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Dob pri Domžalah je naselje, ki leži ob nekdanji glavni cesti Ljubljana-Maribor. Župnijska cerkev sv. Martina je dobrega pol 
kilometra odmaknjena od glavne ceste in obdana s pokopališčem leži na južnem robu naselja. To je ena od cerkva v okolici Kam-
nika, ki hrani spomin na Plečnika, saj je v povojnem času zanjo naredil krstilnico, ki jo je združil s prižnico. Mimo cerkve vodi cesta 
do dveh dobskih znamenitosti. Prva je Železna jama, prava kraška jama s kapniki v vasi Gorjuša na zadnjem obronku Posavskega 
hribovja. Druga pa je grad Krumperk, ki je stal na tem kraju že v drugi polovici 13. stoletja. Sedanja zgradba je iz leta 1580. Grad 
je pripadal plemiški rodbini Rauber. Po drugi vojski je bil seveda nacionaliziran in so ga pustili propadati. Danes je vrnjen v zasebno 
last in ga lastnik počasi obnavlja, kar je menda edini primer med gradovi na Slovenskem.

November začenjamo s praznikom Vseh svetih (1.), ki je namenjen spominu vseh zveličanih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh 
rajnih, ko je zanje mogoče dobiti popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakramentov, obisk cerkve, molitev očenaša, 
zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. Molitvi za rajne je posvečen ves mesec november. 
V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali se jih bomo pa tudi pri skupni in zasebni molitvi; posebno pa 
še tistih, ki ste nam jih priporočili v svojih odgovorih na pisma, ki ste jih prejeli v začetku oktobra. Listki z imeni vaših rajnih so ves 
november na oltarju. Zaradi praznika Vseh svetih bo letos zahvalna nedelja šele druga v novembru (8.), ko se bomo Bogu zahvalili 
za vse prejete dobrote, še posebej pa se je treba zahvaliti za zdravje, ki je ena največjih dobrin. Cerkveno leto zaključujemo z nedeljo 
Kristusa Kralja (22.), ki je predzadnja v novembru, zadnja novembrska nedelja pa je že prva adventna (29.), s katero začenjamo 
novo cerkveno leto. V Ameriki praznujemo novembra tudi zahvalni dan (26.). Nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin 
Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); 
frančiškan in profesor bogoslovja Janez Duns iz Škotske (8.); papež in cerkveni učitelj Leon Veliki (10.); škof Martin iz Toursa (11.); 
škof in mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci 
v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska 
(17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev 
škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ob Marijinem darovanju (21.), posvetitve bazilike sv. Pavla zunaj 
mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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Sonce na Martina (11/11) –
pred durmi huda zima.

Če na Cecilijo (22/11) grmi in treska,
bo ob letu žita kot peska.

Vreme Katarine (25/11)
tudi prosinca ne mine.

Andrejev (30/11) sneg –
z žitom kreg.

NOVEMBER – LISTOPAD

		1	 N VSI SVETI;	Cezarij,	diakon.,	muč.;	Dacij,	muč.;
		2	 P	 SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH;
		3	 T	 Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;	Just	Tržaški,	muč.;
		4	 S	 Karel	Boromejski,	šk.;	Vital	in	Agrikola,	muč.;
		5	 Č	 Zaharija	in	Elizabeta,	starša	Janeza	Krstnika;
		6	 P	 PRVI	PETEK;	Lenart,	op.;
		7	 S PRVA	SOBOTA;	Engelbert,	šk.;	Vilibrord,	šk.;

		8	 N	 32. NAVADNA NEDELJA;	Janez	Duns	Scot,	red.;
		9	 P	 Posvetitev	lateranske	bazilike;	Teodor,	muč.;
	10	 T	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;	Andrej	Avelinski,	duh.;
	11	 S	 Martin	iz	Toursa,	šk.;	Menas,	pušč.;
	12	 Č	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;	Rajnerij	Mariani,	red.;	
	13	 P	 Stanislav	Kostka,	red.;	Frančiška	Cabrini,	dev.;
	14	 S Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	red.;	Serapion,	muč.;

	15	 N	 33. NAVADNA NEDELJA;	Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;
	16	 P	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Neža	Asiška,	red.;
	17	 T	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	red.;
	18	 S	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;
	19	 Č	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;
	20	 P	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
	21	 S Marijino	darovanje;	Gelazij	I.,	pap.;

	22	 N	 34. NAVADNA NEDELJA, KRISTUS KRALJ
   VESOLJSTVA;	Cecilija,	dev.,	muč.;
	23	 P	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;	Kolumban,	op.;
	24	 T	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	25	 S	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;	Erazem,	muč.;
	26	 Č	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;
	27	 P	 Virgil,	šk.,	apostol	Karantanije;
	28	 S Jakob	Markijski,	red.;	Gregor	III.,	pap.;

	29	 N	 1. ADVENTNA NEDELJA; Vsi	svetniki
		 	 frančiškanskega	reda;
	30	 P	 Andrej,	ap.,	Justina,	dev.,	muč.

Vsi se v večnost odpravljamo. Ali pa se tudi na srečno smrt pripravljamo?
Vse naše dejanje in nehanje, vse naše potovanje, je hoja k našemu grobu.

Daljna priprava na smrt mora biti vse naše življenje.
bl. Anton Martin Slomšek

UREDNIK VAM
Kot	 sem	 obljubil	 v	 prejšnji	 številki,	 so	 tu	 na-

vedena	 imena	 tistih,	 ki	 so	nudili	 svojo	 pomoč	 in	
darove	pri	pripravi	za	Medeni	piknik.

Priprava dvorane v SKC:	 Kristina	 Cepon,	
Marko	 Cepon,	 Ančka	 Hozjan,	 Nandi	 Puc,	 Jožica	
Zudic,	 Ada	 Debevc,	 Ivan	 in	 Ivanka	 Buh,	 Lilijana	
Cepon,	 Luba	 Novak,	 Fani	 Fritz,	 Kati	 Cufar,	 Anica	
Lenassi,	P.	Metod.

Rože	na	mizi	je	darovala	Lilijana	Cepon.
Kuhinja v SKC:	Luba	Novak,	Fani	Fritz,	Kati	Cu-

far,	Martin	Novak,	Marko	Cepon,	Ančka	Hozjan.
Kuhinja na hribu:	Mija	Pettit	in	njeni	sosedje,	

Bernard	Rozman.
Točilnica na hribu:	Frank	in	Stanley	Markun	

z	družinama.
Srečke:	 Fran	 Morison,	 Dolores	 Puhek,	 Mary	

Podder,	Gen	Budl.
Krofe	so	pripravili:	Mary	in	Feliks	Mavec,	Pavla	

Mavec,	Lilijana	Cepon,	Ida	Babic.
Pecivo	so	darovali:	Jozefina	Gombac,	Ida	Babic,	

Tončka	 Judnic,	 Jožica	 Zudic,	 Marinka	 Rozman,	
Ivanka	 Zerdin,	 Julka	 Kacin,	 Marija	 Vlasic,	 Nandi	
Puc,	Marija	 Turk,	 Pavla	 Mavec,	 Bill	 Zerial,	 Cvetka	
Majcan,	 Julia	 Kaluza,	 Joži	 Horvat,	 Mary	 Mavec,	
Lilijana	Cepon.

Uporabo točilnice in dvorane	je	daroval	Slo-
venski	Kulturni	Center.

Za postrežbo pri kosilu	 je	poskrbela	Marija	
Sovan.

Lemontski	 frančiškanski	 samostan	 se	 vsem	 iz	
srca	 zahvaljuje.	 Brez	 vaše	 nesebične	 pomoči	 bi	
Medeni	piknik	pač	ne	bil	tako	uspešen,	kot	je	bil.

V novembru	je	v	naši	lemontski	cerkvi	vsak	dan	
ob	7:00	zjutraj	sv.	maša	za	rajne,	posebno	za	tiste,	
ki	ste	nam	jih	priporočili	v	svojih	pismih.	Seveda	
se	vseh	rajnih	spominjamo	tudi	pri	skupnih	in	za-
sebnih	molitvah.	Kot	simbol	molitev	za	rajne	so	ves	
november	na	oltarju	listki	z	imeni	rajnih.

Rojstni dan	 obhaja	 v	 novembru	 P. Martin 
Stepanich	(12.	nov.	1915),	ki	isti	dan	tudi	goduje.	
Njegov	 zavetnik	 je	 namreč	 sv.	 Martin,	 papež	 in	
mučenec,	ki	goduje	en	dan	za	svojim	soimenjakom,	
ki	mošt	spremeni	v	vino.

Umrli	so	v	novembru:	P. Andrej Svete	(7.	nov.	
1988);	Br. Franc Ksaverij Paton	(9.	nov.	1952);	Br. 
Serafin Vene	(9.	nov.	1985);	P. Anzelm Murn	(20.	
nov.	1941);	P. Rafael Sešek	(21.	nov.	1999)	in	P. Stani-
slav Drev	(30.	nov.	1922).	Naj	v	miru	počivajo!

P. Bernardin
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ROJENI ZA VEČNOST
Zvone Štrubelj

Svetovno znana filozofinja judovskega rodu, Hannah 
Arendt, judovska izgnanka iz nacistične Nemčije, naj
ljubša učenka filozofa Martina Heideggerja, je svetu 
zapustila dragoceno pričevanje. Ljudje nismo vrženi v 
svet kot bitja, ki so zapisana smrti, kakor je učil njen 
učitelj Heidegger: ljudje smo predvsem bitja rojstva. Z 
vsakim rojstvom pride na svet nekdo, ki bo lahko začel 
nekaj novega, nekaj plemenitega.

Apostol Pavel je v pismu Efežanom povedal še globljo 
resnico: ljudje smo izvoljeni, izbrani za življenje! »Pred 
stvarjenjem sveta nas je izvolil v Njem ... v ljubezni nas 
je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi 
posinovljeni otroci« (Ef 1, 4–5). Izvoljeni in izbrani smo 
z ljubeznijo in za ljubezen. Z vsakim rojstvom pride na 
svet nekdo, ki je od Boga zaželjen in ljubljen. Rojen je 
za življenje, še več, za polnost življenja: za srečo, ki jo le 
po drobtinicah lahko uživamo na tem svetu, v polnosti 
pa jo bomo uživali v občestvu z Bogom. Ta privilegij 
sreče ni namenjen le nam, kristjanom. Ta »blagohotni 
Božji načrt«, kot mu reče Pavel, ima dolgoročen domet: »v polnosti časov osrediniti v Kristusu kot glavi 
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji« (Ef 1, 10). Kakšna vizija! Dejal bi kar, božja sinteza zgodovine 
vseh verstev in vsega človeštva.

V čem smo kristjani posebni, če smo vsi rojeni za Boga in za 
večnost? Kaj je značilno za krščanstvo? Dano nam je spozna
nje, dana nam je pot do cilja.

Zaupano nam je pričevanje, najprej Kristusa samega in nato 
vseh tistih, ki so hodili za njim. Slepi berač Bartimaj, ki je ob 

poti v Jeruzalem srečal 
Jezusa, je odvrgel svoj 
plašč, skočil pokon ci 
in pohitel k Jezusu. V 
Markovem evangeliju je 
to zadnje srečanje pred 
vhodom v Jeruzalem; 
za njim je šel na pot 
križa! Bolj kot Jezusovi 
apostoli je tako razumel 
in sprejel Jezusovo poni
žanje do smrti na križu. 
Ni daleč čas, ko bo tu
di krščanstvo moralo 
odvreči plašč preveč zemeljskega in zgolj človeškega, ko bo 
moralo skočiti na bolj evangeljske in svete noge in pohiteti za 
Jezusom, spregledati z očmi vere: hoditi po poti za Kristusom, 
križanim in vstalim.

P. Vladimir Kos – Tokio

TI JO POZNAŠ, NOVEMBER
Zdaj vem, zakaj november več ne vriskaš
s plesočim mlinom, z zvezdicami vin;
zdaj k zidu toplemu še ptič se stiska
in v srcu ni več žolte pesmi dinj.

Naj zdaj grobovi srcem šepetajo
o Njem, ki šel umirat je za nas,
za vse, še tiste, ki Ga ne poznajo –
v dlanéh na Križu z Njim umira čas.

Nekoč je bil ves svet pokopališče,
a On ga je spreménil v božji vrt.
November, kdo v meglí tam srečo išče?
Poznava jo – neverno, staro Smrt.
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NEDELJSKE MISLI
1. november
vsi sveti
VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH
Mt 5,1-12a

Na	 praznik	 vseh	 svetih	 je	 evangeljski	 odlomek,	
ki	 je	Kristusov	oznanjevalni	program,	saj	sveti,	 torej	
zveličani	 postanejo	 samo	 tisti,	 ki	 se	 tega	 njegovega	
programa	držijo.	Ta	program	pa	uvaja	govor	o	osmerih	
blagrih,	ki	so	bili	govorjeni	učencem	ob	pogledu	na	
množico.	 Blagri	 potrebujejo	 globlje	 umevanje	 in	 so	
jim	 verjetno	 sledila	 vprašanja	 učencev	 in	 Jezusova	
pojasnila,	 čeprav	 o	 tem	 nimamo	 poročila.	 Blagre	 je	
treba	 umevati	 v	 okviru	 zgodovine	 odrešenja,	 ki	 se	
uresničuje	 med	 nami.	 Kaj	 ni	 dokument	 Združenih	
narodov	o	človekovih	pravicah	isto	kot	blagri,	izraženi	
v	modernem	jeziku.	Res	je,	da	današnja	prizadevanja	
za	 človekove	 pravice	 niso	 vezana	 na	 nobeno	 vero,	
toda	zbudila	in	omogočila	jih	je	globoka	sprememba	
človekovega	mišljenja,	ki	jo	je	prineslo	krščanstvo.	Naš	
čas	ni	odkril	nič	novega	–	kristjani	vse	to	že	od	davna	
imamo.	In	svetniki	so	to	postali	prav	zato,	ker	so	vse	
to	spolnjevali.	In	tu	se	je	treba	vprašati,	kakšno	je	naše	
spolnjevanje	po	njihovem	zgledu.

8. november
32. navadna nedelja
UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI
Mr 12,38-44

Nedeljski	odlomek	ima	dva	dela:	obsodbo	pismou-
kov,	 ki	 razkazujejo	 svojo	 pravovernost	 z	 obleko	 in	
zahtevajo	zase	prva	mesta	v	javnosti,	ter	oceno	daru	
uboge	 vdove	 za	 tempeljsko	 zakladnico.	 Obsojenim	
pismoukom	danes	odgovarjajo	duhovniki,	ki	jim	gre	
le	za	moč	in	oblast,	ki	jim	nihče	ne	sme	nasprotovati,	
zraven	pa	zanemarjajo	svojo	osnovno	dolžnost	in	ob-
veznost:	 namesto	 da	 bi	 oznanjali	 Božje	 razodetje	 se	
izgubljajo	praznemu	čvekanju	in	raje	služijo	svojemu	
posebnemu	“apostolatu”	v	skupinah	kimavcev	in	prili-
zovalcev.	 Imajo	 tudi	 poseben	 odnos	 do	 daru	 uboge	
vdove:	zanima	jih	predvsem	višina	vsote.	Takim	dajejo	
prva	mesta,	moderne	“uboge	vdove”	pa	lahko	zaradi	
njih	mirno	sedijo	nekje	v	ozadju,	saj	gredo	prezirljivo	
mimo	njih.	Kristusov	nauk	pri	tempeljski	zakladnici	je	
ravno	nasproten:	ni	višina	daru	tista,	ki	odloča,	ampak	
višina	odpovedi	darovalca.	Manj	je	pred	Bogom	vredna	
obilna	 drobtina	 z	 bogatinove	 mize,	 kot	 pa	 majhen	
darček	človeka,	ki	je	zaradi	njega	moral	v	svoje	življenju	
nekaj	pogrešati	in	se	nečemu	odpovedati.

15. november
33. navadna nedelja
OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL SVOJE ZVESTE
Mr 13,24-32

Odlomku	 bi	 lahko	 dali	 naslov:	 kristjan	 in	 konec	
sveta.	V	njem	so	razne	podobe,	ki	so	pač	izraz	časa,	v	
katerem	so	nastale.	V	današnjem	jeziku	bi	jih	izrazili	

precej	drugače,	prestavili	bi	jih	predvsem	na	duhovno,	
duševno	in	družbeno	področje.	Zgodovinsko	dejstvo	
je,	da	so	ljudje	že	od	Kristusovega	časa	dalje	pričakovali	
preobrazbo	sveta,	ker	se	jim	je	njihov	zdel	že	preveč	
pokvarjen.	 Če	 zasledujemo	 zgodovino,	 bomo	 videli,	
da	se	ta	pokvarejenost	veča	vendar	prikrito.	Včasih	so	
ljudje	ropali	in	goljufali	eden	drugega	odkrito,	danes	
pa	se	to	dogaja	na	ravni	narodov	in	držav	prikrito	in	za	
zaveso	lepih	besed	in	donečih	izjav,	pa	naj	prihajajo	iz	
ust	političnih	voditeljev,	ali	pa	podpihovalcev	revolucij,	
za	katere	račune	vedno	plača	preprosti	človek.	Gotovo	
je,	da	bo	prišlo	nekoč	do	točke,	ko	se	bo	zrušilo.	Takrat,	
ko	se	bo	zrušila	moč	satana,	ki	je	za	vsem	tem,	takrat,	ob	
drugem	nastopu	Kristusa,	pa	moramo	biti	pripravljeni,	
da	ne	bo	prepozno.

