroženi	podhranjeni	otroci,	ki	se	velikokrat	zastrupijo	
s	strupenimi	rastlinami	ali	sadeži.	Agencija Misna.

KENIJA
zaplenjena slonova kost

Nairobi,	15.	julija	2009	–	Na	mednarodnem	letališču	
v	Nairobiju	so	zaplenili	preko	300	kilogramov	slonovih	
okel	in	nosorogovih	rogov.	Tovor	je	bil	na	avionu,	ki	je	
prišel	iz	Mozambika	in	je	bil	namenjen	na	Tajsko.	Ni	
čisto	jasno,	od	kod	roba	prihaja,	verjetno	pa	je	bila	v	
Mozambik	pretihotapljena	iz	Tanzanije	ali	Južne	Afrike.	
Zaplenjeni	tovor	je	vreden	skoraj	milijon	evrov.	Divje	
lovce	pa	zanima	samo	dobiček.	Agencija Misna.

ČAD
vračanje razseljencev

N’Djamena,	 16.	 julija	 2009	 –	Okrog	 270.000	
razseljencev	naj	bi	se	vrnilo	v	svoje	domače	kraje	na	
vzhodu	države,	od	koder	so	pobegnili	zadnje	mesece	
zaradi	vdorov	sudanskih	upornikov	in	spopadov	voj
ske	z	gibanji	upornikov,	ki	so	nasprotna	čadski	vladi.	
Med	 narodna	 solidarnost	 in	 Socialna	 akcija	 se	 zdaj	
ukvarjata	z	urejanjem	nujnih	infrastruktur:	bolnišnic,	
šol,	dostopa	do	vode.	Agencija Misna.

NIGERIJA
nove knjižnice

Abuja,	17.	julija	2007	–	Odgovorni	za	oddelek	za	
kulturo	severne	zvezne	države	Plateau	je	na	tiskovni	
konferenci	naznanil,	da	bo	v	vsakem	od	17	okrožnih	
glavnih	mest	te	države	odprta	javna	knjižnica,	kar	naj	
bi	se	zgodilo	do	začetka	šolskega	leta	2009/10,	torej	
septembra	2009.	Vsaka	od	knjižnic	bo	imela	tudi	do
stop	do	internetne	povezave.	Agencija Misna.

GANA
Holandija vrača ostanke 

domačega kralja
Akra,	24.	julija	2009	–	Holandski	uradniki	so	izročili	

odposlanstvu	starešin	rodu	Ahanta,	ki	so	prišli	v	Haag	
v	tradicionalnem	rdečečrnem	oblačilu,	ostanke	Badu	
Bonsu	II.,	kralja	rodu	Ahanta,	ki	so	ga	obsodili	na	smrt	
holandski	naseljenci	leta	1838.	Pred	letom	dni	so	glavo	
Badu	Bonsu	II.	odkrili	v	Medicinskem	centru	univerze	
v	Leydnu,	spravljeno	v	posodi	s	formalinom.	Raziskava	

je	pripeljala	do	kralja	rodu	Ahanta,	ki	je	bil	umorjen	
kot	povračilo	za	uboj	dveh	holanskih	odposlancev.	Med	
navzočimi	je	bil	tudi	potomec	umorjenega	kralja,	ki	se	
je	udeležil	pogrebnega	obreda,	po	katerem	bo	Bonsu	
II.,	kot	pravi	njihovo	izročilo,	lahko	v	miru	počival	v	
onostranstvu.	Agencija Misna.

SIERRA LEONE
za učenje angleščine

Freetown,	17.	 julija	2009	–	Ena	od	ameriških	 za
ložniških	 hiš	 je	ministrstvu	 za	 izobrazbo	 v	 Sierra	
Leone	izročila	nekaj	več	kot	31.000	knjig	kot	pomoč	
za	poučevanje	angleščine	v	tej	zapadnoafriški	deželi.	
Knjige,	ki	v	glavnem	obravnavajo	matematiko,	razne	
znanosti	in	zgodovino	umetnosti,	bodo	razdeljne	78	os
novnim	in	srednjim	šolam	v	deželi.	Agencija Misna.

ERITREJA
12 novomašnikov – največ v
zgodovini eritrejske Cerkve

Asmara,	21.	julija	2009	–	Semenišče	v	Asmari	je	usta
novil	sv.	De	Jacobil	a	Guala	leta	8145	sredi	preganjanj	in	
drugih	težav.	Leta	1869	je	bilo	semenišče	preseljeno	v	
Keren,	leta	1959	pa	se	je	vrnilo	v	Asmaro.	Letos	je	imelo	
največ	novomašnikov	v	zgodovini:	12.	Leta	1889	jih	je	
imelo	10,	leta	1936	pa	8.	Številke	so	pomembne,	ker	so	
katoličani	v	deželi	manjšina.	Porast	poklicev	je	delno	
tudi	zasluga	preureditve	eritrejske	Cerkve	v	tri	škofije	
pod	papežem	Janezom	Pavlom	II.	Agencija Fides.

KAMERUN
otroci umirajo od lakote

Yaoundé,	23.	julija	2009	–	Kronično	podhranjenost,	
za	katero	trpi	najmanj	milijon	otrok,	predvsem	v	sever
nih	področjih	Kameruna,	imenujejo	“molčeči	alarm”.	
Vsako	leto	umre	od	lakote	več	kot	100.000	manj	kot	pet	
let	starih	otrok.	Krajevni	Unicef	se	je	pritožil,	da	o	tem	
praktično	ni	poročil	tako	na	krajevni,	kot	na	afriški	in	
svetovni	ravni	Poleg	tega	mora	Kamerun	poskrbeti	za	
hrano	tisočev	beguncev	iz	Centralnoafriške	republike	
(60.000)	in	Čada.	Agencija Misna.

ALŽIRIJA
sprememba weekenda

Alžir,	23.	julija	2009	–	Od	14.	avgusta	dalje	v	Alžiru	
nista	več	prosta	dneva	v	 tednu	četrtek	 in	petek	kot	
do	zdaj,	ampak	petek	in	sobota.	Petek	je	muslimanom	
svet	dan	kot	kristjanom	nedelja.	Alžirija	se	je	odločila	
za	spremembo	iz	ekonomskih	razlogov,	saj	je	četrtkov	
prosti	dan	v	času	globalnega	trženja	povzročil	izgubo	
350	do	500	milijonov	evrov	na	leto.	Alžirski	pristop	
k	Arabski	coni	proste	izmenjave	je	botroval	tej	spre
membi.	Agencija Misna.

KITAJSKA
odpravljajo zakon enega otroka
Šanghaj,	24.	julija	2009	–	Občina	Šanghaj	je	razvelja
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“za narodov blagor”
P.	Bernardin	Sušnik

RECI BOBU BOB…

1) Rad sem sprejel povabilo, da obhajam sveto mašo v 
Kočevskem rogu kot izraz spoštovanja in ljubezni do žrtev ter 
njihovih sorodnikov in prijateljev, in tudi kot poklon vsemu slo-
venskemu narodu. Zbrani smo ob kapeli Božjega usmiljenja pri 
grobišču Pod Krenom v Kočevskem rogu, na enem izmed števil-
nih skritih krajev na Slovenskem, kjer se je pred 64. leti, v maju 
in juniju leta 1945, zgodil strašen zločin. Tisoči mladih fantov in 
mož, razoroženih vojakov in civilistov, z žico zvezanimi rokami po 
dva in dva skupaj, so se med špalirjem nahujskanih in od krvi in 
alkohola pijanih rojakov, ob zmerjanju in ob udarcih s koli, pomi-
kali proti breznu, kjer so jih čakali drugi, ki so jih s streli iz pušk 

enega za drugim pošiljali v smrt. Mrtvi ali samo ranjeni so padali 
v kamnita brezna na telesa tovarišev, ki so jih pobili pred njimi. 
V smrtnem boju so se v joku in molitvi poslavljali s tega sveta. 
Več tisoč žrtev je samo v tem breznu tu pod nami, tisoči drugih 
ležijo v breznih v bližnji okolici, deset in deset tisoči so v drugih 
jamah, tankovskih grabnih, opuščenih rudnikih in na drugih 
skrivnih krajih po vsej vaši domovini. Poročilo Komisije vlade 
Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč govori o več 
kot pet sto prikritih grobiščih in o več kot sto tisoč prikritih žrtev: 
Slovencev, Hrvatov, Srbov in predstavnikov drugih narodov, 
vojnih ujetnikov, vrnjenih domobrancev in civilistov, ki so bili v 

Nekoč je veljalo, da je bob bob, in resnica resnica. Tudi v Sloveniji. Potem je mali predsednik z velikimi ambicijami rajnega 
papeža Janeza Pavla II. ob njegovem obisku v Sloveniji poučil, da je več resnic. Po tej logiki bi torej bob ne bi nujno samo bob. 
Lahko bi bil tudi klobasa. Sicer ne vem, kako bi se odzval avtor te “modrosti”, če bi mu natakar v gostilni namesto klobase prinesel 
bob, vem pa, da se je ideja prijela. Sicer pa to ni nič čudnega: neumnost veliko laže najde posnemovalce, kot pa modrost. V tem 
primeru je sicer preskočila en “rod” (rajni Drnovšek se kot predsednik v take dvomljive izraze ni spuščal), zato pa je pri njegovem 
nasledniku toliko bolj pogledala na dan. Predsednik republike Slovenije, dr. Danilo Türk, si je namreč privoščil predrznost, ki 
nima para v svetovni diplomaciji: javno je očital apostolskemu nunciju nadškofu Abrilu y Castelló njegovo pridigo, ki jo je imel ob 
spominski maši v Kočevskem Rogu 6. junija letos, in ga poučeval, kaj sme govoriti in česa ne. S tem ni samo postavil sebe na 
položaj, kjer se ne želi videti, pa ga vsi vidimo, ampak je sprožil tudi množico komentarjev, ki si jih je vredno ogledati. Toda tudi 
pridiga sama je vredna ponovne objave. Tole je nuncij povedal:

Bog	nam	je	naklonil	prav	lepo	sončno	nedeljo	12.	
julija,	ko	 je	bil	piknik	Misijonske	Znamkarske	Akcije	
na	Slovenski	Pristavi	v	Harpersfieldu,	OH.	Piknik	smo	
pričeli	s	sveto	mašo,	ki	jo	je	daroval	g.	župnik	France	
Urbanija,	ki	je	par	dni	prej	prišel	na	obisk	k	sorodnikom	
iz	Argentine.	V	pridigi	se	je	naslonil	na	evangelij,	ter	
nam	dal	korajžo	pri	misijonskem	delu	v	 zaledju.	Pri	
sveti	maši	 smo	se	 spomnili	 vseh	naših	misijonarjev,	
ki	še	delajo	na	terenu,	in	tudi	onih,	ki	so	že	odšli	po	
svoje	plačilo.

Dan	pred	piknikom	je	odšel	v	večnost	g.	Jože	Zelle,	
ki	je	veliko	pomagal	pri	ustanovitvi	tega	misijonskega	
gibanja,	da	zbiramo	pomoč	za	slovenske	misijonarje,	
katerim	v	tistem	času	pred	štiridesetimi	leti,	Slovenija	
ni	imel	možnosti,	da	bi	reševala	ta	problem	pomoči,	ker	
to	ni	bilo	v	skladu	s	tedanjo	oblastjo.	Naj	dobri	g.	Zelle	
počiva	v	Božjem	miru,	smo	mu	želeli	pri	sveti	maši	v	
cerkvi	Sv.	Vida	in	tudi	na	pokopališču	Kalvarija.

Lep	misijonski	pozdrav	vsem	bralcem	te	rubrike!
Marica Lavriša

misijonski pomenki

vila	30	let	stari	zakon	o	enem	otroku	in	spodbuja	dobro	
stoječe	poročence,	naj	imajo	po	dva	otroka.	Cilj	kam
panje	je	obramba	pred	staranjem	prebivlastva	in	pred	
pomanjkanjem	delavcev,	saj	je	ogroženo	izplačevanje	
pokojnin	upokojencem.	Agencija Misna.

PAKISTAN
terorizem z otroci–samomorilci
Islamabad,	29.	julija	2009	–	Pakistanski	vojaki	so	se	

ob	borbah	z	muslimanskimi	teroristi	v	dolini	Swat	na	
severu	države	znašli	pred	pojavom	neslutenega	nasilja,	
ki	je	pretresel	javnost:	talibani	so	ugrabili	več	kot	200	

otrok	starih	8	do	13	let	in	jih	prevzgojili	v	“otrokeka
mikaze”,	samomorilske	teroriste,	ki	so	jih	hoteli	poslati	
proti	civilistom.	»Otroke	so	podvrgli	pranju	možganov,	
tako	da	 so	 izjavili,	 da	 so	pripravljeni	pobiti	 lastne	
starše,«	 je	povedal	 vir	 v	pakistanski	 vojski.	 »Talibani	
so	jim	dopovedali,	da	je	pakistanska	vojska	sovražnik	
islama.«	Zdaj	ti	otroci	potrebujejo	počasno	psihološko	
rehabilitaijo	in	stalno	pomoč,	da	bodo	pridobili	nazaj	
svoje	otroštvo.	Sicer	je	novačenje	otrokvojakov	precej	
razširjeno	po	svetu,	toda	vzgajati	jih	za	samomorilske	
teroriste	kaže	slepo	nasilje	pakistanskih	talibanov,	ki	
brez	obzira	pogazijo	vsako	načelo	človekovega	dosto
janstva.	Agencija Fides.
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Zdaj pa kar h komentarjem te predsednikove “modrosti”, ki bi bobu rada rekla drugače kot bob, še raje ga pa sploh ne bi 

slišala. Nekateri komentarji so krajši, drugi daljši, vsi pa vredni objave, saj tudi imena njihovih avtorjev nekaj pomenijo. Prvi je na 
vrsti Lenart Rihar, odgovorni urednik revije Tretji dan.

Povojni poboji so, kot kaže, skalili tudi doslej zgledne odnose 
med Slovenijo in Vatikanom. Predsednik republike Danilo Türk je 
apostolskemu nunciju msgr. Santosu Abrilu y Castellu, ki je tudi 
najvišji diplomatski predstavnik Vatikana v Sloveniji, v sredini 
radijski oddaji Studio ob sedemnajstih očital zgodovinsko pri-
stranost in vmešavanje v slovenske notranje zadeve. Oboje naj 
bi zagrešil v svoji pridigi na 20. spravni slovesnosti v Kočevskem 
rogu 6. junija letos, dan pred evropskimi volitvami.

Predsednik Slovenije je nuncijevo pridigo ocenil »kot nepri-
merno za diplomatskega predstavnika Vatikana«, potem ko 
je voditeljica oddaje navedla dva nuncijeva poudarka – da so 
se »v Kočevskem rogu v imenu neke ideologije zgodili zločini, 
ki jih nobena ideologija ne more upravičiti«, in »da se ti zločini 
poskušajo prikriti in zanikati«. (Nuncij je govoril v preteklem 
času,  da zmagovalci »niso samo ubijali, ampak so svoje zločin-
sko početje poskušali tudi prikriti in zanikati«.)

»Verjamem,« je nadaljeval Türk, »da bi nuncij moral biti 
bolj občutljiv do naše zgodovine, kajti v njegovi pridigi je bila 
povedana neka pomembna resnica, vendar ne vsa resnica,« 
omejevanje razlag na ideološke vidike pa po Türkovih besedah 

ni dobro. »Diplomatski predstavniki bi morali bolj paziti, kaj 
povedo,« je Türk podučil msgr. Castella, kajti »tudi pridiga je 
javni nastop in tudi tu bi moral bolj paziti, da se ne vmešava 
v notranje zadeve Slovenije«. Povojni poboji so, je še opozoril 
Türk, v Sloveniji politično občutljiva tema, kjer bo treba doseči 
višjo raven zagotavljanja polne zgodovinske resnice. »To pa 
lahko dosežemo samo s pomočjo resnega zgodovinopisja, ne 
z javnimi govori, ki so tudi neke vrste poenostavljanje,« je v zvezi 
s sporno nuncijevo pridigo še povedal predsednik Türk.

Po nekaterih naših informacijah so se z nuncijevo pridigo 
ukvarjali tudi na zunanjem ministrstvu, vendar so ocenili, da ni 
v njej nič takega, kar bi zahtevalo njihovo posredovanje. V kabi-
netu predsednika Türka so včeraj zanikali, da bi tovrstna pobuda 
na MZZ prišla z njihove strani. Našo prošnjo, da predsednik 
pojasni, kaj natanko ga je zmotilo v nuncijevem govoru, pa so 
zavrnili, rekoč, da gre za javno diplomatsko komunikacijo, zato 
dodatna pojasnjevanja izrečenega ne bi bila primerna. V apo-
stolski nunciaturi Slovenije so nam povedali, da nuncij Türkovih 
očitkov ne bo komentiral.

Predsednik Türk je na radiu, kritiziral nuncijevo pridigo in ves njegov nastop. O tem je poročal Dnevnik 25. junija:

mesecu maju 1945, pobiti na ozemlju današnje Slovenije.
2) Gre za strašen zločin, ki so ga zmagovalci zakrivili nad 

premaganci, bratje nad brati, v imenu ideologije sovraštva, 
v imenu komunizma in razrednega boja. S tem zločinom so 
prekršili Božje zapovedi, človeške zakone in vse civilizacijske 
norme. Pobijali so ujete in neoborožene vojake, druge ujetnike 
in tudi civiliste, žene in dekleta, in celo otroke.

Brez usmiljenja in brez sočutja so sledili sovraštvu in sle-
pemu maščevanju. Še več. Niso samo ubijali, ampak so svoje 
zločinsko početje poskušali tudi prikriti in zanikati. Žalujočim 
materam in očetom, bratom in sestram so lagali, da ne vedo, 
kje so njihovi dragi, kasneje pa so njihova imena izbrisali in 
onemogočili žalovanje za njimi. Zato govorimo o zamolčanih 
žrtvah revolucije in bratomorne vojne. Svojci 45 let niste mogli 
obiskati krajev, kjer so bili vaši sorodniki pobiti in še danes ne 
veste, kje natančno počivajo njihovi posmrtni ostanki.

