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Cerkev sv. nadangela Mihaela v Peških Kandršah (naslovna slika) je podružnica župnije Peče, izhaja pa iz pražupnije 
Moravče. Na tem kraju je cerkev omenjena že leta 1526, sedanja pa je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja. Od glavne 
ceste, ki povezuje Moravče z Izlakami in Zagorjem je umaknjena kak kilometer in pol na sever. Je ena izmed tistih mnogih 
podružničnih cerkva na Slovenskem, ki so odraz vere naših prednikov: tudi manjša naselja so želela poleg svojih domov 
imeti v svoji sredi tudi Božjo hišo, kjer se je vsaj občasno obhajala najsvetejša daritev. Za razliko od mnogih drugih narodov 
so slovenske cerkve in cerkvice (razen redkih izjem) postavili preprosti ljudje, ne kaki bogataši ali graščaki. Zato so imeli 
do njih vedno odgovoren odnos ter so skrbeli in še danes skrbijo za njihovo lepoto in vzdrževanje. Slogovno so običajno 
čisto preproste in prav zaradi tega ljudem toliko bolj domače. Zanimiv je podatek, da je bilo ob osamosvojitvi leta 1991 v 
Sloveniji 2.887 cerkva (vštete so vse: župnijske, podružnice in samostanske), se je pa od takrat število nekoliko povečalo, 
saj je bilo zgrajenih nekaj novih.

Cel mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, zato že v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (4.) in god 
rožnovenske Matere Božje (7.). Po slovenskem izročilu sta še dve nedelji v oktobru posvečeni posebnim namenom. Misijonska 
nedelja (18.) nas spominja na obveznosti, ki jih ima vsak kristjan za oznanjevanje veselega oznanila tistim, ki ga še niso 
bili deležni. Žegnanjska nedelja (25.) je spomin posvečenja vseh cerkva na slovenskem področju. To praznovanje je bilo 
uvedeno še v Avstriji, ker je do takrat vsaka cerkev praznovala obletnico posvečenja zase, pa je pri shodih prišlo do zlorab 
in pretepov. Poleg tega omenimo še nekaj godov: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta 
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki bi se jim morali priporočati vsak dan; redovni ustanovitelj frančiškanov, minoritov, 
kapucinov, klaris in svetnega Tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); duhovnik Janez 
Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Danijel in tovariši (10.); škof Maksimilijan Celjski (12.); karmeličanka 
in cerkvena učiteljica Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega Marjeta Marija Alacoque (16.); 
apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter 
kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 
20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret 
(24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.)
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UREDNIK VAM
Z	medenim piknikom	30.	avgusta	smo	zaklju

čili	 uradno	 romarsko	 sezono	 v	 Lemontu,	 kar	 pa	
ne	pomeni,	da	se	ne	bi	več	mogli	zbirati	na	hribu.	
Posebno	 balinarji	 navadno	 potegnejo	 globoko	 v	
jesen,	pa	tudi	nekateri	zasebni	pikniki	se	še	zvrstijo,	
ko	je	uradne	sezone	konec,	če	le	vreme	dopušča.	
Za	medeni	piknik	nam	je	letos	vreme	šlo	zares	na	
roko:	lep,	sončen	dan,	pa	brez	kake	hude	vročine.	
Tudi	obisk	je	bil	kar	lep.	Seveda	je	bilo	tudi	običajno	
žrebanje	srečk,	ki	ste	jih	poslali	v	juliju	in	avgustu.	
“Sreča”	je	naklonila	naslednje	dobitke:	$500:	Anto
nija Burger,	Floral	Park,	NY;	$250:	M/M Ivan Buh,	
Bridgeview,	 IL;	 $100:	 Drago Velkavrh,	 Darien,	
IL;	 $100:	 Nežka Guardia,	 Zephyrhills,	 FL;	 $100:	
J. M. Dolinar,	 Imperial,	PA;	$50:	Lidija Goršič,	
Elmhurst,	 IL;	 $50:	 Mimi Stefančič,	 Willoughby	
Hills,	OH;	$50:	dr. Antonija Rozman,	Crest	Hill,	
IL;	$50:	Ivana Hirschegger,	Cleveland,	OH;	$50:	
Margaret Rems,	Joliet,	IL.

Glavno	zaslugo,	da	je	medeni	piknik	kar	dobro	
uspel,	imajo	seveda	sodelavci	in	darovalci.	Njihov	
seznam	ob	času,	ko	je	treba	zaključiti	redakcijo	te	
številke,	še	ni	gotov.	Njihova	imena	bodo	objavljena	
v	prihodnji	številki.	Kljub	temu	se	pa	vsem	že	zdaj	
iskreno	zahvaljujemo.	Hvalevredna	je	tudi	njihova	
zavest,	da	lemontsko	posestvo,	ki	potrebuje	veliko	
vzdrževanja,	služi	v	prvi	vrsti	zbiranju	in	zabavi	naše	
slovenske	skupnosti.

Rojstni dan	 praznuje	 oktobra	 P. Atanazij 
Lovrenčič	(3.	okt.	1922).

Umrli	so	oktobra:	P. Janez Vianney Trinko	(10.	
okt.	1969);	P. Avguštin Svete	(16.	okt.	1979);	P. Ciril 
Shircel	 (17.	okt.	1959);	P. Bernard Ambrožič	 (23.	
okt.	1973	v	Sydneyu,	Avstralija)	in	P. Odilo Hajnšek	
(30.	okt.	1971	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah).	
Gospod	naj	jim	nakloni	večni	mir.

Kot	 lansko,	 je	 bilo	 tudi	 letošnje	 poletje	 kar	
znosno.	Tudi	običajna	huda	vročina	ni	trajala	dolgo.	
Včasih	se	vprašujem,	kaj	je	pravzaprav	s	tem	global
nim	 segrevanjem,	 o	katerem	 je	 toliko	 govorjenja.	
Imam	namreč	vtis,	da	so	–	vsaj	pri	nas	–	zime	vedno	
daljše,	poletja	pa	vedno	krajša.	Sicer	pa	moramo	biti	
hvaležni,	da	nam	je	prizaneseno	s	požari,	poplavami	
in	 potresi,	 ki	 prizadevajo	 toliko	 ljudi	 po	 svetu	 in	
tudi	v	Združenih	državah.	Tudi	Slovenijo	so	zadnja	
leta	vremenske	ujme	precej	prizadele:	viharji,	ki	so	
razkrivali	 strehe,	 toča,	 ki	 je	uničevala	 pridelke	 in	
podobno.	Včasih	imam	vtis,	da	nam	Gospod	Bog	s	
tem	sporoča,	kdo	je	pravi	kočijaž,	ki	ima	vajeti	v	ro
kah.	Bojim	se	le,	da	večina	ljudi	tega	noče	razumeti	
–	dokler	ne	bo	prepozno. P. Bernardin

Konec vinotoka dež –
rodovitno leto.

Prej ko v kozoprsku listje odpade,
rodovitnejše bo prihodnje leto.

Vinotoka deževanje –
grudna bo vetrov divjanje.

Če vinotoka mraz in burja brije,
prosinca in svečana sonce sije.

Naš slovenski jezik je božji dar, nam Slovencem izročen,
ne zato, da bi ga zanemarjali, po nemarščini celo zgubili

in sebe s svojim narodom vred potujčili.
bl. Anton Martin Slomšek

OKTOBER – VINOTOK

		1	 Č	 Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;	Remigij,	šk.;
		2	 P	 Angeli	varuhi;	Teofil	(Bogoljub),	spok.;
		3	 S Evald,	muč.;	Gerard,	op.;	Kandid,	muč.;

		4	 N	 27. NAVADNA NEDELJA;	Frančišek	Asiški,	red.;
		5	 P	 Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;	Apolinarij,	šk.;
		6	 T	 Bruno,	red.	ust.;	Renato,	šk.;	Fides,	dev.,	muč.;
		7	 S	 Rožnovenska	Mati	božja;	Marko	I.,	pap.;
		8	 Č	 Demetrij,	muč.;	Marcel,	muč.;	Pelagija,	spok.;
		9	 P	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;
	10	 S Frančišek	Borgia,	red.;	Danijel	in	tov.,	muč.;

	11	 N	 28. NAVADNA NEDELJA;	Emilijan,	šk.;
	12	 P	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Vilfrid	Yorški,	šk.;
	13	 T	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;
	14	 S	 Kalist	I.,	pap.,	muč.;	Burkhard	Würzburški,	šk.;
	15	 Č	 Terezija	Velika	(Avilska),	red.,	c.	uč.;
	16	 P	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Gerard	Majella,	red.;
	17	 S Ignacij	Antiohijski,	šk.,	muč.;	Viktor	(Zmago),	šk.;

	18	 N	 29. NAVADNA NEDELJA;	Luka,	evangelist;
	19	 P	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;
	20	 T	 Vendelin,	op.;	Contardo	Ferrini,	tretjerednik.;
	21	 S	 Uršula,	muč.;	Hilarion,	op.;	Jakob	iz	Strepe,	šk.;
	22	 Č	 Marija	Saloma,	svetopisemska	žena;	Marko,	šk.;
	23	 P	 Janez	Kapistran,	red.;	Jozefina	Leroux,	red.,	muč.;
	24	 S Anton	Marija	Claret,	šk.,	red.	ust.;	Martin,	op.;

	25	 N	 30. NAVADNA NEDELJA;	Krizant	in	Darija,	muč.;
	26	 P	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;
	27	 T	 Sabina,	muč.;	Frumencij,	šk.;	Vincenc,	muč:
	28	 S	 Simon	in	Juda	Tadej,	ap.;	Fidel,	muč.;	Cirila,	muč.,
	29	 Č	 Narcis,	šk.;	Ermelinda	Brabantska,	dev.;
	30	 P	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;
	31	 S Volbenk	(Bolfenk,	Wolfgang),	šk.;	Kvintin,	muč.



2009 – AM –   OKTOBER 218

STARO JE PREŠLO IN VSE JE NASTALO NOVO
sv. Andrej s Krete, škof (660-740)

Konec postave je Kristus. Še bolj kot 
nas rešuje črke postave, nas dvigne k 
Duhu. Dovršil je postavo s tem, da je kot 
postavodajalec črko privedel do duha, 
ko je vse povzel v sebi kakor v glavi in je 
starozavezno postavo povišal z milostjo. 
Del poostave si je podredil, del pa skladno 
povezal z milostjo. Značilnosti postave in 
milosti ni med seboj pomešal, temveč je 
z božjo močjo spremenil to, kar je bilo v 
postavi suženjsko breme in podložništvo, 
da je postalo lahko in svobodno. Tako 
naj bi, po besedah apostola Pavla, ne bi 
več zasužnjeni pod začetnimi nauki sveta 
niti ne vklenjeni v suženjski jarem črke 
postave.

Kristus nam je s tem podaril glavni dar, 
razodel nam je skrivnost, prenovil naravo, 
on, ki je Bog in človek ter je pobožanstvil 
privzetega človeka. Vendar je tako si
jajni in očitni prihod Boga k nam vsekakor 
potreboval uvodno stopnjo v veselje, po ka
teri naj bi prejeli odlični dar odrešenja. Zato 
na današnji praznik slavimo rojstvo božje 
Matere, po kateri je božji načrt dosegel svoj 
višek: učlovečenje Besede. Danes se je 
rodila Devida, nato pa rasla in se vzgajala 
ter se pripravljala, da postane mati Boga, 

ki je kralj vseh vekov.
Iz nje nam izvira dvojna dobrina: najprej nas vodi 

k resnici, potem pa nam rešuje življenje, zasužnjeno 
pod črko postave.

Kako in na kakšen način? S prihodom luči namreč 
se je senca umaknila in milost prinaša svobodo, kjer 
je bilo suženjstvo črke. Današnji praznik je mejnik, 
povezuje namreč resničnost z njenimi simboličnimi 
predpodobami in staro nadomešča z novim.

Vse stvarstvo naj torej poje in raja ter prispeva svoj 
delež k tej slovesnosti! Nebeščani in zemljani naj se 
zberejo v praznični zbor, vsa občestva vernikov na svetu 
in vsi zbori angelov v vesolju naj skupno praznujejo! 
Stvarnik je danes sezidal svoje tempelj, v katerem 
na čudovit način stvar postaja bivališče za svojega 
Stvarnika.

P. Vladimir Kos – Tokio

ROŽNOVENSKI KRALJICI PRI SVATBI NEBES
Zakaj teh vrtnic venec ne uvene?
Pletén je s svetimi besedami
Gospodovih dejanj neskončne cene:
Ljubezen v njih na veke nas gostí.

Njegova Mama se jih vseh spominja
in znova jo dogodki veselé.
Ljubezni delo vsak od njih razgrinja,
o, tudi trni kronane Glavé.

A vsi doné v vstajenjski simfoniji –
Marija je čakála Nanj zvesto.
Bilá je v blaženosti melodiji
s telesom, z dušo vzdignjena v nebo.

Preprosti molek moj je že obrabljen,
in vendar se iskri od zrn zlatá!
In vsak od nas je z molkom že povabljen
h gostiji v krasni avli Jagnjeta.

O rožnovenska Mamica Kraljica!
Po Tebi hvala Kralju Vstalemu –
nobene duše ne zavračaš klica,
podobna Njemu, Sinu svojemu.

Jesejeva korenina
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NEDELJSKE MISLI
4. oktober
27. navadna nedelja
ZAKONSKA ZVESTOBA
Mr 10,2-16

Kot	odlomek	prejšnje	nedelje,	je	tudi	ta	sestavljen	
iz	 dveh	 delov:	 vprašanje	 ločitve	 zakona	 in	 ljubezen	
do	otrok.	Glede	ločitve	je	bila	stara	zaveza	dokaj	po
pustljiva,	v	novi	zavezi	pa	nihče	ne	sme	biti	preziran,	
poniževan,	 stiskan	ali	celo	zasužnjen,	 torej	manj	vre
den	 od	 drugega.	 Najbolj	 pa	 to	 velja	 za	 ženo,	 ki	 jo	
mora	 z	 možem	 vezati	 ljubezen,	 v	 kateri	 ni	 prostora	
za	kakršnokoli	sebičnost,	da	o	socialni	krivici	ločitve	
niti	ne	govorimo.	Med	možem	in	ženo	mora	vladati	
obojestransko	 spoštovanje,	 kar	 izključuje	 pravico	
moža,	 da	 bi	 ženo	 odpustil.	 Drugi	 zakon	 ločencev	 je	
Kristus	popolnoma	jasno	obsodil	kot	prešuštvo.	Lahko	
govoričimo	o	spremenjenih	časih	brez	konca	in	kraja	
–	neločljivost	veljavno	sklenjenega	zakona	je	dejstvo,	ki	
ga	ni	mogoče	spremeniti.	Edino	na	ta	način	je	mogoče	
tudi	otrokom	zagotoviti	tisto	ljubezen	in	skrb,	o	kateri	
govori	drugi	del	našega	nedeljskega	odlomka.	Svetost	
zakona	je	namreč	svetost	družine,	ki	je	osnovna	celica	
družbe.	In	propad	marsikatere	družbene	vrednote,	ki	
se	odraža	 tudi	v	 svetovni	gospodarski	krizi,	 je	 samo	
posledica	propada	družinskih	vrednot.	Kjer	ni	pošte
nja	 v	 družini,	 ga	 tudi	 v	 poslih	 ne	 bo,	 posledice	 pa	
čutimo	na	lastni	koži.

11. oktober
28. navadna nedelja
ODPOVED ZARADI JEZUSA
Mr 10,17-30

Kristus	opiše	najprej	redno	pot	za	dosego	večnega	
življenja:	spolnjevanje	zapovedi.	Obstoja	pa	še	pot	ki	
je	zahtevnejša	in	namenjena	tistim,	ki	se	želijo	Bogu	
popolnoma	posvetiti:	odpoved	imetju	in	dosledna	hoja	
za	Kristusom.	Kristus	to	drugo	pot	poveže	s	težavami,	
ki	jih	povzročajo	materialne	dobrine.	Človek	se	nanje	
zlahka	tako	zelo	naveže,	da	mu	postanejo	prvi	in	celo	
edini	smoter	v	življenju,	kar	pomeni,	da	jih	postavi	na	
mesto,	ki	pripada	samo	Bogu.	Čim	se	pa	to	zgodi,	je	
človek	 že	 odpadel	 od	 Boga,	 saj	 postavljati	 na	 mesto	
Boga	nekoga	ali	nekaj	drugega,	pomeni	malikovanje.	
In	prav	 temu	 smo	 priča	 v	našem	 času.	 Do	svetovne	
gospodarske	 krize	 je	 prišlo	 prav	 zaradi	 tega,	 ker	 je	
sorazmerno	majhno	število	ljudi,	ki	pa	so	na	ključnih	
položajih,	popustilo	svojemu	pohlepu	in	nenasitnosti	
in	dobesedno	iz	bogastva	naredilo	svojega	boga.	Krist
jani	 se	 neprestano	 soočamo	 s	 tem	 vprašanjem,	 saj	
nikakor	ni	lahko	skrbi	za	materialne	dobrine	podrediti	
tistemu,	kar	mora	biti	prvo:	službi	Bogu.	Prav	zato	Jezus	
v	odgovoru	Petru	na	vprašanje,	kaj	bo	njihov	delež,	ker	
so	zaradi	njega	vse	zapustili,	jasno	nakaže,	da	plačilo	ni	
samo	večno	življenje,	ampak	da	se	Božja	skrb	razteza	
tudi	na	vse,	kar	je	v	tem	življenju	potrebno.

18. oktober
29. navadna nedelja
BOŽJI SIN JE DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS
Mr 10,35-45

Učenci	 še	 vedno	 živijo	 	 v	 zemeljskih	 predstavah	
nebeškega	kraljestva,	odtod	prošnja	Zebedejevih	sinov	
in	njune	matere,	da	bi	jim	bila	v	mesijanskem	kraljestvu	
zagotovljena	prva	sedeža,	da	bi	torej	bila	nekaj	več	kot	
drugi	–	kakor	da	bi	tudi	tam	obstojale	socialne	razlike	
in	stopnje	oblasti,	bolj	ali	manj	pomembna	ministrstva	
(človek	si	ne	more	kaj,	da	se	ob	tem	ne	bi	posmehljivo	
spomnil,	kakor	se	je	slovenska	vlada	po	lanskih	volit
vah	“cufala”	za	razna	ministrstva).	Kristus	Zebedeje
vima	sinovoma	najprej	dopove,	da	je	za	sámo	dosego	
nebeškega	kraljstva	potrebno	»piti	kelih,	ki	ga	on	pije«,	
kar	pomeni	odpovedati	se	zaradi	lastnega	poslanstva	
ne	le	vsemu	materialnemu,	ampak	tudi	življenju,	torej	
sprejeti	nasprotovanje	in	nasilno	smrt,	kar	je	bila	usoda	
ne	le	apostolov	in	prvih	učencev,	ampak	dolge	vrste	
mučencev	za	vero	vse	do	današnjih	dni.	Kar	pa	zadeva	
prva	mesta	v	mesijanskem	kraljestvu,	pripada	odločitev	
in	podelitev	Bogu	samemu,	torej	je	o	tem	nesmiselno	
razpravljati.	Istočasno	pa	Jezus	pokaže	tudi	nesmisel	
njune	prošnje:	tisti,	ki	veljajo	za	vladarje,	nad	ljudmi	
gospodujejo	in	izvršujejo	oblast.	V	njegovi	družbi	pa	je	
drugače:	kdor	hoče	biti	velik,	naj	bo	strežnik,	in	kdor	
hoče	biti	prvi,	naj	bo	vsem	služabnik.	Zgled	je	on	sam:	
ni	prišel,	da	bi	mu	stregli,	ampak	da	bi	on	stregel,	kar	
ni	dokazal	samo	z	umivanjem	nog	pred	zadnjo	večerjo,	
ampak	predvsem	s	svojo	smrtjo	na	križu.

25. oktober
30. navadna nedelja
SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL
Mr 10,46-52

Pripoved	o	ozdravljenju	slepega	Bartimeja	je	nekaj	
podobnega	kot	pripoved	o	ozdravljenju	gluhonemega,	
o	čemer	je	bilo	govora	na	23.	navadno	nedeljo	(6.	sep
tembra).	Ne	gre	samo	za	eno	od	mnogih	ozdravljenj,	
o	katerih	nam	poročajo	evangeliji.	Čudeži,	ki	jih	je	Kri
stus	delal,	niso	v	prvi	vrsti	potrdilo	njegove	božanske	
moči,	ampak	predvsem	dejanja	usmiljenja,	je	pa	vsako	
ozdravljenje	je	istočasno	tudi	oznanilo,	ki	ga	je	treba	
znati	 prebrati	 med	 vrsticami.	 Tudi	 pri	 Bartimeju	 je	
pripomba,	da	ga	je	ozdravila	njegova	vera,	ki	je	običajni	
pogoj	za	ozdravljenje.	Še	važnejša	je	pripomba,	da	je	
ozdravljeni	»šel	po	poti	za	njim«.	Gre	torej	za	več	kot	
le	za	telesno	ozdravljenje.	To	je	namreč	prineslo	tudi	
spoznanje,	 katera	 je	 prava	 pot	 v	 življenju:	 hoditi	 za	
Jezusom.	Bartimej	je	prej	sedel	ob	poti	in	beračil,	ko	
spregleda,	 pa	 nemudoma	 začne	 hoditi	 za	 Jezusom.	
Množica,	 ki	 je	 bila	 navzoča,	 pa	 kljub	 temu,	 da	 vidi,	
ostane	slepa	in	ne	spozna	nujnosti	hoje	za	Kristusom.	
Tu	se	je	treba	vprašati,	kaj	je	z	nami.	Ali	smo	verni,	ki	
smo	spregledali	in	hodimo	za	Kristusom?	So	mnoge	
stopnje	vere,	pa	tudi	mnoge	stopnje	nevere.	Od	tistih,	
ki	so	kristjani	samo	po	imenu,	do	tistih,	ki	si	za	resnično	
krščansko	življenje	prizadevajo.	Na	kateri	stopnji	smo	
mi?	Ali	si	vsaj	prizadevamo	priti	više?
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU

nadaljevanje

Glede	 prebivalcev	 Kartuma	 pravi	 v	 omenjenem	
pismu	Dovjak:	»Kar	jih	je	tukaj	gosposkega	stanu,	se	
oblačijo	po	turško.	Nekateri	imajo	vrh	obleke	še	haljo,	
ki	jim	sega	do	kolen	in	še	nižje.	Drugi	so	oblečeni	v	
kratke	hlače	in	široko	srajco	čeznje;	pokriti	so	z	rdečo	
kapico.	Ladjarji	in	delavci	nosijo	samo	hlače	do	kolen;	
na	 glavi	 imajo	 belo	 kapico.	 Če	 je	 zjutraj	 ali	 zvečer	
hladno,	si	vržejo	čez	pleča	platneno	ogrinjalo;	ako	pri
peka	sonce,	si	s	tem	ogrinjalom	ovijejo	glavo,	ponoči	
pa	jim	služi	za	rjuho.«

»Použije	se	v	teh	krajih	več	ovčjega	in	kozjega	mesa	
kakor	pa	govejega.	Kuretine	in	golobov	se	mnogo	vidi.	
Ne	manjka	masla	in	dobrega	mleka.	Vsakdanji	kruh	jim	
je	dura.	Namočijo	jo,	potem	jo	ženska	zmelje	s	kamnom	
na	hrapavem	kamnu;	ko	je	zadosti	namlena,	jo	zmesijo,	
položijo	na	vročo	železno	ploščo;	obrnejo	jo	dvakrat	
ali	trikrat	–	in	kruh	je	pečen.	Kdor	premore,	rajši	uživa	
tako	pripravljen	kruh	iz	pšenice,	ki	se	seje	tudi	tukaj	in	
zorí	v	marcu.	Namesto	noža,	vilic	in	žlice	imajo	pri	jedi	
pet	prstov	na	roki,	ki	z	njimi	segajo	v	skledo.«

Naši	misijonarji	so	bili	zelo	utrujeni	od	dolgega	in	
napornega	potovanja.	Začasno	so	se	nastanili	v	hiši,	ki	
jim	jo	je	bil	dal	na	uporabo	kavkaški	Čerkez,	upravnik	
dongolske	pokrajine.	Maševali	so	v	uti	nekega	Evropej
ca.	To	pa	je	bilo	le	za	nekaj	dni.

16.	februarja	je	provikar	p.	Ryllo	pisal	v	Rim,	da	se	
mu	je	zdravje	vrnilo.	S	Kongregacije	so	mu	3.	julija,	ko	
je	bil	on	že	pod	zemljo,	k	ozdravljenju	čestitali.	Pismo	
pravi,	da	so	bili	v	skrbeh	zaradi	njega	in	zaradi	novega	
misijona,	ki	Kongregacijo	»toliko	stane«,	in	ki	so	ga	on	
in	njegovi	tovariši	»z	gorečnostjo	začeli«.