22. november
34. Kristus Kralj vesoljstva
KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ
Jn 18,33b-37

Evangelij	 na	 praznik	 Kristusa	 Kralja	 je	 vzet	 iz	 Je-
zusovega	zasliševanja	pred	Pilatom,	ko	je	zatrdil,	da	je	
kralj,	vendar	njegovo	kraljestvo	ni	od	tega	sveta.	Kot	je	
jasno,	da	je	misel,	iz	tega	sveta	napraviti	boljši	ali	celo	
popoln	svet,	samo	sanjarija,	je	prav	tako	jasno,	da	tako	
kot	 je	zdaj,	ne	bo	šlo	v	neskončnost.	Človeške	zloba	
in	hudobni	duh	bosta	zgubila	svojo	moč	ob	drugem	
Kristusovem	prihodu,	ko	nastane	novo	nebo	in	nova	
zemlja,	 o	 kateri	 govori	 knjiga	 Razodetja.	 Iz	 Kristu-
sovega	zatrdila	pred	Pilatom	pa	je	mogoče	spoznati,	da	
novo	kraljestvo,	ki	je	Božje,	že	obstoja,	čeprav	se	med	
nami	še	ni	do	konca	razodelo.	Kristjani	v	vsakem	času	
sicer	živijo	na	tem	svetu	in	v	tej	družbi,	ki	jima	pa	ne	
pripadajo.	Po	krstu	smo	že	dobili	pravico	do	vstopa	v	
Božje	kraljestvo,	ki	je	med	nami,	je	pa	še	vedno	odprto	
vprašanje,	ali	tudi	živimo	tako,	da	ga	bomo	mogli	biti	
v	polnosti	deležni.	Kot	vse	človeštvo	se	tudi	vsak	posa-
meznik	nujno	bliža	trenutku,	ko	se	bo	pokazalo,	ali	smo	
člani	kraljestva,	ki	ni	od	tega	sveta.

29. november
1. adventna nedelja
NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU
Lk 21,25-28.34-36

Evangelij	prve	adventne	nedelje	je	v	bistvu	nadalje-
vanje	evangelija	predzadnje	nedelje	prejšnjega	bogo-
služnega	leta	ki	govori	o	koncu	sveta,	vendar	to	pot	iz	
Lukovega	evangelija.	Odlomek	zelo	konkretno	govori	
o	poslednji	sodbi	 in	tako	 je	prav,	saj	 ime	advent,	pri-
hod,	pomeni	vse	kaj	drugega	kot	 samo	pričakovanje	
in	pripravo	na	spominski	dan	Kristusovega	rojstva	o	
božiču.	Vse	kristjanovo	življenje	mora	biti	usmerjeno	v	
prihodnost.	Kot	vse	bogoslužje	adventa	in	božiča	izzveni	
v	znamenje	križa,	na	katerem	se	je	dopolnilo	odrešenje,	
tako	mora	tudi	vsa	osebna	priprava	na	božič	in	njegovo	
praznovanje	 biti	 usmerjeno	 na	 tisto,	 zaradi	 česar	 je	
Kristus	prišel	–	v	odrešenje.	Kot	v	vsakdanjem	življenju	
gledamo	vedno	naprej,	tako	je	treba	gledati	naprej	tudi	v	
krščanskem	življenju:	prositi,	da	bi	mogli	stopiti	z	mirno	
vestjo	pred	Sina	človekovega,	ko	pride	sodit.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU

nadaljevanje

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.

Škoda,	da	so	morali	leta	in	leta	ostati	v	njej.	Ker	okna	
niso	 imela	šip,	 je	bil	v	njej	neprestan	prepih;	zdravi	
in	bolni	so	ga	morali	prenašati.	Včasih	 je	bil	prepih	
tolik,	da	jim	je	razmetaval	obleko	in	jim	prinašal	ved-
no	nove	plasti	prahu.	–	Misijonar	Mozgan	je	pisal	28.	
oktobra	škofu	Slomšku:	»O	našem	slabem	stanovanju	
ni	vredno	spregovoriti	besede;	od	hiš	tukajšnjega	uma-
zanega	ljudstva	se	skoraj	nič	ne	loči.	Podreti	se	hoče	
pri	vsakem	dežju,	ki	se	skozi	vodoravno,	slamnato	in	z	
ilovico	zamazano	streho	cedi	v	sobe.	Po	vsakem	dežju	
jo	 moramo	 za	 prihodnji	 dež	 spet	 premazati.«	 Stene	
so	bile	iz		ilovice	in	bička;	vmes	je	bil	pomešan	tudi	
kravjek.	Po	dežju	so	bile	vlažne	 in	 je	od	njih	puhtel	
smrad.	–	Dunajski	učitelj	Hansal	je	v	pismu	leta	1854	
imenoval	svojo	stanovanjsko	sobico	v	tej	hiši	»temen	
podzemeljski	 hlev,	 ki	 mrgoli	 vsakovrstnega	 mrčesa«	
(Ljubljanski	 list	1855,	 št.	27).	Skozi	vrata	 in	okna	so	
prihajali	komarji,	raznašalci	malarije.	Noter	so	lezli	tudi	
škorpijoni	in	mravlje.

Tisti,	ki	so	hoteli,	naj	misijonarji	odidejo	iz	Kartuma,	
so	se	sklicevali	tudi	na	neprimernost	te	hiše	in	na	ne-
zdravo	podnebje	mesta.

Med	hišo	in	Modrim	Nilom	je	bil	velik	vrt.	Preko	
njega	 je	 šla	 javna	 pot	 in	 ga	 ločila	 v	 dva	 dela.	 Vrt	 so	
misijonarji	začeli	takoj	obdelovati.

Pozneje	so	vrt	na	visoko	obzidali.	Tako	je	do	hiše	
prišlo	 manj	 vetra	 in	 svežega	 zraka	 in	 je	 bila	 še	 bolj	
nezdrava.

Že	28.	maja,	peto	nedeljo	po	veliki	noči,	so	v	hiši	
odprli	kapelo.	Na	obiskovalca	pač	ni	mogla	narediti	
posebnega	vtisa.	Vendar	je	misijonarje	tolažila	sladka	
zavest,	 da	 se	 sredi	 mohamedanskega	 in	 poganskega	
ozemlja	že	opravlja	daritev	nove	zaveze,	presveti	Tro-
jici	v	čast,	v	zahvalo	in	spravo,	usmiljenja	vrednemu	
ljudstvu	pa	v	blagoslov.

14.	junija	je	Knoblehar	–	in	ne	škof	Casolani	–	poročal	
v	Rim	o	Ryllovem	nevarnem	stanju	in	o	zelo	težavnem	
položaju	misijonarjev.

Sredi	 gradnje	 stanovanjske	 hiše,	 dne	 17.	 junija,	
zvečer	pred	praznikom	presvete	Trojice,	je	krepostni,	
izobraženi,	 skušeni	 in	 delavni	 misijonar	 in	 provikar	
p.	 Maksimilijan	 Ryllo	 umrl.	 Bili	 so	 pripravljeni	 na	
ta	 udarec,	 pa	 jih	 je	 vseeno	 silno	 zadel.	 »Lepa	 duša,	
ki	 je	nikoli	več	ne	bo	mogoče	nadomestiti,«	 je	pisal	
Knoblehar	 o	 mrtvem	 možu,	 ki	 mu	 je	 bil	 na	 Propa-
gandi	ravnatelj	in	učitelj,	zdaj	pa	vzornik	v	misijonski	
gorečnosti.	P.	Ryllu	ni	bilo	dano,	da	bi	stopil	na	ozemlje	
zamorcev,	h	katerim	so	bili	namenjeni.

Pokopali	so	ga	drugi	dan,	18.	junija,	pred	sončnim	zaho-
dom,	na	misijonskem	vrtu.	Kaj	vse	je	šlo	z	njim	v	grob!

Ko	 so	 kartumski	 katoličani	 čez	 več	 kakor	 10	 let	
napravili	zunaj	mesta	pokopališče,	so	p.	Rylla	prenesli	
tja.	Čez	pol	stoletja,	po	zlomu	Mahdijevega	upora,	je	pa	
dal	tedanji	apostolski	vikar	Roveggio	izkopati	njegove	
kosti	in	jih	prepeljati	v	jezuitsko	grobnico	v	Matarieh	
pri	Kairu.	Tam	zdaj	počiva	ta	slavni	Poljak.

21.	junija	je	Knoblehar	pisal	o	njegovi	smrti	v	Rim.	
Ko	 mu	 je	 prefekt	 Kongregacije,	 kardinal	 Franzoni,	
dne	20.	novembra	poslal	odgovor,	je	zapisal,	da	ga	je	
smrt	 »vnetega	 misijonskega	 delavca«	 zelo	 prizadela;	
misijon	je	zadel	»hud	udarec«.	V	nadomestilo	jim	bo	
iz	Rima	poslal	dobro	jim	poznanega	jezuitskega	patra	
Jožefa	Ripettija.	Z	njim	bo	prišel	en	jezuitski	redovni	
brat	in	še	en	duhovnik,	ki	ga	bo	p.	Ripetti	gredoč	vzel	
iz	libanonskega	misijona.

Na	vprašanje,	kdo	je	Knobleharju	in	drugim	pisal	
pisma	s	Kongregacije	za	širjenje	vere,	 je	dr.	 Jezernik	
10.	junija	1953	iz	Rima	odgovoril:	»Vsa	pisma	so	šla	po	
običajni	poti.	Knobleharjevo	pismo	 je	dobil	prefekt-
kardinal	in	ga	je	izročil	minutantu,	ki	ga	je	natančno	
proučil.	Kardinal,	tajnik	in	vsi	minutanti	so	na	kongresu	
(sestanku)	razpravljali	o	pismu.	Nato	je	minutant	na-
pisal	osnutek	(minuto)	odgovora	in	ga	pokazal	tajniku	
in	kardinalu.	Ko	sta	ga	oba	odobrila	in	morda	pripisala	
svoje	pripombe,	je	minutant	napisal	končno	besedilo	in	
ga	dal	podpisati	ali	tajniku	ali	kardinalu	ali	pa	obema,	
kakor	je	pač	odgovor	bil	važen.	Vsa	pisma	so	napisana	
v	imenu	Kongregacije	in	nimajo	nič	osebnega.	Podpisi	
niso	vpisani	v	arhiv	in	jih	je	treba	razbrati	iz	besedila.«	
Knjiga	 povsod	 na	 splošno	 pravi,	 da	 je	 pisma	 pisal	
prefekt-predstojnik	Kongregacije,	kardinal.
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brali smo...
LJUBLJANA —	Konec leta 2008	je	bilo	v	Sloveniji 6.028 
naselij, med katerimi jih je skoraj polovica (49,2 
odstotka) imela manj kot 100 prebivalcev.	Povprečno	
naselje	je	imelo	nekaj	več	kot	337	prebivalcev.	Med	vsemi	
naselji	je	bilo	60	takih,	ki	nimajo	niti	enega	prebivalca.
PECS — Madžarska	škofija Pecs letos praznuje tisoč
letnico.	Slovesno	bogoslužje	je	23.	avgusta	pred	stolnico,	
posvečeno	 madžarskemu	 narodnemu	 junaku	 kralju	 sv.	
Štefanu	I.,	kot	papežev	zastopnik	vodil	dunajski nadškof 
kardinal dr. Christoph Schönborn.	V	govoru	je	spomnil	
na	 pokristjanjenje	 sedanje	 Madžarske	 ter	 na	 Jezusovo	
naročilo	učencem:	Pojdite	in	učite	vse	narode,	krščujte	
jih	v	imenu	Očeta	in	Sina	in	Svetega	Duha.
INNSBRUCK — Škof Manfred Scheuer	je	posvaril pred 
nepremišljenim prevzemanjem daljnovzhodnih in 
ezoteričnih prvin v krščansko duhovnost.	Krščanska	
mistika	se	razlikuje	od	daljnovzhodne	ali	neoplatonske,	
merilo	zanjo	pa	je	za	kristjana	oseba	Jezusa	Kristusa.
MANAGUA — Mons. Bernardo Hombach Lütkermeier,	
škof	škofije	Granada	v	Nikaragvi,	je	načrtovani	referen
dum o ustavi obsodil kot »show, s katerim naj bi 
ostal predsednik na oblasti«.	Podobno	ravnajo	skoraj	
vsi	vodilni	predstavniki	latinskoameriških	držav:	namesto	
da	bi	dali	mesto	drugemu,	hočejo	po	vsej	sili	ostati	na	
oblasti	tudi	za	ceno	ustavnih	sprememb.
BOGOTA — Generalni tajnik kolumbijske škofovske 
konference	je	v	razpravi o referendumu o ustavi,	ki	naj	
bi	 podaljšal	 predsedovanje	 kolumbijskega	 predsednika	
Alvara	Uribeja,	pozval	k	jasnosti	in	razvidnosti.
BUDIMPEŠTA — Kölnski nadškof kardinal Joachim 
Meisner	je	20.	avgusta	pri	slovesni	maši	ob	madžarskem	
državnem	prazniku	v	baziliki	sv.	Štefana	poudaril,	da	sta	
Cerkev in država dolžni podpirati, varovati in bra
niti družino kot »pracelico vsake družbe«.
PARIZ — Časopis Le Figaro	je	objavil,	da	se	v Franciji 
povečuje število rojstev.	Lani	jih	je	bilo	povprečno	2,07	
na	ženo.	Kar	52	odstotkov	otrok	je	rojenih	v	zunajzakonski	
zvezi.	Strokovnjaki	“eksplozijo	rojstev”	utemeljujejo	s	tremi	
razlogi:	ugodnim	predšolskim	sistemom	za	otroke,	starejše	
od	treh	let,	polno	sprejetostjo	nezakonskih	otrok	ter	pogu-
mom	žena,	da	si	upajo	zanositi	tudi	v	poznejših	letih.
CARIGRAD — Turški list Hürriyet	poroča	o sporu zara
di pokopališča med stolno župnijo Svetega Duha in 
Turki, ki hočejo pokopališče spremeniti v zavetišče 
za zapuščene mačke.	Spor	se	je	tako	zaostril,	da	so	v	
njegovo	reševanje	pritegnili	celo	apostolsko	nunciaturo	
v	Ankari	in	ministrstvo	za	okolje.
DRESDEN — Nemci in Poljaki	so	se	1.	septembra	skupaj 
spomnili začetka druge svetovne vojske pred 70 le
ti.	Najprej	je	bilo	bogoslužje	v	poljskem	jeziku	v	katoliški	
stolnici,	nato	pa	spominska	slovesnost	v	nemškem	jeziku	
v	evangeličanski	cerkvi.	Sledilo	je	srečanje	na	Avgustovem	
mostu	ter	književno-glasbeni	program.
TORINO — V prihodnjem letu	 bodo	 prvič	 po	 svetem	
letu	2000	za	nekaj	tednov	javnosti pokazali znameniti 
torinski nagrobni prt;	naslednjič	pa	predvidoma	šele	
v	svetem	letu	2025.
BERLIN — Nemška sekcija katoliškega mirovnega gi-