3) Šele 8. avgusta 1990 (pravilno: 8. julija 1990) je lahko 
bila na tem svetem kraju prvič sveta maša in simbolni pokop 
žrtev, ki jo je opravil tedanji ljubljanski nadškof in metropolit 
monsinjor Alojzij Šuštar. Tedaj se je lahko začela tudi sprava 
slovenskega naroda. Letos smo se na tem mestu zbrali že dvaj-
setič. Veliko stvari se je v tem času spremenilo in uredilo na 
bolje, vendar še zdaleč ne vse.

V letošnjem letu je bilo odkrito in odprto grobišče v rovu Sv. 
Barbara v Hudi jami pri Laškem. Strašna zgodba dobiva novo 
podobo: tisoče mumificiranih trupel žrtev, med njimi tudi žensk 

in otrok. Tudi v tem primeru so storilci poskušali skriti resničnost 
zastrašujočega barbarskega dejanja s tonami železa in cemen-
ta, da zgodovina ne bi zvedela za to tako grozovito nasilje nad 
najbolj osnovnimi človeškimi pravicami. Takšno nasilje kliče na 
zagovor vest in čut za človečnost.

4) Še vedno niso znana imena odgovornih, tistih, ki so ta 
strašni zločin ukazali, in tistih, ki so ga izvajali. Človeški sodbi 
so se vse do danes izognili, Božji pa se ne bodo. Delo za spravo 
se nadaljuje, Božja usmiljena ljubezen lajša trpljenje, blaži 
bolečine in prinaša upanje. Naloga Cerkve in vseh kristjanov 
je, da iščemo resnico ter vedno in povsod oznanjamo spravo 
in Božjo ljubezen.

Trdno verujemo, da Bog ljubi vse ljudi, žrtve in tudi njihove 
krvnike, enako tudi potomce enih in drugih. Zelo verjetno je, da 
je bila večina izmed njih sinov Cerkve, krščenih pri istih krstnih 
kamnih. To je tudi teološka vsebina mozaika p. Marka Rupnika 
v tej kapeli Božjega usmiljenja. Na nebeški gostiji se je žrtvam 
pridružil tudi njihov krvnik. Vsem za mizo strežeta Jezus in nje-
gova Mati Marija.

Mi, dragi bratje in sestre, zbrani pred to kapelo smo prišli 
sem zato, da bi se spomnili naših dragih in se znova odločili 
za dobro ter zavrgli zlo; da bi sodbo prepustili Bogu in svoje 
bolečine izročili Kristusu, ki je za vse umrl na križu. Brez sovraštva 
v srcu hočemo moliti za vse; tudi za to, da bi prebudili kesanje in 
spreobrnjenje v tistih, ki so zlo počeli, čeprav je v nas, razumljivo, 
bolečina, ki pa se odpira ljubezni.
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Če premislim, zakaj se mi je zdela nuncijeva pridiga tako 
čista, lepa in pravična, moram poudariti dvoje.

Prvo in glavno: nuncij je na tem svetem kraju govoril o 
nepojmljivem trpljenju pokojnih tako, kakor je edino primerno: 
v kratkih besedah je opisal potek njihovih zadnjih minut in 
njihov odhod v večnost z molitvijo na ustih. Šele ko nam je v 
duhu priklical pred oči – kolikor je to bilo v homiliji mogoče 
– to temeljno stvar, stvar, ki ima v sebi nekaj presežnega, je o 
njej začel teološko razmišljati. Šele potem je govoril o milosti, 
o božjih delih. Resničnosti ni hotel preskočiti, ampak je iz nje 
izhajal. Groze in smrti ni hotel nekoliko “pomanjšati”, ampak 
jo je, takšno, izročil našemu spominu, spomin pa Bogu. To je 
bilo pravično in plemenito. Nič ni poskušal olepševati. Govoril 
je kot pristen človek. Zato so bile tudi njegove teološke misli 
globoke.

Nunciju sem hvaležen, ker je s svojo pridigo pokazal tudi 

kot državnik in diplomat, da je Kočevski rog – tako kakor Rab, 
Auschwitz ali Katyn – mesto, kjer ni prostora za politikantstvo. 
Našim vladajočim politikom je povedal, česar sami ne vedo: da 
so to sveti kraji, kjer ni prostora za trgovanje z resnico. Pokazal 
jim je, da nad politiko stoji še marsikaj: najprej stojijo osnovne 
civilizacijske norme.

Druga stvar je nekoliko manj pomembna, toda vendar. Ker 
nuncij ni slovenskega rodu, nas je, seveda, nagovarjal v drugi 
osebi množine: govoril je o moriščih »na skrivnih krajih po vsej 
vaši domovini«, »svojci niste mogli obiskati teh krajev«, »še 
danes ne veste, kje natančno počivajo …« Ko sem poslušal te 
formulacije, ki so implicitno izražale nuncijevo ne-slovenstvo, 
sem imel blagodejen občutek: to, za kar na Rogu gre, je dobilo 
bolj objektivno obliko, ker je govoril nekdo, ki ni izmed nas. Roga 
torej ne vidimo tako samo tisti, ki romamo k breznu Pod Krenom, 
ampak je bilo v tistih zaimkih v drugi osebi množine implicirano 

Naslednji je na vrsti dr. Matija Ogrin, znanstveni sodelavec Znanstvenoraziskovalenga centra Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti (ZRC SAZU):

Govor apostolskega nuncija v Kočevskem rogu o najtemnej-
šem času slovenske zgodovine se je iztekel v misel, da je naša 
prihodnost v civilizaciji ljubezni. Civilizacija ljubezni je veliko 
veliko več kot politični in kulturni program: utemeljena je na 
resnični, zgodovinski človeški osebi, konkretno na njeni težko 
opisljivi bolečini zaradi fizičnega in kulturnega holocida, 
bolečini, ki se zmore odpirati za odpuščanje in tako premaguje 
sovraštvo ter ustvarja prostor za drugega. A prav zato ni in ne 
more biti zasebna stvar: uresničuje se samo v skupnosti držav-
ljanov (kar pomeni lat. beseda civitas), je vzdušje, v katerem 
se skupnost ohranja in raste.

Kako je lahko predsednik Türk očital tem besedam pomanj-

kanje občutljivosti? Ravno to in ravno on? Bržkone prav zaradi 
njihove dejanske občutljivosti, saj že dolgo časa govori jezik, ki 
je negativ resničnosti. Če ne bi bilo tako, bi se na svojo trditev, 
da polno resnico lahko doseže samo resno zgodovinopisje, 
spomnil tudi, kadar npr. “mašuje”« pred oltarjem revolucije v 
Dražgošah. Če ne bi bilo tako, ne bi kazal tolikšne neobčutljivosti 
za rezultate komunističnega družbenega inženiringa in tolikšne 
ustvarjalnosti pri zaničevanju žrtev ali pri razglašanju Gregorja 
Golobiča za nekakšnega moralnega heroja.

Ali ni to jezik nenehnega upora proti realnosti, nad katerim 
se navdušuje neki mladi slovenski režiser, jezik, v katerem 
slovenska družba občuje s strašljivim veseljem?

Naslednji komentar je izpod peresa pesnika in urednika Nove revije dr. Braneta Senegačnika:

Priznam, da me je ob letošnjem Kočevskem rogu ena stvar 
navdajala s kancem negotovosti. Težko je med nami najti ljudi 
z dovolj odprtim srcem, da njihov razum ne plava s tokom, pač 
pa skuša dognati resnico. Tako se mi je oglašal dvom, ali se 
ne bo nekdo, ki ni odraščal in živel v Sloveniji, še toliko teže 
približal skrivnosti Roga. Pa je bila tudi najmanjša skrb odveč. 
Besede apostolskega nuncija so bile jasne, središčne, gotove. 
Tak je bil v pridigi uvodni niz zgodovinskih dejstev, tak je bil 
njen “človeško-civilizacijski” del in tako je bila razvita tudi njena 
osrednja teološka misel. Imel sem občutek, da, roški romar, po-
slušam svobodnega moža, ki ve, kaj je prav in kaj ni, ki ima širok 
razgled, ki pozna svet in človeka. Dobro mi je delo.

Homilija je pokazala, kako so stvari preproste, če so očišče-
ne ideološkega balasta in vseh drugih kvarnih učinkov, ki so nam 
jih vsem prizadejala povojna desetletja. Preprostost sicer ne 
jemlje neznosne teže tistemu času, z vsakim brezkompromisnim 
izrekanjem resnice pa mu, tako sem čutil ob pridigi, odvzamemo 
nekaj prekletstva.

Ko me je v naslednjih dneh takole prevevala hvaležnost do 
apostolskega nuncija, dobim v e-nabiralnik dopisovanje med 
mladimi, ki so izražali zgroženost nad predsednikom Türkom. 
Pogledam, za kaj gre, in če bi ne bil od ljudi predsednikove baže 
vajen pravzaprav česarkoli, ne bi mogel verjeti, da se vtika v 
roško pridigo! Pri tem svojem prozornem krpanju revolucionar-
nih pridobitev mirno tvega diplomatski škandal in se smeje v brk 
še toplemu napredku Evrope glede odnosa do totalitarizmov.

Kočevski rog je s svojo presežno vsebino univerzalen, saj 
lahko o njem iz iste človečnosti spregovori tako Španec kot 
Slovenec. Je kot skrivnostna roka, ki premnogim, posebej pa 
ljudem na odgovornih mestih piše: »Mené, mené, tekél, upar-
sín« (Dan 5,25). V naši domovini nimamo tehtnice, ki bi bolj 
neizprosno podpisala padec na izpitu. Tri diagnoze postavlja 
padlim: 1. nevednost, 2. nekakšno čredno etično poroznost 
ali 3. pokvarjenost.