Ryllo	 je	 kupil	 od	 mohamedanca	 Osman	 beja	 vrt,	
ležeč	ob	Modrem	Nilu,	in	na	njem	veliko,	staro	in	na	
pol	razpadlo	poslopje.	Oblasti	dalj	časa	niso	potrdile	
kupčije,	ker	so	tudi	one	imele	misijonarje	za	vohune	
evropskih	 držav;	 grozile	 so	 jim	 in	 jih	 silile,	 naj	 se	
vrnejo	v	Evropo.	Tudi	kartumski	upravnik	Haled	paša	
jim	je	nasprotoval;	hujskali	so	ga	,	kakor	bomo	videli,	
propadli	Evropejci,	ki	 jim	 je	bil	misijon	zelo	neljub.	
Škof	Casolani	je	pa	poslal	upravniku	odločno	pismo	
in	ga	v	njem	opozoril,	da	bo	imel	neprilike	s	konzulati	
evropskih	 velesil,	 ki	 so	 misijonu	 dobile	 od	 vlade	 v	
Egiptu	zagotovilo	varnosti	in	nemotenega	delovanja.	
Nato	so	oblasti	kupčijo	potrdile,	Haled	paša	je	pa	poslal	
misijonarjem	prijazno	pismo.

Dne	4.	maja	leta	1848	so	se	vselili	v	kupljeno	hišo.
Tedaj	 je	 p.	 Ryllo	 spet	 zbolel	 za	 mrzlico	 in	 grižo.	

Knoblehar,	ki	je	opravljal	njegovo	delo,	je	pisal	škofu	
Wolfu:	»Sredi	vseh	trdih	preskušenj	me	je	najbolj	bolelo	
upadanje	poguma,	ki	se	je	videlo	povsod	in	ki	pri	takih	
okolnostih	povroča	več	škode	kakor	okuženi	zrak	in	
nalezljive	bolezni.	Bog	pa	ni	pustil,	da	bi	mi	ugasnil	

zadnji	žarek	upanja;	krepila	me	je	zavest,	da	jih	na	tisoče	
pobožno	moli	za	uspeh	tega	misijona.«

Okoli	bolniške	postelje	p.	Rylla	 so	se	drugi	 štirje	
misijonarji	 posvetovali,	 kako	 bi	 postavili	 kapelo	 in	
stanovanje	zase	in	za	bodoče	gojence.	Da	bi	mogli	Kon
gregaciji	za	širjenje	vere	poslati	vsaj	kratko	poročilo	o	
razmerah	v	deželi,	so	se	škof	Casolani,	Knoblehar	in	
Vinco	odpravili	na	kamelah	v	
bližnji	del	Senaarja.	Za	kakšno	
daljše	 potovanje	 niso	 imeli	
dovolj	 denarja.	 Misel	 na	 bol
nega	p.	Rylla	jih	je	hitro	pokli
cala	nazaj.

Po	vrnitvi	so	bili	razen	Kno
bleharja	 spet	 vsi	 malodušni.	
Vrh	tega	jim	je	sončna	pripeka	
pila	moči.	Njihova	edina	uteha	
je	 bila	 sveta	 maša;	 mogli	 so	
jo	 opravljati	 pa	 samo	 ob	 ne
deljah.	 Véliki	 teden	 je	 bil	 ža
losten,	 ker	 niso	 mogli	 imeti	
svetih	 obredov.	 Velikonočno	
nedeljo	je	Knoblehar	maševal	
poleg	 bolniške	 postelje	 p.	 Rylla	 na	 zasilnem	 oltarju,	
položenem	čez	dva	zaboja.

Stanje	provikarja	p.	Rylla	se	je	vidno	slabšalo.	Ime
noval	je	svojega	dragega	gojenca	Knobleharja	za	svo
jega	naslednika,	za	generalnega	vikarja	misijona,	in	mu	
izročil	vse	pravice,	ki	jih	je	bil	prejel	od	papeža	in	od	
Kongregacije.	Vedel	je,	da	škofu	Casolaniju	ni	dosti	za	
misijon	in	da	se	bo	kmalu	vrnil	na	Malto.

Odlok,	ki	ga	je	p.	Ryllo	narekoval	Knobleharju	in	
ga	 na	 koncu	 pospisal,	 se	 začenja	 z	 besedami:	 »Ryllo	
moriente	–	ko	Ryllo	umira«.	Vedel	je,	komu	izroča	novi	
misijon.	Knoblehar,	ki	je	imel	šele	29	let,	je	zelo	nerad	
prevzel	 silno	 težavno	 in	 odgovorno	 nalogo.	 Prevzel	
jo	je	pa,	ker	je	vedel,	da	se	drugače	misijon	sploh	ne	
bo	začel.	Tudi	je	upal,	da	ga	bo	modri	in	delavni	škof	
Casolani	tako	dolgo	podpiral,	da	bo	iz	Rima	prišel	nov,	
skušen	provikar.	»Živo	sem	zaupal,	da	me	bo	Gospod	
podpiral	v	tej	službi,	ki	sem	v	njej,	bolj	kot	kdaj	prej,	
potreboval	njegovega	varstva;	gledal	sem	zlasti	na	to,	
da	 bi	 dvignil	 upadli	 pogum.«	 Tako	 je	 pozneje	 pisal	
škofu	Wolfu.

Na	kupljenem	svetu	so	začeli	graditi	kapelo,	šolo	in	
stanovanje	zase	in	za	prihodnje	gojence.	Po	tamkajšnji	
navadi	so	ilovico	za	opeko	izkopali	poleg	stavbišča;	na	
soncu	se	je	hitro	posušila.	Opeko	so	pokladali	drugo	
poleg	druge,	nad	to	plast	drugo	itd.	Potem	so	vse	še	
ometali	 z	 blatom,	 na	 vrhu	 vodoravno	 položili	 kole,	
slamo	in	blato.	Stavba	je	bila	enonadstropna,	zasilno	
in	slabo	narejena.

P. Ryllo
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LJUBLJANA	—	Po podatkih Statističnega urada RS	 so	
bile	lani	v	Sloveniji	sklenjene	6.703 poroke,	kar	je	5,2%	
več	kot	v	letu	2007.	Hkrati	je	bilo	2.246 ločitev,	kar	je	
14,1%	manj	kot	leto	poprej.	Slovenija	je	v	Evropski	uniji	po 
številu sklenitev zakonskih zvez na 1.000 prebival
cev na zadnjem mestu.	Tik	pred	njo	so	še	Bolgarija,	
Luksemburg	in	Madžarska.
DUNAJ —	 Papeška misijonska ustanova Missio	 je	 ob	
začetku	 leta	 duhovništva	 spomnila,	 da	 so	 Avstrijci v 
okviru programa botrstva v zadnjih tridesetih le
tih omogočili pripravo na duhovništvo kar 17.000 
bogoslovcem	v	državah	v	razvoju.	Botri	—	posamezniki,	
skupine	in	župnije	—	so	štiri	leta	plačevali	po	570	evrov	let
no,	to	je	47,50	evra	mesečno	za	bogoslovce.	Zdaj	vzdržujejo	
110	bogoslovcev	v	Afriki,	Aziji	in	Latinski	Ameriki.
MADRID — Bagdadski nadškof Jean Benjamin Sleiman	
je	za	špansko	Karitas	poudaril,	da	je za nasilje v Iraku v 
večji meri kriva politika kot religija.	V	zadnjem	letu	je	
bilo	za	80%	manj	žrtev.	Izrazil	pa	je	bojazen,	da	bi	nedavni	
napadi	na	katoliške	cerkve	»razblinili	upanje,	da	je	upad	
nasilja	prebivalce,	med	njimi	številne	kristjane,	spodbudil	
k	odločitvi,	da	bodo	ostali	v	svoji	deželi«.
KÖNIGSTEIN — Prva stvar, ki jo potrebujejo danes 
katoličani v Vietnamu, so cerkve,	so	zatrdili	vietnam-
ski škofje	med	potovanjem	po	Evropi,	potem	ko	so	končali	
obisk	ad limina apostolorum	pri	papežu	Benediktu	XVI.	
in	njegovih	sodelavcih.	Brez	cerkva	ne	morejo	opravljati	
pastoralne	dejavnosti,	kar	ima	posledice	tudi	za	vse	življe
nje	in	delo	skupnosti,	ki	se	razvijajo	ob	svetiščih.
MANILA — Filipinski škofje	so	razglasili “pastoralno 
leto molitve in dela za mir in sodelovanje laikov pri 
političnih spremembah”.	Njihove	volitve	so	nepošte
ne,	kandidati	porabijo	ogromno	denarja	za	volilno	kam
panjo;	politiki	so	zrcalo	delitve	družbe	na	revne	in	bogate,	
politika	pri	nekaterih	velja	za	nekaj	slabega,	med	mladimi	
je	mogoče	opaziti	veliko	cinizma	in	brezbrižnosti.
NEW YORK — Iraškemu kaldejskemu nadškofu v Mo-
sulu Paulosu Faraju Rahhu,	ki	so	ga	ugrabili	in	ubili	lani,	
je	fundacija Pot k miru posmrtno dodelila letno na
grado.	To	je	priznanje	za	njegovo	globoko	in	dragoceno	
pričevanje	 s	 prizadevanjem	 za	 spoštovanje	 in	 krepitev	
temeljne	pravice	do	verske	svobode	po	vsem	svetu.
MOSKVA — V Ruski federaciji	se	kažejo	znamenja iz
boljšanja odnosov med katoliškimi skupnostmi in 
oblastmi	na	državni	in	krajevni	ravni,	kar	daje	upanje	na	
boljšo	prihodnost,	je	povedal	moskovski	nadškof	Paolo	
Pezzi	v	pogovoru	za	L’Osservatore	Romano.
DENVER	 —	 Mediji	 imajo	 velik	 vpliv	 na	 oblikovanje	 ja
vnega	mnenja,	zato	je	nujno,	da katoličani razumejo, 
kako deluje “četrta veja oblasti” in kdo stoji za njo,	
je	povedal	denverski nadškof Chales Chaput.
RIM	—	John Henry Newman	(1801–1890),	eden	največjih	
krščanskih	mislecev,	ki	se	je	iz	anglikanstva	spreobrnil	v	
katoliško	vero,	bo kmalu razglašen za blaženega.	
MADRID	—	Španija	je	kljub	povečanju	prebivalstva	(čez	
sedem	milijonov)	za Belgijo druga evropska država z 
največ ločitvami.	V	zadnjih	osmih	letih	je	število	porok	
upadlo	za	10%	in	še	upada.	Lansko	 leto	 je	bilo	131.012	

razvez.	Pred	desetletji	se	je	od	dvanajstih	zakonov	ločil	
eden,	 danes	 od	 treh	 dva.	 Do	 ločitev	 pogosteje	 prihaja	
med	zakonci,	ki	so	poročeni	manj	kot	pet	let.
NEW YORK — Po podatkih Odbora za zaščito novinar-
jev (CPJ)	je	bilo	od	1. januarja 1992 do 3. aprila letos po 
vsem svetu umorjenih 735 novinarjev.	Najbolj	nevar
ne	države	so	Irak,	Alžirija,	Rusija,	Kolumbija	in	Filipini.
VATIKAN	—	Benedikt XVI.	je	poslanico	za	svetovni	dan	
miru,	 1.	 januarja	 2010,	 posvetil	 temi	 “Če hočeš gojiti 
mir, varuj stvarstvo”.	Za	Zemljo	nosimo	skupno	odgo
vornost;	vse	države	morajo	skrbeti	za	njeno	usodo.
TORONTO	—	Urad za življenje in družino pri Kanadski 
škofovski konferenci in glavni svet Kolumbovih vitezov	
sta	sprožila	kampanjo	proti uzakonitvi evtanazije kot 
pomoči pri samomoru.	Škofje	so	povabili	katoličane,	
naj	pišejo	in	govorijo	s	svojimi	poslanci,	da	bodo	ti	izvedeli	
za	nasprotovanje	kanadskih	državljanov.
MADRID	 —	 Prihodnji svetovni dan mladih z geslom 
“Ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu, trdni v veri”	
bo	 od 16. do 21. avgusta 2011 v Madridu.	 Logotip	
srečanja,	križ	na	kroni	v	obliki	črke	M,	pod	njo	pa	skupina	
mladih,	simbolizira	mlade	vsega	sveta,	ki	se	združujejo	
k	 praznovanju	 svoje	 vere	 ob	 papežu	 v	 znamenju	 Kri
stusovega	 križa	 in	 tako	 oblikujejo	 krono	 almudenske	
Device	Marije,	zavetnice	Madrida.
ASSISI	—	V nedeljo, 2. avgusta,	je	Frančiškovo mesto 
obhajalo “praznik odpuščanja”.	 Na	 ta	 dan,	 ki	 ga	 je	
svetnik	 uvedel	 2.	 avgusta	 1216,	 se	 tradicionalno	 zbere	
na	 tisoče	 romarjev	 v	 baziliki	 Porciunkuli	 k	 molitvi	 za	
odpuščanje	svojih	grehov.	Popoldne	istega	dne	pa	je	v	As
sisi	prispelo	po	enotedenskem	peš	romanju	pod	geslom	
»Od	Besede	k	tvojim	korakom«	še	okoli	tisoč	petsto	mladih	
iz	Italije,	Hrvaške	in	Avstrije.
WASHINGTON — Ameriški zavod za raziskavo javnega 
mnenja Gallup	je	ugotovil,	da	se	v ZDA povečuje število 
zagovornikov odločitve za rojstvo otroka (“pro 
life”),	zmanjšuje	pa	tistih,	ki	zagovarjajo	pravico	matere	
do	svobodne	izbire	(“pro	choice”).
LAHORE	—	Nadškof John Lawrence Saldanha	je	v	pogo
voru	za	Asia	News	pozval kristjane po vsem svetu k 
molitvi in solidarnosti s kristjani v Pakistanu.	To	je	
naredil	po	napadu	muslimanskih	skrajnežev	na	kristjane	v	
mestu	Gojra	v	Pandžabu,	kjer	so	jih	ubili	osem,	med	njimi	
šest	iz	ene	družine.	Vodilni	predstavniki	krščanskih	Cerk
va	v	Pakistanu	pa	so	11.	avgust	razglasili	za	dan	protesta	
proti	nasilju	muslimanskih	skrajnežev	nad	kristjani.
KOMPOSTELA	 —	 Znamenito božjo pot Santiago de 
Compostela	 so	 “odkrili” tudi v Hollywoodu.	 Jeseni	
bodo	namreč	začeli	o	njej	snemati	film	z	naslovom	Pot.	
Film	pripoveduje	čudovito	zgodbo	o	tem,	kako	je	ameriški	
oče,	ki	je	prišel	po	pepel	v	Španiji	umrlega	sina,	pri	tem	
odkril	Jakobovo	pot	in	njen	duhovni	pomen.
BRUSELJ	—	Eurostat je objavil podatek,	da	šteje	Evrop
ska zveza več kot 500 milijonov prebivalcev,	pa	tudi,	
da	se	 je	število rojstev v letu 2008 v vseh državah 
članicah, razen v Nemčiji, povečalo.	 Najbolj	 na	 Ir
skem,	kjer	se	je	lani	na	tisoč	prebivalcev	rodilo	sedemnajst	
otrok,	sledili	sta	ji	Francija	in	Velika	Britanija.

brali smo...
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oktobrski svetnik

sveti Bruno
ustanovitelj kartuzijanov

ok. 1030 – 1101

V	 apostolski	 konstituciji	 “Umbratilem”,	 s	 katero	
je	 leta	 1924	 Pij	 XI.znova	 potrdil	 Pravila	 kartuzijan
skega	reda,	je	zapisal:	»Izredno	važno	je	bilo,	da	je	sv.	
Bruno	obnovil	v	svojem	prvotnem	stanju	ta	samotarski	

način	 življenja,	 ki	 je	
med	 vsemi	 najbolj	
svet	 in	 so	 ga	 toliko	
stoletij	gojili	in	živeli	
po	 samostanih…,	 da	
bi	neprestano	prosili	
Božje	 usmiljenje	 iz	
nebes	 na	 ljudi,	 ki	 se	
premalo	 menijo	 za	
svoje	zveličanje…«

Sv.	Bruno	je	bil	ro
jen	v	Kölnu	okoli	leta	
1030.	Ni	znano,	če	je	
bil	plemiškega	rodu.	
Ker	 so	 imeli	 v	 tistih	
časih	 šole	 samo	 sa
mostani	in	cerkve,	je	
hodil	v	tako	šolo	tudi	
sv.	Bruno.	Že	zgodaj	
je	pokazal	izredno	na
darjenost,	zato	so	ga	

še	čisto	mladega	poslali	na	 tedaj	najbolj	 slavno	šolo	
stolnice	v	Reimsu	v	Franciji.	Tamošnjega	duha	se	je	tako	
navzel,	da	so	mu	pozneje	ne	glede	na	njegov	nemški	
rod	rekli	Francoz	Bruno.

Njegova	osebnost	 je	v	Reimsu	kmalu	zbudila	po
zornost	 njegovih	 profesorjev.	 Iz	 ohranjenih	 zapisov	
vidimo,	 da	 se	 je	 odlikoval	 predvsem	 v	 modroslovju	
in	 bogoslovju.	 Zaradi	 te	 izredne	 nadarjenosti	 je	 že	
kmalu	po	končanih	študijah	postal	profesor	reimske	
katedralne	šole,	okoli	leta	1056	pa	je	bil	že	“summus	
didascalus”,	veliki	učenik,	nadzornik	vseh	reimskih	šol.	
Nekako	v	 istem	času	 je	postal	 tudi	kanonik	reimske	
stolnice,	že	prej	pa	ga	je	s	kanonikatom	kolegiatnega	
kapitlja	pri	sv.	Kunibertu	odlikoval	Köln.	Biti	član	reim
skega	kapitlja	 je	bila	velika	čast,	saj	 je	veljala	Cerkev	
v	Reimsu	za	prvo	v	Franciji	in	so	njeni	škofje	kronali	
francoske	kralje.	Kanonikov	je	bilo	72	in	so	živeli	po	
pravilih,	ki	jih	je	izdelal	cerkveni	zbor	v	AixlaChapelle	
leta	816.	Kanonik	 je	ohranil	 svoje	premoženje,	 imel	
je	svojo	hišo	in	užival	dohodke,	predpisano	pa	je	bilo	
določeno	skupno	življenje.

Leta	1068	ali	1069	je	s	pomočjo	kralja	Filipa	I.	postal	
reimski	 nadškof	 Manase	 de	 Gournay,	 ki	 je	 reimsko	
škofijo	 spravil	 na	 dno.	 Ljubil	 je	 orožje	 in	 zanemar
jal	 škofijo	 ter	 predrzno	 segal	 po	 tujem	 imetju.	 Ker	

je	 bil	 dvoličen	 in	 lažniv	 človek,	 je	 papeža	 Gregorja	
VII.	 dolgo	 vlekel	 za	 nos.	 Ker	 je	 hotel	 slepiti	 svet,	 je	
za	 kanclerja	 postavil	 krepostnega	 Bruna,	 toda	 ta	 ga	
je	kmalu	 spregledal	 in	 se	části	odpovedal	 ter	 skušal	
z	nekaterimi	sodelavci	iz	kapitlja	začeti	boj	proti	po
kvarjenemu	 nadškofu.	 Boj	 je	 bil	 dolg	 in	 so	 v	 njem	
izgubili	vse	premoženje	ter	so	morali	bežati.	Popustili	
pa	niso.	Končno	je	papež	Gregor	VII.	ukazal	reimski	
duhovščini,	naj	se	nadškofu	upro	in	ga	izženejo	ter	si	
s	pristankom	njegovega	odposlanca	izberejo	novega	
nadškofa.	Vsi	so	hoteli	Bruna,	on	pa	se	je	zdaj,	ko	mu	
je	bilo	okrog	50	let,	z	dvema	prijateljema	odločil,	da	
zapusti	svet	in	sprejme	redovno	obleko.

Vrnjeno	premoženje	je	Bruno	razelil	in	s	tovarišema	
Petrom	in	Lambertom	šel	iskat	kraj	miru.	Najprej	so	se	
za	nekaj	časa	kot	puščavniki	naselili	v	SecheFontaine,	
posestvu	 cistercijanske	 opatije	 Molesmes.	 Ko	 pa	 je	
opatija	posestvo	potrebovala	zase,	so	šli	iskat	nov	kraj	v	
okolico	300	kilometrov	oddaljenega	Grenobla,	kamor	
jih	je	pritegnil	sloves	tamkajšnjega	škofa	sv.	Hugona.	
Ta	jim	je	pokazal	dolino	Chartreuse	v	Dauphinejskih	
Alpah,	kakih	1000	metrov	nad	morjem	sredi	gozdov	
in	še	danes	daleč	od	vseh	naselij.	Tam	jim	je	pomagal	
zgraditi	Marijino	cerkvico	in	posamezne	samotarske	
celice,	kakor	so	jih	uporabljali	drvarji.

Ker	 je	 Bruno	 dobro	 vedel,	 da	 so	 za	 puščavniško	
življenje	sposobni	le	zelo	redki,	je	posrečeno	združil	
samotarstvo	s	skupnim	življenjem,	kot	ga	še	danes	živi	

Kartuzija Pleterje iz zraka
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kartuzijanski	red.	Se	je	pa	prva	skupnost	skoraj	razbila,	
ko	je	papež	Urban	II.	Bruna	poklical	v	Rim	kot	svetoval
ca.	Dolina	Chartreuse	je	za	nekaj	časa	osamela,	vendar	
Bruno	še	ni	bil	dolgo	v	Rimu,	ko	so	se	njegovi	duhovni	
sinovi	spet	vrnili.	Odtlej	 so	 jo	zapustili	 samo	v	 letih	
17921816	 in	 19031940,	 ko	 jih	 je	 pregnala	 človeška	
zloba.	 Še	 danes	 je	 tam	 vrhovno	 vodstvo	 kartuzijan
skega	reda,	kamor	spada	tudi	slovenski	kartuzijanski	
samostan	Pleterje.

Bruno	 ni	 dolgo	 ostal	 v	 Rimu.	 Papež	 Urban	 II.	 je	
spoznal,	da	bo	imel	več	od	Bruna	v	samoti,	kot	pa	če	ga	
naredi	za	kardinala,	kar	je	bil	njegov	namen.	Zato	mu	je	

dovolil,	da	se	sme	umakniti	v	samoto	La	Torre	v	Kalabriji,	
kar	se	je	zgodilo	nekako	med	leti	1090	in	1095.	Bruno	je	
vse	življenje	hrepenel,	da	bi	se	vrnil	v	Chartreuse,	a	se	
je	moral	temu	odreči.	Umrl	je	leta	1101	v	La	Torre	sredi	
novih	sobratov,	ki	so	se	zbrali	okoli	njega.

Slovenija	 je	 imela	 v	 zgodovini	 več	 kartuzijanskih	
samostanov:	Žiče	v	letih	11551782	(ukinil	ga	je	Jožef	
II.);	 Bistra	 v	 letih	 12551782	 (ukinil	 ga	 je	 Jožef	 II.);	
Jurklošter	v	letih	11671635	(razpuščen,	ker	je	prišel	
pod	vpliv	protestantizma)	in	Pleterje	14031593	(raz
puščen	zaradi	propada	redovne	discipline),	obnovljen	
1904	in	obstoja	še	danes.

Tlačan	ni	smel	loviti.	Bil	je	kvečjemu	gonjač	na	lo
vih	grajske	gospode.	Seveda,	branil	se	je	medvedov	in	
volkov,	ki	so	napadali	njega	in	njegove	domače	živali.	
Toda	kako	bi	moški,	ki	živi	sredi	narave,	mogel	zatajiti	
svojo	lovsko	strast?	Ker	ni	imel	pravice	do	gosposkega	
lova,	je	bil	divji	lovec.

Na	dobršnem	delu	slovenske	zemlje	pa	je	že	od	nek
daj	v	navadi	lov,	ki	ga	je	gospoda	prepuščala	kmetom,	
lov,	ki	se	je	v	njem	razživela	tudi	lovska	strast	prepro
stega	človeka,	lov	na	polhe.	Zgodovinski	viri	poročajo	
že	od	srede	13.	stoletja	dalje	o	lovu	na	polhe	pri	nas.	Sicer	
je	moral	kmet	za	ta	lov	odrajtovati	davščino	gosposki,	
ki	 je	bila	 lastnica	gozda.	Za	dobro	 luknjo,	 “polšino”,	
so	dajali	v	17.	stoletju	po	dva	goldinarja,	več	ali	manj,	
kakršna	je	pač	bila,	na	Kozjanskem	v	18.	stoletju	po	en	
tolar	na	noč	od	pasti,	prav	toliko	na	Dolenjskem.