banja Pax Christi	je	po	spornem	zračnem	napadu	pod	
nemškim	poveljstvom	na	talibane,	katerega	žrtev	so	bili	
očitno	tudi	civilisti,	zahtevala umik nemških vojakov 
iz mednarodnih mirovnih sil ISAF v Afganistanu.
SAN SALVADOR — Nadškof Jose Luis Escobar Alas	 je	
salvadorsko	vlado	pozval,	naj prosi za mednarodno 
pomoč	za	prekinitev	vala	nasilja.	Povprečno	tam	vsak	dan	
umorijo	dvanajst	ljudi,	s	60	umori	na	100.000	prebivalcev	
pa	je	ta	država	najbolj	nevarna	latinskoameriška	država.
MANILA — Filipinska škofovska konferenca	 je	 obja-
vila	novico,	da	so	močno oboroženi ljudje ustrelili 
duhovnika Cecilia Lucera, voditelja urada za člo
vekove pravice škofije Catarman na otoku Samar.	
Duhovnik	je	bil	žrtev	v	vrsti	umorov	borcev	za	človekove	
pravice,	bil	pa	je	tudi	brat	poslanca	v	parlamentu.
CASTEL GANDOLFO —	Papež Benedikt XVI.	je	16.	sep-
tembra	blagoslovil nove prostore in opremo vati
kanskega astronomskega observatorija.	Ta	ni	daleč	
stran	od	starega	v	papeški	palači	v	Castel	Gandolfu.
SKOPJE — Makedonski	minister	za	zunanje	zadeve	Anto-
nio	Milošoski	je	povedal,	da	Makedonci	upajo,	da	jih	bo	
prihodnje	leto,	ko bodo praznovali 100. obletnico rojstva 
bl. matere Terezije	–	rodila	se	je	27.	avgusta	1910	v	takrat	
še	turškem	Skopju	–	obiskal papež Benedikt XVI.
MARIA ZELL —	Graški škof dr. Egon Kapellari	je	v	go-
voru	pri	maši	v	 tem	avstrijskem	Marijinem	romarskem	
središču	poudaril,	da	kristjanov	ne	sme	preplašiti	gospo-
darska	kriza,	marveč	morajo v njej videti opozorilo, 
da bodo spet začeli živeti “pozabljene kreposti”.
BENETKE —	 Film Lurd režiserke Jessice Hausner	 je	
na	 66.	 mednarodnem	 filmskem	 festivalu	 dobil več 
nagrad, požel pa je tudi priznanje pri gledalcih.	
Prikazuje	 32-letno	 hromo	 žensko,	 ki	 kljub	 temu	 da	 ne	
verjame	v	možnost	ozdravitve	v	Lurdu	ter	se	ne	čuti	dovolj	
“pobožno”,	tja	odpotuje	in	tam	v	resnici	ozdravi.
KIGALI — Organizacija “Memos – učimo se iz zgo-
dovine”	 je	 odlikovala 20 “tihih rešiteljev”,	 ki	 so	 se	
izkazali	 s	 svojo	 dobrodelno	 dejavnostjo	 v	 bratomorni	
vojski	med	Tutsiji	in	Hutujci.	
JERUZALEM — Štiričlansko zastopstvo nemških škofov	
pod	vodstvom	podpredsednika	nemške	škofovske	kon-
ference	škofa	Heinricha	Mussinghoffa	iz	Aachna	se	je	v	
Jeruzalemu	srečalo	 s	predstavniki	 različnih	krščanskih	
Cerkva.	S	svojim	obiskom	in	pogovorom	s	predstojnikom	
frančiškanov	 v	 Sveti	 deželi	 p.	 Pierbattistom	 Pizzaballo,	
so	hoteli	povedati, da želijo pomagati preganjanim 
kristjanom v Jezusovi deželi v težkih razmerah.
LJUBLJANA —	Slovenija	ima	pri	prihodku	100.000	dolar-
jev	bruto	letno	s	skupno	54,9	odstotka	najvišjo stopnjo 
obdavčitve prihodka in socialnega prispevka posa
meznikov na svetu.	Sledita	ji	Hrvaška	s	53,5	odstotka	
in	Madžarska	z	48,1	odstotka.
ADMONT	—	Benediktinska opatija Admont	 je	8.	 in	9.	
avgusta	že	četrtič	odprla svoja vrata širšemu krogu 
obiskovalcev.	Lahko	so	si	ogledali	svetovno	znano	samo-
stansko	knjižnico	in	muzej,	lahko	so	pa	tudi	kupili	izdelke,	
ki	jim	jih	je	na	tržnici	na	samostanskem	dvorišču	ponudilo	
15	benediktinskih	samostanov	iz	Avstrije	in	Nemčije.
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Ni	samo	slovenska	šega,	da	o	vseh	svetih	gospodinje	
obdarujejo	otroke	 in	reveže	s	posebnimi	kruhki,	ki	
nosijo	v	različnih	krajih	različna	imena.	Najpogosteje	
jim	pravijo	préšice	(presen:	nekvašen	kruh)	ali	vahtiči	
(vahti:	nemško	wachen,	bedeti	–	prim.	bedenji	dan,	
vigilijo	pred	praznikom),	tudi	samo	hlebčki	ali	hlebci,	
na	Koroškem	mižnjeki	ali	kržeji,	kržiči,	na	Štajerskem	
krapci,	v	ljubljanski	okolici	(Črnuče)	celó	dušice.

Ti	obredni	kruhki	dandanes	niso	iz	kvašenega	te-
sta	in	pekó	jih	iz	moke	različnih	vrst.	Pobirajo	jih	na	
praznik	 vseh	 svetih	 in	 na	 naslednji	 god	 vernih	 duš	
otroci,	navadno	revnih	staršev,	pa	tudi	odrasli	siromaki,	
moški	in	ženske.	Po	nekaterih	kmetijah	so	jih	napekli	
tudi	nekaj	sto	in	po	stari	veri	je	bilo	treba	razdati	vse,	
sicer	bi	bila	prihodnja	letina	v	nevarnosti.	Vsesvetnega	
peciva	so	bili	ponekod	deležni	vsi	domači	s	služinčadjo	
vred,	v	nekaterih	krajih	so	ga	dajali	 tudi	vsem,	ki	so	
pomagali	pri	spravljanju	žita.

Napačno	bi	bilo	misliti,	da	je	bila	šega	razširjena	le	
na	kmetih.	Po	mestih	so	peki	svojim	strankam	o	vseh	
svetih	delili	prešice	do	začetka	20.	stoletja,	če	ne	še	
dlje.	Za	Ljubljano	“in	drugod”	imamo	poročilo	iz	leta	
1887.

Na	Gorenjskem	je	bil	splošno	v	navadi	naziv	préšice.	
Okoli	Škofje	Loke	so	jih	pekli	iz	ajdove	ali	iz	ržene	moke	
in	so	imeli	obliko	hlebčkov.	»Svoje	dni	so	siromaki	v	
trumah	hodili	od	hiše	do	hiše,	domači	pa	so	jim	dajali	
prešce	 ker	 skoz	 okno.	 V	 straih	 časih	 so	 takih	 prešc	
napekli	200	do	300	in	so	vse	razdelili,«	pripoveduje	

eno	od	poročil.	V	Tržiču	so	prejšnje	čase	vse	“boljše”	
družine	napekle	vse	polno	malih	hlebčkov,	prešc,	in	
jih	delili	med	reveže	z	naročilom,	naj	molijo	za	verne	
duše	 v	 vicah.	 Tudi	 v	 Cerkljah	 pri	 Kranju	 so	 dobili	
prešce	o	vseh	svetih	predvsem	berači,	da	bi	molili	za	
duše	v	vicah.	Hlebčki	iz	bele	ali	tudi	“manj	lepe”	moke	
so	bile	prešice	okoli	Begunj,	v	premeru	so	merile	do	
18	cm.	Stare	žene	in	možje	so	z	vrečami	hodili	iz	vseh	
krajev	ponje.	Otrokom	so	delili	prešice	v	blejski	okolici	
(Gorje).	Reveži	so	bili	deležni	prešc	okoli	Mengša,	za	
to	so	morali	moliti	za	rajnike.

Poročilo	iz	konca	19.	stoletja	(1891)	pravi,	da	si	je	
na	Gorenjskem	marsikateri	berač	nabral	o	vseh	sve-
tih	 toliko	kruha,	da	 je	 imel	hrane	za	nekaj	mesecev.	
»Porabijo	pa	istinito	in	hinavsko	siromašni	to	priliko	
tako,«	pravi	poročilo,	»da	si	isti	dan	ubožci	po	gorenj-
skih	kmečkih	hišah	kar	vrata	podajajo.	Prašaj	le	slabo	
oblečenega	moža	ali	ženo	zadnji	dan	meseca	oktobra:	

kam	greš?	Odgovor	je:	prešce	brat!«	Priložnost	so	vsako	
leto	 radi	 izkoristili	 Kroparji,	 a	 tudi	 kovaški	 otroci	 v	
Železnikih.	Ti	so	hodili	po	prešce	k	fužinarjem,	kjer	
so	dobili	denar	namesto	kruha.	Obhodili	so	Češnjico,	
Rudno,	Studenec,	Martinj	vrh,	Ostri	vrh.	Kmetje	so	jim	
dajali	okrogle	ržene	hlebčke,	15-20	cm	v	premeru.	“Na	
kruhe”	so	hodili	revni	otroci	v	Železnikih	včasih	že	dva	
dni	prej;	poleg	kruha	so	dobili	 tudi	 jabolka,	hruške,	
krompir,	kostanj,	celo	štrukeljce	in	kaj	sladkega,	tako	
do	so	se	prešc	otroci	zelo	veselili.	Hodili	so	nabirat	tudi	
v	bližnje	vasi.	Gospodarji	so	dajali	vsakemu	žebljarju	
svojo	préšico,	precej	velik	hlebček	črnega	kruha.

V	Žireh	so	reveži	nabrali	o	vsh	svetih	kruhke,	ki	so	
jih	imenovali	vahče.	Na	drugem	koncu,	v	zgornji	Savski	
dolini,	Pod	Korenom,	so	dan	pred	vsemi	svetimi	hodili	

Niko	Kuret

novembrski obredni kruhki



2009 – AM – NOVEMBER   247



otroci	z	vrečami	“hlebce	zbirat”;	vsaka	gospo-
dinja	 je	 napekla	 hlebcev	 “eno	 pekájo”,	
polno	peč.

Proti	štajerski	strani,	v	Motniku,	so	
pekli,	kakor	poroča	Gašper	Križnik,	
k	 vsem	 svetim	 “golinski”,	 ajdov	
kruh,	prešce.	Posli	in	otroci	so	ime-
li	na	vseh	svetih	jutro	veselje	nad	
svojimi	prešcami	in	vsak	je	gledal,	
kolikšno	je	dobil.	Za	nameček	dni-
ne	 je	 skuhala	 gospodinja	 ajdove	
žgance.	Posli	so	imeli	o	vseh	svetih	
“mali	božič”	in	so	smeli	domov	po-
gledat	 k	 staršem	 in	 domačim,	 da	 so	
jim	nesli	pokusit	prešco.	Gospodinje	pa	
so	delile	prešce	tudi	ajdovim	žanjicam,	dni-
naricam	(“táberharicam”),	in	jih	nosile	k	farni	
cerkvi,	kjer	so	jih	pred	službo	božjo	razdale	beračem,	
da	bi	popoldne	in	naslednji	dan	molili	za	verne	duše	
v	vicah.

Prešce	so	pobirali	siromaki	in	otroci	rev-
nih	staršev	tudi	po	Dolenjskem.	Dan	pred	

vsemi	 svetimi	 je	 bilo	 po	 cestah	 polno	
nabiralcev	prešc.	Vsak	je	nosil	vrečko	

s	seboj.	Za	prešco	se	je	vsak	zahvalil:	
Boglonaj	 vam	 in	 vernim	 dušam	 v	
vicah!«	 Priboljšek	 pa	 so	 dobili	 ta	
dan	tudi	domači	in	žanjice,	ki	so	
žele	ajdo.	V	kostanjeviški	okolici	
je	spekla	gospodinja	“párjenk”	in	
dala	 vsakemu	 v	 družini	 po	 eno	
prešco.	V	žužemberški	okolici	 in	

okoli	 Rake	 so	 delili	 prešce,	 male	
hlebčke	kruha,	ajdovim	žanjicam.

Tukaj so obdelani običaji obda-
rovanja o Vseh svetnikih samo v delu Slo-

venije. Žal ni mogoče v eni številki obdelati 
navad po vsej Sloveniji. Morebiti bo kaka druga 

prilika ogledati si te običaje tudi drugod.
Na slikah so razne oblike prešc (op. ur.).

V	 vinskih	 deželah	 se	 je	 goski	 pridružilo	vino,	 ki	
prav	ta	čas	dozori.	Darovali	so	ga	v	zahvalo	za	pridelek.	
Povezava	z	Martinovim	je	rodila	legendo,	da	je	sv.	Mar-
tin	 vodo	 spremenil	 v	 vino	 kakor	 Kristus	 v	 galilejski	
Kani.	Med	Kajkavci	je	bila	znana	vera,	da	»z	vodom	pako	
od	groba	sv.	Martina	donešenum	vino	zalejano,	dvakrat	
je	v	peharu	povekšano.«	Ostanek	poganske	žrtve	vina	
vidi	G.	Buchan	v	šegi,	da	menihi	na	Württemberškem	
o	Martinovem	vino	delijo;	prvič	pa	pokušajo	novo	vino	
na	ta	dan	v	klasični	vinski	deželi	ob	spodnjem	Renu.	Pri	
nas	je	obveljalo	Martinovo	do	današnjih	dni	na	splošno	
le	kot	rok,	ko	se	mošt	spremeni	v	vino:

Došel bo, došel sveti Martin,
on ga bo krstil, da bode vin.

V	vinskih	krajih	so	zato	pojedine	bistveno	združene	
s	pokušnjo	novega	vina.	Že	pesem	iz	okolice	Vranskega	
poje:

In ko pride Martin svet,
Slovenc pogleda v svojo klet.
Juhé, juhé, žlahtno blagó –
zdaj mi boš žulje célilo!

Na	Dolenjskem,	v	kostanjeviški	okolici,	zvečer	pred	
Martinovim	šaljivo	pravijo:	»Nocoj	nam	bo	nekdo	ves	
mošt	 pokral;	 mošt	 bo	 pokral,	 vino	 pa	 pustil…«	 Med	
“Martin	nasajakom”	pri	Sv.	Barbari	v	Halozah	pijejo	zad-
nji	mošt	ženske,	moški	pa	pijejo	že	vino.	Zato	pravijo:	
»Ženske	so	mošt	izpile.«

Ignac	Koprivec	je	sočno	opisal	obhajanje	“Martin-
ščaka”	v	Slovenskih	goricah.

»Večer	je	bil	čudovit.	V	doline	je	legla	megla	ter	se	
pretakala	po	njih	gori	in	doli,	kakor	bi	migljala	poročna	
tančica.	 Brez	 števila	 zvezd	 je	 migljalo	 na	 kristalno	
čistem	nebu.	Videti	je	bilo,	da	se	nekatere	prižigajo,	
pa	zopet	ugašajo,	kakor	bi	mežikale	ljudem,	ki	so	oto-
vorjeni	s	cekarji	in	putrihi	šli	proti	zidanicam.

Pred	viničarijami	je	nastalo	živahno.	Ženske	so	rege-
tale,	se	smejale	ter	si	pripovedovale,	kaj	vse	so	že	ta	večer	
videle,	zakaj	to	je	noč,	ko	se	godijo	čudovite	stvari…

Niko	Kuret

martinovanje
V lanski novembrski številki je bilo natančneje popisano, odkod je prišla v navado tako imenovana “mar-

tinova gos”. Gos je bila namreč po vsej verjetnosti daritvena žival pri poganskih jesenskih obredjih. Ko je god 
sv. Martina nadomestil pogansko jesensko praznovanje ob žetvi, je tudi “poganska” gos postala svetnikova 

pečenka, ki je skoraj obvezna pri “martinovi pojedini”.

Martinova gos
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Zorkov	viničar	je	pripravljal	klet.	Majhne	pučele	je	
postavil	na	tla,	vrgel	nanje	deske	in	sedeži	so	bili	nare-
jeni.	Gostje	so	posedli	po	njih.	Gospodar	je	pripravil	
natego	in	se	skrivnostno	smehljal.	Gospodinja	je	držala	
dolevko,	v	eni	roki	pa	je	imela	rožmarin,	ki	ga	je	bila	
namočila	v	blagoslovljeno	vodo.	Slovensih	obrazov	sta	
odstranila	pilko,	poškropila	okrog	odprtine	z	blago-
slovljeno	vodo	in	on	je	dejal:

‘Bog	 daj,	 da	 bi	 služilo	 nam	 v	 veselje,	 Bogu	 pa	 v	
čast!’	Porinil	je	natego	v	sod,	se	ogledal	po	gostih	ter	
jim	pojasnil:

‘V	 polovnjak	 sem	 vlival	 mošt,	 iz	 njega	 pa	 vlačim	
vino.’

Nastavil	je	natego	na	usta	in	začel	vleči.	Ženske	so	
vstale.	Zagnale	so	tak	vrišč,	da	je	letelo	skozi	ušesa,	in	
ena	je	zavpila:

‘Glejte,	glejte	voz	svetega	Martina!	Za	njim	se	pelje	
polovnjak	vina.	V	njem	je	taka	pipa	papa,	da	še	ni	bila	
nikdar	taka.’

Smejali	 so	 se,	 gospodar	 pa	 je	 začel	 natakati	 vino	
v	 krožice.	 ‘Poskusimo	 najprej!’	 je	 dejal	 in	 šla	 sta	 z	
viničarjem	od	gosta	do	gosta.	Viničar	je	držal	krožico,	
gospodar	pa	je	točil.

‘Spij	to	krožico	na	zdravje	svetega	Martina,	ki	nam	
je	dal	telko	dobrega	vina!’	 je	velel	vsakemu	in	nihče	
se	ni	branil.

Ko	so	poskusili	iz	vseh	sodov,	so	se	dogovorili,	iz	
katerega	bodo	pili.	Viničar	je	dal	sod	na	pipo,	postavil	
pod	njo	škaf,	ki	ga	je	natočil,	ga	postavil	pred	goste	in	
zajemali	so	si	 iz	njega,	kolikor	so	hoteli.	Meso	jim	je	
dramilo	žejo,	kvasenice	so	vpijale	vase	zavžito	pijačo	
in	vedno	pogosteje	je	škrtala	pipa	in	vedno	češče	so	
peli	napitnice…«

Tudi	v	Beli	Krajini	vino	slovesno	krstijo.	»Gospodar	
nagovori	zbrane	goste,	nakar	stoje	izpijejo	vino.	Prej	je	
bil	mošt,	od	tega	trenutka	je	vino.	Tudi	duhovnika	na	
Martinje	radi	vabijo.	‘Boste	ga	vi	krstili,’	nato	ga	peljejo	
od	soda	do	soda	in	mora	od	vsakega	vina	pokusiti…«

O	zanimivi	šegi	iz	Slovenskih	goric	poroča	Fr.	Kot-
nik.	Fantje	gredo	na	Martinovo	z	rešetom	vina	iskat.	
Hodijo	po	cesti	in	iščejo,	dokler	ne	najdejo	steklenic	
z	vinom,	ki	so	jih	prej	nalašč	nastavili.