Prva točka, žal, ni problem našega Belšacarja, niti druga 
verjetno ne odločujoče …
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Spoštovani g. predsednik,
ob vaši izvolitvi za predsednika Republike Slovenije smo 

verjeli, da boste predsednik vseh Slovencev in da boste kot “oče 
naroda” prisluhnili vsem našim problemom. Že kmalu pa se je 
pokazalo, da gledate na svoje podanike samo z enim očesom, 
z drugim pa mižite. Tako so v vašem pogledu nekateri državljani 
osvetljeni, drugi pa zatemnjeni. Na očetovskem izpitu pa ste 
padli, ko ste ob odkritju Barbarinega rova, največjega zločina v 
naši zgodovini, zamahnili z roko, češ, to je drugorazredna tema. 
S tem ste pokazali, da ne veste, kako so množični zločinski 
povojni poboji najbolj usoden narodov problem. Od njegove 
rešitve (sprave) je najbolj odvisna naša prihodnost. Nekaj 
časa je morda njihovo zamolčevanje komunističnim oblastem 
koristilo, danes pa, ko o njih vemo vse več, pa vse bolj zahtevajo 
priznanje krivcev in narodno spravo.

Na letošnji spominski slovesnosti v Kočevskem rogu, ki jo 
vsako leto priredita Nova slovenska zaveza in župnijski urad 
Kočevje brez vidnejše prisotnosti in pomoči “države” (izjema 

je venec, ki ga na tiho prinese častni vod Slovenske vojske), je 
sveto mašo daroval apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos 
Abril y Castelló. V svoji pridigi je kot dober poznavalec slovenskih 
razmer spregovoril tudi o povojnih pobojih. Dejal je, da so se 
v imenu ideologije zgodili zločini, ki jih nobena ideologija ne 
more opravičiti.

Nuncijeve besede so vas prizadele. Ne kot varuha vam 
zaupanega slovenskega naroda, ampak kot varuha lažnih pri-
dobitev, temelječih na zamolčanih zločinih. Po vašem mnenju 
bi moral biti gost do naše zgodovine bolj občutljiv, pridiga pa je 
neprimerna za diplomatskega predstavnika Vatikana.

Gospod predsednik, pišemo vam v velikem upanju, da si 
bomo Slovenci v ne tako daljni prihodnosti podali roke. K temu 
naj prispeva tudi Izjava Evropskega parlamenta – Evropska za-
vest in totalitarizem. Prosimo vas, da pisma ne sprejmete kot 
razdvajanje, ampak kot vzpodbudo, da bi dan sprave čim prej 
postal naš skupni praznik.

Profesor sodne medicine na ljubljanski univerzi dr. Jože Balažic je v imenu društva Slovenski katoliški izobraženci na predsed-
nika Türka naslovil naslednje odprto pismo:

V nedavnem intervjuju je predsednik republike dr. Danilo 
Türk komentiral pridigo nuncija na spominski slovesnosti v Ko-
čevskem rogu. Zmotila ga je trditev, da so tam zakrivili zločin »v 
imenu ideologije sovraštva, v imenu komunizma in razrednega 
boja«, s čimer so prekršili božje zapovedi, človeške zakone in 
vse civilizacijske norme.

Predsednik je označil pridigo kot javni nastop in vmešavanje 
Vatikana »v notranje zadeve Slovenije«. Za običajne neverne 
ljudi so maše verski obredi in se vanje ne vtikajo. So notranja 
zadeva verskih skupnosti. Nunciju daje možnost za opravljanje 
verskega obreda njegovo duhovništvo, ne diplomatski položaj. 
Gospod predsednik se je v konkretnem primeru spustil na raven 
nemškega kanclerja Bismarcka, ki je z znamenitim “kancelpara-
grafom” omejeval svobodo pridiganja. To je ena najbolj grobih 
oblik kulturnega boja.

Spominjamo se povojnih let, ko so oblasti v vsakem ver-
skem obredu videle politično manifestacijo in jih omejevali. V 
spominu mi je ostal stavek: »Vsaka spovednica je ‘javka’«. Ali 
bo v dopolnjeni slovenski ustavi določilo, kaj smejo govoriti pri 
verskih obredih?

»V njegovi pridigi je bila povedana pomembna resnica, ne pa 
vsa resnica.« Pridiga ni zgodovinsko predavanje, predvsem pa 
je vprašljiva sintagma »vsa resnica«. Je v njeni posesti gospod 
predsednik? Zakaj je ne pove? Katero “resno zgodovinopisje” 

mu jo bo pomagalo oblikovati? Tisto, ki je desetletja trdilo, da 
pobojev sploh ni bilo? Tisto, ki trdi, da je šlo v primeru povojnih 
pobojev za primere vsega obžalovanja vrednega, vendar razum-
ljivega maščevanja? Pri nas je pobijala vrhunsko organizirana 
državna služba na podlagi temeljitih predhodnih priprav. Včasih 
so “elito” zgodovinopisja predstavljali marksistični zgodovinarji, 
ki so se v skladu s tranzicijo preimenovali v (za)resne. Tudi te 
bo izbirala in določala oblast, ne stroka. Koliko več bi prispeval 
predsednik države k pomiritvi in odpravi “političnosti” povojnih 
pobojev, če bi se dogovoril z ljudmi, ki jih s svojimi izjavami ščiti, 
da morajo tisti, ki kaj vedo, vse povedati. Še sedaj jih je strah. 
Ve se, kdo jim lahko da “odvezo”.

Predsednik ima z javnimi nastopi težave. Če smo še mislili, 
da se mu je oznaka drugorazrednost za Laško ponesrečila, 
sedaj dvoma ni več. Težko je razumeti, da v petnajstih letih 
mednarodne diplomatske aktivnosti ni doživel toliko laži kot 
v dvoletnem vodenju Slovenije, hkrati pa dajati podporo in 
odpustek ministru, ki so ga ujeli na laži.

Mednarodni ugled Slovenije zaradi prepirov s Hrvaško, kljub 
vsej utemeljenosti slovenskih stališč, ni velik. Z izzivanjem spora 
z Vatikanom, katerega predstavnik je zločin imenoval tako, kot 
ga vidi veliko slovenskih državljanov, si mednarodni položaj 
poslabšujemo. V demokratičnem svetu in evropskem parlamentu 
so zadeve glede totalitarizmov jasne. Če nam je všeč ali ne!

Dr. Stane Granda je priznan in upoštevan zgodovinar. Svojemu komentarju je dal naslov “Kancelparagraf!?”

nekaj več, namreč: četudi nekdo ni Slovenec, Rog ostane Rog 
in govori vsakemu človeku, tako kakor Rab, Auschwitz ali Katyn. 
Z nuncijevo pridigo je slovesnost v Kočevskem rogu prvikrat 
dobila mednarodno razsežnost. Verjetno je naš predsednik, 
zagovornik revolucionarne levice, začutil natanko to – in postal 

je silno vznemirjen. To nam pove, česa se komunistični oblastnik 
dejansko boji.

Toda najbolj pomembno je, da je nuncij govoril po resnici 
– skladno z resničnostjo stvari – in šele na tej osnovi prosil za 
božjo milost.
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Oblast, ki priznava zločin nad človeškim življenjem kot nekaj 
povsem normalnega in sprejemljivega ter ga opravičuje z večno 
krilatico partizanstva in boja proti okupatorju, je sprevržena 
oblast. In takšna oblast potem nima nikakršnih vrednostnih 
meril pri nadaljnjih dejanjih, ki jih izvaja. S priznavanjem zločina 
kot nekaj dopustnega, daje vedeti, da so v družbi dovoljene 
vsakršne anomalije, saj se z opravičevanjem in minimaliziran-
jem zločina niža prag vrednot na lestvici. Zato ni čudno, da se 
današnja vladajoča koalicija, ki je naravna naslednica povojne 
revolucionarne in komunistične oblasti, tako nekritično obnaša 
do ravnanja nekaterih svojih ministrov. Če toleriraš uboj, potem 
lahko še toliko bolj toleriraš prevaro in laž. Zato je potrebno 
vztrajati pri vprašanju resnice, ki je bila leta in leta namenoma 
skrivana, prekrivana in zatajevana … Z njo se je manipuliralo, 
jo prikrojevalo in skušalo za vedno utišati. Zato je še kako 
pomembno, da kot pripadnica mlade generacije politikov, ki 
nisem osebno vpletena v tematiko polpretekle zgodovine, o 

tem odkrito spregovorim in govorim.
Sama se močno zavedam, kako pomembno je to za vse, 

ki jim je ideološko predstavljena resnica za vedno globoko za-
znamovala življenje in zaradi katere so trpeli in še danes trpijo 
velike krivice. Za vse to bi morali posamezniki, med katerimi so 
nekateri še živi, odgovarjati. Nerazumljivo je, da danes oblast 
in njeni najvišji predstavniki sicer obžalujejo povojne poboje, 
obenem pa s še večjo vnemo malikujejo in častijo tistega, 
ki je poboje ukazal. In če že lahko razumemo posameznike, 
ki morajo zaradi svojih krvavih rok ščititi idejo revolucije in 
njena dejanja, pa vsekakor ne morem razumeti tistih mladih, 
ki zaslepljeno častijo človeka, ki je dal pobiti tisoče ljudi. Prav 
mladi so tisti, ki jim je, zaradi čustvene in časovne distance do 
polpreteklih dogodkov, dana možnost in s tem velik privilegij, 
da lahko razmišljajo z lastno glavo in da lahko popolnoma 
neobremenjeno težijo k resnici, predvsem pa k jasni obsodbi 
zločina in zločincev.