Rajko	Ložar	že	loči	izrazita	polšja	področja	na	Slo
venskem.	Zelo	prostrano	področje	obsega	notranjske	
in	zahodnodolenjske	gozdove,	drugi	takšno	področje	
so	 bukovi	 gozdovi	 v	 Savinjski	 dolini,	 nad	 Dreto	 in	
pod	 Menino,	 še	 tretje	 takšno	 področje	 je	 bilo	 svoje	
dni	Kozjansko.	Omembe	vredno	je	tudi	tolminsko	in	

kobariško	področje.
Vsakdo	ve,	da	je	o	polhih	prvi	pisal	pri	nas	Valva

sor,	in	da	je	kot	otrok	svojega	časa	zares	verjel	govori
cam,	češ	da	polhe	pase	sam	vrag	(primitivna	ljudstva	
poznajo	 “gospodarja	 živali”	 kot	 posebno	 božanstvo,	
ki	odloča,	koliko	živali	sme	človek	upleniti).	Kdor	je	
kdaj	doživel,	kako	polhi	v	mesečnih	nočeh	 lezejo	 iz	
svojih	 duplin,	 gomaze	 po	 deblih,	 škrebljajo,	 kihajo,	
lomastijo	in	pokajo,	se	ne	bo	čudil	kranjskim	kmetom,	
ki	so	o	tem	pripovedovali	priljudnemu	baronu.	Kdor	
pa	pozna	njegov	čas,	se	tudi	baronu	ne	bo	pomilovalno	
smehljal.	Kmetje	so	mu	zatrjevali,	da	ima	vrag,	kakršen	
se	prikazuje,	podobo	pol	kozla,	pol	človeka,	kar	se	je	
zdelo	 baronu	 popolnoma	 verjetno.	 Vrag	 poka	 nad	
polhi	z	bičem.	Kdor	zasliši	pok	in	živžg,	naj	brž	zbeži,	
ker	ga	vrag	sicer	podre	na	tla.	Vrag	svoje	polhe	tudi	za
znamuje,	kakor	kmet	zaznamuje	svojo	drobnico.	Vsak	
polh	ima	baje	na	enem	ušesu	zarezo,	ki	mu	jo	skoraj	
zatrdno	naredi	vrag…	Josipu	Jurčiču	je	stari	polhar	Tr
pek	povedal	zgodbo	o	brodniku	na	Kolpi,	ki	je	moral	
v	temni	in	viharni	noči	po	svetem	Simonu	in	Judu	na	
hrvaško	stran	Kolpe	in	se	mu	je	nagnetlo	v	čoln	vse	živo	

Niko	Kuret

v hladnih jesenskih jesenskih nočeh

polšji lov

Polh

Vrag polhe pase
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sveta zgodovina
Henri	DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

II. poglavje
človeška podoba

EN NAROD ALI ENA VERA?

V	neposredi	zvezi	z	izvorom	ljudstva	obljube	ome
nja	Sveto	pismo	še	neko	drugo	 ime:	Aramejci.	Tako	
je	Mojzesova	postava	zapovedovala	vsakemu	verniku,	
ki	je	prišel	darovat	k	Jahvejevemu	oltarju,	naj	zakliče:	
»Moj	oče	 je	bil	blodeč	Aramejec…«	Kdo	so	 torej	bili	
Aramejci?	 Gotovo	 semitsko	 ljudstvo,	 zelo	 nagnjeno	
k	nomadstvu,	ki	se	 je	na	pragu	2.	tisočletja	pred	Kr.	
s	svojimi	čredami	klatilo	po	gornji	Mezopotamiji	ob	
vznožju	Anti	Taurusa.	To	območje,	ki	tvori	severni	del	
“rodovitnega	polmeseca”,	 imenuje	Sveto	pismo	Pad-
dan Aram,	dežela	očetov.	Njegovo	glavno	mesto	je	bil	
Harán,	 karavansko	 središče	 ob	 Evfratovem	 pritoku	
Balikhu.	Tukaj	se	je	ustavil	Abraham	ob	svoji	navdih
njeni	 selitvi,	 tukaj	 se	 je	 ustalil	 njegov	 brat	 Nahór,	
sem	je	prišel	Jakob	iskat	svojo	ženo	Rebeko,	odtod	je	
tudi	 prišel	 véliki	 vedeževalec	 Bileám	 sporočit	 svoje	
vznemirljivo	 oznanilo.	 Ko	 je	 urejevalec	 Svete	 knjige	
svoje	 ljudi	 naredil	 za	 potomce	 osebnosti	 po	 imenu	
Arám,	najmlajšega	Semovega	sinu,	je	verjetno	preložil	
v	mitično	obliko	neko	gotovo	resničnost.

Z	narodnostnega	vidika	torej	izvira	ljudstvo,	ki	je	
zasedlo	Palestino,	iz	skupine	aramejskih	rodov,	ki	se	
je	kakih	dvajset	stoletij	pred	Kristusom	bolj	ali	manj	
odtrgala	od	celote.	Ti	rodovi	so	se	povezali	s	pripadniki	

ibri	ali	habiru	–	torej	Hebrejcev,	kot	smo	videli	–	ki	so	
romali	od	Evfrata	do	Nila	preko	Kanaana,	pasli	živino,	
pa	tudi	ropali,	če	je	naneslo.	Zdi	se,	da	so	predniki	Iz
raela	prevladali	s	svojo	avtoriteto	nad	tolpami	habiru,	
jim	dali	prve	osnove	organizacije	in	se	končno	zlili	z	
njimi.	Dolgo	časa	so	se	pa	morali	boriti	tudi	proti	dru
gim	aramejskim	tolpam,	ki	so	silile	v	smeri	njihovih	
pašnikov.	Mnogo	pozneje,	v	9.	in	8.	stoletju,	ko	je	bil	
Izrael	že	stalno	naseljeno	ljudstvo	v	Sveti	deželi,	so	se	
spet	morali	boriti	proti	svojim	davnim	bratom.	Aramej
ci	ki	so	takrat	doživeli	osupljivo	obnovitev	življenjske	
moči,	so	naredili	iz	Damaska	glavno	mesto	in	ustanovili	
kneževine	 tja	 do	 Perzijskega	 zaliva,	 so	 večkrat	 vdrli	
v	 Palestino.	 Iz	 tega	 časa	 je	 tudi	 upoštevanja	 vreden	
jezikovni	 pojav:	 aramejščina	 je	 prevladala	 skoraj	 po	
vsem	 Bližnjem	 vzhodu,	 še	 posebno	 pa	 v	 Kanaanu,	
tam	pa	še	toliko	laže,	saj	so	bili	Izraelci	kmalu	potem	
pregnani	iz	svoje	dežele	ob	Nabuhodonozorjevem	izg
nanstvu.	Ko	so	se	izgnanci	vrnili	iz	Babilonije,	so	našli	
tam	aramejske	prebivalce	in	rabo	aramejščine,	pa	so	jo	
posvojili.	Prav	zanimiv	“povratek	k	izvorom”…

Naj	 to	 pomeni,	 da	 so	 bili	 Judje	 Jezusovega	 časa	
preprosto	in	samo	Aramejci?	Ne.	Sveto	pismo	pokaže,	
da	 so	 bila	 nekatera	 plemena	 v	 ozkem	 sorodstvu	 z	

polhov.	Poganjalo	jih	je	»nekaj	še	bolj	črnega	kakor	noč«,	
bilo	je	»nekaj	tacega,	kakor	da	bi	se	bil	kozel	na	zadnje	
noge	postavil«.	Ko	je	brodnik	ves	prestrašen	priveslal	
na	našo	stran,	je	vendar	zahteval	plačilo.	Neznanec	mu	
je	dovolil	toliko	polhov,	kolikor	jih	lahko	pobije	z	enim	
zamahom	vesla.	Brodnik	je	udaril	–	po	praznih	deskah.	
»Obletel	ga	je	strašen	puh,	da	bi	ga	bilo	skoro	znak	vrglo,	
polhov	in	hudiča	pa	že	ni	bilo	nikjer,	le	ob	Krki	(tu ga je 
Jurčič polomil, saj v začetku govori o Kolpi)	po	skalovju	
se	je	slišalo	dleskanje	in	pokanje,	da	je	brodniku	skozi	
ušesa	letelo.	Pa	reci	potlej,«	je	dostavil	stari	Trpek,	»da	
hudič	res	polhov	ne	preganja.«

K	tej	veri	sodi	druga,	tista	namreč,	da	si	vrag	lasti	
lisaste	polhe.	V	okolici	Sodražice	so	polharji	zaslišali,	
da	je	past	šklompnila.	Skočili	so	pogledat	in	videli,	da	
visi	iz	nje	“lišček”,	polh	bele	in	črne	barve.	Ko	so	ga	
hoteli	 vzeti,	 se	 je	 oglasilo	 iz	 gozda:	 »Dajte	 mi	 polha	

nazaj,	polh	je	moj,	ne	pa	vaš!«	Fantje	so	jo	hitrih	nog	
ucvrli	 proti	 domu.	 Drugje	 beremo,	 da	 se	 je	 starček,	
strasten	polhar,	nekoč	vračal	s	semnja	domov.	Hodil	
je	po	gozdu	in	opazil	na	nekem	hrastu	polha,	ki	se	je	
ujel	v	past.	Starec	ga	je	–	ena,	dve	–	snel	in	stisnil	pod	
suknjo.	Ko	se	je	približal	domu,	je	nenadoma	zaslišal	
za	seboj	glas:	»Gričar,	lisastega	nazaj!«	Toda	možak	se	je	
zasmejal	in	odvrnil:	»Kaj	boš,	saj	ni	več	živ!«	Še	je	klicalo	
za	njim,	a	starec	se	zanj	ni	menil.	Ko	pa	je	bil	doma	že	
na	pragu	in	je	hotel	odpreti	vežna	vrata,	ga	je	nekdo	s	
tako	silo	pahnil	v	hrbet,	da	se	je	zvrnil	po	veži.	S	težavo	
se	je	pobral	in	videl,	da	polha	ni	nikjer	več…

Take	in	podobne	zgodbe	pa	naših	kmečkih	ljudi	ni
so	motile,	da	bi	ne	lovili	polhov.	Lovijo	jih	do	današnjih	
dni,	čeprav	ne	več	tako	vneto	kakor	svojčas.	Pustimo	ob	
strani	polšje	meso.	Toda	kožuščki,	se	zdi,	so	še	zmerom	
obrajtani.	Žal	pa	izginjajo	polhovke.	Škoda!
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Aramejci	Abrahamovega	rodu,	čeprav	so	bila	z	njimi	
v	 laseh:	potomci	 Izmaela,	kar	 smo	že	videli,	pa	 tudi	
ljudje	 iz	 Moába	 in	 dežele	 Amóncev,	 ki	 so	 izhajali	 iz	
Lota,	torej	iz	krvoskrunstva,	ki	sta	ga	zagrešili	njegovi	
hčeri	(prim.	1	Mz	19,30).	Po	drugi	strani	pa	Sveta	knjiga	
govori	 o	 “sedmih	 narodih”,	 ki	 so	 jih	 daljni	 predniki	
Izraela	uničili	in	več	ali	manj	vsrkali	(5	Mz	7,1).	Med	
temi,	ki	so	se	vključili,	je	treba	opozoriti	na	dva.	To	so	
po	eni	strani	Kanaanci,	katerih	ime	smo	že	srečali	in	
so	jih	Jozuetove	trume	ob	prihodu	našle	naseljene	v	
“Kanaanu”:	to	so	mediteranski	in	kavkaški	elementi,	
pa	močno	semitizirani	zaradi	dotoka	narodnostne	sku
pine,	ki	so	jo	v	18.	stoletju	na	obalah	Sirije	poznali	pod	
imenov	Feničani..	Po	drugi	strani	pa	so	tisti,	ki	jih	Sveto	
pismo	imenuje	“Hetejce”,	mi	pa	jim	pravimo	Hetiti.	To	
je	bilo	nesemitsko,	predarijsko	ljudstvo,	ki	ga	je	dolgo	
časa	poznalo	samo	Sveto	pismo.	Iz	pozabe	jih	je	po
tegnil	Hrozny	v	začetku	20.	stoletja,	po	Winklerjevih	
odkritjih	izjemnih	tablic	v	Boghazköyu	v	Turčiji,	pa	so	
postali	eden	od	vélikih	dogodkov	arheologije.	Tisoč	
let	so	Hetiti	gospodovali	nad	vso	Anatolijo	in	vdirali	v	
vse	okolišče	dežele,	tudi	v	Kanaan.	Vsi	napori	vélikega	
egipčanskega	faraona	Ramzesa	II.,	da	bi	jih	pregnal,	so	
se	izjalovili	v	neodločeni	bitki	pri	Kádešu	leta	1290	pr.	
Kr.	Njihovi	številni	nasledniki	so	živeli	v	Palestini	ko	je	
njihov	imeprij	propadel	pod	udarci	vélikega	arijskega	
vdora.	Poleg	Kanaancev	in	Hetitov	so	bili	v	palestinski	
narodnostni	mešanici	 raztopljeni	še	drugi	elementi.	
Preko	te	zemeljske	ožine	je	šlo	še	in	še	ljudstev.	Bili	so,	
na	primer	“Horim”,	tisti	Horejci,	ki	smo	jih	spoznali	iz	
tablic,	najdenih	v	RasŠamra,	pa	Amorejci,	ki	jih	Sveto	
pismo	imenuje	Amalečáne,	Perizéjci,	Gibeónci,	pa	še	
druga	 imena	bližnjih	sorodnikov	tistih	Hiksov,	ki	so	
bili	zavzeli	Egipt	ob	Mojzesovem	rojstvu.

Topilnici	ljudstev	na	Izraelovi	
zemlji	 je	 pripomoglo	 veliko	
zgodovinsko	 dejstvo,	 pravza
prav	dve:	dve	kazenski	odpravi	
Asircev	 pod	 Sargonom	 II.	 v	
Galilejo	in	Samarijo	(722	pr.	Kr.)	
in	Kaldejcev	pod	Nabuhodono
zorjem	 v	 Judejo	 (586	 pr.	 Kr.).	
V	 teh	 opustošenih	 pokrajinah	
je	 nastalo	 novo	 prebivalstvo	 iz	
vseh	 vrst	 ljudstev:	 Aramejcev,	
Kanaancev,	 Feničanov,	 Anato
lijcev	 in	celo	Mezopotamcev,	 s	
katerim	so	se	pomešali	ostanki	
Izraelovih	 rodov.	 Ko	 so	 se	 izg
nanci	vrnili	is	Babilonije	leta	538	
pr.	 Kr.,	 so	 morali	 hočeš	 nočeš	
živeti	skupaj	s	temi	pritepenci.	
Veliko	pozneje,	med	leti	165	in	
105	 so	 véliki	 makabejski	 zavo
jevalci	s	silo	naredili	deželo	spet	
judovsko,	kar	jim	je	popolnoma	uspelo.	Uspelo	jim	je	
celo	 “pojuditi”	beduine	 juga,	Edomce,	 tradicionalne	
sovražnike	Jakobovih	potomcev	od	zgodbe	z	lečo	dalje.	
Je	pa	res,	da	so	jim	ti	leta	40,	malo	pred	Kristusovim	

rojstvom,	 vrnili,	 saj	 je	 Edomec	 Herod	
dosegel	 pri	 rimskem	 senatu	 naslov	
kralja	Judeje	–	ne	da	bi	se	odpovedal	
Jahvejevi	veri.

Ta	 judaizacija	 vse	 Palestine	 pa	
ni	 prevladala	 nad	 različnostjo	 iz
vora.	 Ta	 se	 je	 v	 Jezusovem	 času	 ka
zala	v	značilnih	razlikah	prebivalstva	
provinc.	 V	 negostoljubni	 deželi	 na	
jugu	 se	 je	 okrog	 Jeruzalema	 stis
nilo	majhno	trdo	jedro	izseljenskih	
povratnikov	–	v	glavnem	Judov	in	
Benjaminov	rod	–;	tukaj	bi	narod
nost	lahko	imeli	za	čisto.	Nasprotno	
pa	je	bila	na	dobri	zemlji	severnih	
okrajev,	ki	so	jih	nekoč	posedovali	
rodovi	Áser,	Néftali,	Isahár	in	Zábu
lon,	naseljenost	tujcev	tako	močna,	
da	se	Izraelci	tam	niso	ponovno	naseli
li	kaj	prida.	Družina	starega	izvora,	kot	
je	bila	Jezusova,	ki	je	izhajala	iz	kralja	
Davida,	je	morala	biti	kaj	redka.	Dejstvo	je	tako	bilo	v	
oči,	da	so	deželo	poimenovali	guélil-al-Goyim,	“okrožje	
poganov”;	in	po	makabejski	judaizaciji	so	ji	rekli	samo	
Guélil,	Galileja.	Toda	prebivalci	Judeje	so	prezirali	Gali
lejce,	te	kmetavze,	ki	so	govorili	s	takim	naglasom,	da	
nisi	mogel	razločiti	njihove	izgovarjave	besed	immár	
(jagnje),	hamár	 (vino)	 in	hamór	 (osel),	 in	ki	 so	 jih	
sumili,	da	se	gredo	Postavo	nekam	po	svoje.

Ne	da	se	torej	govoriti	o	neki	judovski rasi.	Ali	se	
je	 razvil	nek	 rasni	 tip?	To,	kar	velja	v	naših	dneh	za	
najbolj	pogosto:	velik,	zakrivljen	nos,	močne	in	zelo	
rdeče	ustnice,	kodrasti	lasje,	zelene	ali	svetlorjave	oči?	
O	tem	ne	vemo	nič.	Nova	zaveza	in	talmudski	spisi	o	

tem	 molče.	 Niti	 ne	 moremo	 z	
gotovostjo	reči,	da	so	bili	Judje	
Jezusovega	časa	nizke	rasti,	ka
kor	bi	se	nam	najraje	zdelo.		Če	
nam	 Stara	 zaveza	 prikaže	 zelo	
dobro	drobnega	Izraelca	Davida	
vpričo	velikega	arijca	Goljata,	pač	
ni	 mogoče	 narediti	 nobenega	
splošnega	zaključka	iz	dejstva,	da	
je	bil	cestninar	Zahej,	o	katerem	
govori	evangelij,	 tako	pritlikav,	
da	ni	v	množici	videl	nič,	ali	 iz	
tega,	 da	 sv.	 Pavel	 samega	 sebe	
imenuje	“negodnika”.

Ljudem	 Svetega	 pisma,	 tudi	
Jezusovim	 sonarodnjakom,	 je	
bil	pojem	rase	tuj.	In	še	bolj	tuja	
je	bila	tista	izrojenost	razuma	in	
vesti,	ki	jo	imenujemo	rasizem.	
Če	so	Izraelci	imeli	kot	ljudstvo	
nek	neskončen	skupen	ponos,	

zato	nikakor	niso	bili	sami	zase.	Zanje	je	bil	verski	vidik	
pred	narodnostnim.	Niso	pripadali	izvoljeni	rasi,	ker	
bi	izhajali	 iz	svetih	oseb	–	kaj	ni	brez	dvoma	še	kup	
drugih	ljudi	izhajalo	iz	Abrahama?	–	ampak	zato,	ker	

Karikatura vzhodnoevropskega Juda
v začetku 20. stoletja
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angeli za danes
P.	Anzelm	Grün

angel hvaležnosti

so	bili	zvesti	zavezi,	sklenjeni	med	Bogom	in	njihovimi	
predniki.	Kaj	ne	pripoveduje	Sveta	knjiga	 s	kancem	
humorja	o	Jonu,	ki	ni	maral	iti	spreobračat	odvratnih	
Ninivljanov	in	je	zato	dobil	počitnice	v	morski	pošasti?	
Kot	bomo	videli,	je	prihajalo	do	prozelitizma	povsod,	
kjer	so	se	nastanili	Judje	izven	Palestine.	Jahvejev	vernik	
je	zaničeval	in	preziral	pogana	ne	zato,	ker	je	pripadal	

neki	drugi	rasi,	ampak	ker	 je	pripadal	odvratni	veri.	
Če	je	pa	razglasil	za	svojo	vero	v	enega	Boga,	sprejel	
Mojzesovo	postavo,	 sprejel	vse	obveznosti,	posebno	
obrezo,	znamenje	zaveze	na	mesu,	 je	postal	brat.	 In	
nasprotno:	brat	po	rasi,	prebivalec	Svete	dežele,	ki	ni	
maral	 spolnjevati	 zapovedi	vere,	 je	postal	 ipso facto	
izobčenec	iz	zaveze	in	ni	več	pripadal	izraelski	rasi.

Hvaležnost	je	dandanes	postala	redka.	Ljudje	imajo	
neizmerne	zahteve.	Zdi	se	jim,	da	bodo	prikrajšani,	za
to	potrebujejo	čedalje	več.	Postali	so	nenasitni	in	tako	
sploh	 ne	 znajo	 več	 uživati.	 Francoski	 filozof	 Pascal	
Bruckner	opisuje	današnjega	človeka	kot	velikanskega	
dojenčka	z	neizmernimi	zahtevami	do	družbe.	Nikoli	

ne	dobi	dovolj.	In	če	se	mu	
ne	godi	dobro,	so	vedno	kri
vi	 drugi.	 Kajti	 ne	 dajo	 mu	
tega,	kar	vendar	neobhodno	
potrebuje	za	življenje.

Angel	hvaležnosti	bi	rad	
v	tvoje	življenje	prinesel	nov	
okus.	Rad	bi	te	naučil,	da	na	
vse	začneš	gledati	z	novimi	
očmi,	 z	 očmi	 hvaležnosti.	
Tedaj	 boš	 s	 hvaležnim	 po
gledom	 objel	 novo	 jutro,	
ker	 lahko	 zdrav	 vstaneš	 in	
opazuješ,	kako	vzhaja	sonce.	
Hvaležen	si	za	dih,	ki	te	pre
veva.	 Hvaležen	 si	 za	 dobre	
darove	narave,	ki	 jih	moreš	
uživati	pri	zajtrku.	Živiš	bolj	
zavestno.	Hvaležnost	ti	razši

ri	 in	 razveseli	 srce.	 Nisi	 osredotočen	 na	 stvari,	 ki	
bi	 te	 utegnile	 jeziti.	 Jutra	 ne	 začenjaš	 takoj	 s	 slabo	
voljo	zaradi	zoprnega	vremena.	Nisi	 takoj	zamorjen,	
če		ti	prekipi	mleko.	Nekateri	ljudje	si	sami	otežujejo	
življenje,	ker	vidijo	samo	slabe	stvari.	In	bolj	ko	vidijo	le	
slabo,	bolj	jim	to	njihova	doživetja	potrjujejo.	S	svojim	
pesimističnim	načinom	gledanja	naravnost	privlačijo	
nase	 majhne	 nezgode.	 Angel	 hvaležnosti	 bi	 te	 rad	
naučil,	da	bi	pravilno	 in	zavestno	 razmišljal.	Če	boš	
začel	razmišljati,	boš	lahko	hvaležno	spoznal,	kaj	vse	
ti	je	bilo	v	življenju	podarjeno.	Hvaležen	boš	za	svoje	
starše,	ki	so	ti	podarili	življenje.	Ne	boš	hvaležen	le	za	
pozitivne	korenine,	ki	jih	imaš	v	njih,	marveč	tudi	za	
rane	in	poškodbe,	ki	so	ti		jih	prizadejali	starši.	Tudi	te	
so	te	namreč	izoblikovale,	da	si	zdaj	takšen,	kot	si.	Brez	
teh	ran	bi	bil	morda	presit	in	neobčutljiv.	Spregledal	bi	
človeka	ob	sebi	in	njegovo	stisko.	Angel	hvaležnosti	bi	
ti	rad	odprl	oči,	da	bi	spoznal,	kako	te	je	vse	življenje	

spremljal	nek	božji	angel,	da	te	je	angel	varuh	obvaroval	
pred	marsikatero	nesrečo,	da	je	tvoj	angel	varuh	tudi	
rane	spremenil	v	dragocen	zaklad.

Angel	hvaležnosti	ti	bo	podaril	oči,	da	boš	zavestno	
dojemal	lepoto	v	stvarstvu	in	jo	hvaležno	užival,	lepoto	
travnikov	in	gozdov,	lepoto	gora	in	dolin,	lepoto	morja,	
rek	in	jezer.	Občudoval	boš	vitkost	gazele	in	ljubkost	
srne.	Ne	boš	več	nezavedno	hodil	skozi	stvarstvo,	am
pak	boš	razmišljal	in	se	zahvaljeval.	Opazil	boš,	da	se	
te	v	stvarstvu	dotika	ljubeči	Bog,	ki	bi	ti	rad	pokazal,	
kako	razsipno	skrbi	zate.