Po	stari	veri	 so	prihajali	k	nekaterim	slavjem	tudi	
duhovi prednikov.	Zahtevali	so	svoj	delež	in	ga	tudi	dobi-
li.	Tudi	jesenski	zahvalni	praznik	je	bil	takšno	slavje.

Da	 je	 Martinova	 pojedina	 naslednica	 poganskih	
zahvalnih	slavij,	dokazujeta	dva	primera,	eden	s	Šta-
jerskega,	drugi	iz	Bele	Krajine.	Poročilo	o	martinovanju	
v	Zavrču	pri	Ptuju	konča	zanimiva	pripomba:	»Ko	(go-
stje)	odhajajo,	pustijo	gostitelji	vse	na	mizi	naloženo,	
da	 bi	 bilo	 tudi	 prihodnje	 leto	 obilno.«	 To	 navedbo	
bistveno	doponjuje	poročilo	iz	Bele	Krajine:	»Ko	gostje	
odidejo,	puste	na	mizi	v	zidanici	majoliko,	napolnjeno	
z	vinom	in	pa	kozarec,	da	bi	tudi	verne	duše	v	vicah	
bile	deležne	martinovanja,	če	bi	se	slučajno	oglasile	v	
zidanici.	Martinje	je	v	Beli	Krajini	velik	praznik.«

Če	puščajo	na	Štajerskem	ostanke	martinovanja	na	
mizi,	»da	bi	bilo	tudi	prihodnje	leto	obilno,«	jih	v	resnici	
darujejo	rajnikom,	ki	naj	poskrbe	za	bogat	pridelek	v	
prihodnjem	letu.	To	je	še	jasneje	razvidno	iz	belokranj-
ske	vere	v	verne	duše,	ki	se	utegnejo	oglasiti	v	zidanici.	
Znano	je	namreč,	da	se	je	vera	v	duhove	prednikov	pod	

krščanskim	vplivom	cepila	na	dvoje.	Upoštevajoč,	da	so	
bili	rajniki	po	poganskem	prepričanju	hkrati	dobri	in	
hudobni,	je	krščanstvo	usmerilo	staro	gledanje	na	eni	
strani	v	vero	v	hudobne	duhove	in	njihove	pomočnice,	
čarovnice,	na	drugi	pa	v	verne	duše,	ki	v	vicah	čakajo	
odrešenje.	Vice	in	verne	duše	v	njih	spadajo	k	cerkve-
nemu	nauku,	prav	tako	vera	v	hudobne	duhove,	pogu-
bljene	angele,	medtem	ko	je	vera	v	čarovnice	deloma	
plod	magičnih	predstav,	deloma	pa	obžalovanja	vredna	
zabloda,	ki	je	z	njo	pospravilo	šele	razsvetljenstvo.

Ostanki	takih	verovanj	pri	martinovanju	pa	po	svoje	
pojasnjujejo	njegov	izvor.

Spomin	na	zlobo	prednikov	se	kaže	morda	v	pojavu	
črne	babe	kokolice,	ki	se	na	Štajerskem	rada	prikaže	
o	 Martinovem	 in	 škoduje	 živini;	 zato	 tedaj	 ni	 varno	
goniti	na	pašo.

Zidanica

Sodobna vinska klet

DAN BREZ VINA JE KAKOR DAN BREZ SONCA
provansalski pregovor
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sveta zgodovina
Henri	Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI
V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

II. poglavje
človeška podoba

ČUDEN PRIMER SAMARIJANOV
Brat	po	rasi,	prebivalec	Svete	dežele,	ki	ni	maral	iz-

polnjevati	zapovedi	vere,	je	postal	ipso facto	izobčenec	
iz	zaveze	in	ni	več	pripadal	izraelski	rasi,	je	bila	zadnja	
ugotovitev	prejšnjega	poglavja.	In	prav	to	je	bil	primer	
Samarijanov.	 Sredi	Palestine	 je	 živela	narodnostna	
skupina,	ki	so	jo	Judje	imeli	za	veliko	slabšo	kot	tujce.	
Molila	je	istega	Boga,	spoštovala	je	isto	Pismo	(ali	vsaj	
del	njega),	v	Mojzesu	je	gledala	najvišjega	zakonodajal-
ca	–	pa	vendar	ni	bila	del	Božjega	ljudstva.

Resnici	na	ljubo	se	je	nasprotstvo	med	Judi	in	Sa-
marijani	začelo	daleč	v	preteklosti,	skoraj	v	trenutku,	
ko	se	je	leta	935	pred	Kr.	ob	smrti	velikega	kralja	Sa-
lomona	 njegov	 imperij	 razdelil	 na	 dvoje,	 na	 Juda	 in	
Samarijo.	Sihem	in	Jeruzalem	sta	si	od	tedaj	pogosto	
nasprotovala.	Obredna	nečistost	proti	obredni	čistosti.	
Tako	 so	 bili	 Jeroboamovi	 oltarji,	 postavljeni	 nalašč	
proti	Sionu,	oskrunjeni	z	zlatimi	teleti,	in	prerok	Elija,	
ki	je	prišel	z	Juga,	se	je	dvignil	proti	Jezabeli,	stari	ma-
likovalski	kraljici.	Glavno	mesto	te	province,	Samarijo,	
ki	ga	je	zelo	pametno	zgradil	okrog	leta	800	pred	Kr.	
kralj	Omri,	so	vedno	imeli	za	tekmeca	Svetemu	mestu	

(Jeruzalemu),	in	ga	niso	kaj	prida	objokovali,	ko	so	ga	
Asirci	porušili.	Po	izgnanstvu	je	ljubosumje	zamenjalo	
mrko	 sovraštvo.	 Razna	 plemena	 poganskega	 izvora,	

ki	so	se	naselila	v	teh	krajih,	so	več	ali	manj	sprejela	
vero	domačinov	Izraelcev	in	jo	poenostavila	predvsem	
tako,	 da	 so	 za	 Sveto	 knjigo	 sprejeli	 samo	 Mojzesovo	
Peteroknjižje.	Ker	niso	mogli	hoditi	molit	v	Jeruzalem,	
so	 se	 navadili	 obhajati	 svoje	 bogoslužje	 na	 visokih	
krajih	 svoje	dežele.	Ob	povratku	 iz	 izgnanstva	 so	 se	
uprli	priznati	versko	nadrejenost	prebivalcev	Judeje,	
ti	pa	so	celo	zavrnili	njihovo	ponudbo,	da	bi	sodelovali	
pri	obnovi	templja	(prim.	Ezr	4,4).	V	Jeruzalemu	se	je	
začelo	govoriti,	da	so	Samarijani	izobčenci	in	Talmud	je	
posvojil	to	izročilo.	Odnosi	med	obema	skupinama	so	
bili	vedno	redkejši	in	so	se	končali	s	prelomom.	V	času,	
ko	je	vladal	Aleksander	Veliki,	brez	dvoma	leta	333	pred	
Kr.,	je	brat	velikega	duhovnika	in	zet	samarijskega	gu-
vernerja	Manáse	od	vladarja	sveta	dosegel	privoljenje,	
da	na	gori	Garizim	zgradi	tempelj,	ki	bo	tekmec	jeruza-
lemskemu.	Sebe	je	postavil	za	velikega	duhovnika,	tja	je	
pritegnil	darovalca	in	nekaj	levitov	in	jim	dovolil,	da	so	
se	oženili	s	poganskimi	ženskami.	Judovski	zgodovinar	
Jožef	Flavij	se	trese	od	gneva,	ko	poroča	o	teh	dogodkih	
(prim.	Antiquitates	Iudaicae,	XI,	8).

Takšno	je	bilo	torej	neizprosno	izobčenje,	s	katerim	
so	 Judje	 udarili	 Samarijane.	 Glavno	 mesto,	 ki	 so	 ga	
skromno	obnovili	po	polomu	leta	722	pred	Kr.,	je	leta	
128	popolnoma	porušil	Janez	Hirkan,	in	ena	najhujših	
zamer,	ki	so	jo	pobožni	verniki	gojili	do	svojega	“kralja”	

Samarijanska pokrajina

Samarijanski Pentatevh



2009 – AM – NOVEMBER    250

angeli za danes
P.	Anzelm	Grün

angel odrekanja
Angelu	odrekanja	je	dandanes	težko.	Kajti	mnogi	

povezujejo	besedo	odrekanje,	odpoved	z	mračno	as-
kezo.	Bog	pa	vendar	hoče,	da	bi	imeli	življenje	v	izobi-
lju.	Čemu	bi	se	torej	odrekali?	Danes	gre	vendar	za	to,	
da	 bi	 čim	 več	 porabili,	 si	 čim	 več	 privoščili.	 Seveda	
poznamo	 dovolj	 primerov,	 ko	 ljudje	 zaradi	 samega	
odrekanja	postanejo	neužitni.	Pa	mora	odrekanje	za-
res	neobhodno	voditi	v	držo,	ki	je	sovražna	življenju?	
Odpoved	pomeni	pravzaprav,	da	se	odrečem	pravici	
do	nečesa,	kar	mi	pripada.	Cilj	odpovedi	je	notranja	
svoboda.	Kdor	mora	imeti	vse,	kar	vidi,	je	popolnoma	
odvisen.	Pusti,	da	o	njem	odločajo	stvari	zunaj	njega.

Odrekanje	je	izraz	notranje	svobode.	Če	se	lahko	
odrečem	nečemu,	kar	me	sicer	veseli,	 sem	notranje	
svoboden.	Odrekanje	pa	je	lahko	tudi	pot	za	urjenje	k	
notranji	svobodi.	Če	se	npr.	v	postnem	času	odpovem	
alkoholu	in	mesu,	se	s	takšno	odpovedjo	urim,	da	dose-
žem	svobodo.	Enkrat	poskusim,	ali	mi	bo	uspelo	za	šest	
tednov	odpovedati	se	televiziji,	alkoholu,	kajenje,	mesu	

in	 morda	 tudi	 kavi.	
Če	mi	uspe,	se	dobro	
počutim.	Tedaj	imam	
občutek,	 da	 nisem	
suženj	svojih	navad,	
da	 ne	 potrebujem	
nujno	 alkohola,	 da	
bi	 me	 vzpodbujal.	
To	 mi	 daje	 občutek	
notranje	 svobode.	
In	 ta	 je	 sestavni	del	
našega	dostojanstva.	
Če	 menim,	 da	 ved-
no	takoj	potrebujem	
kavo,	kadar	sem	utru-
jen,	postanem	zasvo-
jen	z	njo.	In	to	me	na-
vsezadnje	jezi.	To	mi	
jemlje	 dostojanstvo	

Heroda,	 je	bila,	da	 je	na	svoj	razkošni	način	obnovil	
brezbožno	mesto	(okrog	30	pred	Kr.)	in	ga	imenoval	
“Sebasta”,	kar	v	grščini	pomeni	“Augusta	–	Vzvišena”	
v	čast	svojega	rimskega	pokrovitelja.	Razkol	se	je	nada-
ljeval.	 Samarijani	 so	 ponovno	 zgradili	 na	 Garizimu	
svetišče,	kjer	so	vzdrževali	uporno	duhovništvo,	žrtvo-
vali	daritve	in	molili	Jahveja.	Imeli	so	celo	sami	sebe	
za	posestnike	prave	Izraelove	vere,	kar	je	Samaritanka	
prav	jasno	rekla	Jezusu:	»Naši	očetje	so	častili	Boga	na	
tej	gori,	vi	pa	pravite,	da	je	kraj,	kjer	ga	je	treba	častiti,	v	
Jeruzalemu«	(Jn	4,20).	Ali	je	bila	torej	njihova	vera,	kot	
včasih	trde,	bolj	zanimiva	kot	vera	Judov,	češ	da	»ščiti	
pred	tiranskim	bogovladjem«?	Zgodovina	prve	Cerkve	
bo	rada	označila	kot	samarijane	prve	krivoverce,	Simo-
na	 Čarovnika,	 Dositeja,	 Menandra.	 To	 pa	 seveda	 ne	

Sihem – Nablus danes

pomeni,	da	je	bila	ta	razkolniška	teologija	zelo	izvirna	
(še	danes	je	v	Nablusu	skupina	Samarijanov,	kakih	sto,	
ki	žive	na	način	svojih	prednikov,	molijo	na	Garizimu	
in	radi	pokažejo	zelo	star	izvor	Peteroknjižja).

Gotovo	je,	da	je	bilo	v	Kristusovem	času	sovraštvo	
med	obema	skupinama	skrajno	nasilno.	Prihajalo	 je	
celo	do	incidentov.	Smešnih,	kot	recimo	tisti,	ki	so	ga	
izzvali	Samarijani,	ko	so	–	morda	prav	v	letu	Jezusovega	
rojstva	–	zagnali	prav	pred	veliko	nočjo	človeške	kosti	
v	tempeljsko	Sveto,	da	je	tako	češčeni	kraj	postal	nečist	
in	neuporaben.	Tragičnih,	kot	je	bil	tisti	kakih	dvajset	
let	po	Jezusovi	smrti,	leta	52	po	Kr.,	ko	so	Samarijani	
napadli	judovske	romarje,	kar	je	povzročilo	tak	moril-
ski	protinapad,	da	 je	mora	poseči	vmes	rimski	 legat	
iz	 Sirije,	 ki	 je	 dal	 pribiti	 na	 križ	 kup	 Judov.	 Seveda	
ni	 šlo	 vedno	 tako	 daleč.	 Običajno	 so	 se	 omejevali	
na	zasmehovanje	 in	žalitve.	 Imeli	 so	 jih	za	čredo,	za	
drhal,	odrekali	pa	so	jim	pravico,	da	bi	se	imenovali	
ljudje.	Ime	Sihem	so	spremenili	v	“Sihar”,	kar	pomeni	
“pijančevanje”.	Talmud	je	prevzel	zelo	razširjeno	reklo,	
ki	je	trdilo,	da	je	»kos	kruha,	ki	ga	da	Samarijan,	bolj	
nečist	kot	svinjsko	meso«;	s	tem	je	vse	povedano	(Sveto	
pismo	govori	o	samarijanskih	mestih,	o	ljudeh,	ki	bivajo	
v	Samariji,	nikdar	pa	o	samarijanskem	ljudstvu).	Ko	je	
Jezus	hotel	osramotiti	Jude	zaradi	njihove	trdosrčnosti	
in	nehvaležnosti,	je	kot	zgled	postavil	Samarijane.	Ti	so	
vsaj	priskočili	na	pomoč	ranjencem	ob	cesti!	Ti	so	se	
vsaj	znali	zahvaliti,	ko	so	bili	ozdravljeni.	Kdo	pomisli	
ob	 omembi	 “usmiljenega	 Samarijana”,	 da	 je	 bil	 to	 v	
očeh	 Kristusovih	 poslušalcev	 krivoverec,	 razkolnik,	
izobčenec,	izvržek	izraelske	rase?
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človeka,	ki	lahko	odloča	o	samem	sebi.	Tedaj	čutim,	da	
ne	morem	več	odločati	o	sebi,	marveč	da	mi	vladajo	
moje	potrebe.

V	 neki	 televizijski	 oddaji	 o	 temi	 “Odrekati	 se	 ali	
uživati	 ali	 oboje?”	 so	 poleg	 raziskovalca	 užitkov	 in	
raziskovalke	spolnosti	vprašali	tudi	mene	kot	meniha,	
kako	je	torej	z	uživanjem	in	odpovedovanjem.	Vsi	trije	
smo	si	bili	edini,	da	ni	uživanja	brez	odpovedi.	Kdor	bi	
rad	samo	užival,	mu	to	ne	bo	uspelo.	Košček	torte	ali	
dva	lahko	mirno,	počasi,	z	užitkom	pojem.	A	najkasneje	
pri	četrtem	koščku	to	ni	več	užitek,	ampak	samo	še	gol-
tanje.	Številni	ljudje	danes	niso	zmožni	uživati,	ker	se	
ne	znajo	ničemur	odpovedati.	Nekdaj	je	bilo	obratno.	
Tedaj	 so	 si	 kristjani	 s	 pretirano	 asketskim	 načinom	
življenja	preprečevali	uživanje.	Zanje	je	bilo	uživanje	

vedno	 tudi	 že	 nekaj	 sumljivega.	 To	 pa	 je	 bilo	 enako	
enostransko	 kot	 današnje	 gledanje,	 da	 mora	 človek	
imeti	vse.	Pogoltnež	ni	več	sposoben	uživati.