Od slovenskih poslancev v Državnem zboru se je oglasila poslanka SDS Eva Irgl:

Bili so časi, ko so po vaških in mestnih cerkvah vohljali 
sodelavci represivnih organov partije in ovajali pridigarje za 
vsako neprimerno besedo. Sledili so hudi povračilni ukrepi, o 
katerih so napisane debele knjige.

Na tisto dobo spominja dogodek pred nekaj dnevi. Predsed-
nik države se je presenetljivo spravil nad mašno pridigo apostol-
skega nuncija v Kočevskem rogu, s tem pa sprožil afero, ki se 
sicer z nekdanjimi dogajanji kaže v drugačni perspektivi, a so 
vendar v jedru iste tendence.

Drugačna je najprej raven vpletenih. Podoba vaškega ova-
duha odseva na samem predsedniku republike, ovadeni pa 
ni kateri koli domači župnik, ampak diplomatski predstavnik 
Svetega sedeža, ki je tudi starešina, prvi med vsemi pripadniki 
tujega diplomatskega zbora v Sloveniji.

Razlika je seveda tudi v tem, da ovadba ni naslovljena na 
sodno ali upravno oblast, ki naj bi izrekala okrutne telesne 
sankcije.

Vendar je v ravnanju predsednika dosti analognega z nek-
danjimi postopki. Državni organ, in to najvišji, ocenjuje cerkveni 
govor in govornika ovadi pred vso slovensko javnostjo. Pridiga 
je bila govorjena pred določeno skupino vernih, mediji so jo 
objavili samo v posnetkih. Predsednik pa je svojo strogo zavr-
nitev, sicer zavito v manj trde besede, razglasil po etru doma in 
po svetu. Nuncija je diskvalificiral osebno, češ da ni občutljiv do 
zgodovine, da ne zna paziti na svoje besede in da se ni sposoben 
izogibati poenostavljanju, torej da nima dovolj intektualne 
širine. Potem pa ga “kaznuje” kot diplomata z označitvijo, da je 
njegovo govorjenje neprimerno za diplomatskega predstavnika, 
ki da se nedopustno vmešava v notranje zadeve Slovenije. Ali 
niso to že tudi razlogi, zaradi katerih bi se lahko odločil, da nun-
cija razglasi za persona non grata in zahteva njegov odpoklic?

Posebej bode v oči predsednikov očitek, da nuncij omejuje 
razlage na ideološke vidike. Povedal je namreč, da so se zločini 
dogajali v imenu komunizma in razrednega boja. Mar to ni res? 
Saj je vendar partija imela vse dogajanje po vojni v absolutni 
oblasti z istim vodstvom in moštvom kot med vojno. Prav vse, 
kar se je dogajalo, je bilo strogo ideološko zasnovano, brez 
kakršnega koli odstopanja. Neizrečeno krutost je mogoče ra-
zlagati samo z upoštevanjem idejnih temeljev komunističnega 
miselnega sistema.

Sicer pa bo predsednika spet treba spomniti na tisto, kar 
je rekel junija 2007 v Rodiku, da je namreč »komunistična 
partija kot ena od organizatoric odpora zlorabila partizanstvo 
za lastno osvojitev oblasti in da je s partizanstvom legitimirala 
nedemokratični politični sistem«. Kaj so te besede pomenile 
drugega kot ugotovitev in zavračanje komunistične ideologizaci-
je partizanstva? Zdaj pa predsednik obsoja očitek o ideoloških 
vidikih povojnih zločinov istega revolucionarnega ustroja. Kateri 
je torej njegov pravi obraz, tisti pred izvolitvijo ali zdajšnji?

Z izjavo proti nunciju, ki se oddaljuje vsaj od običajne diplo-
matske kurtoazije, se je nabolj priljubljeni slovenski politik 
menda še bolj priljubil privržencem, drugi del pa je razžalil in 
s tem pokazal, da njegove občasne besede o spravi nimajo 
teže. Po znanem omalovaževanju povojnih hudodelstev zoper 
človečnost in mednarodno pravo ob odkritju v Hudi Jami, po 
relativiziranju javne laži politika in po drugih izjavah ali nastopih 
se zdaj še bolj utrjuje občutek, da hoče predsednik pokazati 
svojo nedvomno idejno in politično naravnanost, s tem pa, da 
se ne zaveda prevladujočega evropskega duha, ki je navdihnil 
nedavno resolucijo Evropskega parlamenta, in usmerjenosti 
Sveta Evrope ter življenjske pomembnosti pomiritve v razdvo-
jenem narodu.

Ob predsednikovem “podvigu” je orisal njegovo presenetljivo podobo Božidar Fink iz Buenos Airesa:
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Kaj torej reči o predsedniku države, ki tvega diplomatski škandal zato, da bi branil neko preživeto ideologijo, ki ga je spravila 
na položaj, ki ga zaseda. Niti od daleč ne verjamem, da bi bil sposoben storiti to, kar mu v svojem odprtem pismu želi dr. Balažic. 
Toda če si privošči táko predrznost, potem se človek ne čudi, da se je njegova kariera diplomata pri Združenih narodih v New Yorku 
neslavno končala, saj ga je takratni generalni tajnik OZN “dal na čevelj”. V mednarodnih merilih kaj takega pomeni diplomatski 
pogreb. Amerikanci takega “diplomata” kratko in preprosto imenujejo “junk”, odpadek, smeti. Le tega ne razumem, zakaj Slovenci 
končne ne pridemo do tega, da bi jih nehali pobirati in postavljati na tron.

Demokratičnost oblasti se meri tudi po stopnji ločitve med 
državo in zgodovinopisjem. Ker komunizem te ločitve ne pozna, 
ni v njem najteže napovedovati prihodnosti, marveč preteklost. 
Ta se mora prilagajati politiki, zato postanejo heroji čez noč 
izdajalci in končajo ali v grobu ali na Golem otoku. V tem prime-
ru mora zgodovinopisje tako legitimirati in poveličevati režim 
kot kriminalizirati in sramotiti njegove kritike. Nasprotno pa 
je zgodovinopisje v demokraciji “učiteljica življenja”, ki po eni 
strani uči, kdo in kaj smo, po drugi pa, kako živeti iz zapuščine 
prednikov, od njih prevzeti dobro in ne ponavljati hudega. Zato 
demokratični vladarji v nasprotju s totalitarnimi ne določajo, 
kako pisati zgodovino, ampak se od nje tudi sami učijo.

Da levji delež slovenske politike še kar vztraja pri komunistič-
nem vzorcu zgodovinopisja, priča krčevit boj za partijsko podobo 
preteklosti. Kljub vsem Rogom, Teharjem, Petričkom, Hudim 
Jamam idr., ki so jih desetletja prikrivali, recitirajo mantro, kako 
so to le napake in nič več, komunizem pa da si, vzeto v celoti, 
zasluži odlično oceno. To mantro je do absurda pripeljal sam 
predsednik države, ko je ostro obsodil pridigo nuncija pri spo-
minski maši v Kočevskem rogu (v pogovoru za Radio Slovenija v 
sredo, 10. junija) in ga pozval, naj pazi, kaj govori v Sloveniji.

In kaj je zagrešil pridigar v Rogu? Dejal je: »Gre za strašen 
zločin, ki so ga zmagovalci zakrivili nad premaganci, bratje 
nad brati, v imenu ideologije sovraštva, v imenu komunizma in 
razrednega boja. S tem zločinom so prekršili Božje zapovedi, 
človeške zakone in vse civilizacijske norme. Pobijali so ujete 
in neoborožene vojake, druge ujetnike in tudi civiliste, žene in 
dekleta in celo otroke.« Te besede zares zvenijo kot popolnoma 
nesprejemljive in škodljive v ušesih človeka, ki nima pomorov 
več deset tisoč golorokih, sestradanih, ranjenih in bolnih za kaj 
več kakor napako. Zato predsednik sporoča, da take “napake” 
razume in da si storilci zaslužijo še eno priložnost, nikakor pa ni 
sprejemljivo, da bi take “napake” kdo razglašal za zločin.

Čeprav je Türkova razboritost nekaj edinstvenega, pa le ni 
čisti unikat. Tudi komunistični voditelji so dali izgnati zahodne 
diplomate, ki so kakorkoli podpirali oporečnike, ki so se borili za 
človekove pravice in pravno državo. Danes ravnajo tako kitajski 
komunisti, ki svojim potrebam ustrezno cenzurirajo celo sve-
tovni splet (internet). Burmanski, sudanski in podobni diktatorji 
očitajo diplomatom, novinarjem, popotnikom in misijonarjem, 
da vtikajo nos v zadeve, ki jih nič ne brigajo, jim grozijo, omeju-
jejo gibanje, nemalokrat zaprejo in izženejo. Dogodivščine 
Toma Križnarja v Čadu in Sudanu so še živo v spominu! Hočeš 

nočeš se je predsednik naše države s svojim napadom na 
nuncija postavil ob bok kitajskim, burmanskim, sudanskim idr. 
samodržcem, ki tudi določajo, kako se sme pisati zgodovina, 
kako je treba obravnavati komunistične pomore, kaj sme “raja” 
slišati in česa ne, da ne uide z vajeti.