Kdor	hvaležno	gleda	na	svoje	življenje	se	bo	spopri
jaznil	s	tem,	kar	se	mu	je	zgodilo.	Prenehal	bo	besneti	
nad	seboj	in	svojo	usodo.	Spoznal	bo,	da	vsak	dan	znova	
vstopa	v	njegovo	življenje	angel,	da	bi	ga	varoval	pred	
nesrečo	in	mu	dal	čutiti	svojo	ljubečo	in	ozdravljajočo	
bližino.	Skušaj	naslednji	teden	prehoditi	skupaj	z	an
gelom	hvaležnosti.	Videl	boš,	kako	boš	vse	spoznaval	v	
novi	luči,	kako	bo	tvoje	življenje	dobilo	nov	okus.	Svoje
ga	angela	hvaležnosti	boš	lahko	tudi	prosil,	naj	te	nauči	
zahvaljevati	se	za	ljudi,	s	katerimi	živiš.	Pogosto	molimo	
samo	za	 ljudi,	ki	so	za	nas	pomembni,	ko	 jih	želimo	
spremeniti	ali	če	si	želimo,	da	bi	jim	Bog	pomagal,	jih	
ozdravil	in	potolažil.	Včasih	je	naša	molitev	za	druge	
prej	molitev	proti	njim.	Radi	bi,	da	bi	postali	takšni,	
kakršne	si	želimo,	Če	pa	se	zahvaljujejmo	za	nekega	
človeka,	tedaj	ga	brezpogojno	sprejemamo.	Ni	se	mu	
treba	spremeniti.	Dragocen	je	takšen,	kot	je.	Pogosto	
ljudje	opazijo,	če	se	zanje	zahvaljujemo.	Kajti	iz	našega	
zahvaljevanja	veje	pozitivna	naravnanost,	pritrditev,	v	
kateri	se	čutijo	sprejete	brez	predsodkov.	Nek	ameriški	
duhovnik	poroča	o	zakonskem	paru,	ki	je	dolga	leta	
molil	za	ženinega	očeta,	da	bi	se	končno	osvobodil	od	
zasvojenosti	z	alkoholom.	Za	priprošnjo	so	prosili	tudi	
številne	molitvene	skupine.	A	vse	je	bilo	zaman.	Šele	
ko	se	zbrali	pogum,	da	se	zahvaljujejo	za	očeta,	ker	je	
tu,	da	je	tak,	kakršen	je,	so	mu	omogočili,	da	se	je	lahko	
spremenil.	Ker	ni	več	podzavestno	čutil	zahteve,	da	se	
mora	spremeniti,	se	je	lahko	spremenil.	Ker	se	je	čutil	
brezpogojno	 sprejetega,	 ni	 več	 potreboval	 alkohola.	
Zato	prosi	svojega	angela	hvaležnbosti	za	čudež,	da	bi	
se	ljudje	zaradi	tvojega	zahvaljevanja	čutili	brezpogojno	
ljubljene	in	bi	tako	v	tej	ljubezni	ozdraveli.
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Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL

Kristusovo vstajenje 
»Če	pa	Kristus	ni	bi	obujen,	je	tudi	naše	oznanilo	

prazno	 in	 prazna	 tudi	 vaša	 vera…	 in	 ste	 še	 v	 svojih	
grehih«	(1	Kor	15,14.17).	S	temi	močnimi	besedami	je	
sv.	Pavel	v	Prvem	pismu	Korinčanom	razložil,	kakšno	
odločilno	važnost	pripisuje	Jezusovemu	vstajenju.	Ta	
dogodek	je	namreč	rešitev	problema,	ki	ga	je	postavila	
drama	križa.	Križ	sam	ne	bi	mogel	razložiti	krščanske	
vere,	še	več,	ostal	bi	samo	tragedija,	ki	potrjuje	nesmi
sel	bivanja.	Velikonočna	skrivnost	 je	v	dejstvu,	da	 je	
Križani	»bil	tretji	dan	obujen,	kakor	je	v	Pismih«	(1	Kor	
15,4)	–	tako	pričuje	prakrščansko	izročilo.	To	je	ključni	
preobrat	pavlinske	kristologije:	vse	se	suče	okrog	tega	
težnostnega	središča.	Vse	učenje	apostola	Pavla	izhaja	
in	se	vrača	vedno	k	skrivnosti	Tistega,	ki	ga	je	Oče	obu
dil	 od	 mrtvih.	 Vstajenje	 je	 temeljno	 dejstvo,	 osnova	
(prim.	1	Kor	15,12),	na	kateri	je	Pavel	mogel	izobliko
vati	svoje	zgoščeno	oznanilo	(kerygma):	tisti,	ki	je	bil	
križan	in	je	tako	pokazal	neskončno	Božjo	ljubezen	do	
človeka,	je	vstal	in	je	živ	sredi	med	nami.

Zelo	pomembno	je	videti	povezavo	med	oznanilom	
vstajenja	kakor	ga	oblikuje	Pavel	in	kakor	je	bil	v	rabi	v	
krščanskih	skupnostih	pred	Pavlom.	Tukaj	je	mogoče	
videti	važnost	izročila,	ki	je	bilo	pred	Pavlom,	in	ki	ga	
hoče	on	z	velikim	spoštovanjem	in	pazljivostjo	oznanja
ti	naprej.	Besedilo	o	vstajenju	v	15,111	Prvega	pisma	
Korinčanim	dobro	poudarja	povezavo	med	»sprejeti«	
in	»izročiti«.	Za	svetega	Pavla	je	besedno	oblikovanje	
izročila	zelo	važno;	na	koncu	odlomka,	ki	ga	imamo	
pred	očmi,	poudarja:	»Naj	bom	torej	jaz	ali	oni,	takó	
oznanjamo«	 (1	 Kor	 15,11).	 S	 tem	 poudari	 enotnost	
kerygme,	 oznanila	 za	 vse	 verne	 in	 za	 vse,	 ki	 bodo	
oznanjevali	Kristusovo	vstajenje.	Izročilo,	na	katero	se	
navezuje,	je	vir,	iz	katerega	je	treba	zajemati.	Izvirnost	
njegove	kristologije	ne	gre	nikoli	na	račun	zvestobe	
izročilu.	Oznanilo	apostolov	ima	vedno	prednost	pred	
osebno	Pavlovo	obdelavo;	vse	njegovo	utemeljevanje	
izhaja	 iz	 skupnega	 izročila,	v	katerem	se	 izraža	vera	
vseh	Cerkva,	ki	so	ena	sama	Cerkev.	Tako	nudi	sveti	
Pavel	za	vse	čase	vzor,	kako	oblikovati	teologijo	in	kako	
pridigati.	Teolog,	pridigar	ne	ustvarja	novih	nazorov	
o	svetu	in	življenju,	ampak	je	v	službi	izročene	resni
ce,	 v	 službi	 resničnega	 Kristusovega	 dejstva,	 križa,	
vstajenja.	Njegova	naloga	 je	pomagati,	da	bi	v	starih	
besedah	danes	razumeli	resničnost	»Boga	z	nami«,	torej	
resničnost	pravega	življenja.

Tukaj	je	treba	natančno	pojasniti:	pri	oznanjevanju	
vstajenja	si	sveti	Pavel	ne	prizadeva	predložiti	neke	or
ganske	predstavitve	nauka	–	noče	napisati	nekakšnega	
teološkega	 priročnika	 –	 ampak	 se	 sooča	 s	 temo	 ko	
odgovarja	 na	 dvome	 in	 stvarna	 vprašanja,	 ki	 so	 mu	
jih	zastavljali	verniki.	To	je	torej	priložnostni	nagovor,	
vendar	poln	vere	in	doživete	teologije.	Srečujemo	se	

z	 osredotočenjem	na	
bistveno:	“opravičeni”	
smo,	 torej	 pravični,	
odrešeni	 po	 Kristu
su,	ki	je	umrl	in	vstal	
za	 nas.	 Poudarjeno	
je	 predvsem	 dejstvo	
vstajenja,	brez	katere
ga	 bi	 bilo	 krščansko	
življenje	 preprosto	
brez	 smisla.	 Tistega	
velikonočnega	 jutra	
se	 je	 zgodilo	 nekaj	
izrednega,	novega,	pa	
istočasno	zelo	stvarne
ga	in	zaznamovanega	
s	 točno	 določenimi	
znaki,	ki	so	jih	zaznale	mnoge	priče.	Kot	za	druge	no
vozavezne	pisce	 je	 tudi	za	Pavla	vstajenje	vezano	na	
pričevanje	tistih,	ki	so	doživeli	neposredno	izkušnjo	
z	 Vstalim.	 Gre	 za	 videti	 in	 čutiti	 ne	 samo	 z	 očmi	 in	
drugimi	čuti,	ampak	tudi	z	notranjo	lučjo,	ki	omogoči	
spoznati	 to,	 kar	 zunanji	 čuti	 izpričujejo	 kot	 nepri
stranski	podatek.	Kot	štirje	evangeliji	daje	tudi	Pavel	
temeljno	 pomembnost	 poročilom	 o	 prikazovanjih,	
ki	so	osnovni	pogoj	za	vero	v	Vstalega,	ki	je	zapustil	
prazen	grob.	To	sta	dve	važni	dejstvi:	grob	je	prazen	in	
Jezus	se	je	zares	prikazal.	Tako	nastaja	verižno	izročilo,	
ki	 bo	 preko	 pričevanja	 apostolov	 in	 prvih	 učencev	
prišlo	po	naslednjih	rodovih	vse	do	nas.	Prva	posledica	
ali	 prvi	 način	 izražanja	 tega	 pričevanja	 je,	 pridigati	
o	Kristusovem	vstajenju	kot	povzetku	evangeljskega	
oznanila	 in	 kot	 vrhuncu	 odrešenjske	 poti.	 Vse	 to	 je	
Pavel	počel	ob	raznih	priložnosti:	dovolj	je	pogledati	
Pisma	in	Apostolska	dela,	kjer	se	vidi,	da	je	zanj	bist
vena	točka	vedno	pričevati	o	vstajenju.	Rad	bi	navedel	
samo	eno	besedilo:	Pavel,	zaprt	v	Jeruzalemu,	stoji	kot	
obtoženec	pred	sinedrijem.	V	teh	okoliščinah,	ko	gre	
za	življenje	in	smrt,	pokaže,	kaj	je	smisel	in	vsebina	nje
govega	pridiganja:	»Moral	sem	pred	sodišče,	ker	upam	
v	vstajenje	od	mrtvih!«	(Apd	23,6).	Pavel	to	neprestano	
ponavlja	kot	odmev	v	svojih	Pismih	(prim.	1	Tes	1,9	sl;	
4,1318;	5,10),	v	katerih	se	sklicuje	tudi	na	svojo	osebno	
izkušnjo,	na	svoje	osebno	srečanje	z	vstalim	Kristusom	
(prim.	Gal	1,1516;	1	Kor	9,1).

Lahko	se	pa	vprašamo:	kakšen	je	za	svetega	Pavla	
globlji	smisel	dogodka	Jezusovega	vstajenja?	Kaj	pove	
nam	v	oddaljenosti	dveh	tisočletij?	Ali	je	trditev	»Kri
stus	je	vstal«	pomembna	tudi	za	nas?	Zakaj	je	vstajenje	
zanj	in	za	nas	tako	odločilen	predmet?	Pavel	slovesno	
odgovarja	na	to	vprašanje	v	začetku	Pisma	Rimljanom,	
kjer	 začenja	 s	 sklicevanjem	 na	 »Božji	 evangelij…	 o	



2009 – AM – OKTOBER   228

njegovem	Sinu,	ki	se	je	po	mesu	rodil	iz	Davidovega	
rodu,	po	duhu	svetosti	pa	je	po	obujenju	od	mrtvih	
postavljen	za	Božjega	Sina	v	moči«	(Rim	1,34).	Pavel	
dobro	ve	in	tudi	mnogokrat	pove,	da	je	bil	Jezus	Božji	
Sin	 vedno,	 od	 trenutka	 svojega	 učlovečenja.	 Novost	
vstajenja	 je	v	tem,	da	 je	Jezus,	dvignjen	iz	ponižanja	
svojega	zemeljskega	bivanja,	postal	Božji	Sin	»v	moči«.	
Jezus,	 ponižan	 do	 smrti	 na	 križu,	 lahko	 zdaj	 reče	
Enajsterim:	 »Dana	 mi	 je	 vsa	 oblast	 v	 nebesih	 in	 na	
zemlji«	(Mt	28,18).	Uresničilo	se	je,	kar	pravi	psalm:	
»Zahtevaj	 od	 mene,	 in	 dam	 ti	 narode	 v	 dediščino,	 v	
lastnino	do	konca	zemlje«	(Ps	2,8).	Zato	se	z	vstajenjem	
začenja	 oznanjevanje	 Kristusovega	 evangelija	 vsem	
narodom	–	začenja	se	Kristusovo	kraljestvo,	tisto	novo	
kraljestvo,	ki	ne	pozna	druge	oblasti	kot	oblast	resnice	
in	ljubezni.	Vstajenje	torej	dokončno	odkriva,	kakšna	
je	resnična	istovetnost	in	izredna	podoba	Križanega.	
Neprimerljivo	in	najvišje	dostojanstvo:	Jezus	je	Bog!	Za	
svetega	Pavla	se	skrita	Jezusova	istovetnost	razodeva	
v	 vstajenju	 še	 bolj	 kot	 v	 učlovečenju.	 Medtem	 ko	
Kristusov	naslov,	to	je	‘Mesija’,	‘Maziljenec’	pri	svetem	
Pavlu	postaja	Jezusovo	osebno	ime	in	naslov	‘Gospod’	
označuje	njegov	osebni	odnos	do	vernikov,	zdaj	naslov	
‘Sin	Božji’	opredeljuje	notranji	odnos	Jezusa	z	Bogom,	
odnos	ki	se	v	polnosti	razodeva	v	velikonočnem	do
godku.	Tako	lahko	rečemo,	da	je	bil	Jezus	obujen	zato	
da	bo	Gospod	živih	in	mrtvih	(prim.	Rim	14,9;	2	Kor	
5,15),	 ali	 z	 drugimi	 besedami:	 naš	 Odrešenik	 (prim.	
Rim	4,25).

Vse	to	pa	prinaša	važne	posledice	za	naše	življenje	
v	 veri:	 poklicani	 smo	 k	 sodeležnosti	 vsega	 dogodka	
Kristusove	 smrti	 in	 vstajenja	 v	 najskritejši	 globini	
našega	bitja.	Apostol	pravi,	da	»smo	s	Kristusom	umrli.«	
in	verujemo,	»da	bomo	z	njim	tudi	živeli,	saj	vemo,	da	
Kristus,	potem	ko	je	bil	obujen	od	mrtvih,	več	ne	umrje,	
smrt	nad	njim	nima	več	oblasti«	(Rim	6,89).	To	pomeni	
sodeležnost	pri	Kristusovem	trpljenju,	ki	je	predigra	
tistega	popolnega	priličenja	Njemu	preko	vstajenja,	v	
katero	upamo.	To	se	je	zgodilo	tudi	sv.	Pavlu.	Njegova	
osebna	izkušnja	je	opisana	v	Pismih	z	enako	žalostnimi	

kot	stvarnimi	toni:	»…	da	bi	spoznal	njega	in	moč	njego
vega	vstajenja	ter	delež	pri	njegovem	trpljenju,	pri	tem	
pa	postajam	podoben	njegovi	smrti,	da	kako	pridem	do	
vstajenja	od	mrtvih«	(Flp	3,10.11;	prim.	2	Tim	2,812).	
Teologija	križa	ni	teorija	–	je	resičnost	krščanskega	živ
ljenja.	Živeti	v	veri	v	Jezusa	Kristusa,	živeti	resnico	in	
ljubezen	pomeni	odrekanje	vsak	dan,	pomeni	trpljenje.	
Krščanstvo	ni	življenje	lagodnosti,	ampak	je	zahtevno	
vzpenjanje,	vendar	razsvetljeno	s	Kristusovo	lučjo	in	
z	vélikim	upanjem,	ki	se	rojeva	iz	Njega.	Sv.	Avguštin	
pravi:	trpljenje	kristjanom	ni	prihranjeno,	celo	še	več	
so	 ga	 deležni,	 ker	 živeti	 vero	 izraža	 pogum,	 soočiti	
se	bolj	globoko	z	življenjem	in	z	zgodovino.	Vendar	
samo	tako,	ob	trpljenju,	spoznamo	življenje	v	njegovi	
globini,	 v	 njegovi	 lepoti,	 v	 vélikem	 upanju,	 ki	 ga	 je	
zbudil	križani	in	vstali	Kristus.	Zato	se	vernik	znajde	
med	dvema	težiščema:	na	eni	strani	vstajenje,	ki	je	na	
nek	način	že	navzoče	v	nas	in	deluje	(prim.	Kol	3,14;	Ef	
2,6):	na	drugi	strani	pa	nujnost,	vključiti	se	v	proces,	ki	
vodi	vse	ljudi	in	stvari	k	polnosti	opisani	v	Pismu	Rim
ljanom	z	drzno	podobo:	kakor	vse	stvarstvo	zdihuje	in	
trpi	v	porodnih	bolečinah,	tako	tudi	mi	zdihujemo	v	v	
pričakovanju	odrešenja	našega	telesa,	našega	odrešenja	
in	vstajenja	(prim.	Rim	8,1823).

S	Pavlom	lahko	povzamemo,	da	pravi	vernik	doseže	
odrešenje,	če	z	usti	izpoveduje,	da	je	Jezus	Gospod,	in	
s	srcem	veruje,	da	ga	je	Bog	obudil	od	mrtvih	(prim.	
Rim	10,9).	Važno	je	predvsem	srce,	ki	veruje	v	Kristusa	
in	se	v	veri	“dotakne”	Vstalega;	ni	pa	dosti	nositi	vero	
v	 srcu,	 ampak	 jo	 je	 treba	 izpovedovati	 in	 pričevati	
zanjo	z	usti,	s	svojim	življenje,	da	tako	resnica	križa	in	
vstajenja	postane	navzoča	v	naši	zgodovini.	Na	ta	način	
se	torej	kristjan	vključi	v	tisti	proces,	po	katerem	se	
prvi,	zemeljski,	trohnenju	in	smrti	podvrženi	Adam,	
preoblikuje	v	poslednjega,	nebeškega	in	netrohljivega	
Adama	(prim.	1	Kor	15,2022.4249).	Ta	proces	je	stekel	
s	Kristusovim	vstajenjem,	v	katerem	temelji	upanje,	da	
bomo	mogli	nekega	dne	vstopiti	tudi	mi	s	Kristusom	v	
našo	resnično	domovino,	ki	je	v	nebesih.	Podprti	s	tem	
upanjem	nadaljujmo	pogumno	in	z	veseljem.

Sveti	papež	Pij	X.	je	leta	1913	določil,	naj	7.	oktobra	
vsa	Cerkev	obhaja	praznik	rožnovenske	Matere	Božje,	
prva	nedelja	v	oktobru	pa	naj	bo	rožnovenska	nedelja.	
Pobožnost	molitve	rožnega	venca	in	korenine	praznika	
pa	so	seveda	veliko	starejše.

Navada	večkrat	ponavljati	isto	molitev	(očenaš)	in	jo	
preštevati	s	pomočjo	kamenčkov	ali	zrn,	sega	že	v	prva	
stoletja	krščanstva.	Že	od	8.	stoletja	je	bila	za	molitev	
očenaša	v	rabi	kratka	vrvica	z	jagodami,	imenovana	“pa
ternoster”	in	je	torej	nekak	prednica	rožnega	venca.	Od	
11.	stoletja	dalje	je	molitev	obsegala	trikrat	po	petdeset	
očenašev,	od	12.	stoletja	naprej,	ko	se	je	kot	vsakdanja	
molitev	izoblikovala	“zdravamarija”,	pa	se	je	pomnožila	

v	150	zdravamarij	in	se	zelo	razširila.	Ime	“rožni	venec”	
prihaja	od	besede	“rosarium”	in	nakazuje,	da	je	molitev	
venec	duhovnih	rož	v	čast	Božji	Materi,	temelji	pa	na	
legendi	iz	13.	stoletja,	da	so	iz	ust	nekega	cistercijana,	
ki	je	pogosto	molil	po	petdeset	zdravamarij,	izhajale	
rože	in	oblikovale	venec	na	Marijini	glavi.	Dokončno	
obliko	je	rožni	venec	dobil	na	začetku	15.	stoletja,	ko	so	
ob	molitvi	desetih	zdravamarij	vpeljali	premišljevanja	
o	veselih,	žalostnih	in	častitljivih	dogodkih	Jezusovega	
in	Marijinega	življenja.

Po	legendi	naj	bi	Marija	sv.	Dominiku,	ki	jo	je	med	
misijonarjenjem	med	Albižani	prosil	za	pomoč,	sama	
izročila	rožni	venec	kot	novo	in	mogočno	orožje	v	boju	

P.	Andrej	Kropej

rožnovenska Mati Božja
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proti	krivi	veri.	Pod	vplivom	dominikanskega	reda	je	
postala	molitev	rožnega	venca	priljubljena	pobožnost	
vseh	družbenih	plasti.	Nastale	so	številne	bratovščine	
rožnega	venca	in	skupni	molitvi	rožnega	venca	so	pri
pisovali	tudi	mnoga	uslišanja,	med	drugimi	pomorsko	
zmago	 nad	 Turki	 pri	 Lepantu	 na	 nedeljo	 7.	 oktobra	
1571,	 kar	 je	 odločilno	 pripomoglo	 k	 priljubljenosti	
te	molitve.	Leta	1883	je	papež	Leon	XIII.	določil,	naj	
bo	 oktober	 mesec	 rožnega	 venca	 in	 vključil	 vzklik	
»Kraljica	presvetega	rožnega	venca«	v	lavretanske	lita
nije.	Nazadnje	je	dobil	rožni	venec	pomembno	mesto	
v	Marijinih	prikazovanjih	v	19.	in	20.	stoletju.	Ko	se	je	
Marija	v	Fatimi	sama	predstavila	kot	kraljica	rožnega	
venca,	 je	to	močno	prispevalo	k	njegovi	poživitvi	in	
razširjenosti.

Najstarejše	upodobitve	rožnovenske	Matere	Božje	
segajo	v	15.	stoletje,	razširile	pa	so	se	v	18.	in	zlasti	še	
v	19.	stoletju.	Najpogostejše	so	tiste,	na	katerih	Marija	
izroča	rožni	venec	sv.	Dominiku	ali	tudi	drugim	svet
nikom,	pogosto	Katarini	Sienski.	V	19.	stoletju	so	bile	
zelo	 priljubljene	 upodobitve	 Marije	 z	 rožnim	 ven
cem,	okoli	nje	pa	so	nanizani	medaljoni	s	podobami	
rožnovenskih	skrivnosti.Rožnovenska Mati Božja – Homec pri Slovenj Gradcu

Frančišek	ni	imel	velike	šolske	izobrazbe.	Kot	deček	
je	obiskoval	šolo,	ki	 so	 jo	 imeli	duhovniki	pri	mestni	
cerkvi	svetega	Jurija,	dokler	ga	ni	oče	vzel	v	trgovino	
za	pomočnika,	in	ostal	pri	njem,	dokler	ga	Bog	ni	vzel	v	
svojo	šolo,	to	pa	v	tako	visoko	šolo,	da	so	le	redki,	ki	bi	
na	tej	fakulteti	tako	odlično	položili	diplomo,	kot	jo	je	
sveti	Frančišek.

Z	dvajsetimi	leti	se	je	povzpel	tako	visoko,	da	se	više	
povzpeti	 skoro	ni	mogoče	–	 to	 je	 izrazil	 z	besedami:	
»Moj	Bog	 in	moje	vse.«	Za	Frančiška	ni	mogoče	reči,	
da	je	ljubil	Boga	nad	vse,	ampak	Bog	mu	je	vse.	Ker	pa	
je	vse	stvarstvo	delo	božjih	rok,	 je	ljubil	vse	stvari	ne	
samo	zato,	ker	je	to,	kar	je	Bog	ustvaril,	dobro,	ampak	
zato,	ker	ni	mogoče	 ljubiti	umetnika,	ne	da	bi	 ljubili	
tudi	njegova	dela.

V	tej	visoki	šoli	se	je	naučil	tiste	velike	umetnosti,	ki	
je	tako	zelo	redka:	ljubiti	človeka	takšnega,	kakršen	je;	
ne	takšnega,	kakršnega	bi	si	mi	želeli,	niti	ne	takšnega,	
kakršnega	hoče	imeti	Bog.	Taka	je	božja	ljubezen,	taka	
mora	biti	naša,	če	naj	bo	prava.

Srečal	 je	gobavca.	Najprej	 je	hotel	pobegniti,	ker	
je	 gobavost	 ostudna	 in	 nevarna	 bolezen.	 Toda	 pod	
odvratno	zunanjostjo	 se	 skriva	človek,	ki	 je	posebna	
božja	umetnina.	Ko	je	v	tako	bednem	stanju,	je	še	bolj	
vreden	ljubezni.	Frančišek	se	vrne,	ga	objame	in	poljubi	
–	odvratna	bolezen	ne	more	preprečiti,	da	ne	bi	skozi	
njo	zasijal	Bog	v	svoji	umetnini.

Prelil	 je	v	dejanje	Jezusovo	besedo:	Nisem	prišel	k	
zdravim,	ampak	k	bolnim.

Kar	je	gobavost	za	telo,	to	je	greh	za	dušo.	Kdo	naj	

ljubi	človeka,	ki	je	jezljiv,	maščevalen,	prepirljiv,	ošaben,	
razuzdan,	pijanski	in	kar	je	temu	podobnega?	Take	ljudi	
obsojamo.

Ne	tako	Frančišek.	Po	Kristusovem	zgledu	uči	svoje	
brate	sovražiti	jezljivost	in	prej	naštete	spodrsljaje,	toda	
ne	obsojati	človeka,	ki	je	zagazil	v	tako	nesrečo.	Kdor	
sodi,	ne	rešuje,	kdor	obsoja,	pogublja.

Frančiška	usmerja	Kristusova	beseda:	Sin	človekov	ni	
prišel	na	svet,	da	bi	svet	sodil,	ampak	da	bi	se	svet	po	njem	
zveličal.	Kar	je	za	sebe	
spoznal,	naroča	v	Vo
dilu	 svojim	bratom:	
varovati	 se	 morajo,	
da	se	ne	bodo	 jezili	
ali	 razburjali	 zaradi	
greha	kakega	brata,	
ker	jeza	in	razburjenje	
ovirata	 ljubezen	pri	
njih	in	pri	drugih.	Že	
v	začetku	Vodila	pa	
jih	opominja,	naj	ne	
sodijo	ljudi,	ki	jih	vidi
jo	oblečene	v	mehka	
in	barvana	oblačila	in	
uživati	izbrane	jedi	in	
pijače.