Želim	ti,	da	te	angel	odpovedi	popelje	v	notranjo	
svobodo,	da	te	usposobi,	da	boš	znal	to,	kar	doživljaš,	
resnično	tudi	uživati,	da	se	boš	lahko	popolnoma	pre-
pustil	temu,	kar	pravkar	počneš,	z	vsemi	čutili	zaznaval,	
kar	pravkar	 ješ,	kar	pravkar	piješ.	Občutil	boš,	da	 je	
angel	odrekanja	hkrati	angel	veselja	in	užitka,	ki	ti	bo	
dobro	del.	Če	se	v	odpovedi	odrečeš	neki	pravici	do	
tega,	kar	ti	sicer	pripada,	npr.	hrani,	pijači,	gledanju	
televizije	 itd.,	 pridobiš	 samega	 sebe.	 Svoje	 življenje	
vzameš	sam	v	roke.	Angel	odrekanja	bi	te	rad	uvedel	
v	umetnost,	da	sam	živiš	svoje	življenje,	da	svobodno	
razpolagaš	s	seboj	in	se	tako	veseliš	svojega	življenja.

Nauk	o	vstajenju	(objavljen	v	prejšnji	številki)	odpi-
ra	nov	pogled:	pričakovanje	Gospodovega	povratka	in	
nas	vodi	k	razmišljanju	o	odnosu	med	sedanjim	časom,	
časom	Cerkve	in	Kristusovega	kraljestva,	ter	prihodn-
jim	časom	(éschaton),	ki	nas	čaka,	ko	bo	Kristus	kra-
ljevanje	izročil	Očetu	(prim.	1	Kor	15,24).	Izhodišče	
vsakega	krščanskega	razmišljanja	o	poslednjih	rečeh,	
ki	se	imenuje	eshatologija,	je	vedno	dogodek	vstajenja:	
v	tem	dogodku	so	se	poslednje	stvari	že	začele	in	so,	v	
nekem	določenem	smislu,	že	navzoče.

V	 svojem	 Prvem	 pismu	 Tesaloničanom,	 ki	 ga	 je	
sveti	Pavel	napisal	verjetno	leta	52,	govori	o	tem	Go-
spodovem	povratku,	o	novi,	dokončni	in	očitni	nav-
zočnosti,	imenovani	paruzíja,	prihod	(prim.	4,13-18).	
Tesaloničanom,	ki	dvomijo	in	imajo	svoje	probleme,	
Apostol	takole	piše:	»Če	namreč	verujemo,	da	je	Jezus	
umrl	in	vstal,	bo	Bog	tiste,	ki	so	zaspali	prek	Jezusa,	
privedel	skupaj	z	njim«	(4,14).		In	nadaljuje:	»Najprej	
bodo	vstali	tisti,	ki	so	umrli	v	Kristusu.	Potem	pa	bomo	
mi,	ki	živimo	in	bomo	ostali,	skupaj	z	njim	odneseni	
na	oblakih	v	zrak,	naproti	Gospodu:	tako	bomo	zmeraj	
z	Gospodom«	(4,16-17).	Pavel	opisuje	drugi	Kristusov	
prihod	kar	se	da	živo	in	s	simboličnimi	podobami,	ki	
pa	prinašajo	preprosto	in	globoko	sporočilo:	na	koncu	
bomo	vedno	z	Gospodom.	Ne	glede	na	podobe	je	to	
bistveno	sporočilo:	naša	bodočnost	 je	»biti	z	Gospo-
dom«;	v	kolikor	smo	pa	verni,	smo	v	svojem	življenju	
že	z	Gospodom;	naša	bodočnost,	večno	življenje	se	je	
že	začelo.

V	Drugem	pismu	Tesaloničanom	Pavel	obrne	smer:	
piše	o	negativnih	dogodkih,	ki	bodo	pred	tistim	do-
končnim	in	zaključnim.	Ne	smemo	se	pustiti	zavesti	

–	pravi	–	kakor	da	bi	bil	Gospodov	dan	zares	časovno	
neposredno	blizu:	»Kar	pa	zadeva	prihod	našega	Go-
spoda	 Jezusa	 Kristusa	 in	 našo	 združitev	 z	 njim,	 vas	
prosimo,	bratje,	da	se	ne	pustite	takoj	zbegati	v	umu	
in	vznemiriti	ne	po	kakšnem	duhu	ne	od	besede	ne	od	
kakega	pisma,,	kakor	da	je	to	od	nas,	češ	da	je	Gospo-
dov	dan	že	nastopil.	Naj	vas	nihče	ne	vara	na	kakršen	
koli	način!«	 (2,1-3).	V	nadaljnjem	besedilu	naznanja,	
da	 bo	 pred	 Gospodovim	 prihodom	 odpad	 in	 da	 se	
bo	moral	razodeti	nek	ne	natančno	označen	“človek	
nepostavnosti”,	 “sin	pogube”	(2,3),	ki	ga	bo	izročilo	
imenovalo	Antikrist.	Toda	namen	tega	Pavlovega	pisma	
je	predvsem	praktičen,	saj	piše:	»Kajti	ko	smo	bili	pri	
vas,	 smo	 vam	 dali	 tole	 navodilo:	 kdor	 noče	 delati,	
naj	tudi	ne	jé.	Slišimo	nameč,	da	nekateri	med	vami	
živijo	 neredno,	 da	 nič	 ne	 delajo,	 ampak	 begajo	 sem	
ter	tja.	Takšne	opozarjamo	in	opominjamo	v	Gospodu	
Jezusu	Kristusu,	naj	v	tišini	delajo	in	jedo	svoj	kruh«	
(3,10-12).	Z	drugimi	besedami:	pričakovanje	drugega	
Kristusovega	prihoda	ne	odvezuje	od	obveznosti	na	
tem	 svetu;	 ravno	 nasprotno:	 ustvarja	 odgovornost	 o	
našem	delovanju	na	tem	svetu	pred	Božjim	Sodnikom.	
Enako	raste	naša	odgovornost	za	delo	na	tem	svetu.	To	
je	jasno	tudi	iz	evangeljske	prilike	o	talentih,	kjer	nam	
Gospod	pravi,	da	je	dal	talente	vsem,	in	da	bo	Sodnik	
od	njih	zahteval	obračun	z	besedami:	Ste	prinesli	sad?	
Pričakovanje	 drugega	 Kristusovega	 prihoda	 vsebuje	
tudi	odgovornost	na	tem	svetu.

Ista	stvar	in	enaka	povezava	med	paruzíjo	–	povrat-
kom	Sodnika/Odrešenika	–	in	obveznostmi	v	našem	
življenju,	je	v	drugačni	zvezi	in	z	drugačnimi	vidiki	v	
Pismu	Filipljanom.	Pavel	je	v	ječi	in	čaka	na	obsodbo,	
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ki	bi	lahko	bila	tudi	smrtna.	V	tem	položaju	razmišlja	o	
svojem	prihodnjem	bivanju	z	Gospodom,	misli	pa	tudi	
na	skupnost	v	Filipih,	ki	potrebuje	svojega	očeta,	Pavla,	
in	piše:	»Kajti	živeti	je	zame	Kristus	in	umreti	dobiček.	
Če	pa	živeti	v	mesu	zame	pomeni	prinašati	sad,	res	ne	
vem,	kaj	naj	si	izberem.	Razpet	sem	namreč	med	dvo-
jim:	po	eni	strani	hrepenim,	da	bi	se	razrešil	in	bil	s	
Kristusom,	kar	bi	bilo	dosti	boljše,	po	drugi	strani	pa	
je	zaradi	vas	bolj	potrebno,	da	ostajam	v	svojem	mesu.	
Zagotovo	vem,	da	bom	ostal	in	bom	še	naprej	pri	vas	
vseh,	tako	da	boste	napredovali	in	se	veselili	v	svoji	veri	
in	da	se	boste	še	bolj	ponašali	v	Kristusu	Jezusu	zaradi	
mene,	ko	spet	pridem	k	vam«	(1,21-26).	Pavel	se	ne	boji	
smrti:	ta	pomeni	popolno	bivanje	s	Kristusom.	Toda	
Pavel	je	deležen	tudi	čustev	Kristusa,	ki	ni	živel	zase,	
ampak	za	nas.	Živeti	za	druge	postaja	program	njegove-
ga	življenja,	zato	pokaže	svojo	popolno	razpoložljivost	
Božji	volji,	temu,	kar	bo	Bog	odločil.	Je	na	razpolago	
predvsem	 tudi	 v	 bodočnosti	 živeti	 na	 tej	 zemlji	 za	
druge,	živeti	za	Kristusa,	živeti	za	svojo	živo	navzočnost	
in	tako	za	obnovo	sveta.	Vidimo,	da	to	njegovo	“biti	s	
Kristusom”	 povzroča	 veliko	 notranjo	 svobodo:	 svo-
bodo	pred	grožnjo	smrti,	predvsem	pa	svobodo	pred	
vsemi	nalogami	in	trpljenjem	življenja.	Je	preprosto	na	
razpolago	Bogu	in	resnično	svoboden.

Ko	 smo	 si	 ogledali	 različne	 vidike	 pričakovanja	
drugega	 Kristusovega	 prihoda,	 se	 lahko	 vprašamo:	
kakšni	so	temeljni	odnosi	kristjana	do	poslednjih	reči:	
do	smrti,	do	konca	sveta?	Prvi	odnos	je	gotovost,	da	je	
vstali	Kristus	z	očetom,	in	je	prav	tako	z	nami	za	vedno.	
In	nihče	ni	močnejši	od	Kristusa,	zakaj	On	je	z	Očetom	
in	je	z	nami.	Zato	smo	varni,	osvobojeni	strahu.	To	je	bil	
bistveni	učinek	krščanske	pridige.	Strah	pred	duhovi,	
pred	božanstvi	je	bil	razširjen	v	vsem	antičnem	svetu.	
Skupaj	s	tolikimi	dobrimi	prvinami	naravnih	verstev	
misijonarji	še	danes	najdejo	strah	pred	duhovi,	pred	
zlobnimi	silami,	ki	nas	ogrožajo.	Kristus	živi,	premagal	
je	smrt	in	je	premagal	tudi	vse	te	sile.	Živimo	v	tej	go-
tovosti,	v	tej	svobodi.	To	je	prvi	vidik	našega	življenja	
glede	na	prihodnost.

Na	drugem	mesto	je	gotovost,	da	je	Kristus	z	menoj.	
In	ker	se	je	v	Kristusu	prihodnji	svet	že	začel,	to	daje	
tudi	gotovost	upanja.	Prihodnost	ni	temá,	v	kateri	se	

nihče	ne	znajde.	Ni	tako.	Brez	Kristusa	je	prihodnost	za	
svet	tudi	danes	temna,	zato	tak	strah	pred	prihodnost-
jo.	Kristjan	ve,	da	je	Kristusova	luč	močnejša,	zato	ne	
živi	v	nekem	nejasnem	upanju,	ampak	v	upanju,	ki	daje	
gotovost	in	pogum	soočiti	se	z	bodočnostjo.

Končno,	 tretji	 odnos.	 Sodnik,	 ki	 se	 vrača	 –	 ki	 je	
hkrati	sodnik	in	odrešenik	–	nam	je	zapustil	obveznost	
živeti	na	tem	svetu	na	Njegov	način	življenja.	Izročil	
nam	je	svoje	talente.	Odtod	naš	tretji	odnos:	odgovor-
nost	za	svet,	za	brate	pred	Kristusom,	in	istočasno	tudi	
gotovost	 njegove	 usmiljenosti.	 Obe	 stvari	 sta	 važni.	
Ne	živimo,	kakor	da	bi	bila	dobro	in	zlo	enakovredna,	
češ	da	je	Bog	lahko	samo	usmiljen.	To	bi	bila	zmota.	V	
resnici	živimo	v	veliki	odgovornosti.	Imamo	talente,	
naloženo	nam	je	delati,	da	bi	se	ta	svet	odprl	Kristusu,	
da	bi	bil	prenovljen.	Toda	kljub	temu,	da	delamo	in	v	
svoji	odgovornosti	vemo,	da	je	Bog	resničen	sodnik,	
vemo	tudi	zagotovo,	da	je	ta	sodnik	dober,	poznamo	
njegovo	obličje,	obličje	vstalega	Kristusa,	za	nas	križa-
nega	Kristusa.	Zato	smo	lahko	gotovi	njegove	dobrote	
in	gremo	naprej	z	velikim	pogumom.

Naslednja	točka	pavlinskega	učenja	glede	eshatolo-
gije	je	splošnost	poklicanosti	k	veri,	ki	zadružuje	Jude	
in	pogane,	 to	 je	pogane	kot	znamenje	 in	vnaprejšnje	
uresničenje	prihodnosti,	 zaradi	česar	 lahko	rečemo,	
da	že	sedimo	v	nebesih	z	Jezusom	Kristusom,	vendar	z	
namenom	da	v	prihodnjih	stoletjih	pokažemo	bogastvo	
milosti	(prim.	Ef	2,6	sl):	“po	tem”	postane	“pred	tem”,	
da	jasno	pokaže	začetno	stanje	uresničevanja,	v	katerem	
živimo	(prim.	Rim	8,18).	Čeprav	bi	bilo	bolj	želeti	iti	iz	
telesa	in	živeti	pri	Gospodu,	je	to,	kar	šteje,	da	smo	Nje-
mu	všeč,	v	telesu	ali	izven	njega	(prim.	2	Kor	5,7-9).

In	 končno	 zadnja	 točka,	 ki	 sem	 nam	 morda	 zdi	
nekoliko	težka.	Sveti	Pavel	v	zaključku	svojega	Prvega	
pisma	 Korinčanom	 ponavlja	 in	 polaga	 v	 usta	 tudi	
Korinčanom	molitev,	ki	je	nastala	v	prvih	krščanskih	
skupnostih	 na	 palestinskem	 področju:	 Maraná,	 thá!,	
kar	dobesedno	pomeni	»Pridi,	naš	Gospod!«	(16,22).	
To	je	bila	molitev	prvih	kristjanov	in	tudi	zadnja	novo-
zavezna	knjiga,	Razodetje,	se	zaključuje	s	to	molitvijo:	
»Pridi,	naš	Gospod!«	Bi	lahko	tudi	mi	tako	molili?	Zdi	
se	mi,	da	bi	za	nas	danes,	v	našem	življenju,	v	našem	
svetu,	bilo	težko	iskreno	moliti,	naj	ta	svet	mine,	da	bi	
prišel	novi	Jeruzalem,	da	bi	prišl	poslednja	sodba	in	
sodnik	Kristus.	Mislim,	da	 si	ne	upamo	odkrito	mo-
liti	tako	iz	mnogih	razlogov,	vendar	pa	lahko	na	nek	
pravičen	in	pravilen	način	tudi	mi	rečemo	s	prvimi	
kristjani:	»Pridi,	Gospod	Jezus!«	Gotovo,	nočemo	da	bi	
zdaj	prišel	konec	sveta.	Po	drugi	strani	pa	hočemo,	da	
se	konča	ta	krivični	svet.	Tudi	mi	hočemo,	da	se	svet	
spremeni	v	temeljih,	da	se	začne	civilizacija	ljubezni,	da	
nastane	svet	pravičnosti,	miru,	brez	nasilja,	brez	lakote.	
Vse	to	hočemo:	in	kako	naj	se	to	zgodi	brez	Kristusove	
navzočnosti?	Brez	Kristusove	navzočnosti	ne	bo	nikoli	
res	pravičnega	in	obnovljenega	sveta.	In	čeprav	smo	
popolnoma	in	globoko	v	nekem	drugem	svetu,	smemo	
in	moramo	z	veliko	nujnostjo	in	v	okoliščinah	našega	
časa	reči	tudi	mi:	Pridi,	Gospod!	Pridi	na	svoj	način,	na	
načine,	ki	jih	ti	poznaš.	Pridi	tja,	kjer	je	krivica	in	nasilje.	

Pavel pridiga na atenskem Areopagu
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Pridi	 v	 taborišča	 beguncev	 v	 Darfurju,	 v	 severnem	
Kivu,	na	tolikih	koncih	sveta.	Pridi	tja,	kjer	gospodarijo	
mamila.	 Pridi	 tudi	 med	 bogate,	 ki	 so	 te	 pozabili,	 ki	
žive	samo	zase.	Pridi	tja,	kjer	si	neznan.	Pridi	na	svet	
in	obnovi	današnji	svet.	Pridi	tudi	v	naša	srca,	pridi	in	

prenovi	naše	življenje,	pridi	v	naše	srce,	da	bomo	mi	
samo	mogli	postati	Božja	luč,	tvoja	navzočnost.	V	tem	
smislu	 molímo	 s	 svetim	 Pavlom:	 Maraná	 thá!	 »Pridi,	
Gospod	 Jezus!«	 Molímo,	 da	 bi	 bil	 Kristus	 resnično	
navzoč	v	našem	svetu	in	bi	ga	obnovil.