Znano je, da so žrtve v Hudi Jami za Danila Türka “drugoraz-
redna tema”, kar je sam izjavil tako jasno, da vsi popravki le še 
potrjujejo prvotno iskrenost. Ker je nuncij v Rogu dal vedeti, da 
so nedolžne žrtve v resnici “prvorazredna tema”, je moralo to 
močno raniti predsednikovo nečimrnost. Ali že ni dovolj hudo, 
da je Evropski parlament obsodil komunizem in ga postavil ob 
bok nacizmu in fašizmu, zdaj pa si to drzne glasno povedati tuj 
diplomat v Türkovem fevdu samem? A kaj ko zgodovina ne-
sporno kaže, da so totalitarizme s komunizmom vred premagali 
borci za človekove pravice in spoštovanje njegovega dosto-
janstva. S tem so pokazali, da so te pravice višje od vseh meja, 
zidov in cenzur, za katerimi se skrivajo veliki in mali despoti, 
diktatorji in drugi samopašneži. Suverenost in nedotakljivost 
kake države temelji na suverenosti slehernega državljana, zato 
ima sleherni ne le pravico, marveč dolžnost, da opozarja na 
krivice, ki se kjerkoli godijo tako živim kot mrtvim. Tako zahteva 
Splošna deklaracija človekovih pravic in tako zahteva evangelij, 
vrednostni izvir demokracije in tudi EZ: »Ni človek zaradi države, 
ampak država zaradi človeka!«

Vendar pa bi bili naivni, če bi mislili, da se je Türk tokrat 
zapodil v nuncija zgolj zaradi odpora do komunističnih žrtev ali 
Cerkve. Ta napad je bil v resnici politikantska diverzija, s katero 
je poskušal speljati pozornost z zares usodne teme na utečeno 
gonjo proti Cerkvi in “izdajalcem”. Glavna tema, in sicer laž in 
zavajanje ministra Golobiča, pa je bila vendarle preveč usodna, 
da bi se novinarji zapodili za predsednikovo kostjo. Celo na levici 
niso vsi odobravali Golobičevega početja in so pričakovali, da 
se bo ali umaknil sam ali pa ga bo odslovil predsednik vlade. 
Ker je bilo jasno, da sam od sebe ne bo odstopil, bi ga moral 
odstaviti Pahor. To bi zagotovo povzročilo razpad koalicije, ver-
jetno tudi vlade. Predsednik Türk je zato poskušal preusmeriti 
pozornost na idealnega sovražnika še iz komunističnih časov. 
Nuncij predstavlja po eni strani notranjega sovražnika, Cerkev 
in “izdajalce”, po drugi pa zunanjega: Vatikan. Vendar se mu 
račun tokrat ni izšel, bilo je preveč megle, da bi kdo nasedel, je 
pa zdaj tudi zares jasno, da je predsednik del težav te države, 
ne pa del njihovih rešitev.

In naj bo zadnji komentar, ki je zadel (vsaj po mojem mnenju) najbolj na globoko, tisti, ki ga je “v premislek” napisal profesor 
teologije dr. Drago K. Ocvirk in ga označil z naslovom “Vse prej kot napake”:
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P.	Janez	Žurga	OFM	(1885	–	1969)

MOZAIK MOJEGA ŽIVLJENJA
Medvedarske
Gozdovi	Male	in	Velike	Gore	nad	Ribnico	in	Sodra

žico	 so	 znani	po	 raznovrstni	divjačini.	 Ljudje	 v	 teh	
krajih	doživijo	v	gozdovih	marsikaj,	še	več	pa	kmetje	
na	 svojem	polju,	 kjer	 jim	divjačina	uniči	 velik	 del	
pridelka.	Videti	medveda,	jelena,	merjasca	ali	srnjaka	

ni	 nič	 posebnega.	 Bolj	
redko	 je	 videti	mlade	
medvede,	 ker	 jih	med
vedka	varuje.

Kakor	blisk	 je	 šlo	po	
Sodražici:	nedaleč	v	gori	
ima	medvedka	dva	mla
diča;	J.	je	povedal.	V	ne
deljo	popoldne	se	zbere	
nekaj	 starejših	 in	polno	
mladine,	da	gredo	gledat	
mlade	medvedke.	 Tudi	
fotograf	vzame	svojo	škat
lo	s	stojalom,	da	za	trajno	
ohrani	spomin	na	ta	do
godek	poznim	rodovom.

Vesela	radovednost	jih	žene	v	goro.	Že	pridejo	do	
gozda	 in	 J.	 jim	pokaže,	 kje	 ima	medvedka	mladiče.	
Res	so	tu.	Fotograf	postavi	stojalo	z	aparatom,	da	jih	
bo	slikal,	drugi	se	pomikajo	vedno	bliže	k	mladičem.	
Starke	ni	pri	njih.	Kar	zavpije	zadaj	nekdo:	»Medvedka!«	
Vsi	zbeže,	medvedka	drvi	za	njimi,	fotograf	se	spotakne	
in	pade	na	 svoj	 aparat,	medvedka	čez	njega	 in	podi	
druge	nekaj	časa,	nato	se	vrne	k	svojima	mladičema.	
Vsi	so	se	prestrašeni	razbežali,	resne	škode	pa	ni	bilo.	
Radovednost	po	mladih	medvedih	jih	je	minila.	Žal,	da	
potomci	ne	bodo	imeli	medvedkov	slikanih.

Gospodar gozda
Starejši	 ljudje	 se	 še	 spominjajo	male	 hišice	 ob	

cesti	na	Travno	goro	nedaleč	od	Nove	Štifte.	Danes	
je	ni	več.	V	njej	je	prebival	Janez	s	svojo	ženo.	Če	se	
je	res	pisal	Lesar,	se	ne	spominjam	več.	Bil	pa	je	pravi	
lesar	v	vsakem	oziru:	bil	je	gospodar	gozda,	dasi	je	bil	
prepisan	na	druge	gospodarje.	V	obdelovanju	lesa	je	
bil	pravi	mojster.	Kot	pravi	Ribničan	 je	podedoval	
“brihtno	glavo”	in	pridne	roke.	Sam	si	je	sezidal	hišico	
in	jo	pokril	s	slamo.	Kar	je	bilo	v	njej	pohištva,	je	prišlo	
vse	iz	njegove	roke:	od	mize,	postelje,	klopi	in	vsega	
drugega	do	“bridke	martre”	v	kotu.

V	gozdu	je	bil	neomejen	gospodar.	Za	drva	še	vpra
šal	ni.	Teh	je	bilo	toliko,	da	ni	 imel	nikakega	obzira.	
Gozd,	ki	je	segal	tja	doli	do	Bosne,	je	bil	bogat.	Dajal	mu	
je	gobe,	jagode,	borovnice,	jerebike	za	žganje.	Obenem	
je	bil	gozd	prava	shramba	za	meso	vsake	vrste.	Nad	
medveda	in	merjasca	sicer	ni	hodil,	ker	ni	imel	tako	
močnih	zank,	pod	nadzorstvom	 je	pa	 imel	vsa	pota	
srnjakov	in	zajčje	stečine.	Dobro	je	vedel,	kdaj	in	kje	

mora	nastaviti,	da	 se	ne	bodo	 lovci	 z	 logarjem	vred	
spotikali.	Janez	je	imel	rad	mir.	Ne	le	ob	praznikih,	tudi	
med	tednom	se	je	v	njegovi	bajti	večkrat	cvrlo.	Jeseni,	
če	je	bilo	dosti	žira,	so	bili	mastni	polhi	s	krompirjem	
skoro	dnevno	na	mizi.

Za	 zimo	 si	 je	 vedno	napravil	 suhega	 sadja.	Tista	
velika	hruška	drobnica	tam	gori	v	rebri	je	bila	skoro	
vedno	tako	polna,	da	je	bil	preskrbljen	on,	velik	delež	
so	pa	dobili	 tudi	polhi	 in	medvedi.	Že	naroči	 ženi,	
da	naj	preskrbi	dovolj	košar,	ker	popoldne	gresta	po	
drobnice.	Posušene	dajo	dober	prigrizek,	kuhane	pa	
še	sladko	pijačo.	Ko	pride	čas,	se	odpravi	v	goro.	Že	od	
daleč	sliši,	da	se	hruška	trese.	»No,	nisem	mislil,	da	se	
ženi	letos	tako	mudi.	Druga	leta	je	le	mene	čakala,	da	
sem	zlezel	na	drevo.	Skrbna	je.	Le	kam	je	skrila	košare?«	
Tako	govori	Janez	sam	s	seboj.	Ko	stopi	pod	drevo	še	
zakliče:	»Pridna	si,	le	še	potresi.«	Za	odgovor	se	zasliši	
neko	godrnjanje	z	drevesa.	Prestrašen	pogleda	in	vidi,	
kako	se	medved	ravno	spušča	po	deblu.	Janez	jo	po
bere,	kar	so	ga	nesle	noge.