Tako	je	Frančišek	
zastavil	uresničenje	
načela:	sovražiti	greh,	
a	ljubiti	grešnike.	Od

P.	Martin	Perc

Frančiškova univerza

Frančišek v Gubbiu
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tod	Frančiškova	gorečnosti	in	uspeh	v	apostolatu.
Razumel	je	v	celoti:	Bog	ljubi	človeka	takega	kot	je,	pa	

ga	ne	pušča	takega.	To	se	pravi:	bolnika	je	treba	ljubiti	
takega	kot	je,	vendar	ga	ne	pustiti	v	bolezni,	ampak	mu	
pomagati	do	zdravja.	In	kjer	za	bolnika	skrbijo	ljudje,	ki	

ga	imajo	radi,	je	to	najkrajša	in	najlažja	pot	k	zdravju.
Bi	bilo	narobe,	ako	bi	se	tu	in	tam	priporočili	svetemu	

Frančišku,	velikemu	diplomatu	v	božji	ljubezni	za	milost,	
da	bi	znali	tudi	mi	odklanjati	greh,	grešnika	pa	objeti	in	
mu	pomagati	do	notranjega	zdravja?

Triglavski župnik – njegov prvi učitelj
Luč	sveta	je	zagledal	v	

Belci	pri	Mojstrani	na	dan	
sv.	 Mihaela	 nadangela,	
29.	septembra	1907,	zato	
so	mu	pri	krstu	dali	 ime	
Miha.	Tam	je	preživel	svo
ja	otroška	leta,	se	seznanil	
z	 zakonitostmi	 gorjan
skega	življenja	in	se	že	kot	
deček	 zagledal	 v	 “robé”	
–	skalne	stene	in	vrhove.	
Skoraj	vsak	dan	je	srečeval	
“triglavskega	župnika”	 Ja
koba	 Aljaža,	 ki	 je	 prišel	
za	 dušnega	 pastirja	 na	
Dovje	leta	1889	in	je	tam	

ostal	vse	do	smrti	leta	1927.	Aljaž	je	čuječe	nadziral	in	
usmerjal	Mihove	prve	korajžne	korake	v	gore.

V	osnovno	šolo	je	hodil	na	Dovjem	med	prvo	svetov
no	vojsko.	Gimnazijo	je	obiskoval	v	Kranju,	kjer	je	leta	
1927	maturiral.	Od	leta	1924	do	1927	je	po	bolj	ali	manj	
uhojenih	stezah	spoznal	domala	ves	naš	alpski	svet.,	
ponavadi	s	starejšim	bratom	Franjom.	Leta	1925	se	je	
že	oglasil	v	Planinskem vestniku in	poročal	o	svojih	
prvih	vzponih.	Istega	leta	je	bil	na	Grossglocknerju,	po	
vrnitvi	pa	je	preplezal	še	nekaj	domačih	vrhov,	ker	ga	
je	gnala	želja	po	spoznavanju	slovenske	domovine.

Mladega	študenta	prava	je	leta	1927	Joža	Čop,	le
genda	 slovenskega	 alpinizma,	 začel	 jemati	 s	 seboj	 v	
plezalsko	visoko	šolo.	Miha	Potočnik	je	bil	dolga	leta	
v	vodstvu	jeseniške	Skale,	planinske	druščine,	v	kateri	
je	bila	utelešena	misel	Klementa	Juga:	»Na	naših	tleh	
imamo	Julijske	Alpe	z	njihovimi	znamenitimi	stenami	

in	sramota	je,	da	so	vse	že	pred	nami	tujci	preplezali.	
Mi	se	moramo	dvigniti	nadnje.	Človek	zmore	veliko,	
če	hoče.	In	mi	moramo	hoteti,	če	naj	postanejo	naše	
planine	v	vsakem	oziru	res	naše.«	O	tem	obdobju	je	
Potočnik	zapisal:	»Bili	so	to	veseli	in	razigrani	časi.«

Planine so visoka šola samovzgoje
Miha	Potočnik	je	že	v	mladih	letih	vneto	prebiral	

Planinski vestnik,	 mesečno	 glasilo	 slovenskih	 pla
nincev,	ki	je	začel	izhajati	leta	1895.	Prvič	se	je	v	njem	
oglasil	leta	1925,	po	letu	1928	pa	je	postal	eden	njegov
ih	najzvestejših	sodelavcev.	V	svojih	planinskih	spisih	
in	opisih	je	planinstvo	predstavil	kot	šolo	samovzgoje.	
Njegove	 vodilne	 misli	 povzema	 Tine	 Orel	 v	 uvodu	
knjige	Srečanja z gorami	(Cankarjeva	založbam,	Lju
bljana	1968),	ki	prinaša	izbor	Potočnikovih	planinskih	
spisov,	takole:	»Kdor	si	za	svoj	prosti	čas	izbere	gore,	
najde	v	njih	sebi	ustrezno	okolje…,	odkriva	pa	človek	
tudi	sam	sebe,	uči	se	ceniti	preprostost	in	užitke,	ki	
jih	civilizacija	ne	nudi.	Etična	vrednota	planinstva	so	
izkušnje	in	spoznanja,	ki	bi	jih	težko	kje	drugje	dobil.	
Gora	 ne	 podarja	 ničesar,	 pač	 pa	 vzbuja	 v	 človeku	
najboljše,	najbolj	nesebične	lastnosti.«	Kdor	zahaja	v	
planine,	ve,	da	so	pravi	planinci	ljudje	odprtega	srca,	
vedno	pripravljeni	pomagati.

Po	 končanem	 študiju	 prava	 leta	 1933	 se	 je	 Miha	
Potočnik	 posvetil	 odvetniškemu	 poklicu	 v	 pisarni	
dr.	 Aleša	 Stanovnika	 na	 Jesenicah.	 Drugo	 svetovno	
vojsko	je	prebil	v	zaporih,	internaciji	in	v	partizanih.	
Po	vojski	je	bil	nekaj	časa	direktor	jeseniške	železarne,	
potem	pa	se	je	dalj	časa	posvetil	politiki.	Vseskozi	pa	
so	bile	planine	njegova	prva	ljubezen.	Od	leta	1927	je	
bil	gorski	reševalec,	v	letih	1865–1979	je	bil	predsed
nik	 Planinske	 zveze	 Slovenije,	 zatem	 pa	 njen	 častni	

naša kultura
Silvester	Čuk

MIHA POTOČNIK
29. septembra 1907 – 28. oktobra 1995

»Biti hribovec je zanj od vsega začetka pomenilo biti telesno usposobljen in duhovno zrel, 
iskati in zajemati najvišjo in najglobljo modrost v skalah, biti slovenski alpinist, in to je bil Miha 
Potočnik z dušo in srcem pa živeti, dihati z ljubimi domačimi gorami in slovenskim človekom 
ter si na vso moč prizadevati, d bi bili v njih vsaj enakovredni tujim alpinistom.« Tako je v knjigi 
Stoletje v gorah (Cankarjeva založba, Ljubljana 1992) zapisal France Vogelnik o Mihu Potočniku. 
Rodil se je v osrčju naših lepih gora in njim je posvetil vse svoje življenje. O tej svoji “nori” zalju-
bljenosti pravi: »Ne razumejo nas, ki hodimo po prepadnih gorah, kajti težko je doumeti in še 
težje povedati, kaj nas tja žene in kaj imamo od tega. Doživlja človek in čuti, pa ne more povedati, 
kakor bi rad; beseda je kakor z verigo prikovana. Kdor pa zaide v naš svet, ta nas razume.
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predsednik.	 Bil	 je	 soustanovitelj	 mednarodne	 zveze	
gorskih	reševalcev	(IKAR)	ter	pobudnik	uzakonjenja	
Triglavskega	narodnega	parka	(1981).

Film “Triglavske strmine”
in poroka vrh Triglava
Miha	Potočnik	je	bil	med	ustvarjalci	prvega	sloven

skega	celovečernega	igranega	filma	Triglavske strmine,	
ki	ga	je	režiral	Ferdo	Delak,	scenarij	je	napisal	pisatelj	
Janez	Jalen	(po	poklicu	duhovnik,	ki	se	je	slovenskim	
bralcem	priljubil	s	svojimi	knjigami	Ovčar Marko, Trop 
brez zvoncev, Bobri),	snemala	pa	sta	Metod	Badjura	
in	dr.	Stanko	Tominšek.	Film	so	prvič	predvajali	9.	de
cembra	1932.	Eden	od	prizorov	tega	filma	je	poroka	
Miha	Potočnika	na	vrhu	Triglava.	O	snemanju	filma	je	
“triglavski	ženin”	poročal	v	drugi	številki	Planinskega 
vestnika	 leta	1933.	Prisluhnimo	mu:	 »Začeli	smo	ob	

koncu	 julija	 /1932/.	 Pisatelj	 Janez	 Jalen,	 gorenjska	
korenina	in	sam	navdušen	turist,	ki	se	je	poskušal	že	v	
plezanju,	nam	je	izročil	rokopis	s	preprostim	dejanjem,	
ki	film	poživi	in	razgiba,	da	ni	nikjer	dolgočasen	in	eno
ličen,	temveč	zaokrožen	in	v	skladu	z	našim	‘odrom’	
–	gorenjskimi	planinami…	Sedem	polnih	delovnih	dni	
smo	se	mudili	od	jutra	do	večera	po	triglavski	steni…	
Dvakrat,	trikrat	smo	potem	oblezli	še	Martuljkovo	sku
pino…	Mnogo	svojega	časa	smo	prebili	pri	prijaznih	
ljudeh	v	Srednjem	vrhu,	kjer	smo	imeli	pravi	‘teater’;	fil
mali	smo	z	vnemo	in	navdušenjem	prizore	iz	kmečkega	
življenja	ob	delavnikih	in	praznikih…	Naš	namen	je	bil	
pokazati	v	filmu	vse	pristno	in	naravno,	z	domačimi	
ljudmi	v	domačem	kraju,	skromno	in	intimno…«

Hoja	 v	 gore,	 ki	 jim	 je	 ostal	 zvest	 do	 konca,	 ga	 je	
ohranjala	krepkega	do	poznih	let.	Dopolnil	jih	je	osem
inosemdeset:	umrl	je	28.	oktobra	1995	v	Ljubljani.

Pri	širjenju	verstev	ni	mogoče	prezreti	osnovne	raz
like	med	lokalno	in	univerzalno	religijo,	ker	se	slednja	
širi	na	račun	lokalne.	Prvotna	ali	spontana	verovanja,	
denimo	verovanja	starih	Slovenov	ali	današnjih	afriških	
plemen,	se	nanašajo	na	prednike	in	krajevne	duhove,	ki	
jim	je	stvarnik	prepustil	upravljanje	z	določeno	skup
nostjo.	Ta	verovanja,	povezana	z	določenim	teritorijem	
in	 skupino,	 lahko	označimo	za	 lokalna.	Ko	rodovno	
skupnost	 zamenja	 državna,	 se	 pojavijo	 verovanja,	 v	
katerih	se	pogled	odlepi	od	prednikov	in	ozemlja	in	
se	usmeri	v	nebo	k	novim	obzorjem.	Izoblikujejo	se	
verovanja,	ki	–	podobno	kot	država	ali	imperij	–	pove
zujejo	 ljudi	 onstran	 njihovih	 krvnih	 in	 teritorialnih	
pripadnosti.	S	širjenjem	nove	družbenopolitične	tvor
be	se	širi	 tudi	verovanje,	ki	daje	njenim	podanikom	
skupno	religijsko	obzorje.	To	obzorje	je	za	razliko	od	lo
kalnih	verovanj	univerzalno:	sprejme	lahko	slehernega	
človeka.	Univerzalna	verovanja	niso	spontana,	ampak	
jih	je	treba	sprejeti,	se	k	njim	spreobrniti.	Univerzalna	
verovanja	presegajo	sleherno	državno	obliko,	v	kateri	
so	se	pojavila	ali	so	jo	pomagala	ustvariti,	zato	se	širijo	
čez	njene	meje	in	jo	preživijo.	To	je	mogoče	zato,	ker	
nosilec	 teh	 verovanj	 ni	 rodovna	 skupnost,	 marveč	
nova,	“umetna	skupnost”,	ki	je	različna	od	družbeno
politične	organizacije,	čeprav	je	z	njo	v	bolj	ali	manj	
tesni	povezavi.

Če	upoštevamo	te	antropološke	danosti,	potem	ne	
bomo	presenečeni,	ko	odkrijemo,	da	so	vsa	univerzal
na	 verstva	 ustvarjala	 svoje	 civilizacijske	 svetove	 od	
hindujskega	 in	budističnega	do	konfucijanskega,	od	
judovskega	 do	 krščanskega	 in	 islamskega	 z	 mečem,	
besedo	in	rodnostjo.	V	tem	ni	islam	nobena	izjema,	je	
pa	vsemu	temu	dal	svoj	lastni	odtenek.	Islam	na	primer	

ne	pozna,	za	razliko	od	krščansktva,	ki	je	naši	civilizaciji	
dalo	razlikovanje	med	verskim	in	svetnim,	te	delitve.	»V	
islamu	ne	obstojajo	državenacije.	Uma	Islamska	skup
nost)	je	povezana	prek	državnih	meja,	ker	pripadnost	
dejansko	 ustvarja	 religijska	 privrženost.	 Zaradi	 tega	
se	 verska	 skupnost	 in	 politična	 povsem	 prekrivata.	
Obstoja	samo	ena	oblast:	božja,	in	to	predstavlja	božji	
prerok	in	njegovi	nasledniki.	Mohamed	ali	kalif	 ima	
politično	oblast	zato,	ker	je	verski	voditelj.	V	islamski	
državi	 sta	 duhovno	 in	 časno	 neločljiva.	 Kalif,	 ki	 je	
namestnik	in	naslednik	(dvojni	pomen	besede	khalifa)	
preroka,	nima	zakonodajne	oblasti,	ki	pripada	Bogu.	
Kalif	 mora	 postaviti	 izvršno	 oblast	 in	 to	 v	 pomenu,	
da	je	zadolžena	za	izvajanje	božjih	predpisov.	Verniki	
mu	morajo	odreči	pokorščino,	če	vlada	v	nasprotju	z	
božjim	zakonom«	(J.	Rollet).

V	 okviru	 omenjenih	 antropoloških	 danosti	 se	
islam	pri	svojem	širjenju	ravna	po	svoji	 logiki	sklad
no	 z	 možnostmi	 in	 priložnostmi	 danega	 okolja	 in	
zgodovinskega	 trenutka.	 V	 tej	 razpravi	 bomo	 sledili	
dvema	vprašanjema:	kako	se	islam	širi	(zgodovinsko	
in	 aktualno	 vprašanje)	 in	 kakšne	 uvide	 prinaša	 ve
dnost	 o	 širjenju	 islama	 (analitično–interpretativno	
vprašanje).

1. Širjenje islama
od Mohameda do danes
Islam	ima	za	seboj	skoraj	štirinajst	stoletij	rasti.	Ta	

rast	je	najprej	ozemeljska,	ki	temelji	na	vojaških	osva
janjih,	s	katerimi	se	vzpostavi	dar el islam	–	islamski	
dom,	 dežele,	 v	 katerih	 prevladuje	 islam.	 Kamor	 ni	
stopila	islamska	vojska	in	osvojila	dežele	za	islam,	tam	
je	dar el harb	–	območje	vojske,	ki	še	čaka	na	islam.	

islam
Drago	K.	Ocvirk

širjenje islama:

meč, beseda in rodnost (1)
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Na	tem	maniheizmu	gradijo	danes	fudamentalisti	in	
teroristi,	zmerni	muslimani	pa	poznajo	še	dar el suhl	
ali	dar el ahd	–	področje	sprave	ali	premirja,	pa	tudi	
dar el dava	–	področje	klicanja	k	islamu,	misijonske	
dežele.	V	zgodovini	so	bili	takšna	področja	Kitajska,	
Indonezija,	delno	Rusija	in	črna	Afrika,	danes	pa	Za
hod,	oziroma	ves	 svet.	 Islam	ne	 raste	 le	ozemeljsko,	
marveč	tudi	številčno.	Če	je	bila	nekoč	številčna	rast	
sad	 širjenja,	 pa	 je	 danes	 rezultat	 visoke	 rodnosti	 v	
islamskem	svetu.	Dober	primer	tega	v	naši	bližini	je	
že	Kosovo,	kjer	 je	 islamska	albanska	populacija	z	vi
soko	rodnostjo	preplavila	nekoč	večinske	pravoslavne	
Srbe.	 Tu	 bomo	 lahko	 potegnili	 le	 rdečo	 nit	 gradnje	
dar el islama	v	zgodovini,	zato	naj	opozorim,	da	je	to	
zelo	večplastno	in	sila	pestro	dogajanje,	ki	ima	svoje	
značilnosti	in	posebnosti	od	dežele	do	dežele,	od	ob
dobja	do	obdobja.

1.1	PLIMA	ARABSKEGA	ISLAMA

Mohamed	je	bil	prepričan,	da	so	Judje	in	kristjani	
dobili	isto	razodetje	kot	on,	a	so	ga	skvarili,	zato	mu	
je	Bog	še	enkrat	razodel	svojo	voljo,	tokrat	za	Arabce,	
ki	 bodo	 to	 razodetje	 končno	 ohranili	 v	 vsej	 njegovi	
čistosti.	 Različne	 vidike	 širjenja	 islama	 najdemo	 že	
v	 Mohamedovem	 delovanju.	 Do	 leta	 628	 se	 mora	
prerok	 zaradi	 oznanjevanja	 svoje	 religije	 boriti	 za	
preživetje	proti	Kurajšem	v	Meki	in	Judom	v	Medini.	
V	tem	času	pridobi	tako	prve	verske	privržence	kakor	
vojaške	zaveznike.	 Ko	zavlada	 v	Medini	 in	dobi	 pod	
svojo	kontrolo	trgovske	poti,	preide	leta	628	v	napad,	
zavzame	Meko	in	zavlada	nad	delom	Arabije.	Od	arab
skih	mnogobožcev	zahteva	prestop	v	islam,	arabskim	
kristjanom	 in	 Judom	 pusti	 njihovo	 vero,	 vendar	 jih	
podredi	 muslimanom,	 katerim	 morajo	 plačevati	
poseben	davek.	Prva	islamska	skupnost,	uma,	ohrani	
predislamsko	 arabsko	 plemensko	 ureditev,	 vendar	
glavna	družbena	vez	ni	več	sorodstvo,	ampak	islam.	Ker	
so	muslimani	Arabci	prepričani,	da	je	razodetje	božje	
volje	 v	 arabščini	 dano	 prav	 njim,	 ne	 čutijo	 potrebe,	
da	bi	ga	širili	med	Nearabci.	Svojim	predhodnikoma	
v	 razodetju	 “islama”,	 Judom	 in	 kristjanom,	 želijo	 le	
pokazati	tako	na	njihova	stranpota	kot	na	vzvišenost	
in	 resničnost	 “islama”,	 ki	 je	 nazadnje	 ponovno	 dan	
Arabcem.	Kako	naj	bi	storili	to	bolj	ustrezno	kakor	z	
vojaško	in	politično	nadvlado?

Na	takšnih	idejnih	osnovah	se	je	islam	širil	z	vojaško	
premočjo	 in	politično	nadvlado	kar	nekaj	stoletij.	V	
tem	smislu	je	treba	reči,	da	je	islamski	univerzalizem	v	
svojem	začetnem	obdobju	presegel	in	nadgradil	samo	
arabsko	plemensko	ureditev	in	ji	dal	državne,	oziroma	
imperialne	strukture,	ni	pa	šel	čez	okvire	arabskosti	
(pa	še	to	samo	politeistične,	saj	je	arabske	kristjane	kot	
manjvredne	podanike	toleriral	do	danes.

To	vprašanje	bi	zaslužilo	posebno	obdelavo	toliko	
bolj,	ker	se	je	odnos	do	arabskih	kristjanov	v	arabskih	
islamskih	deželah	korenito	spremenil	po	neodvisnosti,	
za	katero	so	se	začeli	boriti	in	jo	v	glavnem	izborili	prav	
arabski	kristjani.	Danes	so	ti	kristjani	na	tem,	da	izginejo	
v	 svoji	 dvatisoč	 letni	 domovini	 zaradi	 zatiranja	 in	
prisiljenega	izseljevanja	na	Zahod,	v	glavnem	v	ZDA.

Po	Prerokovi	smrti	(630)	so	se	hotela	nekatera	pleme
na	vrniti	k	staremu	mnogoboštvu	in	plemenski	samosto
jnosti,	a	jih	je	Mohamedov	naslednik	Abu	Bakr	premagal	
in	razširil	islamsko	gospostvo	na	vso	Arabijo.	Abubakrjevo	
delo,	ki	je	bilo	osvajalna	vojska	in	širjenje	islama	hkrati,	
je	postalo	zgled	za	bolj	 širokopotezne	podvige	proti	
bizantinskemu	in	perzijskemu	sasanidskemu	cesarstvu.	
Arabske	islamske	čete	so	v	dvanajstih	letih	(633645)	za
vzele	Mezopotamijo,	Palestino,	Sirijo	in	Egipt,	zaustavile	
so	jih	le	naravne	ovire:	gore	in	puščava.

Teh	bliskovitih	osvajanj	ni	mogoče	razložiti	samo	z	
gorečnostjo	novih	vernikov,	ampak	je	arabske	beduine	
spodbujala	tudi	misel	na	plen.	Res	pa	je,	da	se	je	iz	zma
ge	v	zmago	z	večanjem	izplena	utrjevalo	prepričanje,	
kako	zmagujejo	prav	zaradi	svoje	vere	in	so	v	zmagah	
videli	potrditev	njene	resničnosti.	Vse	to	pa	je	njihovo	
vero	še	krepilo	in	jih	podžigalo	k	nadaljnjim	vojaškim	
pohodom.	Po	drugi	strani	pa	nasprotniki,	Bizantinci	in	
Perzijci,	sploh	niso	opazili	arabske	nevarnosti	in	so	se	
izčrpavali	v	medsebojnih	vojskah,	njihovi	podaniki	pa	
so	bili	vse	bolj	nezadovoljni	zaradi	stalne	ogroženosti,	
težav	in	visokih	dajatev.	V	Siriji	 in	Egiptu	 je	nezado
voljstvo	proti	nadvladi	Bizanca	še	dodatno	spodbujalo	
Heraklijevo	preganjanje	krivoverskih	monofizitov	in	
jakobitov,	 ki	 so	 Arabce	 sprejeli	 kot	 osvoboditelje.	 V	
Perziji	pa	so	se	bili	nasledstveni	boji,	zatirana	plemena	
na	južni	meji	pa	so	potegnila	z	Arabci	in	ti	so	jo	brez	
težav	zasedli.

Arabski	 muslimani	 so	 morali	 osvojena	 ozemlja	
upravljati,	a	za	to	ni	napotkov	v	Koranu,	zato	so	se	zgle
dovali	po	Mohamedu,	ki	je	premagance	ali	pomoril	ali	
jim	naložil	visoke	davke.	Osvajalci	so	na	novih	ozemljih	
v	glavnem	pustili	obstoječe	strukture,	le	prilagodili	so	
jih	 islamu.	V	nastajajočem	islamskem	imperiju	so	se	
muslimani,	tedaj	še	samo	Arabci,	dojemali	kot	Alahova	
elita	 in	 zato	 kot	 gospodarji	 nad	 osvojenimi	 ljudstvi,	
rajo.	Pustili	so	jim	njihovo	vero	in	verske	voditelje,	ker	
so	bili	ali	kristjani	ali	Judi,	“ljudstva	knjige”	torej,	de 
facto	pa	so	tako	obravnavali	tudi	perzijske	zoroastre,	
ki	imajo	sveto	knjigo	Avesta.

Prvi	arabski	val	 islama	se	 je	ustavil	po	dvanajstih	
letih	(645),	v	mladem	arabskem	islamskem	cesarstvu	
pa	se	je	začel	boj	za	oblast.	Leta	661	so	zavladali	Uma
jadi	(s	prestolnico	v	Damasku),	ki	so	sprožili	drugi	val	
arabskega	širjenja	islama.	Osvajali	so	v	tri	smeri:	proti	
Mali	 Aziji	 in	 Carigradu,	 proti	 Srednji	 Aziji	 in	 Indiji,	
proti	severni	Afriki	in	Španiji.	Tudi	tokrat	je	bil	islam	
odločilen	 pri	 spodbujanju	 osvajalnih	 vojsk	 tako,	 da	
so	spopade	z	Bizancem	prikazovali	kot	džihad,	kalife	
pa	 kot	 širitelje	 vere.	 Pod	 Umajadi	 so	 muslimani	 kar	
trikrat	oblegali	Carigrad	(668718),	osvojili	Afganistan	
(700),	nato	na	severu	Srednjo	Azijo,	kjer	so	trčili	na	
turška	 ljudstva,	 na	 jugu	 pa	 Balučistan	 (710)	 in	 Sind	
(Pakistan)	vse	do	Inda.	Severna	Afrika	je	prišla	v	roke	
Umajadov	do	leta	708,	maja	711	pa	je	Tarik	ibn	Zijad	
stopil	na	 iberijska	 tla	 in	zasedel	Cordobo	in	Toledo.	
Per	let	kasneje	so	bili	muslimani	že	gospodarji	skoraj	
vsega	iberijskega	(španskega)	polotoka.