Praznik	vseh	svetih.	Ta	dan	navadno	povežemo	s	
spominom	mrtvih.	S	tem	Cerkev	usmerja	naš	pogled	v	
onostranstvo.	S	samim	praznikom	vseh	svetih	pa	v	veri	
in	upanju	objema	nebeški	del	človeštva.	Nepregledna	
množica	uživa	večno	srečo.	Tam	so	tudi	ljudje,	ki	smo	
jih	 poznali	 na	 zemlji	 in	 so	 nas	 že	 zapustili.	 Živijo	 v	
nebesih,	kjer	so	od	Očeta	prejeli	plačilo.	Nekateri	so	
morali	 skozi	 vice,	 boleče	 stanje	 očiščevanja,	 kjer	 so	
lahko	 bili	 deležni	 naših	 molitev.	 Te	 so	 pripomogle,	
da	 so	 se	 jim	 odprla	 nebeška	 vrata.	 Torej	 ne	 samo	
kanonizirani	ljudje,	ampak	množica	preprostih,	kot	je	
preprost	program,	ki	ga	je	treba	živeti,	da	bi	dosegli	
ta	cilj.	Ta	program,	ki	ga	vsako	leto	znova	slišimo	na	ta	
dan,	je	zaobsežen	v	Jezusovem	znanem	govoru	na	gori,	
v	njegovih	blagrih.	Namenil	ga	je	mnogim	preprostim	
ljudem,	ki	so	se	zbirali	okrog	njega,	prepričani,	da	jim	
je	končno	dan	resnični	odgovor	na	vprašanja,	ki	so	jih	
v	sebi	nosili	od	vedno.	Blagri	imajo	silno	moč.	S	svojo	
vsebino	so	zmožni	spremeniti	življenje	posameznika	
in	preusmeriti	tek	zgodovine.

Če	človek	živi	ta	program,	doseže	blaženost,	svetost.	
Kdo	bo	ugovarjal	s	preprostim:	»Neumnost.«	Podobno	
kot	Nobelov	nagrajenec	za	književnost	leta	1998,	Por-
tugalec	 Samarago,	 ki	 posmrtno	 življenje	 odpravi	 z	
eno	samo	besedico:	»Nič!«	Morda	jih	je	veliko,	ki	tako	
mislijo.	Toda	nekega	dne	se	bo	zavesa	dvignila	nad	ku-
lisami	zgodovine,	kjer	so	se	igralci	mirno	pripravljali,	se	
šminkali,	preoblačili	in	ponavljali	vloge,	ki	jih	morajo	
odigrati.	 Trume	 goljufov	 in	 tatov,	 ponarejevalcev	 in	
mučiteljev,	pohotnežev	in	nevoščljivcev,	delomrznežev	
in	 nadutežev,	 skopuhov	 in	 zapravljivcev,	 zvodnikov	
slabotnih	in	nedolžnih	se	ne	bodo	več	mogle	izgovar-
jati:	ni	res;	da,	toda....	jaz	nisem...	Ugotovili	bodo,	da	so	
umrli,	da	je	konec	igre;	tako	gole	se	bodo	počutili	pred	
samimi	seboj,	da	se	bodo	najprej	sami	obsodili	bolj	stro-
go,	kot	bi	jih	Bog.	Samo	usmiljenje	jih	bo	moglo	rešiti	
iz	brezupa.	Bog	jih	bo	sodil	po	ranah	Sina	človekovega,	
ki	se	je	poistovetil	s	sleherno	žrtvijo	zgodovine:	lačen	
sem	bil...	žejen	sem	bil...	nag	sem	bil...	bolan	sem	bil...	
popotnik	sem	bill...	to ste storili meni; tega niste 
storili meni.

Ni	težko	uganiti,	kdo	bo	našel	prostor	v	nebesih.	
Lahko	smo	prepričani,	da	bodo	tam	tisti,	ki	se	skoraj	
nihče	zanje	ne	zmeni,	skoraj	nihče	za	njimi	ne	žaluje,	
jih	 skoraj	 nihče	 ne	 spoštuje.	 Tam	 bodo	 gotovo	 tudi	
mnogi,	 ki	 jih	 bo	 Božja	 usmiljena	 pravičnost	 znala	
soditi	 in	 rešiti.	 Tam	 bodo	 milijoni,	 morda	 milijarde	
spočetih,	a	ne	rojenih,	najbolj	nedolžno	otroštvo,	ki	jih	

je	narava	ali	njihova	lastna	
mati	izključila	iz	življenja;	
ti	bodo	neizčrpna	 lepota,	
podobno,	kot	 so	 lepe	vse	
božje	zamisli,	ki	jih	človek	
še	ni	pokvaril.	Ta	zbor	ne-
rojene	 nedolžnosti	 bo	 še	
popestrila	in	obogatila	raz-
cvela	nedolžnost	otročičev	
in	 otrok,	 ki	 so	 umrli	 zelo	
zgodaj.	Vsi	bodo	pri	Bogu	
večna	 igra	 in	 radost.	 Tam	
bodo	tudi	vse	ponižne	žrt-
ve	 zgodovine:	 posiljene	
in	nato	umorjene	deklice,	
prostituirane	žene,	pahnje-
ne	v	zlo;	mladeniči,	ki	 jih	
je	uničila	vojska	ali	nasta-
vljene	pasti	in	so	umrli	brez	sovraštva;	matere,	očetje	in	
otroci,	ki	so	jih	ločila	taborišča,	čistke	in	pregnanstva;	
ubožci,	ki	so	jih	bogati	mogotci	izstradali	in	jih	s	črno	
bedo	poneumili;	brezštevilne	žrtve	krivic	in	izdajstev,	
zavračanja	 in	 pozabe;	 zatrti	 talenti;	 zaslužni	 ljudje,	
ki	 so	 jih	 prenapeti	 ničvredneži	 spodrinili	 in	 uničili;	
resna	in	krepostna	življenja,	ki	so	jih	s	peklensko	zlob-
nostjo	osmešili	in	zasramovali	že	tu	na	zemlji;	telesno	
in	duševno	pohabljeni,	ki	so	vse	življenje	čakali	pred	
vrati	osvobojenja;	 starci,	ki	 so	 jih	zapustili,	 trpinčili,	
izkoriščali	 in	 jih	 kot	 neznosna	 bremena	 hudo	 žalili,	
Bog	pa	jih	bo	hvaležno	povzdignil	na	svoja	lahkotna	
krila.	Zakrita	in	mučena	življenja	se	bodo	zasvetila	kot	
zvezde,	sijaji	tega	sveta	pa	se	bodo	ovili	v	peklensko	
temo.	V	zadnjem	kotičku	vic	bodo	hvaležno	jokali	tisti	
“velikani”	zgodovine,	ki	jih	bo	Bogu	le	uspelo	rešiti,	s	
tem	ko	se	bo	spustil	vsaj	v	najožjo	razpoko	v	obzidju	
njihove	nadutosti.	Visoko	v	nebesih	pa	bodo	blesteli	
v	 siju	 luči	 nepismeni	 in	 neizobraženi,	 slaboumni	 in	
nezmožni.	Njih	duša,	napolnjena	z	Bogom,	bo	prišla	
do	spoznanja	vse	resnice	in	vsega	dobrega.

Njim	bo	smrt	pomenila	resnično	rojstvo.
Ko	bi	bili	mi	živi	manj	“mrtvi”,	bi	v	svoji	notranjosti	

čutili,	slutili,	podoživljali,	še	preden	bomo	vse	to	videli	
v	onostranstvu,	seveda	zveličani,	kakor	upamo,	in	ne	
pogubljeni.

Kaj	 naj	 rečem	 pred	 svojo	 bližnjo	 ali	 oddaljeno	
smrtjo?	Gospod,	naj	me	moja	smrt	ne	zasači	samega,	
ampak	skupaj	s	tabo	in	s	tistimi,	ki	so	v	resnici	blaženi,	
resnično	srečni.

Bojan	Ravbar

kdo bo med svetimi
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Po žilah se mu je pretakala
umetniška kri
Po	 rojstnem	 kraju	 Cervignanu	 del	 Friuli,	 kjer	 je	

zagledal	luč	sveta	25.	novembra	1894,	bi	ga	imeli	za	
Furlana,	saj	priimek	Mesesnel	ne	pove	veliko	o	narod-
nosti.	Vendar	je	bil	“pravi”	Slovenec.	Njegov	oče	je	ob	
času	 njegovega	 rojstva	 služboval	 kot	 železniški	 stro-
jevodja	v	 tem	furlanskem	mestecu,	mati	Amalija	 roj.	
Birtič,	 pa	 je	 bila	 gospodinja.	 Na	 življenjsko	 pot	 sina	
Franceta	je	najbrž	vplivalo	tudi	dejstvo,	da	je	bil	njegov	
oče	po	materini	strani	direkten	potomec	znamenitega	
slovenskega	 slikarja	 Matevža	 Langusa	 (1792-1855),	
ki	 je	bil	doma	iz	Kamne	Gorice	in	je	veliko	slikal	za	
cerkve;	med	drugim	je	 leta	1843	s	freskami	poslikal	
novo	kupolo	ljubljanske	stolnice.	V	sorodu	je	bil	tudi	
s	 plemiškima	 družinama	 Kappus	 von	 Pichelstein	 in	
z	 baroni	 Schellenburgi.	 Med	 šolanjem	 si	 je	 gmotno	
pomagal	 s	 štipendijo,	 ki	 so	 jo	 baroni	 Schellenburgi	
namenjali	revnim	sorodnikom	svoje	rodbine.

Nežna	 otroška	 leta	 je	 France	 preživel	 v	 rojstnem	
Cervignanu,	 osnovno	 šolo	 in	 humanistično	 gim-
nazijo	pa	je	obiskoval	v	Ljubljani.	Že	zgodaj	je	pokazal	
slikarsko	 nadarjenost	 in	 kot	 gimnazijec	 je	 obiskoval	
Jakopičevo	 slikarsko	 šolo	 in	 skupaj	 z	 nekaterimi	
součenci	leta	1913	razstavljal	v	Jakopičevem	paviljonu	
pod	 psevdonimom	 Martin	 Burja.	 Tega	 leta	 je	 tudi	
maturiral	 in	 se	 jeseni	 vpisal	 na	 dunajsko	 univerzo:	
na	filozofski	fakulteti	je	kot	glavni	predmet	poslušal	
umetnostno	zgodovino,	poleg	tega	pa	se	je	vpisal	na	
slikarski	oddelek	tamkajšnje	umetnostne	akademije.	
V	študentskih	letih	je	nanj	idejno	močno	vplival	Ivan	
Cankar	in	povezal	se	je	s	preporodovskim	gibanjem.	
Med	prvo	svetovno	vojsko	je	bil	poklican	“pod	orožje”	
in	študije	je	mogel	nadaljevati	šele	po	koncu	vojske	in	
sicer	sprva	na	zagrebški	univerzi.

Vipava, njegov drugi rojstni kraj,
in slikar Janez Wolf
Iz	ljubljanskih	šol	in	tudi	kasneje	kot	študent	na	Du-

naju,	v	Zagrebu	in	nazadnje	v	Pragi,	je	med	počitnicami	
rad	zahajal	k	sorodnikom	v	Vipavi	(bivali	so	v	današ-
njem	 župnišču),	 ki	 mu	 je	 postala	 drugi	 rojstni	 kraj.	
Prezbiterij	tamkajšnje	župnijske	cerkve	sv.	Štefana	je	z	
velikimi	freskami	iz	življenja	in	mučeništva	tega	svetni-
ka	poslikal	v	Benetkah	šolani	slovenski	slikar	Janez	Wolf	
(1825-1884)	 in	 spadajo	 med	 njegova	 najboljša	 dela.	
»To	 resnično	 monumentalno	 delo	 sodi	 med	 najvišje	
dosežke	v	stenskem	slikarstvu	19.	stoletja	na	naših	tleh«	
(Marijan	Zadnikar).	Verjetno	ga	je	tudi	ogledovanje	teh	
mogočnih	podob	spodbudilo,	da	se	je	med	nadaljeva-
njem	 študija	 umetnostne	 zgodovine	 na	 Karlovi	 uni-
verzi	v	Pragi	(od	poletnega	semestra	1920)	poglabljal	
v	tega	mojstra	in	študij	 leta	1922	končal	z	doktrosko	
disertacijo	o	slikarju	Janezu	Wolfu.	Zaradi	strokovnega	
izpopolnjevanja	je	še	eno	leto	ostal	v	Pragi.

Po	vrnitvi	v	Ljubljano	je	bil	štiri	 leta	(1923-1927)	
na	filozofski	fakulteti	asistent	Izidorja	Cankarja.	Imel	
je	 tudi	 pomembne	 vloge	 pri	 umetnostnozgodovin-
skem	društvu	ter	v	Narodni	galeriji.	Razvil	je	plodno	
kritiško	 dejavnost.	 Njegovo	 poglavitno	 delo	 je	 bilo	
preučevanje	slovenskega	slikarskega	realizma	od	po-
budnika	Janeza	Wolfa	pa	do	impresionistov.	Njegova	
že	omenjena	odlična	monnografija	o	slikarjih	Janezu	
in	Juriju	Šubicu,	ki	je	prvič	izšla	leta	1940,	je	bila	plod	
dolgotrajnega	študija.	Pripravil	 je	 tudi	več	razstav:	v	
Pragi	 razstavo	 modernega	 slovenskega	 portretnega	
slikarstva	in	retrospektivno	razstavo	Ivane	Kobilce.

“Po sili razmer”
poznavalec bizantinske umetnosti
»Po	nekajletnem	službovanju	in	zavzetem	delovanju	

v	Ljubljani,	ga	je	nenaklonjenost	starejših	kolegov	po	
krajši	brezposelnosti	pripeljala	v	daljno	Makedonijo,«	je	
zapisal	njegov	sin	Janez	(1931),	tudi	umetnostni	zgodo-
vinar,	»kjer	je	v	Skopju	deloval	na	povsem	drugačnem	
področju	–	kot	konservator,	arheolog	in	končno	kot	
profesor	na	tamkajšnji	filozofski	fakulteti.«	Načrtno	je	
začel	preučevati	umetnostno	in	arheološko	preteklost	

naša kultura
Silvester	Čuk

FRANCE MESESNEL
25. novembra 1894 – 4. maja 1945

Umetnostni zgodovinar Luc Menaše je o svojim dobrih trideset let starejšem 
poklicnem “tovarišu” Francetu Mesesnelu zapisal, da je »vnašal svežega duha 
v slovensko umetnostno življenje. Umetnostna zgodovina in umetnostna kri-
tika sta postali v njegovem jasno pisanem delu enakovredni, ko nam je umet-
nost preteklosti neprisiljeno približal, do sedanjosti pa omogočil objektiven 
pristop, obenem živ in brez predsodkov.« Njegova zgledna monografija o 
slikarstvu bratov Janeza in Jurija Šubica po mnenju stroke sodi med temeljna 
dela slovenske umetnostne zgodovine in Mesesnel slovenska umetnika po-

stavlja v evropski okvir.
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Makedonije	(tedaj	se	je	imenovala	Južna	Srbija),	»prav	
tako	sodobno	umetniško	tvornost	in	tako	pripomogel	
h	kulturnemu	dvigu	zatiranega	makedonskega	naroda«	
(Marko	Vuk).	Leta	1930	je	postal	honorarni	predavatelj,	
1933	docent,	1938	pa	izredni	profesor	za	bizantinsko	
umetnost	 na	 skopski	 filozofski	 fakulteti.	 Kor	 preda-
vatelj	je	sodeloval	na	več	bizantoloških	kongresih.	Za-
nimal	se	je	tudi	za	pomembna	arheološka	izkopavanja	
(Stobi,	Caričin	grad).	Tudi	iz	daljne	Makedonije	se	je	
zanimal	za	novejše	 slovensko	slikarstvo,	 spremljal	 je	
razstave	in	se	oblašal	s	tehtnimi	kritičnimi	prispevki	
v	reviji	Sodobnost.

Leta	1938	se	je	vrnil	v	Ljubljano	in	pri	Spomeniškem	
uradu	kot	konservator	nasledil	Franceta	Steleta,	 leta	
1939	pa	je	bil	imenovan	za	honorarnega	predavatelja	
za	bizantinsko	umetnost	na	ljubljanski	univerzi.	Zadnja	
leta	je	zbiral	gradivo	o	likovni	umetnosti	ob	slovenski	
zahodni	meji.	»Vojna,	med	katero	se	je	aktivno	vključil	
v	 odporniško	 gibanje,	 je	 njegovo	 delo	 prekinila,	 s	
tragično	smrtjo	4.	maja	1945,	žal,	za	vedno.	S	svojim	
konservatorskim,	zlasti	pa	s	kritičnim	in	publicističnim	
delom	je	dr.	France	Mesesnel	načel	novo	obdobje	na-
prednejše	 kritične	 in	 umetnostnozgodovinske	 misli	
pri	nas«	(Janez	Mesesnel).