Spotoma	sreča	ženo	s	košarami	ter	ji	pove,	zakaj	je	
zbežal.	»Kar	vrni	se,«	pravi	žena,	»zdaj	medveda	gotovo	
ne	bo	kmalu	pod	hruško.«	Res	 sta	v	miru	napolnila	
posodo,	kar	sta	pa	pustila,	je	bil	bogat	delež	za	polhe	
in	medvede.

Dobro kosilo
Na	Travni	 gori	 kosijo	 seno.	Koscev	 je	 kar	 lepo	

število,	ker	je	košenica	velika.	Košnja	je	trdo	delo	in	
želodec	se	do	kraja	izprazni.	Gospodinje	to	dobro	vedo.	
Zato	pripravijo	tako	obilno	kosilo,	da	mora	ostati,	ko	se	
vsi	najedo,	še	za	kake	tri,	štiri	lačne	dovolj	jedi.

Opoldne	prinese	gospodinja	iz	Gore	težak	jerbas	
na	glavi.	Ustavi	se	pri	poti,	odloži	previdno	jerbas	in	
pogrne	ter	vse	pripravi.	Ker	so	kosci	na	drugem	koncu,	
jih	 gre	klicat.	Nobeden	noče	pokazati,	 da	 je	 lačen,	
zato	se	 le	počasi	 zberejo	 in	odlože	kose	 ter	gredo	z	
gospodinjo.	Pa	glej	ga	 spaka!	Že	od	daleč	 zagledajo	
medveda	pri	pripravljenem	kosilu,	 ki	 so	 se	ga	 tako	
veselili.	Ustavijo	se	in	žalostno	gledajo.	Medvedu	se	ni	
mudilo.	Ko	končno	izprazni	vse	lonce	in	sklede,	jih	še	
do	čistega	poliže	ter	počasi	odhlača	v	goščavo.

Ukradena miniatura
Leta	1905	nas	 je	učil	 v	 šesti	 gimnaziji	 v	Novem	

mestu	profesor	 zgodovine	P.,	mlad	človek,	 zagrizen	
nemčur.	Po	nekih	počitnicah	pove,	da	je	bil	v	Ljubljani	
na	razstavi	tiska.	Med	drugim,	pravi,	so	bile	razstavljene	
tudi	starinske	knjige,	rokopisno	pisane	na	pergament.	
Med	vsemi	je	imela	ena	najlepše	izdelane	iniciale.	Z	ne
sramnimm	in	zvitim	nasmehom	pripoveduje	profesor,	
da	je	najlepšo	izrezal	iz	knjige	“za	spomin”	in	nam	jo	
od	daleč	pokaže.	Velika	je	bila	kakih	6	x	7	cm	in	zelo	
lepa.	Čudno	se	mi	je	zdelo	táko	brezvestno	vedenje	od	



DAROVI



vzgojitelja	mladine	–	profesorja.
Še	na	misel	mi	ni	prišlo,	da	bom	kdaj	videl	 izro

pano	knjigo.	Čez	več	let	sem	pregledoval	v	knjižnici	
frančiškanskega	samostana	v	Ljubljani	stare	rokopisne	
knjige.	V	roke	mi	pride	knjiga	z	najlepšimi	miniaturami	
in	glej,	začetna	črka	je	izrezana	prav	v	isti	velikosti,	ka
kor	nam	jo	je	pred	leti	pokazal	v	šoli	profesor	P.	Tudi	
način	izdelave	je	bil	isti.

Na	tedanjo	razstavo	tiska	je	poslal	tudi	frančiškanski	
samostan	svoje	najdragocenejše	knjige,	med	drugimi	

S tem odlomkom se spomini p. Janeza Žurge končajo.

tudi	to,	ki	so	jim	jo	vrnili	izropano.
Nauk	 za	 prihodnost:	 dragocenosti	 se	 pošlje	 na	

razstavo	 le	 tedaj,	 če	 so	popolnoma	zavarovane	 in	 je	
poškodba	izključena.	Tudi	med	izobraženci	so	ljudje,	
ki	jih	pohlep	premaga.	To	je	bilo	pred	petdesetimi	leti.	
Sedaj	je	podobnih	tatov	več,	ki	ropajo	zlasti	cerkvene	
umetnine.	(Opomba uredništva: Eden od takih tatov 
sedi v letu Gospodovem 2009 kot poslanec v sloven-
skem državnem zboru. Za tatvine po cerkvah je bil 
obsojen in je tudi sedel. Kako je imel p. Janez prav!).

ZA SVETE MAŠE: $120:	J.	Jarc;	$100:	F.	Petrovic,	J.	Vidmar;	$90:	J.	
Dolinar,	F.	Petrich;	$80:	K.	Dreu;	$70:	J.	Jakopic,	A.	Burger,	M.	Muhic,	
F.	Markun;	$60:	S.	Vidmar,	A.	Gorshe;	$50:	F.	Lovsin,	J.	Ivanetic,	M.	
Fabian,	J.	Zore,	I.	Berlec,	W.	Kocinec,	F.	Vavpotic,	M.	Martincic;	$40:	
M.	Holjevac,	A.	Pozelnik,	E.	Bajuk,	J.	Tegel;	$30:	M.	Pecarich,	F.	Petrich,	
M.	Skubitz,	V.	Guvo,	L.	Zupancic,	A.	Cebular,	M.	Tiedmann,	J.	Cepon,	
M.	Kosir,	J.	Zalar,	V.	Kaplan,	M.	Novak,	H.	Smolej;	$28:	J.	Nosan;	$25:	
dr.	E.	Gobec;	$20:	M.	Cendol,	I.	Kosir,	M.	Strancar,	I.	Hirschegger,	M.	
Drobnic,	F.	Gaser,	M.	Kosir,	J.	Samsa,	M.	Stepec,	A.	Vogel,	C.	Leskovar,	
F.	Plut,	U.	Cowley,	F.	Markosek,	M.	Vagrin,	A.	Maslac,	M.	Stefancic,	
J.	Vinkler,	M.	Stropnik,	K.	Arko;	$14:	I.	Zakrajsek;	$10:	J.	Jurkovic,	
M.	Celestina,	M.	Ovsenik,	F.	Rot,	M.	Simrayh,	P.	Knaus,	M.	Ferkul,	L.	

Mursec,	J.	Smole,	J.	Lomshek,	J.	Smole,	H.	Klesin,	B.	Markun,	H.	Ray
ment,	A.	Bucik,	P.	Intihar,	T.	Krampac,	J.	Majcan,	J.	Kaluza,	T.	Zitnik,	
A.	Oblak,	V.	Skof.

ZA CERKEV: $100:	dr.	V.	Mersol;	$50:	C.	Markosek,	P.	Intihar;	
$40:	M.	Simcic,	V.	Lavrisa;	$30:	M.	Rems;	$25:	J.	Jarc;	$20:	I.	Haupt
man,	S.	Kodrin,	I.	Hirschegger,	A.	Petrich,	M.	Turk,	M.	Vrhovnik,	J.	
Dolinar,	J.	Smole,	D.	Chemas,	F.	Markosek,	J.	Vidmar,	V.	Vavpotic,	M.	
Vagrin,	J.	Cepon,	J.	Zalar;	$15:	Z.	Likozar;	$10:	A.	Remec,	K.	Dreu,	
J.	Ivanetic,	R.	Pintar,	M.	Rigler,	P.	Knaus,	A.	Debevc,	S.	Medved,	A.	
Burger,	M.	Klemenc,	J.	Lomshek,	H.	Klesin,	M.	Tiedmann,	I.	Dimnik,	
I.	Sparovec,	V.	Skof;	$6:	J.	Nosan;	$5:	M.	Celestina,	F.	Petrich,	F.	Plut,	
V	Zupancic,	L.	Kolman.

neverjetna številka
Septembra	1928	je	bila	v	listu	Bogoljub	objavljena	

naslednja	 zanimivost:	 »Zadnje	 dni	 je	 bilo	 po	 vseh	
katoliških	župnijah	na	Irskem	posvečenih	181	bogo
slovcev	za	mašnike.	Samo	v	enem	mestu	(Maynooth)	
je	bilo	61	novomašnikov.«

v zaporu vsak 31. odrasel 
Američan

Raziskovalni	 center	Pew	 je	objavil	 raziskavo,	 ki	
ugotavlja,	da	je	leta	2007	v	ameriških	zaporih	prebivalo	
skupaj	7,3	milijona	ljudi,	kar	pomeni	vsak	31.	odrasel	
prebivalec	ZDA.

ZDA	 imajo	 le	 pet	 odstotkov	 vsega	 svetovnega	
prebivalstva,	 vendar	pa	 imajo	kar	25	odstotkov	vse	
svetovne	 zaporniške	populacije.	 Leta	 1982	 je	 bilo	
bolje,	saj	je	bilo	v	zaporih	le	2,2	milijona	prebivalcev	
ZDA,	kar	je	vsak	77.	prebivalec	ZDA.	Ameriške	zvezne	
države	so	za	zapore	leta	2007	porabile	51,7	milijarde	
dolarjev,	povprečno	pa	zapornik	stane	29.000	dolarjev	
na	leto.