Na	 osvojenih	 ozemljih	 so	 je	 vse	 več	 podanikov	
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spreobračalo	 k	 islamu	 zaradi	 visokih	 davkov,	 ki	 so	
jih	morali	plačevati	“neverniki”.	Ker	so	bile	množice	
novih,	nearabskih	muslimanov	(mavali = varovanci, 
klienti	kakšnega	arabskega	plemena)	diskriminirane,	
so	se	upirale.	Kalif	Omar	II.	(717720)	jim	je	naklonil	
nekaj	pravic,	da	so	se	razlikovali	od	dimijev,	kristjanov	
in	Judov,	ki	jim	je	pravice	še	odvzel,	davke	pa	povišal.	
Ker	Umajadom	(661750)	kljub	temu	ni	uspelo	reformi
rati	ogromnega	imperija,	so	jih	leta	750	zrušili	Abasidi,	
ki	 so	 mavale	 izenačili	 z	 Arabci.	 Kalifata	 niso	 razširili	
ozemeljsko,	vojskovali	so	se	le	na	mejah	z	Bizancem	in	
s	Turki,	prestolnico	so	prenesli	iz	Damaska	v	Bagdad	
(762)	v	osrčje	imperija,	ki	se	je	raztezal	od	Atlantika	
do	 Inda	 in	 Kitajske,	 od	 Evroazije	 do	 Tihega	 oceana.	
To	je	“zlata	doba”	islama:	trg,	gospodarstvo,	industrija,	
finance	tečejo	v	vse	smeri,	morda	celo	do	Skandinavije,	
kjer	so	našli	abasidske	kovance.	Muslimani	niso	imeli	
nobenega	tekmeca	od	8.	do	12.	stoletja:	arabščina	je	
jezik	imperija,	arabski	kristjani	prevajajo	grške	tekste	
v	arabščino;	 iz	Bagdada	prek	Sicilije,	 južne	 Italije	 in	

Španije	prihaja	znanje	v	“krščanski	svet”.
Kljub	mogočnosti	imperija	se	je	njegova	enotnost	

krhala	od	9.	stoletja	dalje,	ker	so	se	emirati,	ki	so	sicer	
priznavali	duhovno	oblast	bagdadskega	kalifa,	borili	
za	samostojnost.	Od	11.	stoletja	dalje	je	arabski	vpliv	
v	 islamskem	 svetu	 vse	 bolj	 slabel.	 Dolgoročna	 spre
memba,	 pomembna	 za	 širjenje	 islama,	 se	 je	 zgodila	
na	abasidskem	vzhodu,	ko	so	v	Iranu	zavladali	turški	
Seldžuki	in	dobili	leta	1055	pod	svoj	vpliv	bagdadskega	
kalifa.	V	Afriki	so	Arabce	ogrožali	Berberi,	v	Španiji	pa	
se	je	začel	zaton	cordobskega	kalifata.	Arabska	premoč	
se	je	obdržala	le	še	v	Egiptu,	drugod	pa	so	vzeli	vajeti	v	
roke	mavali,	nearabski	muslimani.	»Šele	Mongoli,	več	
stoletij	zagrizeni	sovražniki	islama,	so	zadali	najhujše	
udarce	 temu	 sijajnemu	 talilnemu	 kotlu	 kultur	 in	 ga	
leta	 1258,	 ko	 je	 Džingiskanov	 vnuk	 Hulagu	 zravnal	
Bagdad	z	zemljo	in	usmrtil	zadnjega	vladajočega	Aba
sida,	tudi	uničili«	(Y.	Thoraval).	Abasidska	dinastija	je	
svetovni	islam	vodila	z	vzponi	in	padci	kar	pet	stoletij	
(7501258).

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja
tri podmene z različno učinkovitostjo

tretja podmena
Lepega	sončnega	dne	me	obišče	prečastiti	prijatelj	

iz	New	Yorka.	Ogromne	postave	je,	a	duhovniški	kolar	
okrog	 vratu	 ne	 daje	 prostora	 –	 tesno	 se	 prilega	 de
belemu	vratu	–	sumničenju,	da	gre	za	člana	kakšnega	
borbenega	gibanja.	Zanima	ga	japonski	“Kabúki”	tradi
cionalno	japonsko	dramsko	gledališče.	Imava	najdražja	
sedeža	nekje	čisto	spredaj,	z	njegovo	pripombo,	»da	
bom	imel	lep	spomin	na	prijatelja	z	onstran	oceana.«

Od	časa	do	časa	izmenjava	vprašanja	in	odgovore	
v	 slovenščini;	 jaz	 skušam	 ostati	 kar	 se	 da	 tih,	 on	 pa	
tega	 ne	 more	 tudi	 pri	 najboljši	 volji.	 Krasni	 prizori,	
čudovito	 igranje	 nastopajočih,	 spremljava	 tradicio
nalnih	glasbil	niso	mogli	obdržati	prijatelja	na	stolu.	
Zmeraj	bolj	se	je	premikal	od	leve	na	desno,	od	desne	
na	levo	–	nerazumevanje	jezika	ga	je	mučilo.	Po	kakih	
petnajstih	minutah	odideva,	najbrž	v	veselje	gostov,	ki	
zaradi	prijateljeve	ogromne	postave	niso	mogli	slediti	
potankostim	na	odru.

Zunaj	gledališča	jo	mahneva	proti	grmom,	ki	tvorijo	
neke	vrste	naravno	mejo	za	tiste,	ki	nočejo	takoj	nazaj	
v	 velemesto.	 Blizu	 meje	 se	 ustaviva,	 prijatelj	 pa	 se	

naenkrat	obrne	in	reče	angleško:
»What	do	you	want?«
Šele	 zdaj	 opazim	 senco	 človeka	 za	 nama.	 Človek	

se	nama	opravičuje;	da	je	bil	opazil	duhovnika	in	bi	si	
od	njega	želel	priporočilo	za	kakšno	cerkev,	ker	želi	
postati	kristjan.	Prijatelj	se	ozre	name.	Iz	žepa	poteg
nem	vizitko	za	naše	misijonarje	pri	cerkvi	sv.	Ignacija.	
Po	mnogih	besedah	zahvale	in	globokih	poklonih	ga	
požre	mrak.

Prijatelj	razlaga:
»Že	 pri	 vhodu	 v	 gledališče	 sem	 ga	 opazil;	 sledil	

nama	je	prav	do	najboljših	sedežev.	Morda	naju	je	imel	
za	rusko	govoreča	tujca,	ki	se	pogovarjata	o	stvareh,	
važnih	za	Japonsko.«

In	smehljaje	doda:
»Če	 je	 to,	 za	kar	ga	 imam,	bo	nocoj	 študiral	atlas	

jezikov,	 podobnih	 ruščini,	 in	 vendar	 Japoncu	 nera
zumljivih.«

Iz	 žepa	 potegne	 žvečilni	 gumi	 in	 mi	 ga	 ponudi.	
Vljudno	 odklonim	 –	 naslednji	 dan	 moram	 zgodaj	
zjutraj	k	zobozdravniku.	Brrr!

Wei	Jingsheng

Kitajska s podporo Severni Koreji izsiljuje Združene države

Kitajska podpira režim Kim Jong-ila s hrano, energijo in industrijskim izdelki. Bejing uporablja Pyonyang, 
da bi prisilil Združene države h popuščanju, ki zagotavlje preživetje kitajske komunistične partije. To je ostro-
umna analiza “očeta demokracije” Wei Jingshega, ki zdaj živi v pregnanstvu v Združenih državah.
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DIMNA ZAVESA

Ni	dolgo,	kar	je	bil	svet	pretresen	zaradi	podzemelj
skih	 jedrskih	 poskusov	 Severne	 Koreje.	 Od	 takrat	
je	mednarodna	 skupnost	 povečala	 pritiske,	 ki	pa	 so	
povzročili	 še	 večjo	 trmoglavost	 Severne	 Koreje	 pri	
načrtih	za	tretji	preizkus	in	izstrelitev	raket.	Severna	
Koreja	ni	samo	ignorirala	mednarodne	kritike,	ampak	
je	v	strahu	pred	sankcijami	Združenih	narodov	zagro
zila,	da	bo	vsak	pregled	severnokorejskih	ladij	na	morju	
imela	za	vojno	napoved.

Táko	skrajno	noro	obnašanje	je	mogoče	samo,	če	
ima	“mali	vladarski	hudodelec”	zaslombo	pri	svojem	
“velikem	 hudodelskem	 bratu”.	 Dejanje	 zaničevanja	
mednarodne	skupnosti	je	sad	podpore	tega	velikega	
brata.	Tako	mali	hudodelec	dela	uslugo	velikemu	in	mu	
pomaga	izsiljevati	njegove	tekmece,	zato	je	pa	deležen	
dobrot	brez	vsakega	tveganja.

Ta	vrsta	hudodelstva	ima	nekatere	značilnosti.	Naj
prej:	mali	hudodelec	potrebuje	velikega.	Drugo:	veliki	
hudodelec	se	zoperstavlja	močnim	tekmecem,	s	kateri
mi	se	je	težko	pogajati.	Tretje:	mali	hudodelec	je	trdno	
prepričan,	da	ga	bo	veliki	hudodelec	varoval.	Četrto:	
veliki	hudodelec	se	dela,	kakor	da	nima	nič	z	malim,	v	
resnici	pa	pozna	ali	celo	vodi	vsak	njegov	premik,	da	
bi	ga	uporabljal	pri	prihodnjih	pogajanjih.	In	zadnje:	
če	naj	mali	hudodelec	prisili	 tekmece	v	sporazum	z	
velikim,	mora	imeti	močno	orožje,	tako	da	tekmeci	ne	
morejo	končati	sitnosti,	ki	jih	mali	povzroča.

Take	 značilnosti	 so	 dobro	 znane	 vsakomur,	 ki	 je	
videl	zgolj	 film	o	policiji	 in	hudodelcih,	ne	da	bi	 se	
srečal	z	resničnimi	hudodelci.	Vendar	pa	je	nekaj,	česar	
večina	ne	ve:	veliki	 in	mali	–	dva	hudodelska	režina	
–	delujeta	kot	en	sam.	Razlika	je	samo	v	velikosti,	ne	
pa	v	bistvu.

Vzemimo	kot	zgled	sedanjo	krizo	in	Severno	Korejo.	
Kot	je	bilo	rečeno	v	prvi	točki	“mali”	Kim	Jongil	po
trebuje	pomoč	“velikega”	Hu	Jintao.	Kim	dobiva	hrano,	
energijo,	industrijske	izdelke	od	kitajske	komunistične	
partije.	Brez	nje	Kim	ne	bi	mogel	biti	na	oblasti.	Kitajska	
komunistična	partija	pa	nikdar	ne	da	dovolj.	Pes,	ki	dobiva	
dosti	hrane,	nikoli	ne	dela	kaj	prida.	In	če	pes	postane	
volk	in	začne	loviti	zase,	ne	bo	več	natančno	ubogal	uka
zov.	Kitajska	komunistična	partija	si	vzgaja	dobrega	psa	
tako,	da	mu	daje	dovolj	za	preživetje,	več	pa	ne.

Kar	zadeva	drugo	točko,	je	jasno,	da	so	Združene	
države,	 Evropa	 in	 Japonska	 močni	 tekmeci	 kitajske	
komunistične	 partije,	 ki	 je	 poglavar	 svoje	 mafijske	

skupine.
Ob	tretji	točki	je	treba	reči,	da	so	ti	močni	tekmeci	

že	 mnogo	 let	 izvajali	 miroljubno	 politiko	 s	 kitajsko	
komunistično	partijo.	Mali	hudodelec	to	dobro	ve,	ve	
pa	tudi,	da	ti	tekmeci	vsaj	za	krajši	čas	ne	bodo	trdi	
s	kitajsko	komunistično	partijo.	Tudi	če	so	Združeni	
narodi	 določili	 sankcije,	 so	 Kitajci	 takoj	 spodnesli	
osrednjo	postavko.

Povrhu	so	partnerji	kitajske	komunistične	partije	
na	zapadu	začeli	dvigati	glas	in	trditi,	da	ne	bo	nobene	
rešitve	problema	Severne	Koreje	brez	pomoči	kitajske	
komunistične	partije.	Tako	so	nastavili	zapadu	popolno	
past.

Trenutna	past	je,	da	Kimove	grožnje	niso	šala.	Je
drski	poskusi	in	rakete	velikega	dometa	delujejo	dobro.	
V	očeh	preprostih	ljudi	ima	Severna	Koreja	že	jedrsko	
orožje,	 s	 katerim	 lahko	 udari.	 In	 kar	 je	 še	 slabše:	 te	
možnosti	ima	v	rokah	Kim	Jonil,	ki	je	skoraj	nor.	Ob	
teh	okoliščinah	so	možnosti	katastrofe	visoke.	Vzeto	
vse	 skupaj	 pomeni,	 da	 se	 ljudje	 ne	 morejo	 izogniti	
temu,	da	bi	računali	s	pastjo.

In	tako	so	Združene	države	–	ki	so	bile	dolgo	časa	
zelo	spravljive	s	kitajsko	komunistično	partijo	–	to	pot	
zavzele	zelo	jasno	stališče	in	so	oblikovale	točne	sankci
je	 Združenih	 narodov.	 Toda	 kitajska	 komunistična	
partija	in	Rusija	vztrajno	spodbijata	osrednje	postavke	
sankcij,	trdeč,	da	jih	to	ne	zadeva.	To	je	obnašanje,	ki	mu	
Kitajci	pravijo	“sedeti	in	gledati	tigre,	ki	se	bore	med	
sabo”.	To	sili	Združene	države	pogajati	se	z	Bejingom	in	
Moskvo,	če	nočejo	vojske.	Možnost	je	celo,	da	se	bodo	
Združene	države	politično	umikale	in	postajale	vedno	
šibkejše.	To	pa	je	resnični	cilj	Kitajske	in	Rusije.

To	pot	je	kitajska	komunistična	partija	šla	v	veliko	
tveganje,	ker	je	razumela,	da	je	Obama	trd	v	besedah,	da	
pa	je	dober	za	dialog	in	da	nima	moči,	da	bi	se	odločal	
kakor	predsednik	Kennedy.

Če	bo	kitajska	komunistična	partija	v	tej	tvegani	igri	
zmagala,	bo	lahko	prisilila	Združene	države,	da	bodo	
kitajski	 partiji	 pomagali	 premagati	 krizo	 tako,	 da	 se	
bodo	z	njo	pogajali.	Na	ta	način	je	kitajska	komunistična	
partija	 udarila	 Obamo	 v	 najšibkejšo	 točko,	 saj	 ga	 je	
prisilila	k	izbiri	ali	rešiti	Združene	države,	ali	pa	kitajsko	
komunistično	partijo.	To	je	še	bolj	res	danes,	ker	kitajska	
komunistične	 partija	 uporablja	 jedrsko	 orožje	 Kim	
Jongila	kot	prefrigano	orodje	grožnje,	saj	odklanja	vsak	
dogovor	z	Združenimi	državami.

KOLUMBIJA
več kot pol prebivalcev v revščini

Bogotá,	 25.	 avgusta	 2009	 –	 Najmanj	 8	 milijonov	
Kolumbijcev	 živi	 v	 pomanjkanju,	 nadaljnjih	 20	 mili
jonov	pa	v	revščini.	Raziskali	so	300	občin	od	vsega	
1.098.	Organizacija,	ki	je	izvedla	raziskavo,	sodi,	da	je	
primer	revščine,	kadar	družina	štirih	ljudi	živi	z	manj	
kot	dvema	najnižjima	plačama	na	mesec,	kar	je	malo	
več	kot	milijon	pesosov	($484),	pomanjkanje	pa,	ka
dar	enaka	družina	živi	z	manj	kot	najnižjo	plačo,	ki	je	
496.000	pesosov	($242).	Agencija Misna.

GVATEMALA
4.000 občin na robu lakote

Guatemala	City,	18.	avgusta	2009	–	Koruza	in	fižol,	
ki	 so	 glavna	 hrana	 večine	 kmetov,	 sta	 slabo	 obro
dila,	 kar	 je	 ogrozilo	 prehrano	 v	 4.059	 občinah.	 Od	
prizadetih	 občin	 jih	 več	 kot	 tisoč	 ni	 dobilo	 nobene	
pomoči,	 čeprav	 je	 vlada	 dala	 na	 razpolago	 preko	 6	
milijonov	dolarjev	za	najnujnejše	potrebe.	Sušo	pripi
sujejo	meteorološkemu	pojavu	“El	Nino”	v	tropskem	
delu	Pacifika,	ki	je	povzročil	tudi	bolezni	na	rastlinah.	
Agencija Misna.
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Seveda se človek pri tem takoj vpraša, kako je mogoče, da slovenski novinarji sodelujejo pri taki umazani gonji. Kako, da se 
niso pozanimali za dokaze? Kako je mogoče objaviti težke obtožbe proti takratnemu predsedniku vlade in ga mazati pred svetovno 

Kot je znano, je časopis Dnevnik 8.avgusta poročal, da 
so dobili neuradno informacijo, po kateri so finski kriminalisti 
med zasliševanjem priprtih vodilnih uslužbencev Patrie pridobili 
izjavo, da se je z ljudmi iz vodstva Patrie sešel tudi nekdanji 
predsednik slovenske vlade Janez Janša. Glavni finski preiskova
lec KajErik Björkqvist za Dnevnik informacije ni mogel potrditi, 
je pa za omenjeni časopis dejal, da so bila zaslišanja z vodilnimi 
ljudmi Patrie v priporu zelo obsežna in da je tako nastalo več 
kot 1.000 strani dokumentacije.

V SDS so zatrdili, da so medijska namigovanja glede se
stankov nekdanjega premierja Janeza Janše z ljudmi iz vodstva 
finske Patrie »neresnična in absurdna« in jih v celoti zavračajo. 
Hkrati v sporočilu za javnost ugotavljajo, da »se tovrstna nami
govanja znova pojavljajo pred prvo obletnico izbruha afere Pa
tria«. »Morda z namenom, da se pozabijo navedbe tedaj glavnih 
akterjev o tem, da bodo sodni postopki na Finskem končani do 
aprila 2009? Morda pa gre za dimno zaveso, s katero se skuša 
prikriti nedejavnost vlade pri reševanju gospodarske krize,« se 
sprašujejo v stranki

V SDS so se odzvali tudi na izjave predsednika protikorupcij
ske komisije Draga Kosa glede afere Patria, ki so po njihovem 
mnenju »zmešnjava«. Pri tem so izpostavili, da je Kos minuli 
četrtek za STA dejal, da je na Finskem »zadeva zadosti trdna, 
da bo nekaj oseb na koncu obsojenih«, v isti sapi pa je trdil, da 
»ne ve, kaj imajo Finci«.

Björkqvist za STA
Glavni finski preiskovalec KajErik Björkqvist je za STA po

jasnil, da bo policijska preiskava glede omenjene zadeve trajala 
še tri mesece, nadaljnji postopki pa bodo odvisni od finskega 
tožilca. Glede informacij, naj bi se jeseni začelo sojenje v zadevi 
Patria, je Björkqvist dejal, da je to odvisno od tega, »o katerem 
delu afere Patrie govorimo, egiptovskem ali slovenskem«. Kar 
zadeva preiskavo suma podkupovanja pri prodaji oklepnikov 
Sloveniji, je pojasnil, da jeseni ne bo sojenja, in dodal, se 
končuje policijska preiskava suma korupcije pri prodaji Patrijinih 
topov Egiptu, ne pa preiskava v zvezi s Slovenijo. Björkqvist je za 
STA tudi povedal, da si želijo, da bi v bližnji prihodnosti v zvezi 
s preiskavo suma podkupovanja pri prodaji oklepnikov opravili 

zaslišanja v Sloveniji. Na vprašanje, koliko in katere osebe želijo 
zaslišati, je finski preiskovalec odgovoril, da si želijo zaslišati 
»manj kot deset oseb« in da njihovih imen ne sme povedati.

Del zadeve dokončno zastaral
Del zadeve Patria pa naj bi že zastaral. Pregon tako po 

poročanju Dnevnika ni več mogoč za sume kaznivih dejanj 
nevestnega dela v službi ter zlorabe uradnega položaja in 
uradnih pravic. V zvezi s tem kaznivim dejanjem so kriminalisti 
preiskovali tudi nekdanjega obrambnega ministra Karla Erjavca. 
Časnik izpostavlja, da so se slovenski organi lotili preiskave 
zadeve Patria s 15mesečno zamudo, saj je slovenska policija 
za kar 15 mesecev »založila« ključne depeše v zadevi Patria in 
je preiskavo začela šele poleti 2008, ko so na Finskem izvajali 
že prve hišne preiskave in aretacije osumljenih. Zastaralni roki 
so torej v Sloveniji tekli že dve leti, preiskave pa še ni bilo.

Če bo zadeva zastarala, bo nekdanji obrabni minister Er
javec nezadovoljen, saj je prepričan, »da ni zlorabil nobenih 
službenih pooblastil ali prekoračil uradnega položaja«. Kot je 
dejal za STA, bi si sam želel v pravnem postopku dokazati, da 
je pri nakupu osemkolesnikov ravnal v skladu s predpisi in da 
je šlo za »politično usmerjeno zadevo«. Ves postopek v zvezi s 
patrijami je tekel v skladu s predpisi, opravljen je bil razpis in 
izbrana najboljša ponudba, je zatrdil Erjavec. »Ne nazadnje 
vidimo, da posel s patrijami tudi pod to vlado poteka povsem 
normalno, saj so bila vozila prevzeta,« je še dejal. Prepričan je, 
da suma kaznivega dejanja ni mogoče dokazati, saj to ni bilo 
storjeno. Kot pravi, je tudi na zaslišanju razbral, da »bi bilo iz 
tega postopka težko ugotoviti, da je bilo kar koli kaznivega«. Z 
njimi je policija opravila dve zaslišanji, ki sta trajali več kot pet 
ur, policija pa je bila korektna, je še pojasnil.

Da zastaranje kaznivih dejanj v zadevi Patria meče slabo 
luč na Slovenijo, meni vodja poslanske skupine SLS Jakob 
Presečnik. Prepričan je, da bi bilo za Slovenijo najbolje, da 
bi bila preiskava o zadevi Patria hitro končana s primernimi 
sankcijami za vse odgovorne.

SLS tako vnovič poziva ministrstvo za notranje zadeve in druge 
pristojne organe, da pohitijo z obravnavo zadeve Patria in tako 
preprečijo, da bi zastaral še kakšen sum kaznivega dejanja.

Dimna zavesa v današnjem političnem in gospodarskem žargonu pomeni vreči v javnost in napihniti neko nepomembno ali celo 
neresnično zadevo, da bi pred javnostjo prikrili stvari, ki so veliko bolj pomembne ali celo usodne. Naslov temu-le komentarju sem 
si sposodil iz časopisa Demokracija, kjer Petra Janša 12. avgusta pod tem naslovom razkriva, s kakšnimi goljufivimi postopki in 
zavajanjem volilcev je sedanji “vladni trojček” (SD, Zares in LDS) prišel do tiste malenkostne večine glasov, ki so odločili njegovo 
zmago. Sicer bo pa iz članka samega marsikaj jasno.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DIMNA ZAVESA
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V državnem zboru je bil potrjen vladni predlog drugega reba
lansa državnega proračuna. Z njim se proračunski primanjkljaj 
povečuje na 1,850 milijarde evrov oziroma na pet odstotkov 
bruto domačega proizvoda, medtem ko naj bi javnofinančni 
primanjkljaj znašal 5,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Po 
vsej verjetnosti bo še večji, zato nekateri za jesen napovedujejo 
sprejetje še tretjega rebalansa. V državni proračun se bo po no
vem letos predvidoma steklo 7,920 milijarde evrov, kar je 863 

milijonov evrov manj od načrtov in 617 milijonov evrov manj kot 
lani. Premier Borut Pahor je drugi rebalans proračuna označil 
za dobrega, prerazporeditev izdatkov glede na spremenjene 
razmere pa za optimalno. Nasprotnega mnenja je bil prvak 
opozicije Janez Janša. Po njegovo gre za popravke proračuna, 
ki ga je vlada pripravljala v času, ko so že bile znane alarmantne 
napovedi o gospodarskem gibanju. Meni, da je drugi rebalans 
napoved »velikanskega deficita, ki ga nalagamo v breme mlajših 

Da je Blažičeva primerjava iz najtemnejšega Stalinovega časa v Sovjetski zvezi čisto primerna, je po drugi strani v Demokraciji 
osvetili Metod Brlec v članku “Stalinistična mineštra”, ki ga je objavil v Demokraciji 22. julija.

Ime Nikolaja Ivanoviča Ježova širši slovenski javnosti verjetno 
ni zelo znano, toda kljub temu velja o njem napisati nekaj besed. 
Gre za stalinističnega politika iz časa pred drugo svetovno vo
jno, znanega po izvajanju strahotnih stalinističnih čistk. Od tod 
tudi izvira izraz “ježovščina”, ki je sinonim za najhujše obdobje 
stalinističnih čistk. Nazadnje je Ježov, tako kot mnogi vojščaki 
stalinizma, sam postal žrtev režima, kateremu je služil. Stalinov 
režim ga je dal leta 1939 likvidirati z izgovorom, da je britanski 
vohun. Tako se je tudi v tem primeru pravilo, da revolucija žre 
lastne otroke, izkazalo za resnično.