1.2	MAVALIJSKO	VALOVANJE

Po	stoletjih	bolj	ali	manj	neuspešnega	obrambnega	
odpora	do	osvajalnega	islama	preidejo	zahodni	kristja-
ni	v	protinapad	z	rekonkvisto	v	Evropi	in	s	križarskimi	
pohodi	zunaj	nje.	Naj	omenim,	da	križarskih	vojsk	»ni	
mogoče	 razlagatai	 kot	 verskih	 vojsk.	 Noben	 teolog,	
noben	kanonist	ni	nikdar	kategorično	trdil,	da	je	glavni	
namen	križarske	vojske	spreobrnitev	nevernikov	ali	da	
je	legitimno	uničiti	nevernika	kot	takega«	(F.	Cardini).	
A	prav	ti	pohodi	spodbudijo	muslimane	k	ponovnemu	
širjenju	njihove	vere	od	11.	do	14.	stoletja.	Tokrat	to	ni	
spektakularno	osvajanje	novih	ozemelj,	kakor	sta	bila	
arabska	vala.	Toda	to	ni	edina	značilnost	tega	tretjega	
vala	 islama.	 Velika	 sprememba	 je	 v	 tem,	 da	 vodilno	
vlogo	 pri	 širjenju	 prevzamejo	 Nearabci	 (mavali),	 v	
glavnem	nomadi:	Turki	in	Mongoli	na	vzhodi,	Berberi	
na	 zahodu.	 Vsi	 so	 suniti,	 večinska,	 pravoverna	 veja	
islama,	ki	navznoter	zatira	sekte,	predvsem	šiite.

Turki	se	širijo	po	severni	Indiji	do	Delhija	in	Sred-
nji	 Aziji	 proti	 Aralskemu	 jezeru.	 Seldžuki	 preženejo	
Bizantince	 iz	 Anatolije	 in	 ustanovijo	 državo,	 ki	 bo	
izhodišče	novih	islamskih	osvajanj.	Muslimani	so	tokrat	
prvič	v	stiku	z	latinskimi	kristjani,	ki	jih	na	vzhod	pri-
peljejo	križarski	pohodi,	ki	so,	gledano	v	kontekstu,	del	
gospodarskega	in	kulturnega	zbliževanja	med	Evropo	
in	islamom.	Tedaj	so	se	namreč	med	obema	svetovoma	
razcveteli	tesni	odnosti,	»ki	so	omogočili	gospodarski,	
finančni,	tehnološki,	znanstveni	in	intelektualni	razvoj	
v	XIII.	stoletju,	enem	najbolj	cvetočih	in	prosvetljenih	
stoletij	 celotne	 zgodovine	 evropskega	 Sredozemlja«	
(F.	 Cardini).	 Na	 Iberskem	 polotoku	 kristjani	 počasi	
osvajajo	izgubljena	ozemlja.	Čeprav	se	nekateri	spoti-
kajo	nad	rekonkvisto	in	križarskimi	pohodi,	pa	Evro-
pejci	še	zdaleč	niso	najbolj	ogrožali	islama	v	13.	in	14.	
stoletju.

Usodna	nevarnost	za	islam	prihaja	od	Mongolov,	ki	
v	drugi	polovici	13.	stoletja	porušijo	Bagdad,	ukinejo	

kalifat	in	zavladajo	v	vzhodni	Anatoliji,	Iraku	in	Iranu.	
Njihov	primež	popusti	v	15.	stoletju,	potem	ko	so	tudi	
sami	 zamenjali	 svoje	 lokalno	 verovanje	 (šamanstvo)	
za	univezalno:	ali	budizem	ali	islam.	Toda	Mongoli	še	
ne	odidejo	z	odra	zgodovine,	ker	 je	Babur,	 začetnik	
mogulske	 dinastije,	 ustanovil	 v	 Indiji	 tristoletni	 im-
perij	 (1526-1858).	 Mogulska	 oblast	 vsiljuje	 islam	 s	
političnimi	 in	 ekonomskimi	 sredstvi,	 muslimane	 pa	
tudi	uvaža.	Kljub	temu	se	islam	prime	predvsem	med	
srednjim	slojem,	medtem	ko	ni	uspešen	ne	med	brah-
mani,	ne	med	nedotakljivimi,	čeravno	bi	kdo	mislil,	
da	bo	prav	slednje	pritenil	njegov	egalitarizem.	Mo-
gulski	imperij,	odprt	za	trgovino,	postane	izhodišče	za	
širjenje	islama	proti	Maleziji	in	Indoneziji,	kjer	ga	širijo	
v	glavnem	Indijci.	Na	 teh	področjih	ni	ostalo	veliko	
sledi	o	islamizaciji	zaradi	tropske	klime.	Kralji	obalnih	
kraljestev	so	se	spreobračali,	da	bi	v	svoja	pristanišče	
pritegnili	islamske	ladje	in	trgovce,	podaniki	so	sledili	
kralju.	Pomembne	so	poroke	islamskih	trgovcev	s	hče-
rami	 lokalne	 aristokracije,	 pa	 tudi	 delovanje	 sufijev,	
nekakšnih	islamskih	“menihov”.

Islam	bi	se	na	Srednjem	vzhodu	težko	opomogel	od	
udarcev,	ki	so	mu	jih	zadali	Mongoli,	če	se	ne	bi	sredi	
14.	stoletja	pojavili	Otomani	in	ga	ponesli	v	srce	Ev-
rope.	Nevernikom	hočejo	pokazati,	koliko	bolj	je	islam	
vzvišen	nad	krščanstvom.	Nikakor	niso	divjaki,	kot	jih	
prikazuje	nasprotna	stran,	ampak	osvajajo	zelo	orga-
nizirano	in	načrtno.	»Turki	niso	dejansko	nikoli	udarili	
tjavdan.	Njihova	okrutnost	ni	bila	prav	nikakršen	zve-
rinski	izliv,	temveč	jasna	in	preračunana	zastraševalna	
taktika.	...	namen	napadov	nikoli	niso	bila	plenjenje	ali	
pokoli,	ampak	preverjanje	političnih	predpostavk	ali	
taktično-strateških	udarcev.	To	je	bilo	zastraševanje	in	
izčrpavanje	Serenissime	(Benetk)	in	hkrati	izkoriščanje	
rivalstva	 med	 kristjani«	 (F.	 Cardini).	 Na	 osvojenih	
področjih	 pustijo	 najprej	 vse,	 kot	 je	 bilo,	 da	 bi	 jih	
podjarmljena	ljudstva	lažje	sprejela.	To	jim	uspeva	tudi	

islam
Drago	K.	Ocvirk

širjenje islama

meč, beseda in rodnost
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zaradi	dobrih	vojakov.	Te	novačijo	najprej	med	Turki,	
ki	jih	vodi	duh	verskega	osvajanja,	ghazi,	kasneje	pa	
med	dečki	na	Balkanu,	ki	jih	islamizirajo	in	napravijo	
za	janičarje	(jeni čeri –	nova	četa).	Če	odmislimo,	da	
so	v	otomanskem	imperiju	nemuslimani	zapostavljeni	
zaradi	vere	in	da	oblasti	preganjajo	muslimanske	sekte,	
potem	lahko	rečemo,	da	ni	ne	preganjanja,	ne	nasilne-
ga	spreobračanja,	ampak	toleranca.	Pogoj	seveda	je,	da	
nemuslimani	spoštujejo	islamsko	nadvlado,	plačujejo	
davke	in	ne	ovirajo	vojaškega	nabora.	Ko	v	20.	stoletju	
otomanski	plimi	sledi	oseka,	ostane	na	Balkanu	nezane-
marljivo	število	muslimanov,	ki	se	po	zaslugi	Jugoslavi-
je	razširijo	tudi	v	Slovenijo.

1.3	SODOBNI	ISLAM

Z	novim	vekom	se	Evropa	poda	na	oceane	in	začne	
osvajati	 svet.	 Kolonijam	 sledijo	 imperiji,	 ki	 rušijo	 is-
lamske	 imperije	 in	države.	Angleži	uničijo	mogulski	
imperij	v	Indiji	 in	zasedejo	strateške	trgovske	točke:	
Afganistan,	Egipt,	pol	Afrike,	Nizozemci	zagospodarijo	
v	Indoneziji,	Francozi	v	severni	Afriki	in	polovici	črne...	
Otomanski	 imperij	 umira,	 islamski	 konzervativci	 in	
janičarji	 zavračajo	 reforme,	 vendar	 ga	 evropske	 ve-
lesile	ne	zrušijo,	ker	se	bojijo	druga	druge	 in	vpliva	
ene	od	njih,	Rusije	ali	Avstrije,	na	tem	področju.	Proti	
politični	 in	 gospodarski	 nadvladi	 Evropejcev	 se	 po	
malem	dvigajo	nacionalna	gibanja,	politično	prenovo	
pa	spremlja	še	intelektualna	in	verska.	Arabci	vse	bolj	
enačijo	 narodnost	 in	 islam,	 ki	 ju	 ogrožajo	 ali	 turški	
muslimani	od	znotraj	ali	Evropejci	od	zunaj.	Tu	je	nekaj	
nastavkov	za	sovraštvo	do	Zahoda,	ki	ga	bodo	islamisti	
razpihovali	 zadnja	 desetletja	 in	 z	 njim	 opravičevali	
svoj	krvavi	ples.	Po	drugi	svetovni	vojski	so	islamske	
dežele	otresejo	kolonialnega	jarma,	kar	razlagajo	kot	
zmago	islama	nad	krščanstvom.	Arabske	dežele	druži	
nekaj	časa	boj	proti	Izraelu,	potem	pa	se	vse	bolj	raz-
hajajo.	 Ker	 ne	 neodvisnost	 ne	 modernizacija	 po	 za-
hodnem	vzoru	ne	prineseta	napredka	muslimanskim	
množicam,	 iščejo,	še	zlasti	v	arabskem	svetu,	rešitev	

v	islamu,	oziroma	v	tisti	razlagi,	ki	jo	skupaj	s	hrano	
delijo	islamski	skrajneži.

Povsod	kjer	so	muslimani,	poteka	danes	med	nji-
mi	hud	boj	med	fundamentalisti	in	modernisti.	Prvi	
prisegajo	na	mit	o	Mohamedovi	skupnosti	v	Medini,	h	
kateri	se	je	treba	vrniti	in	se	držijo	–	tako	mislijo	–	črke	
Korana	in	šarije	(islamske	zakonodaje).	Po	njihovem	
mora	 islam	 regulirati	 vse	 vidike	 življenja	 od	 najbolj	
intimnega	 do	 državnega	 in	 mednarodnega.	 Moder-
nisti,	nasprotno,	mislijo,	da	je	treba	tudi	v	islam	uvesti	
razlikovanje	med	islamom	kot	verovanjem	in	javnimi	
zadevami.	 Islam	je	stvar	proste	 izbire	 in	se	ga	 ljudje	
držijo	kakor	hočejo	sami,	javne	zadeve	pa	se	urejajo	do-
govorno	skozi	demokratične	procese,	ne	pa	po	diktatu	
Korana	 ali	 njegovih	 razlagalcev.	 Fundamentalistični	
islam	širi	in	financira	Savdova	Arabija	v	obliki	svoje-
ga	 vahabizma.	 Tega	 srečate	 danes	 povsod:	 med	 Hui	
–	kitajskimi	muslimani,	v	Rusiji	in	Evropi,	vključno	s	
Slovenijo.

Muslimani	so	prišli	v	Zahodno	Evropo	iz	nekdanjih	
kolonij.	 Nekaj	 jih	 je	 prišlo	 ob	 neodvisnosti	 njihovih	
držav,	še	več	pa	kasneje	s	trebuhom	za	kruhom.	Ob	
gospodarski	 krizi	 v	 začetku	 sedemdesetih	 let	 so	 se	
evropske	meje	začele	zapirati,	zato	so	se	tuji	delavci	
odločili,	da	ostanejo	v	Evropi	in	pripeljejo	sem	svoje	
družine	iz	svojih	starih	domovin.	Zahodna	Evropa	se	
začenja	soočati	z	islamskim	vprašanjem	in	to	vprašanje	
še	 zdaleč	 ni	 rešeno,	 ampak,	 nasprotno,	 postaja	 vse	
težje.	Tu	tega	vprašanja	ne	moremo	načeti,	se	pa	danes	
z	 njim	 srečujemo	 tudi	 v	 Sloveniji	 in	 je	 pomembno,	
da	 ne	 ponovimo	 napak,	 ki	 so	 jih	 na	 Zahodu	 storili	
pred	desetletjem	ali	dvema	in	sedaj	bridko	obžalujejo	
svojo	“liberalno”	lahkomislenost.	Kakor	koli	že,	islam	
je	danes	povsod	na	Zahodu,	sem	je	prišel	z	naseljevanje	
muslimanov,	ne	z	mečem	ali	prepričljivostjo.	Kako	bi	
naprej,	ne	ve	nihče,	a	nemiri,	ki	jih	je	v	zelo	strpni	Ni-
zozemski	jeseni	2004	sprožil	nečloveški	umor	režiserja	
Thea	van	Gogha,	ker	ni	bil	všeč	muslimanom,	ne	na-
povedujejo	nič	dobrega.

Letos	poleti	 je	poteklo	šestdeset	 let	od	tedaj,	ko	 je	
jugoslovanska	 oblast	 pripeljala	 na	 Goli	 otok	 prve	
zapornike.

Otok	obsega	4,7	km2	(1,9	kvadratnih	milj).	Najvišji	
vrh	z	 imenom	Markoni	sega	230	metrov	nad	morje.	
Na	tem	otoku	je	znani	Titov	kipar	Antun	Augustinčić	
odkril	 eno	 najlepših	 in	 najboljših	 vrst	 marmorja	 na	
Hrvaškem.

Že	 v	 stari	 Jugoslaviji	 sta	 slovenski	 politik	 Anton	
Korošec	in	knez	Pavle	Karadžordževič	iskala	možnosti	
za	odprtje	večjega	zapora	na	enem	od	jadranskih	oto-
kov,	kamor	bi	ob	morebitnem	poskusu	komunistične-
ga	 preobrata	 izolirali	 obsojene	 upornike	 iz	 tedanje	

Ambrož	Kodelja

GOLI OTOK
tiha, a boleča obletnica

Jugoslavije.	Načrt	je	prehitela	druga	svetovna	vojska.
Ideja	je	vzklila	ponovno	v	novi	Jugoslaviji,	po	sestan-

ku	Informbiroja,	ko	so	po	Stalinovem	diktatu	sprejeli	
resolucijo,	s	katero	so	obsodili	vodstvo	Komunistične	
partije	Jugoslavije,	češ	da	 je	»krenilo	z	marksistično-
leninistične	linije«.	Vodstvo	Informbiroja	je	zahtevalo	
od	Tita,	da	podpre	resolucijo	in	odstrani	jugoslovansko	
partijsko	vodstvo.	Tito	tega	ni	storil,	zato	je	v	Jugoslaviji	
prišlo	do	paničnega	lova	na	čarovnice.	Iskali	in	odkri-
vali	so	dejanske	in	namišljene	simpatizerje	resolucije	
Informbiroja.	V	tistem	času	je	bila	tudi	močna	prisot-
nost	Rdeče	armada	na	Madžarskem,	obenem	pa	tudi	
gonja	proti	Jugoslaviji.	Vse	to	je	pospešilo	iskanje	pri-
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mernega	kraja	za	 izolacijo	Stalinovih	petokolonašev,	
ki	naj	bi	jih	bila	Jugoslavija	polna.

Otok	je	odkril	tedanji	jugoslovanski	notranji	mini-
ster	Krajačić	in	to	predlagal	Kardelju.	Ta	 je	skupaj	z	
najvišjim	 partijskim	 vodstvom	 sprejel	 odločitev	 za	
odprtje	delovnega	taborišča	–	“centra	za	prevzgojo”	
–	na	Golem	otoku.	

Njegova	zgodovina	se	lahko	razdeli	v	dve	obdobji:	
čas	 gulaga	 1949-1956,	 ko	 je	 bil	 Goli	 otok	 imenovan	
tudi	 “Titovi	 Havaji”,	 kamor	 so	 deportirali	 politične	
obsojence,	informbirojevce,	kot	tudi	veliko	nedolžnih	
ljudi.	Drugo	obdobje	se	začne	po	 letu	1956,	ko	so	z	
Golega	otoka	umaknili	politične	zapornike	in	tja	nase-
lili	najhujše	kriminalce	 iz	 tedanje	 Jugoslavije.	V	 tem	
času	so	bivalne	prostore	posodobili,	ne	samo	zaradi	
določenih	mednarodnih	kontrol,	ki	jih	takšni	zapori	
imajo,	pač	pa	predvsem	zato,	da	so	zabrisali	sramotno	
neznosno	stanje,	ki	so	ga	bili	deležni	prvi	zaporniki.	Na	
Golem	otoku	so	zapore	dokončno	zaprli	leta	1980.

V	času	“Titovih	Havajev”	so	med	kaznjenci	vladali	
nenormalni	odnosi.	Vemo,	da	si	kaznjenci	v	vseh	za-
porih	sveta	med	seboj	v	glavnem	pomagajo.	Tu	je	bilo	
obratno.	Uprava	je	vzpostavila	tako	vzdušje,	da	so	kaz-
njenci	sami	drug	drugega	na	različne	načine	trpinčili.	
To	je	bila	svojstvena	taktika	tedanje	jugoslovanske	udbe	
in	danes	se	samo	čudimo,	kako	je	možno	da	se	je	kaj	
takega	dogajalo.