Štirikrat	 več	možnosti,	 da	 jih	bodo	 zaprli,	 imajo	
temnopolti	Američani,	pri	 čemer	 je	vsak	11.	odrasli	
temnopolti	Američan	zapornik.	To	je	kar	9,2	odstotka	
vseh	 temnopoltih	odraslih	moških	v	ZDA.	Med	be
limi	 odraslimi	moškimi	 je	 v	 zaporu	 vsak	45.,	med	
Latinoameričani	pa	vsak	27.

Med	 zveznimi	državami	 so	 velike	 razlike,	 saj	 je	
na	primer	v	Georgiji	vsak	13.	prebivalec	v	zaporu,	v	

državi	New	Hampshire	pa	 le	vsak	88.	Na	splošno	 je	
več	 zapornikov	na	 jugu	ZDA,	manj	pa	na	podeželju	
ameriškega	 severovzhoda.	Na	 jugu	 radi	 sprejemajo	
stroge	zakone	 in	visoke	zaporne	kazni	 tudi	 za	manj	
resne	kršitve	zakona.

Z	veliko	krizo	 se	ubada	 tudi	Kalifornija,	 ki	 je	od	
zveznih	 sodišč	 dobila	 priporočilo,	 da	mora	 za	 40	
odstotkov	 zmanjšati	 zaporniško	 populacijo,	 ker	 s	
prenapolnjenimi	 zapori	 krši	 ustavne	pravice	 ljudi.	
To	bi	 sicer	 pomenilo	 izpustiti	 na	prostost	 58.000	
zapornikov.	Na	pogojni	prostosti	je	bilo	leta	2007	5,1	
milijona	Američanov,	kar	je	trikrat	več	kot	leta	1982.	
To	je	sicer	stroškovno	učinkovito,	saj	na	primer	vsak	
zapornik,	ki	je	pogojno	izpuščen,	stane	na	leto	le	do	
2750	dolarjev.

trgovanje z organi cveti
Trgovina	 z	organi	usmrčenih	kriminalcev	na	Ki

tajskem	je	v	zadnjih	letih	dobesedno	zacvetela.	Mnogi	
varuhi	človekovih	pravic	jo	vidijo	celo	kot	glavni	razlog	
za	to,	da	Kitajci	ne	ukinejo	smrtne	kazni.	Kljub	temu	da	
od	skoraj	dveh	milijonov	Kitajcev,	ki	čakajo	na	organe,	
slednje	prejme	le	deset	odstotkov,	narašča	število	tujih	
državljanov,	ki	pridejo	po	organe	prav	na	Kitajsko.	V	
preteklih	treh	letih	je	tako	za	organe	zaprosilo	3.000	
Korejcev.	Transplantacije	 se	odvijajo	 v	bolnišnicah	
vzhodnokitajske	prestolnice	Šanghaj	in	pristaniškega	
mesta	Tjanjin.	Cene	za	transplantacijo	pa	se	gibljejo	
med	33.000	in	127.000	evrov.

saj ni res! … pa je!



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

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

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2009

NAŠI RAJNI:
ANGELA POSEGA,	Berwyn,	IL
JOHN JEVNIKAR,	London,	ON,	Canada
SONJA KREGAR,	Jackson	Hts,	NY

Društvo	Sv.	Ane	#170	KSKJ	vas	vabi	na	naše	dobro
delno	kosilo	v nedeljo, 13. septembra 2009.	Letos	
je	dobiček	namenjen	reviji	Ave	Maria,	ki	je	najstarejša	
slovenska	katoliška	publikacija	v	Združenih	državah.	
Ave	Maria	izhaja	mesečno	in	obvešča	Slovence	po	svetu	
o	naši	kulturi	 in	zgodovini.	Skrbi	tudi	za	obvestila	o	
slovenskih	dogodkih	v	chicaški	okolici.

Kosilo	bo	v	véliki	dvorani	Slovenskega	Kulturnega	
Centra	ob	1	popoldne.	Bo	tudi	50/50	žrebanje.

Če	želite	podpreti	 to	važno	stvar,	pa	se	kosila	ne	
morete	udeležiti,	 lahko	 svoj	 prispevek	pošljete	na	
naslov:

St. Anne’s #170
C/o Barbara Krampac
127 Glengarry Drive
Unit 208
Bloomingdale, IL 60108

VABILO DRUŠTVA SV. ANE

V	spomin	p.	Vendelina	$50:	F.	Sega.
ZA SAMOSTAN: $100:	dr.	V.	Mersol;	$50:	C.	Markosek,	P.	Jako

pec;	$40:	I.	Pretnar,	F.	Opeka,	E.	Modic;	$30:	M.	Turk,	M.	Mavec,	M.	
Rems,	S.	Vidmar,	V.	Guvo,	P.	Intihar;	$20:	I.	Hauptman,	M.	Strancar,	
J.	Ivanetic,	M.	Vrhovnik,	K.	Zorjan,	J.	Dolinar,	F.	Markosek,	J.	Vidmar,	
F.	Vavpotic,	F.	Markun;	$15:	Z.	Likozar;	$10:	S.	Ferkul,	P.	Knaus,	J.	
Hocevar,	A.	Debevc,	A.	Mikec,	J.	Lomshek,	H.	Klesin,	J.	Zalar;	$5:	V.	
Zupancic;	$4:	M.	Tiedmann.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30:	SWU	#2;	$10:	A.	Vogel;	
$7:	M.	Celestina;	$5:	A.	Debevc;

ZA LUČKE: $10:	K.	Dreu,	I.	Hirschegger,	V.	Kaplan;	$9:	R.	Safos
nik,	J.	Nosan;	$6:	A.	Vogel,	M.	Holjevac,	M.	Tiedmann,	F.	Vavpotic;	
$5:	J.	Ivanetic,	A.	Debevc,	J.	Jakopic,	A.	Pozelnik,	M.	Vagrin,	R.	Vucko,	
H.	Smolej;	$3:	M.	Celestina,	M.	Stefancic,	J.	Vinkler,	J.	Cepon;	$2:	T.	
Pucko;	$1.50:	J.	Dolinar,	J.	Lomshek,	T.	Zitnik;	$1:	J.	Jurkovic.

ZA MISIJONE: $400:	dr.	V.	Mersol;	$50:	J.	Jakopic;	$47:	L.	Zu
pancic;	$30:	J.	Dolinar;	$25:	M.	Muhic,	J.	Jarc;	$20:	I.	Hirschegger,	
M.	Turk,	I.	Berlec,	S.	Vidmar,	V.	Lipovec;	$10:	Z.	Likozar,	M.	Rigler,	K.	
Zorjan,	A.	Vogel;	$5:	A.	Debevc.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $75:	M.	Muhic;	$30:	I.	Hauptman,	M.	
Rems;	$20:	T.	Glavac,	J.	Dolinar,	I.	Berlec,	F.	Markun;	$15:	Z.	Likozar;	
$10:	K.	Dreu,	I.	Hirschegger,	P.	Knaus,	S.	Medved,	S.	Vlasic,	R.	Vucko,	
J.	Nosan;	$5:	A.	Debevc;	$4:	A.	Vogel.

DAR LISTU AM: $270:	M.	Pecarich;	$200:	A.	Mavec;	$100:	R.	
Knez,	M.	Stropnik;	$90:	A.	Babnik,	J.	Gerzel;	$80:	N.	GuardiaNovak;	

$70:	F.	Cepon;	$60:	S.	Mrva;	$50:	dr.	F.	Puc,	M.	Hozjan,	F.	Markosek,	
M.	Muhic;	$47:	L.	Zupancic;	$40:	K.	Zorjan,	M.	Taucher,	M.	Stepec,	F.	
Krnicar;	$30:	M.	Cigan,	V.	Lavrisa,	J.	Jarc;	$25:	dr.	E.	Gobec,	E.	Jursic;	
$20:	I.	Hauptman,	Z.	Zakrajsek,	M.	Turk,	A.	Bolha,	A.	Vogel,	A.	Vegel,	
U.	Cowley,	J.	Vidmar,	M.	Stefancic,	E.	Bajuk,	F.	Markun,	J.	Zalar,	P.	
Jakopec;	$15:	Z.	Likozar,	J.	Ivanetic,	J.	Kuk;	$14:	W.	Kocinec;	$11:	R.	
Safosnik;	$10:	S.	Kodrin,	I.	Kosir,	V.	Tominec,	I.	Hirschegger,	I.	Flor
jancic,	A.	Petrich,	J.	Kaluza,	M.	Rigler,	M.	Fabian,	P.	Knaus,	A.	Debevc,	
K.	Dovnik,	M.	Skubitz,	A.	Burger,	M.	Klemenc,	F.	Ritlop,	I.	Buh,	A.	
Cebular,	H.	Klesin,	M.	Tiedman,	F.	Vavpotic,	V.	Kaplan,	S.	Oven,	P.	
Intihar,	F.	Picman,	M.	Kramar,	T.	Pristov,	N.	Lodewyck,	L.	Kolman,	S.	
Vuksinic;	$7:	J.	Jurkovic;	$5:	S.	Medved,	I.	Sparovec,	V.	Zupancic,	N.	
Music,	H.	Smolej;	$1:	S.	Ferkul;	$5:	M.	Celestina;

V	spomin	p.	Vendelina	$100:	K.	Arko;	$10:	D.	Strmsek.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!