Na Ježova sem se spomnil, ko sem v Družini št. 30 (26. 
julija 2009) prebral odziv dveh škofov (Štumpfa in Glavana) 
na kolumno Borisa Ježa. Na odziv obeh škofov pravzaprav ne 
bi dajal pripomb, prav tako pa se mi zdi tudi škoda besed, da 
bi odgovarjal na številne laži, polresnice ter predsodke, ki jih 
je v svoji kolumni (“Porodnišnica in božje kraljestvo”, Delo, 
Sobotna priloga, 11. julija) natrosil Boris Jež. Kajti z lažmi, ki 
s ponavljanjem postanejo “resnice”, kot je dejal nacistični 
propagandist Goebbels, je nemogoče polemizirati, ne da bi 
se spustil na raven tistega, ki takšne laži javno objavlja. Ni 
čudno torej, da nekateri moji znanci tovrsten diskurz že dolgo 
imenujejo “ježevščina”. Besedna podobnost z “ježovščino” 
ni naključna, kajti od ščuvanja k nestrpnosti (s pomočjo laži) 
do nasilja je zelo tanka meja. Mimogrede, kako se je že začel 
genocid v Ruandi?

Sam sicer nerad pišem “ad personam”, ko gre za polemiko 
z nekaterimi pisci. Vendar pa pisci pamfletov povedo veliko 
več o sebi kot o drugih. Kolikor poznam slog Borisa Ježa, gre 
za človeka, ki že dolga leta piše zgolj komentarje, pri tem pa 
uporablja veliko domišljije in tudi cinizma. V svojih kolumnah si 
katoliške Cerkve ni privoščil prvič. Še vedno se spomnim, kako 
je septembra leta 1998 brutalno obračunal s Cerkvijo zaradi 
pastirskega pisma slovenskih škofov o šolstvu. Tedaj se je “filo
zof” Jež celo pohvalil s študijsko izkušnjo na univerzi Columbia, 
verjetno samo zato, da bi z večjim moralnim kreditom opravil s 

krščanstvom kot z nečim, kar se je dogajalo »pred dva tisoč leti 
v zagamanih libanonskih hribih«. Pri dokazovanju svoje “uče
nosti” pa je Jež ustrelil kar nekaj velikih “kozlov”. Naj omenim 
samo dva: navedba Tomaža Kuzanskega ter Aeropagiata. Ne 
vem, morda je med seboj križal kardinala Nikolaja Kuzanskega 
ter velikega misleca Tomaža Akvinskega (oba kristjana!), pri 
“Aeropagiatu” pa bi kakšen bolj poučen bralec pomislil na 
Dionizija (Psevdo)Areopagita, starogrškega filozofa in teologa, 
ki si je za psevdonim izbral ime Pavlovega učenca. In če se ne 
motim, sta g. Ježu tedaj ravno v Družini dala poučno lekcijo iz 
poznavanja filozofije Alojz Rebula in Matej Leskovar (“Ježa Ježa 
na Parnas ali Destrukcija destrukcije”).

Seveda pa se zavedam, da Jež verjetno ne piše takšnih stvari 
zgolj iz lastnega navdiha, pač pa so v ozadju zagotovo naročniki, 
ki pisanje takšnih komentarjev tudi nagrajujejo. Pa ne samo 
zaradi širjenja nestrpnosti proti Cerkvi in vernikom, pač pa tudi 
zaradi odvračanja pozornosti javnosti. V času, ko se soočamo 
z gospodarsko krizo in se znova obuja elemente totalitarnega 
režima (napad na javno RTV, Titova ulica, utrjevanje monopolov 
na področju šolstva, zagovarjanje Golobičevih laži itd.) je pač 
potrebno spustiti nekaj megle med “ljudske množice” ter jim 
pokazati kakšnega primernega grešnega kozla.

Ob koncu bi dodal še to, da niti ne pričakujem, da se bodo 
na Ježevo “ježevščino” (pri čemer g. Jež sploh ni osamljen, saj 
je v Sloveniji pljuvanje po Cerkvi očitno vrlina, kar še posebej 
dobro vesta Vlado Miheljak in Spomenka Hribar ter še marsi
kdo) odzvali gospodje iz Liberalne akademije, ki sicer tako radi 
nastopajo proti sovražnemu govoru in zatiranju svobode. Prav 
tako ne pričakujem, da se bo na to odzval predsednik države 
Danilo Türk, ki ima več posluha za Golobičeve “napake” kot za 
“nestrpnost”, ki jo je nedavno v Kočevskem rogu širil nuncij 
msgr. Santos Abril y Castello. Očitno so se “varuhi (ne)morale” 
tako navadili na dvojna merila, da takoj burno reagirajo na 
vsakršno “drugačno” misel, medtem ko si ob najbolj grobi 
“ježevščini” zatisnejo ušesa in oči. Nič novega, že videno.

javnostjo, ne da bi bil za to podan en sam dokaz? Očitno večini slovenske novinarske srenje etika nekaj popolnoma tujega. Ali 
lahko imamo človeka, ki pri svojem pisanju in objavljanju prezira osnovna etična načela, sploh še lahko za novinarja? Mislim, 
da ne. Tak človek je kvečjemu umazan pisun, če je pa povrhu še omejene izobrazbe, je novinarska katastrofa. In kaže, da takih v 
Sloveniji kar mrgoli. To je opisal Gašper Blažič na zgledu Delovega “novinarja” (v resnici pisuna) Borisa Ježa in pri tem uporabil 
besedno igro “ježovščina”, kar bo jasno iz njegovega članka “Ježevščina po slovensko”, ki ga je 2. avgusta objavil v Družini.
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logo solidno. Drugače pa je, ko gre za nadzor nad spoštovanjem 
zakona o varovanju osebnih podatkov. Obstaja namreč vtis, da 
Pirc Musarjeva svoje pristojnosti izrablja predvsem za obračun 
z desnico oziroma branjenje nečednosti na levici. Tako je maja 
letos medijem prepovedala objavo milijonske pogodbe med 
nekdanjim predsednikom uprave Marjanom Kramarjem in NLB, 
pri čemer najbrž ni treba posebej poudarjati, da je pogodbo s 
Kramarjem posredno odobrila nekdanja Ropova vlada, odobril 
pa naj bi jo bil po besedah nekdanjega gospodarskega ministra 
Andreja Vizjaka sam takratni predsednik vlade Anton Rop, 
v vlogi predsednika nadzornega sveta NLB pa jo je podpisal 
takratni državni sekretar Anton Žunič. Na srečo Pirc Musarjevi 
objave pogodbe letos ni uspelo preprečiti, saj jo je v celoti 
objavila Demokracija, ker je bila revija natisnjena prej, kot je 
bila prepoved izdana. Poleg slovenske javnosti, ki bi ji bila Pirc 

Tranzicijska levica ima pod svojim okriljem dva pomembna 
državna nadzornika, ki lahko s svojimi odločitvami in mnenji 
tudi pod krinko strokovnosti pomembno posegata v politično 
dogajanje. Gre za zlorabo državnih nadzornikov za obračun z 
opozicijo.

Prvi je predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos, dru
ga pa pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja 
Nataša Pirc Musar. Nujne lovke je na svoji koži v zadnjem času 
najbolj občutila SDS.

Nataša Pirc Musar
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja 

pri svojem delu odloča, kdaj morajo organi posameznikom, 
predvsem pa novinarjem posredovati informacije, za katere 
pooblaščenka presodi, da ima javnost po zakonu do njih pravi
co. Glede slednjega se zdi, da Pirc Musarjeva opravlja svojo na

Še preden je leta 2004 prišla na vlado SDS z Janšo na čelu, se je “tranzicijska levica” pobrigala, da je ponekod nastavila svoje 
ljudi, in to na način, da jih ni bilo mogoče odstaviti. Ta “tranzicijska levica” je seveda samo olepševalen izraz za komuniste, ki si na 
vsak način prizadevajo, imeti tudi v samostojni Sloveniji glavno besedo. V Sloveniji je javna tajnost, da vse niti iz ozadja še vedno 
vleče zadnji generalni sekretar slovenske komunistične partije Milan Kučan, čeprav na videz igra vlogo “mirnega upokojenca”. 
Ampak ti ljudje so taki, kot je bil v času francoske revolucije in Napoleona večni policijski minister Joseph Fouché, za katerega je 
njegov življenjpisec Stefan Zweig zapisal, da ni mogel živeti brez mešanja politične kaše. In tako najdemo njihove večne “zaupnike” 
še danes na položajih, kamor so jih postavili pred letom 2004. Dva taka je opisala Vida Kocjan v Demokraciji 12. avgusta pod 
naslovom “Nadzorniki s pridihom”.

in prihodnjim generacijam«, ne da bi ta sredstva investirali 
bodisi v infrastrukturo, bodisi v njihovo znanje. Skratka, po
pravek proračuna je premalo razvojno naravnan. 

Po pričakovanju je vladna koalicija zavrnila vsa dopol
nila opozicije in pozicije k proračunu. Presenečenje so bila 
dopolnila skupine koalicijskih poslancev, s katerimi so želeli 
s prerazporeditvijo denarja znotraj proračuna dodeliti več kot 
dvajset milijonov evrov za spodbujanje stanovanjske graditve 
v Ljubljani, graditev športnih objektov v Ljubljani in podobno. 
Večino tega denarja naj bi vzeli ministrstvu za obrambo. Sled
njemu so z obema rebalansoma proračuna že tako vzeli največ 
denarja. Tokrat so želeli del denarja s postavke za obrambo 
nameniti Ljubljani oziroma gradbenim apetitom ljubljanskega 
župana Zorana Jankovića. Poslanec SDS Jožef Jerovšek je 
v razpravi v parlamentu to slikovito označil kot prikrit napad 
na slovensko državo in zaroto, s katero se demontira moč 
Slovenske vojske z namenom »financiranja balkanske ne
premičninske mafije v Ljubljani«. V opozicijskih vrstah je ob tem 
prevladalo prepričanje, da gre za poskus dela vladne koalicije, 
da z denarjem poplača razvpitega župana za njegovo pomoč 
strankam tranzicijske levice pred volitvami. S tem naj bi država 
prisluhnila Jankovićevim zahtevam, da “vrne” vsaj del denarja 
prestolnici, ki naj bi ga leta izgubila s spremembo zakona o 
financiranju občin v prejšnjem mandatu. Ker so v opozicijskih 
vrstah začeli glasno opozarjati na to sporno namero dela koali
cijskih poslancev in ker je tej nameri nasprotovala tudi ministrica 
za obrambo, je v vladnih vrstah le prevladal razum in so bila 
tako iimenovana Jankovićeva dopolnila zavrnjena. Pri tem pa 

se je pokazalo, kaj vse so nekateri pripravljeni narediti, da bi 
zadovoljili ljubljanskega “gazdo”. Primer kaže, da se uveljavlja 
nov tip politike. Namesto “nove politike” dobivamo po mnenju 
poznavalcev nekakšno “klientelističnokorupcijsko politiko s 
pridihom stalinizma”. 

Ob tem se zdi bizarno zatrjevanje Jankovićevega prijatelja, 
prvaka Zaresa, ministra in multimilijonarja Pahorjeve vlade 
Gregorja Golobiča, da je sam »predstavljal vsa leta grožnjo 
vsem, ki imajo avtoritarne težnje in ki so v tem smislu tudi z 
dejanji, ki so jih počeli, kadar so imeli priložnost za to, dokazali, 
da so mentalni, praktični dediči staropartijskega razumevanja 
demokracije in vloge politike v njej«. S svojim ravnanjem v 
zadnjem času kaže Golobič prav nasprotno. Po aferi Ultra so 
mu zrasla krila. Divje se zaganja v prvaka opozicije in nekatere 
medije. Neprikrito grozi! Člani njegove stranke pod njegovim 
vodstvom uprizarjajo pogrom proti nacionalni televiziji, frontalno 
napadajo državno tožilstvo in vse, kar naj bi imelo kakršno 
koli zvezo s prejšnjo vlado. Zdi se, da se uresničujejo besede 
Golobičevega prijatelja filozofa Slavoja Žižka. Maja 2003 ga 
je v ugledni ameriški reviji The Newyorker opisal takole: »On je 
moj najboljši prijatelj! Ljubim ga! On je bodoči slovenski Stalin. 
To je mož oblasti. Kadar sem v njegovi pisarni in mu telefonira 
kak minister, mu reče: ‘F…. off, nimam časa zate!’ Pomislite, 
kako korajžno nastopi celo, ko želi z njim govoriti kak minister!« 
Zaskrbljivo pri vsem tem pa je, da prvaka Zaresa ne podpirata 
samo vladna koalicija in predsednik republike Danilo Türk, 
ampak tudi zadnji šef slovenske partije Milan Kučan. Pred dnevi 
sta se sešla v Beli krajini…
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Musarjeva, kot rečeno, skoraj preprečila vpogled v omenjeno 
pogodbo, čeprav je NLB državna banka in je bila z državnim 
denarjem tudi dokapitalizirana, je bila naslednja žrtev Pirc 
Musarjeve največja opozicijska stranka SDS. Informacijska 
pooblaščenka ji je konec prejšnjega meseca izdala odločbo, s 
katero je stranko zaradi domnevnega kršenja zakona o varovanju 
osebnih podatkov oglobila s 3.200 evri, njeno odgovorno osebo 
Janeza Janšo pa še z dodatnimi 800 evri. To je storila zato, ker 
naj bi bila stranka nezakonito obdelovala osebne podatke štirih 
oseb, ki jim je stranka pred volitvami lani poslala predvolilni 
material in katerih naslove so v stranki, kot so pojasnili, dobili od 
svojih članov. Pirc Musarjeva je svoje ravnanje v javnosti skušala 
opravičiti s pojasnilom, da je enako ravnala pri vseh drugih 
strankah oziroma vsaj še pri eni, ki naj bi jo bila zaradi podob
nega ravnanja prav tako oglobila, a tega, za katero stranko 
gre, ni povedala. Tako javnost nima nobene možnosti preveriti, 
ali njene navedbe držijo in ali ni na njeni muhi samo SDS, ki ji, 
kakšno naključje, ankete v zadnjem času kažejo zelo dobro. Še 
več, Pirc Musarjeva se je očitno v želji, da bi disciplinirala SDS, 
zapletla v veliko birokratsko neumnost. Ker je SDS odločbo, s 
katero jo je informacijska pooblaščenka oglobila, skupaj z vsemi 
naslovi, ki naj bi bili sporni, objavila na svoji spletni strani, pri 
tem pa v odločbi ni prekrila niti osebnih podatkov o kaznovanem 
Janezu Janši, je njen urad SDS izdal novo odločbo, v kateri je 
zahteval, da osebne podatke iz prvotne odločbe, tudi Janševe, 
prekrije oziroma odstrani s spletne strani! Pirc Musarjeva je 
torej od Janše zahtevala, da pojasni, ali ima za objavo svojih 
podatkov na svetovnemu spletu svoje dovoljenje! Podatke je 
resda objavila SDS, vendar je njen zakoniti zastopnik Janša, kar 
pomeni, da sta Janša in SDS v tem primeru eno in isto.

Dvojna načelnost
Če je Pirc Musarjeva, ko gre za kaznovanje SDS in Janše 

(spomnimo, da ga je kaznovala že tedaj, ko je Janševa vlada 
objavila podatke o Drnovškovem zdravilcu), zelo dosledna in 
načelna, ji doslednost in načelnost hitro popustita, ko zakon 
krši sama, in to ne bodisi katerega, temveč tistega, ki naj bi ga 
varovala sama. Konec junija letos je namreč predsednik SNS 
Zmago Jelinčič javnosti sporočil, da je Pirc Musarjeva na spletni 
strani objavila nekatere sodbe slovenskih sodišč, v katerih so bili 
navedeni osebni podatki vpletenih. Jelinčiča slednje verjetno ne bi 
motilo, če ga ne bi bila Pirc Musarjeva nekaj dni pred tem oglobila, 
ker naj bi bil javnosti pokazal sodbo mariborskega okrožnega 
sodišča, s katerim je slednje prisodilo odškodnino enemu od t. 
i. izbrisanih, ne da bi iz nje izbrisal nekatere podatke (omenjena 
sodba je med novinarji in tudi v javnosti skupaj z vsemi osebnimi 
podatki vpletenih krožila že nekaj časa, na tiskovni konferenci 
pa jo je novinarjem razdelil tudi eden od poslancev). Na podlagi 
Jelinčičeve ovadbe je Pirc Musarjeva zoper samo sebe sprožila 
postopek, v njem ugotovila, da je res prišlo do kršitve zakona, in 
si precej teatralno naložila plačilo globe. To pa je bilo tudi vse. Na 
odstop, ki bi bil logična poteza, če bi želela ohraniti svojo vero
dostojnost, očitno ni niti pomislila. To je tako, kot da bi policist, 
ki so ga zalotili pri kraji, odsedel tri dni v zaporu, nato pa se vrnil 

na staro delovno mesto in mirno delal naprej.
Čudne rabote „Petra iz Sove“
SDS in njen predsednik Janez Janša sta trn v peti tudi pred

sedniku komisije za preprečevanje korupcije Dragu Kosu (spom
nimo, da je slednji odigral pomembno vlogo pri odstranjevanju 
Janše z mesta obrambnega ministra leta 1994). Kos je pred 
nedavnim izdal načelno mnenje, v katerem je ugotovil, da je šlo 
pri prodaji deležev Mercatorja Pivovarni Laško in Istrabenzu, o 
kateri naj bi se bili leta 2005 na vladi dogovorili Janša, Boško 
Šrot in Igor Bavčar, za korupcijo. Pri tem je zanimivo, da je Kos 
omenjeno načelno mnenje izdal šele zdaj, ko je priljubljenost 
Pahorjeve SD močno upadla in se je povečala priljubljenost 
SDS. Kos je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo (STA) 
pojasnil, da se izdaja načelnega mnenja s povečanjem prilju
bljenosti SDS prekriva le po naključju, vendar poznavalci menijo, 
da ni čisto tako. Kos naj bi bil po naših informacijah dan pred 
tiskovno konferenco, na kateri je predstavil načelno mnenje, 
osebno telefoniral v redakcije nekaterih časopisov in nekaterim 
novinarjem in jih vabil na tiskovno konferenco, češ da bo na 
njej predstavil „bombo“. Objavo načelnega mnenja naj bi bil 
načrtoval že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, vendar 
naj bi se bila levica, potem je videla, kakšen nasprotni učinek 
je imela afera Patria, premislili in ga prihranili za katero od pri
hodnjih priložnosti. Zanimivo je tudi, da je omenjeni primer edini 
primer prodaje državnega deleža, ki se ga je Kos lotil oziroma mu 
ga bo uspelo končati. Država je namreč na podoben način, kot 
je bil prodan Mercator, v času vlad Janeza Drnovška in Toneta 
Ropa prodala nekaj sto državnih deležev, vendar nobeden od 
njih za Kosa ni bil sporen.

Primer Marinič
Politični pridih ima še eno Kosovo mnenje, to je mnenje, po

vezano z opravljanjem izpita iz nemškega jezika poslanca SDS 
Branka Mariniča. V načelnem mnenju, v katerem je preiskoval 
zadevo, je Kos ugotovil, naj bi bilo vodstvo šole ravnalo korup
tivno, ker suma, naj bi bil namesto Mariniča izpit opravljal nekdo 
drug, ni prijavilo ustreznim organom. Ob tem je v nedavnem 
intervju za STA še pojasnil, da za to obstajajo tako dokumenti 
kot izjave, ki to potrjujejo. Bolj zanimivo pa je, da je Kos načelno 
mnenje izdal le nekaj dni po tem, ko je komisija za nadzor nad 
Kosovo komisijo sprejela spremembe poslovnika, po katerih je 
od Kosa zahtevala natančnejše in ažurnejše poročanje o delu. 
Naključje? V že omenjenem intervjuju za STA je Kos zatrdil, da je 
šlo na naključje, kar pa verjame le malokdo. V zvezi s komisijo ni 
brez soli niti nedavni Mariničev zapis na spletni strani SDS, v ka
terem opozarja na spornost Kosovih načelnih mnenj. Poslanec 
je namreč opozoril, da so vse odločbe napisane tako, da je iz njih 
mogoče brez težav sklepati, za koga gre, kar z drugimi besedami 
pomeni, da so posamezniki obtoženi, še preden o tem odločajo 
organi, ki so prvi in edini poklicani za to – to so sodišča.

Zadeva Patria na trhlih nogah
Kos pa se kljub svojemu prepričanju, da delo dobro opravlja, 

v svojih izjavah vse bolj zapleta. Posebej neugodna zanj je goto
vo afera Patria, saj je še septembra lani, ko je afera izbruhnila, 



2009 – AM – OKTOBER   239

In tako je čisto res, kar pravi zdaj že večina komentatorjev na spletu, da je sedanja slovenska vlada ne le popolnoma nespo-
sobna, saj je zapeljala Slovenijo v skoraj 2 milijardi evrov dolga, ampak tudi brez vsake vizije za prihodnost. Edino kar jih zanima 
je, da bi si še, kolikor je pač mogoče, napolnili žepe, torej pokradli, kar se še pokrasti da. Etika, morala, poštenje, zanesljivost – to 
za njih ne obstoja. Kako se bo to končalo, lahko samo ugibamo. Res pa je, kar večkrat zabrusijo “desni” komentatorji pritožbam, 
ki jih napišejo “levi”: »Kar ste si izvolili, to imate!« Morebiti (ampak res samo “morebiti”) bodo ob prihodnjih volitvah pametnejši, 
gotovo pa ni. Se bo že našel kdo, ki jim bo spet pamet solil. Demokracije ne bo, dokler ne bo komunistična generacija izumrla.

Nadzorni svet družbe Infond Holding je na četrtkovi dopisni 
seji na podlagi odstopne izjave z mesta direktorja družbe razrešil 
Matjaža Rutarja.

Na to mesto je za štiriletni mandat imenoval Pierpaola 
Ceranija.

Cerani je lastnik in direktor tržaške družbe Iniziative Generali 
96, ki je 27. julija kupila 30odstotni delež družbe Kolonel…

Zadnje dni se Ceranijevo ime v slovenskih medijih pojavlja 
v povezavi z odločitvijo okrajne sodnice Katarine Novšak Ka
plan, ki je Dnevniku prepovedala objavljati določene besede in 
besedne zveze o njem. V primeru, da odredbe ne bi spoštovali, 
jim grozi kazen 50.000 evrov. Na Dnevniku so se na odločitev 
pritožili.

Cerani je znana medijska osebnost v Italiji in jugovzhodni 
Evropi, pozornost pa je pritegnil leta 2006, ko je bil vpleten v 
škandal s savojskim princem Vittorijem Emanueleom in nje
govim bratrancem ter takrat bolgarskim premierjem Simeonom 
Saxe Coburgom, je konec julija poročal spletni portal 24ur.com. 
»Cerani je takrat dejal, da je Saxe Coburg svojemu bratrancu in 
Ceraniju v zameno za finančno podporo v predvolilni kampanji 
obljubil posle v Bolgariji oz. da bosta zmagala na nekem javnem 
razpisu. Saxe Coburg je zanikal obtožbe, priznal pa je, da je 
koristil Ceranijeve usluge, in sicer se je večkrat vozil z njegovim 
letalom. Cerani je kasneje priznal, da je lagal,« so še zapisali 
na portalu.

Ceranijevo ime se je v italijanskih medijih pojavljalo večkrat 
tudi v zvezi z donacijo nekakovostnih zdravil Eritreji, še piše 24ur.
com. »Princ Vittorio Emanuele, ki je bil omenjen v več škandalih 
s prostitutkami, saj naj bi od svojih sodelavcev zahteval, da 
mu priskrbijo prostitutke, najraje je imel svetlolaske, naj bi 
želel donirati zdravila Eritreji, vendar pa bi morala biti ta, kot 

je domnevno zahteval, ‘ne preveč draga in ne nujno preveč 
kakovostna’. V posel naj bi bil vključen prinčev sodelavec Gian 
Nicolino Narducci, ki je sporna zdravila želel naročiti pri Ceraniju, 
ki ima farmacevtsko družbo v Trstu, je poročala La Repubblica,« 
so zapisali na 24ur.com

Odločitev sodnice, da izda odbredbo o prepovedi poročanja, 
je med novinarji doma in v tujini sprožila veliko negodovanja in 
govora o cenzuri. Organizacija Novinarji brez meja je sporočila, 
da so zgroženi nad odredbo sodišča. »Slovenska sodišča le
galizirajo obliko cenzure, ki je nesprejemljiva v Evropski uniji,« 
menijo Novinarji brez meja in dodajajo, da bi lahko uporabil 
Cerani pravico do odgovora, da bi se branil. Po njihovem pa 
bi lahko tudi, kar je že storil, tožil časopis za odškodnino pred 
slovenskim sodiščem in počakal na razsodbo.

Z dogodkom se je seznanila tudi Regionalna organizacija 
mednarodnega instituta za tisk IPI za jugovzhodno Evropo 
(SEEMO). »Ne želim komentirati dejstev v tej zadevi, sem pa 
izjemno zaskrbljen zaradi splošne prepovedi, dokler sodišče 
ne odloči o primeru, tako da pobudnik tožbe ne bo imel več 
povoda za nadaljevanje sodnega postopka,« je zapisal direk
tor Ipi David Dadge. Po njegovem bi namreč prepoved lahko 
pomenila »utišanje medijev v tej zadevi za nekaj let«.

Začasno odredbo zavrača tudi Združenje novinarjev in 
publicistov. Po njihovem je »v interesu javnosti, da izve, kdo 
je v resnici oseba, ki je z nakupom Kolonela postala eden od 
pomembnih lastnikov Pivovarne Laško in prek nje tudi Pivovarne 
Union, Radenske, Fructala, Mercatorja ter slovenskih časopis
nih hiš Delo in Večer«. Predsednik Društva novinarjev Slovenije 
Gregor Repovž pa je o odredbi za Žurnal24 povedal, da je zadeva 
absurdna in absolutno ne zdrži resne presoje. »Je v posmeh tako 
političnemu kot družbenemu sistemu,« je dodal.

Naslednji dogodek pa niti ni več dimna zavesa, ampak se človek ob njem vpraša, ali ni Slovenija postala že policijska država. Ko se je začel 
potapljati (ob tihi privoščljivosti velikega dela Slovencev) največji slovenski tajkun Boško Šrot in mu je ušel iz rok njegov Infond Holding, je odletel 
tudi njegov direktor in je nadzorni svet namesto njega imenoval tržaškega podjetnika Pierpaola Ceranija. Kar se je potem dogajalo, bi bilo vredno 
peresa kakega že prej omenjenega Stefana Zweiga, ki je znal take zadeve opisati v izbranem jeziku in bleščečem slogu. Pa naj zadošča izvleček iz 
poročila na Siol.net.

bolj ali manj prepričljivo zatrjeval, da so v afero vpleteni ljudje, 
ki so blizu državnemu vrhu oziroma premierju Janezu Janši, zdaj 
pa se vse bolj zdi, da dokazov za takšne trditve ni, sojenja pa 
še ni na vidiku. Najprej so odgovorni na Finskem trdili, da bo 
to marca, nazadnje je glavni finski preiskovalec dejal, da se ne 
bo začelo niti jeseni. V skladu s tem Kosu ni ostalo drugega, 
kot da je začel svoje izjave spreminjati. Če je v oddaji finske 
televizije o Patri septembra lani še zatrjeval, da so bili pri nakupu 
oklepnikov udeleženi ljudje blizu Janše, v zadnjem intervjuju 

za STA o tem ni želel izreči nič določenega. Na vprašanje, ali 
je po njegovo kdo pri nakupu prejel podkupnino, je dejal: »V 
postopku, ki ga je končala komisija, smo v načelnem mnenju 
ugotovili samo zelo velike nepravilnosti v postopku odločanja o 
tem, kdo bo dobil naročilo. Konkretno tega, da bi bile izplačane 
podkupnine, pa nismo odkrili.« Dejal je še, da za to, da je Janša 
prejel podkupnino, njegova komisija ni videla dokazov, čeprav 
je bila to glavna obtožba v oddaji finske televizije, v kateri je 
nastopil tudi sam.
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Janko	Mlakar	(1874	–	1953)

SPOMINI

Čemu	sem	pisal	“Spomine”?	Saj	nisem	ne	umetnik,	
ne	 politik	 ne	 vojskovodja,	 ne	 predsednik	 republike,	
skratka,	 odkar	 sem	 v	 pokoju,	 nisem	 sploh	 nič,	 pa	
sem	vendar	spisal	“Spomine”.	Ali	ni	to	skoraj	megalo
manija?

Pred	letom	dni	me	je	na	Sv.	Petra	cesti	ustavil	neki	
gospod,	ko	sem	hitel	v	šolo.

»Počakajte	malo,	gospod	profesor,	saj	niste	štafeta,	
da	 bi	 dirkali	 po	 ulicah.	 Kaj	 sem	 vam	 že	 hotel	 reči?	
Aha,	že	vem.	Zdi	se	mi,	da	vas	bodo	precej	časa	v	vicah	
očiščevali,	preden	vas	bodo	pustili	v	nebesa.«

»Zakaj?«	vprašam	začuden.
»No,	zato,	ker	se	vam	na	svetu	predobro	godi.	Za	nas	

je	zemlja	solzna	dolina,	za	vas	pa	‘dežela	smehljaja’.	Mi	
garamo	in	hodimo	zaskrbljeni	skozi	življenje,	vi	pa	s	
smehom	na	ustnah.	Zato	je	pravično,	da	se	na	onem	
svetu	pošteno	zvicate,	ko	imate	že	na	tem	nebesa.«

»Kako	pa	veste,	da	imam	tu	nebesa?«
»No,	treba	je	le	vaša	predavanja	poslušati.	Poleg	tega	

pa	berem	tudi	vaše	‘Spomine’,	ki	se	vlečejo	v	‘Mentorju’	
kakor	trakulja,	menda	že	vse	to	desetletje.«

Te	najbrž	dobro	mišljene	besede,	ki	jih	je	gospod	
govoril	iz	gole	ljubezni	do	bližnjega,	so	me	tako	zagra
bile,	da	sem	globoko	zatopljen	v	premišljevanje	zašel	
pred	frančiškansko	cerkvijo	v	ris	ter	sem	se	šele	zdra
mil,	ko	mi	je	stražnik	pokazal	na	tiste	svetle	gumbe,	ki	
kažejo	pešcem	pot	čez	Marijin	trg.

Torej	nebesa	imam	na	zemlji?	Prav,	naj	jih	pa	imam.	
Bolje	 je	 zame,	 da	 me	 ljudje	 blagrujejo,	 kakor	 bi	 me	
pomilovali.	Priznam:	v	knjigi	mojega	življenja	je	precej	

svetlih	strani	in	iz	teh	sem	nekaj	napisal	v	“Spominih”.	
Kar	je	temnega,	sem	večinoma	zase	ohranil,	ker	nisem	
pesnik,	ki	čuti	notranjo	potrebo,	da	svoje	gorje	izlije	v	
lepe	umetne	besede,	katere	potem	v	lični	knjigi	zbrane	
pošlje	v	svet.

»S	smehom	na	ustnah«	da	hodim	skozi	življenje,	mi	
je	očital	gospod,	ki	je	kriv,	da	sem	se	na	Marijinem	trgu	
pregrešil	zoper	cestni	red.

Niti	v	sanjah	mi	ni	nikdar	prišlo	na	misel,	da	me	
bodo	 ljudje	 imeli	 kdaj	 za	 šaljivca,	 kar	 nisem	 ne	 po	
naravi	ne	po	nagnjenju.	Res	je,	da	si	prizadevam,	da	bi	
primešal	svojim	spisom	in	predavanjem	nekaj	humorja,	
pa	le	zato,	ker	ljudje	to	od	mene	pričakujejo,	da,	dejal	
bi,	kar	zahtevajo.

Oba	urednika	“Planinskega	Vestnika”,	umrli	in	se
danji,	sta	mi	vedno	priporočala,	naj	dobro	“zabelim”	
svoje	 članke.	 Če	 me	 kdo	 naprosi	 za	 predavanje,	 mi	
vselej	naroči,	naj	povem	kaj	takega,	»da	se	bodo	ljudje	
smejali«.	Ko	sem	se	na	neki	novi	maši	pri	mizi	resno	
držal,	kakor	se	za	tako	slovesnost	spodobi,	in	pobožno	
poslušal,	 kako	 so	 napitničarji	 kadili	 novomašniki	 in	
njegovim	sorodnikom	do	četrtega	rodu,	je	bila	moja	
okolica	naravnost	užaljena.	Slednjič	je	prišla	celo	depu
tacija	k	meni	ter	me	prosila,	naj	vendar	»spustim	kak	
govor	in	spravim	goste	v	dobro	voljo«.

In	zato,	ker	ljudem	rad	ustrežem,	naj	pa	potem	še	
v	vicah	trpim?

Moji	“Spomini”	da	so	kakor	trakulja,	je	dejal	gospod,	
ki	me	je	na	Sv.	Petra	cesti	opomnil,	da	nisem	štafeta.	S	
tem	je	pa	zadel	v	črno,	pa	najbrž	nehote	in	nevede.

JANKO MLAKAR se je rodil leta 1874 v Železnikih, 
vendar je bil prava ljubljanska srajca, kakor sam pove 
v svojih Spominih. 

Bil je duhovnik, profesor verouka in velik turist 
pred Gospodom Bogom. Ni oblezel samo vseh sloven-
skih hribov, ampak menda prav vse, kar je v evrop-
skih Alpah pomembnega, od La Meijé in Mont Blanca 
v Franciji, preko Matterhorna, Bernine in Jungfrau 
v Švici, Watzmanna v Nemčiji, Rosengartna in Cime 
Tose v italijanskih Dolomitih, pa do Großglocknerja v 
avstrijskih Visokih Turah. Vse je sproti popisoval v Pla-
ninskem vestniku in obnavljal v mnogih predavanjih, 
ki jih je imel širom Slovenije. Bil je sicer resen človek, 
pisal je pa prijetno in šaljivo. S tem se posebej odliku-
jejo njegove zgodbe o Trebušniku. Seveda so njegova 
dela izšla tudi v zbranih spisih, pa tudi v nekaterih 
izdajah, v katerih je samo njihov ožji izbor.

Mlakar je umrl v Ljubljani leta 1953 in je pokopan 
na pokopališču pri Sv. Križu.

NEKAJ O AVTORJU
O svoji mladosti in duhovniškem poklicu poroča 

sam v Spominih, ki so pisani prav tako prijetno in 
šegavo, kot njegovi drugi spisi, ki smo jih v Ave Maria 
že objavljali. Ob njihovem branju nam vstane pred 
očmi k. u. k. (kaiserliche und königliche, cesarsko 
kraljeva) Ljubljana iz konca 19. stoletja, z osnovno 
šolo, ki se nam zdi primitivna, pa v resnici ni bila; z 
gimnazijo, kjer je bil profesor bog, ki je imel vedno 
prav, tudi če ni imel prav, je pa vendar študente 
ogromno naučil; z bogoslovjem, ki takrat je še ni bilo 
fakulteta, ker Ljubljana še ni imela univerze, pa je bilo 
prav tako zahtevno; s semeniščem, kjer je bilo kljub 
strogi disciplini polno dobre volje in smeha. Razgrne 
se nam življenje duhovnika, ki je skoraj vse svoje 
življenje posvetil poučevanju verouka na srednjih 
šolah v prvi polovici 20. stoletja in pri tem doživel vse 
sorte zanimivosti, o katerih nam poroča.

Upam, da bo to branje enako zanimivo, kot so bili 
opisi Trebušnikovih prigod. P. Bernardin

UVOD





Trakulja	 je	 žival,	ki	 se	 zaredi	v	človeku	proti	nje
govi	volji.	Kadar	se	je	pa	v	tebi	začela,	jo	rediš	v	lastno	
škodo,	čeprav	bi	se	je	srčno	rad	znebil.	Če	jo	poskušaš	
s	silo	odstraniti,	se	rad	utrga	ter	postane	polagoma	še	
daljša.	Tudi	“trakulja”	mojih	“Spominov”	v	“Mentorju”	
se	je	začela	in	rasla	proti	moji	volji.	Če	sem	se	je	hotel	
znebiti,	se	je	utrgala,	potem	pa	jela	iznova	rasti.

Pretrgala	 se	 je	 dvakrat.	 Prvikrat	 v	 zadnji	 številki	
dvajsetega	 letnika.	 Povedal	 sem	 še,	 da	 sem	 stopil	 v	
semenišče,	potem	sem	pa	z	velikim	veseljem	odložil	
pero.	»Hvala	Bogu,	sedaj	so	pa	‘Spomini’	končani	in	me	
ne	bo	vsak	mesec	skrbelo,	kaj	naj	napišem,«	tako	sem	
si	mislil,	pa	sem	delal	račun	brez	urednika.

»Popišite	še	življenje	v	semenišču,«	mi	je	urednik	
prigovarjal.	Sprva	sem	se	branil.	Pa	so	prišli	drugi	ter	
me	mečili.	Kaj	sem	hotel	potem	storiti,	kakor	da	sem	se	

vdal?	In	tako	sem	bil	zopet	za	eno	leto	dober.	V	zadnji	
številki	XXI.	letnika	sem	napisal	celo	“epilog”,	seveda	
trdno	prepričan,	da	bo	sedaj	“Spominov”	res	konec.	
Pa	se	je	“trakulja”	zopet	le	pretrgala.	Rajni	dr.	Debevec	
mi	ni	toliko	časa	dal	miru,	da	sem	začel	opisovati,	kaj	
sem	doživel	kot	katehet.	V	26.	letniku	sem	tudi	s	temi	
spomini	prišel	h	koncu.

Mislil	sem,	da	se	se	za	vedno	poslovil	od	“Spomi
nov”,	 pa	 sem	 se	 zopet	 zmotil.	 Ko	 sem	 slišal	 od	 več	
strani	željo,	da	bi	jih	zbral	iz	posameznih	“Mentorjevih”	
številk,	 sem	 tudi	 to	 storil.	 Sem	 pač	 človek,	 ki	 nerad	
reče	»ne«.

Upam,	 da	 sem	 s	 tem	 predgovorom	 vsaj	 nekoliko	
opravičil	“megalomanijo”,	v	kateri	sem	napisal	svoje	
spomine	in	ki	jih	je	sedaj	zbrane	in	spopolnjene	“dala	
na	svitlo”	Jugoslovanska	knjigarna.

Nekateri	začenjajo	“Spomine”	z	rojstnimi	podatki.	
Jaz	tega	ne	morem	storiti.	Prav	nič	se	ne	spominjam	
svojega	rojstva	ne	okoliščin,	ki	so	bile	z	njim	v	zvezi.	
Sem	bil	pač	takrat	še	premajhen,	pa	tudi	dolgo	je	že,	
odkar	sem	se	rodil.

Kaj	 sem	počel,	ko	še	nisem	hodil	v	 šolo,	ne	vem	
več	 dosti.	 Samo	 toliko	 se	 spominjam,	 da	 sem	 bil	 jaz	
kriv	vsega,	kar	se	je	doma	napačnega	zgodilo	in	zato	
seveda	 tudi	primerno	“nagrajen”.	Zlasti	en	dogodek	
mi	je	ostal	dobro	v	spominu.

Brat	in	inštruktor	sta	sedela	za	mizo	vsa	zatopljena	
v	 tajnosti	 latinske	 slovnice.	 Da	 bi	 se	 dalj	 časa	 učila	
in	ne	vstala	prehitro,	zlezem	neopažen	pod	mizo	in	
jima	zvežem	noge.	Ker	pa	nisem	dobro	videl,	sem	jih	
nekoliko	zamenjal.	In	tako	se	je	ena	inštruktorjeva	noga	
zamešala	med	bratove	in	nasprotno.	Potem	sem	čakal	
ob	peči,	kdaj	bosta	vstala.

Točno	ob	šestih	se	je	inštruktor	dvignil,	vstal	pa	ni,	
ker	mu	je	bil	brat	napoti.	Bilo	je	res	zabavno,	kako	sta	
iskala	pod	mizo	svoje	noge.	Jaz	sem	se	seveda	na	ves	
glas	smejal,	ker	sem	že	takrat	imel	smisel	za	šalo.	Žal	
ga	doma	niso	imeli.	Tisti	večer	sem	dobil	nagrado	od	
več	strani.	Ko	sem	se	iztrgal	bratu	in	inštruktorju,	sem	
padel	v	roke	očetu	in	slednjič	tudi	mati	ni	hotela	delati	
izjeme,	že	iz	vzajemnosti	ne.

»Da	bi	že	saj	v	šolo	šel,	potem	bo	doma	mir.«	Te	besede	

ABECEDAR
Graben

V	mariborskem	bogoslovju	vodstvo	in	bogoslovci	
že	veliko	let	izdajajo	ob	koncu	šolskega	leta	knjižico	
“Lipica”.	 V	 njej	 tako	 vodstvo	 kot	 bogoslovci	 opišejo	
življenje	med	šolskim	letom.

Trije	 bogoslovci	 so	 tudi	 med	 našimi	 dobrotniki	
našli	podpornike,	ki	so	prispevali	za	njihovo	misijonski	
doživetje.

Prvi	od	teh	bogoslovcev	je	šel	na	pastoralna	delo	

v	Malavi	v	Afriki.	Šel	je	na	pomoč	misijonarju	Stanku	
Rozmanu.	Dobro	je	opazoval	življenje	v	misijonu	in	ga	
primerjal	s	svojim.

Drugi	je	šel	na	pastoralno	delo	v	Torino	v	Italiji	k	
skupnosti	sv.	Jožefa	Benedikta	Cottolenga.	Delal	je	v	
bolnišnici	na	onkološkem	oddelku	in	opazoval	odha
janje	v	večnost.

Tretji	je	že	diakon	in	je	šel	s	skupino	v	Sveto	deželo.	

misijonski pomenki

mi	še	sedaj	zvene	v	ušesih,	tolikokrat	sem	jih	slišal	v	
tistih	otroških	letih.	Kako	bi	bili	lahko	imeli	mir	pred	
menoj	brez	šole!	Pustili	naj	bi	me,	da	bi	se	bil	potepal.	
Tega	opravila	sem	namreč	bil	izvrstno	vešč	že	v	zgodnji	
mladosti.

Po	rojstnem	listu	sem	25.	junija	anno	Domini	1880	
spolnil	šest	let	in	v	septembru	potem	sem	šel	v	šolo.

Takrat	smo	vse	drugače	govorili	kakor	dandanes.	Za	
abecedarje	so	v	Ljubljani	skrbele	tri	“šule”:	ibungšula	
(vadnica),	šenklavška	šula	(I.	mestna)	in	Graben	(II.	
mestna).	Vsaka	teh	šol	je	bila	razdeljena	v	“klase”,	kjer	
so	otroci	pisali	z	“grifelni”	na	tablice	ali	pa	s	“štilčki”,	
na	katerih	so	bili	nasajeni	“štolci”	v	“teke”.

grifel	=	iz	nemškega	der Griffel,	kamenček;	štilček	
=	der Federstiel,	držalo;	štolec	=	die Stahlfeder,	pero;	
teka	=	zvezek

Učitelja	smo	v	šoli	uradno	nagovarjali	z	glagolom	
“slišja”	in	ne	“gospod	učitelj”.	Zasebno,	v	medsebojnem	
pogovoru	seveda,	smo	ga	klicali	po	njegovem	imenu,	
če	ni	imel	kakega	posebnega	“častnega”	priimka.

Oče	me	je	peljal	v	šolo	na	vadnico,	nameščeno	ta
krat	še	v	stari	gimnaziji	na	sedanjem	Vodnikovem	trgu.	
Danes,	ko	to	pišem,	se	mi	zdi,	da	je	bolehal	na	–	mega
lomaniji;	kajti	naša	družina	je	spadala	med	“gmen”	ljudi	
(iz	nemškega	gemein:	nizek,	manjvreden).	To	je	bilo	
pa	slabo	priporočilo	za	vadnico.



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

DAROVI

NAŠI RAJNI:
GABRIJEL PREŠEREN,	Ramos	Meija,

Argentina

ZA SVETE MAŠE: $300:	K.	Kastelic;	$220:	F.	Hren;	$200:	NN;	
$150:	A.	FerencakZver;	$120:	M.	Lunder;	$110:	M.	Draksler;	$100:	D.	
Grajnar,	S.	Mramor;	$80:	M.	Lavrisha;	$70:	S.	Grm,	F.	Stopar;	$60:	A.	
Govednik;	$50:	J.	Berkopec,	L.	Sivec,	S.	Levstik,	A.	Cendol,	M.	Koren;	
$45:	F.	Urankar;	$40:	J.	Rus,	F.	Vasle;	$30:	R.	Drensek,	B.	Rihtar,	F.	
Coberly,	V.	Jakomin,	I.	Matic,	I.	Volcjak,	M.	Wurzer,	M.	Stariha;	$20:	M.	
Cugelj,	A.	Lamovec,	M.	Jasnic,	J.	Grah,	I.	Turk,	M.	Frank,	D.	Androjna,	
A.	Cupar,	A.	Nemec,	M.	Percic,	L.	Rozman,	I.	Tominec,	J.	Turk,	J.	Kacin,	
P.	Hren,	M.	Vodisek,	M.	Ilc,	C.	Kermavner;	$10:	M.	Kosem,	J.	Sega,	
A.	Golob,	M.	Zakelj,	F.	Kosir,	M.	Breszach,	I.	Glavac,	M.	Grdadolnik	
(WI),	F.	Rigler,	T.	Gerkman.

ZA CERKEV: $50:	M.	Brodnik,	F.	Urankar,	M.	Odar,	S.	Mramor,	
F.	Hren,	M.	Draksler;	$30:	J.	Zele;	$28:	K.	Kastelic;	$20:	F.	Coberly,	M.	
Lavrisha,	I.	Tominec,	M.	Koren,	M.	Grdadolnik	(WI);	$10:	S.	Grm,	J.	
Grah,	M.	Percic,	V.	Jakomin,	A.	Nemec,	M.	Zakelj,	F.	Vasle,	M.	Vodisek,	
A.	Cendol;	$9:	R.	NovakSmej;	$5:	J.	Berkopec.

V	spomin	+	P.	Vendelina	$20:	A.	Lamovec.
ZA SAMOSTAN: $50:	F.	Urankar,	S.	Mramor,	F.	Hren,	M.	Draksler;	

$40:	A.	Lamovec;	$28:	K.	Kastelic;	$20:	A.	Nemec;	$10:	M.	Percic,	M.	
Lavrisha,	 J.	Turk,	 I.	Volcjak,	M.	Zakelj,	M.	Vodisek,	T.	Gerkman,	A.	
Govednik,	M.	Stariha;	$5:	J.	Bevec;	$4:	J.	Berkopec.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30:	F.	Hren;	$15:	St.	Stephen	
Soc.	KSKJ;	$10:	L.	Rozman.

ZA LUČKE: $40:	M.	Draksler;	$20.	I.	Volcjak,	A.	Govednik;	$12:	
S.	Mramor;	$10:	M.	Cugelj,	J.	Zele,	J.	Rus,	F.	Hren,	A.	Cendol;	$6:	J.	
Berkopec,	M.	Grdadolnik	(WI);	$5:	A.	FerencakZver,	R.	Stele;	$3:	R.	
NovakSmej,	M.	Lunder,	M.	Ilc.

ZA MISIJONE: $90:	 M.	 Draksler;	 $25:	 S.	 Mramor;	 $20:	 J.	
Berkopec;	$10:	L.	Rozman,	J.	Turk,	I.	Volcjak,	M.	Vodisek,	I.	Glavac,	
T.	Gerkman,	A.	Govednik;	$2:	R.	NovakSmej.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50:	F.	Hren,	S.	Mramor,	A.	Sever;	$30:	
M.	Draksler;	$20:	J.	Berkopec,	J.	Rus;	$18:	M.	Wlahovic;	$10:	A.	Cupar,	
I.	Volcjak,	M.	Grdadolnik	(WI);	$9:	A.	FerencakZver.

DAR LISTU AM: $100:	V.	Svajger,	I.	Kosir,	F.	Hren;	$70:	R.	Kolaric,	
M.	Wurzer;	$60:	M.	Ribic;	$50:	I.	Matic,	M.	Kosir;	$40:	J.	Sega;	$28:	
K.	Kastelic;	$25	F.	Urankar,	S.	Mramor;	$20:	M.	Lavrisha,	A.	Nemec,	
I.	Tominec,	J.	Kacin,	H.	Simrayh,	M.	Draksler;	$17:	M.	Lunder;	$10:	S.	
Grm,	A.	Lamovec,	R.	Drensek,	L.	Rozman,	I.	Volcjak,	F.	Vasle,	L.	Sivec,	
P.	Hren,	J.	Krivograd,	J.	Bizjak;	$5:	J.	Berkopec,	J.	Bevec,	M.	Zakelj,	I.	
Glavac,	A.	Govednik.

V	spomin	+	J.	Krasovec	$200:	M.	Pecharich.
V	spomin	+	Ann	Fischinger	$20:	F.	&	L.	Cepon.
V	spomin	+	P.	Vendelina	$50:	M.	Klemenc.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

Z	 zanimanjem	 je	 hodil	 po	 Gospodovih	 stopinjah	
in	 utrjeval	 svojo	 poklicanost	 v	 življenje	 in	 služenje	
duhovnika.

Vsak	je	po	svojih	zmožnostih	sprejemal	drugačno	
življenje	 in	 ga	 usklajal	 s	 svojo	 odločitvijo.	 Zanimivo	
je	 tako	 branje,	 ki	 je	 polno	 odgovorov	 na	 različna	
vprašanja.

Pretekli	mesec	 je	odšel	po	svoje	plačilo	 inž.	 Jože	
Žele.	 Pri	 ustanavljanju	 naše	 Misijonske	 Znamkarske	

Akcije	je	bil	desna	roka	g.	Karlu	Wolbangu.	Naj	mu	bo	
nebeški	Oče	najboljši	plačnik	za	vse	opravljeno	delo.	
Po	tej	organizaciji	so	prejemali	naši	misijonarji	duhov
no	in	gmotno	pomoč,	ko	domovina	ni	smela	delati	na	
tem	polju.	Ohranili	ga	bomo	v	lepem	spominu.

Tudi	p.	Vendelin	naj	uživa	v	večnih	bivališčih	veselje	
in	prepeva,	kar	je	z	velikim	veseljem	širil	med	nami.	
Tudi	njemu	naj	pesmi	pojo,	in	mi	z	njimi!

Marica Lavriša