Goli	 otok	 je	 tako	 pri	 nas	 kot	 tudi	 v	 svetu	 postal	
znan	kot	primer,	kako	se	nad	človekom	sproži	psihični	
pritisk	in	se	v	tem	psihičnem	tlačenju	ne	samo	živi,	am-
pak	tudi	misli.	Nad	50.000	zapornikov	je	tu	doživljalo	
svojo	Kalvarijo.	Od	teh	je	na	otoku	umrlo	zaradi	žeje,	
podhranjenosti	 in	 najrazličnejših	 bolezni,	 kot	 tudi	
zaradi	samomorov,	nad	5.000	ljudi.

Minilo	je	29	let	od	zaprtja	tega	najbolj	znanega	jugo-
slovanskega	gulaga.	Ko	slišijo	to	ime,	se	mnogim	vedno	
sproži	boleč	spomin,	ostalim,	ki	na	srečo	niso	okusili	
tega	gorja,	pa	predstavlja	tisti	del	zgodovine,	ki	govori	

o	 načinu	 odstranjevanja	 in	 izoliranja	 nasprotnikov	
tedanjega	jugoslovanskega	partijskega	vodstva,	tudi	za	
ceno	povsem	nedolžnih.

Ob	koncu	si	upam	zapisati:	»Kadarkoli	sem	že	bil	
tam,	in	bil	sem	večkrat,	vedno	sem	dobil	potrditev,	da	je	
ta	otok	kljub	nenaseljenosti	ohranil	živo	pričevanje,	na	
kakšen	način	je	jugoslovanska	socialistična	revolucija	
žrla	svoje	lastne	otroke…«

Urednik sodi, da je treba k temu zapisu dodati 
dvoje. Prvič: da je takih “golih otokov” mrgolelo v 
nekdanji Sovjetski zvezi, je znano, ni pa znano, koliko 
jih je bilo v drugih komunističnih državah. Tudi ni 
znano, koliko jih tam še obstoja, znano pa je, da jih 
še danes, v 3. tisočletju, mrgoli na Kitajskem in ver-
jetno še kje. Kot drugo pa je treba dodati začudenje, 
kako velika je slepota Slovencev, ki dopuščajo, da jim 
v devetnajstih letih samostojnosti celih štirinajst let 
vladajo nasledniki prav tistih komunistov, ki imajo 
na vesti Goli otok. Izjema so bila samo leta Janševe 
vlade 2004-2008.

Goli otok

»Za	časa	komunizma	sem	prišel	v	mesto	Saratov	in	
tam	ni	bilo	duhovnika.	Verniki	so	me	prosili,	naj	blago-
slovim	kamne.	Jaz	pa:	‘Le	zakaj	kamne’?	Tisti	kamenčki	
so	 bili	 majhni	 ostanki,	 ki	 so	 ji	 pobrali	 na	 ruševinah	
cerkve,	 ki	 so	 jo	 komunisti	 vrgli	 v	 zrak.	 Ti	 kamenčki	
so	postali	relikvije,	ki	so	jih	imeli	po	hišah	kot	simbol	
Cerkve,	ki	je	ni	mogoče	uničiti,	ker	ni	mogoče	uničiti	
večnosti.	‘Ob	teh	kamenčkih	smo	molili,	ob	njih	smo	

se	zbirali,	kakor	da	smo	v	cerkvi.	Naša	Cerkev	je	bila	
tukaj,	nedotaknjena.’«

»Še	nečesa	drugega	se	spominjam.	Ko	so	v	nekem	
kraju	 izgnali	 vse	 duhovnike,	 so	 verniki	 ostali	 60	 let	
sami,	brez	cerkve	in	brez	duhovnika.	Po	60	letih	sem	
prišel	kot	skrivni	duhovnik	in	ljudje	so	me	vprašali,	če	
bi	šli	molit	na	nek	grob.	‘Seveda!’	sem	rekel.	To	je	bil	
grob	nekega	starega	 svetega	duhovnika,	 za	katerega	

Tadeusz	Kondrusiewicz

kako so ohranili vero

Tadeusz Kondrusiewicz je bil do nedavnega nadškof v Moskvi, zdaj pa je nadškof v Minsk
Mohileva v Belorusiji.s

V sovjetskih časih je bil matematik in inženir, ki se je ponoči izmikal režimskemu nadzorstvu, 
da je kot katoliški duhovnik utrjeval v veri rusko tajno Cerkev tistega časa. Pripoveduje:
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so	njihovi	dedje	in	pradedje	pripovedovali,	da	je	tam	
pokopan.	In	so	mi	rekli:	 ‘Oče,	60	let	nismo	imeli	ne	
cerkve	ne	duhovnika,	toda	ta	grob	je	bil	za	nas	vse…	Ob	
tem	grobu	smo	molili	in	se	spovedovali	svojih	grehov,	
prisegali	 smo	 in	 se	 poročali,	 kakor	 da	 bi	 duhovnik	

bil	živ.	In	ob	tem	grobu	smo	slišali	glas	Kristusa,	ki	je	
govoril:	Ne	bojte	se!	Kristus	bo	zmagal!	Nekega	dne	
boste	svobodni!

Kaj	je	mogel	komunizem	spričo	tako	močne	in	tihe	
vere!?«

Če	boste	kdaj	odprli	vodič	po	Tokiu,	boste	zlahka	
našli	z	bolj	debelimi	čkrami	natisnjeno	“Uéno-no-Móri	
Art	Museum”.	Včasih	stoji	v	oklepaju	“Uéno	Royal	Mu-
seum”.	Toda	če	bi	koga	v	okraju	Uéno	vprašali:	»Prosim,	
kje	je	‘Uéno	Royal	Museum’	in	bi	namesto	‘Museum’	
uporabili	enako	japonsko	besedo	‘Hákubúcukan’	(po	
naše	 izgovorjeno),	 bi	 vas	 v	 obojem	 primeru	 debelo	

V	nedeljo,	13.	septembra,		je	bila	na	kraju	edinega	slo-
venskega	delovnega	taborišča	za	ženske	v	Verdrengu	
pri	Mozlju	slovesnost	ob	obeležitvi	60-letnice	ustano-
vitve	taborišča.

V	 taborišču,	 ki	 je	 bilo	 ustanovljeno	 leta	 1949	 po	
nalogu	 notranjega	 ministra	 LRS	 Borisa	 Kraigherja,	
je	kazen	za	prekrške	 ‘’kršenja	 javnega	reda	 in	miru’’	
prestajalo	 800	 slovenskih	 zapornic.	 Šlo	 je	 pred-
vsem	 za	 ženske,	 katerim	 je	 oblast	 očitala	 politično	
nepokorščino.	Pogosto	je	šlo	za	politični	interes	oblasti	
ter	 za	 premoženjsko	 oškodovanje.	 Verdreng	 je	 bila	

60letnica
ženskega taborišča Verdreng

pred	vojsko	vas	s	24	poslopji,	naseljena	s	kočevskimi	
Nemci,	ki	so	sem	prišli	že	v	14.	stoletju.	Med	vojsko	
so	 bili	 razseljeni,	 zapornice	 pa	 so	 imele	 nalogo	 vas	
zravnati	z	zemljo.	Od	vasi	je	ostalo	le	kup	kamenja	ter	
ena	stavba.

Danes	je	še	živih	bivših	jetnic	že	zelo	malo.	Nekaj	
preživelih	in	njihovih	svojcev	se	je	v	nedeljo	zbralo	pri	
maši,	ki	jo	je	daroval	generalni	vikar	novomeški	škofije	
Božidar	Metelko.	Po	obredu	je	bil	krajši	kulturni	pro-
gram	Toneta	Kuntnerja	ter	pričevanje	takratne	jetnice	
Verdrenga	Lidije	Drobnič.

Arheologi	so	na	obali	Galilejskega	jezera	našli	ostan-
ke	2.000	let	stare	sinagoge.	Ostanki	ene	najstarejših	
doslej	odkritih	sinagog	 ležijo	v	kraju	Migdal,	kjer	se	
je	po	krščanskem	verovanju	rodila	Marija	Magdalena.	
Kot	je	dejala	vodja	izkopavanj	Dina	Abshalom-Gorni,	
je	mogoče,	da	je	v	sinagogi	pridigal	tudi	Jezus,	saj	je	
bil	Migdal	pred	2000	leti	pomembno	judovsko	mesto.	
Jezus	 je	 veliko	 pridigal	 na	 obali	 Galilejskega	 jezea,	
znanega	tudi	kot	Genezareško	jezero,	kjer	je	naredil	
tudi	nekaj	čudežev.	Arheologi	so	odkrili	tudi	upodo-
bitev	menore,	sedmeroramnega	svečnika	iz	drugega	ju-

dovskega	templja	v	Jeruzalemu,	ki	so	ga	leta	70	porušili	
Rimljani.	To	je	ena	od	le	štirih	znanih	upodobitev	tega	
svečnika.	»Umetnik	je	šel	verjetno	v	Jeruzalem,	da	je	
svečnik	videl	na	lastne	oči,«	je	dodala.

Sinagoga,	ki	je	bila	domnevno	zgrajena	med	letom	
50	pred	Kr.	in	letom	100	po	Kr.,	je	ena	izmed	le	sedmih	
doslej	znanih	 iz	časa,	ko	 je	 stal	 tudi	drugi	 tempelj	v	
Jeruzalemu.	V	osrednji	dvorani	sinagoge,	ki	meri	120	
kvadratnih	 metrov,	 tla	 krasijo	 mozaiki,	 v	 njej	 pa	 so	
arheologi	našli	tudi	kvadratni	kamen	z	upodobitvijo	
menore,	ki	stoji	na	podstavku	s	trikotnim	tlorisom.

arheološko odkritje v Galileji

2.000 let stara sinagoga

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega starega misijonskega cekarja

tokijski labirint
gledal.	 Če	 se	 ne	 motim,	 vsi	 poznajo	 ta	 muzej	 le	 kot	
“Uéno	Mu-zí-am”	ali	“Uéno	Bídžucukán”	(po	naše	iz-
govorjeno).	V	okviru	 tega	muzeja	 so	 razne	razstave,	
nastopajo	 posebno	 mlajši	umetniki,	polega	 stalnega	
dostopa	do	pravega	muzeja	v	več	oddelkih.	V	ogromni	
stavbi,	ki	so	jo	bili	zgradili	že	leta	1887,	je	ogromno	
število	 nadstropij,	 ki	 vodijo	 eno	 v	 drugo.	 Med	 nad-
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stropji	je	tu	in	tam	majhen	prostor,	kjer	si	lahko	od-
dahnemo	ob	skodelici	kave,	ki	pa	jo	je	treba	plačati.

Lepega	pomladnega	dne	dobim	vabilo	za	eno	od	
razstav;	vabilo	je	obenem	vstopnica,	ki	name	zmeraj	
blagodejno	 učinkuje.	 Nekaj	 drobiža	 pa	 vendar	 vtak-
nem	v	žep	za	kavo	–	človek	nikdar	ne	ve,	kako	ga	bo	
umetnost	prevzela.

Po	pogledu	na	mojo	vstopnico	je	vratar	zamahnil	
z	roko	po	stopnicah	navzdol:	eden	spodnjih	prosto-
rov.	In	zdaj	sem	v	enem	od	teh.	Pred	menoj	stoji	nekaj	
železja,	nekaj	krp,	nekaj	drogov,	in	na	tleh	je	napisano,	
da	je	to	podoba	Kristusa…	Mislim	si:	ali	je	ta	umetnik	
znorel?	 Ali	 pa	 so	 znoreli	 uradniki	 muzeja?	 Malce	 se	
ozrem	naokoli:	nekaj	podobnega	iz	zarjavelega	železa	
in	cunj	stoji	v	bližini	in	nosi	plaketo:	Marija.	Nikogar	ni	
ne	blizu	ne	daleč.	V	kotu	se	svetlika	avtomat	za	kavo.	
Ko	jo	srkam,	vzdihnem	po	tihem:

»Gospod,	odpusti	jim,	saj	ne	vedo,	kaj	delajo.«
Spet	 sem	 v	 drugi	 sobi;	 tu	 so	 razpostavljene	 slike	

moderne	umetnosti,	rojene	iz	ustvarjanja	še	neznanih	
umetnikov.	Iščem	lepoto,	ne	morem	je	najti.	Kaj	pa,	če	
je	tudi	ona	šla	pit	kavo,	da	ji	bo	laže	pri	srcu?	Posebno	
pri	eni	sliki	iz	samih	barv	odločno	odkimam	z	glavo.	
Za	menoj	se	oglasi	moški	glas:

»Občudujem	vas,	da	si	upate	kritizirati.«
Obrnem	se	in	se	zagledam	v	obraz	starejšega	gos-

poda,	ki	iztegne	roko;	stisnem	jo.	Rahlo	smehljaje	mi	
reče:

»Veste,	ko	sem	ustvarjal	te	slike,	sem	hotel	ubežati	
obupu:	žena	mi	je	umrla.	Če	bi	ne	imel	hčerke,	bi	se	
bil	ubil.«

»Gospod	umetnik,«	mu	rečem,	»sram	me	je	površne	
kritike.	Zdaj	bom	še	enkrat	študiral	vaše	umetnine.«

Nekaj	kakor	veselje	se	mu	je	zaiskrilo	v	očeh.	Vrnem	
se	k	slikam	tam	od	vhoda	naprej.	Zdaj	se	mi	zdijo	bolj	
žive;	 rekel	 bi	 jim	 podobe	 premaganega	 obupa.	 Ko	
pridem	 do	 konca	 sobe,	 stoji	 ob	 slikarju	 razmeroma	

mlado	dekle.
»Moja	hči,«	mi	 jo	slikar	predstavi.	Drug	drugemu	

se	prikloniva.
Z	melodičnim	japonskim	glasom	mi	reče:
»Hvala,	 da	 se	 tako	 zanimate	 za	 umetnost	 mojega	

očeta!«
In	kako	čudovite	lepe	oči	ima!	Zdaj	vem,	kam	se	je	

bila	lepota	skrila	sredi	neštetih	poskusov	umetnosti.	
Tako	kot	nas	Bog	zna	ustvarjati,	nihče	ne	zna	ustvarjati.	
Da	 bi	 ga	 vsaj	 spodobno	 posnemali!	 Ne	 tako,	 kot	 to	
skušajo	delati	v	tisti	prvi	sobi	s	Kristusom	in	Marijo.

Le	 kje	 je	 tista	 soba,	 v	 katero	 so	 me	 bili	 povabili,	
ko	je	napisano	na	moji	vstopnici.	Treba	bo	globlje	v	
podzemeljske	sobane.	Na	koncu	neznanega	hodnika	
odprem	vrata	in	jih	hitro	tiho	zaprem.	V	sobi	se	moški	
in	ženska	objemata.	Oddelek	za	dramsko	filmanje?	Ne	
vem.	Še	en	hodnik	dol	in	zdaj	sem	na	cilju.

Največ	 je	 izdelkov	 iz	 gline,	 nekaj	 malega	 iz	 lesa.	
Marijin	 kipec	 iz	 gline,	 ki	 ga	 je	 izdelal	 moj	 prijatelj,	
me	nagovarja	s	svojo	držo:	kot	da	se	je	v	kipec	skrilo	
življenje.	A	Marijin	obraz	se	mi	zdi	prestrog.	Ampak	
tega	 prijatelju	 ne	 bom	 povedal.	 Naj	 to	 sam	 odkrije.	
Kar	precej	ženskih	kipcev	nima	obleke;	jim	je	v	Tokiu	
prevroče?	Vsaj	dva	meseca	še	ne	bo	deževne	dobe,	ko	
se	ti	srajca	res	prilepi	na	kožo.

Pogledam	na	uro:	pozno	je,	domov	moram.	Čutim,	
da	 sem	 izgubil	 orientacijo.	 Na	 hodniku	 ni	 preveč	
svetilk	 in	 sence	 postajajo	 drznejše.	 Odločim	 se	 za	
stopnice,	kjerkoli	jih	najdem;	le	tistih	nočem,	ki	vodijo	
navzdol.	Hodnik	je	dolg	in	temen	proti	koncu.	Hočem	
nazaj.	Pred	menoj	leži	–	truplo.	Z	glavo	na	tleh.	Z	izteg-
njeno	desnico.	Ker	je	temno,	ne	vidim,	ali	ima	kaj	na	
sebi.	Tedaj	zaslišim	za	seboj:

»Gospod,	dajte	nam	prostor!	Za	jutrišnjo	razstavo	
se	pripravljamo.«

Trije	moški	in	ena	ženska	imajo	na	nosilnici	še	dve	
“trupli”.

LAOS
preganjanje kristjanov

Vientiane,	19.	septembra	2009	–	V	Laosu	se	nada-
ljuje	preganjanje	kristjanov	z	zapiranjem	in	grožnjami	
vernikom,	ki	jih	občasno	celo	preženejo	iz	njihove	vasi.	
V	vasi	Lainsai	na	 jugu	države	 je	policija	zaprla	Thao	
Ouna,	kristjana	krajevne	Cerkve	Boukham	z	obtožbo,	
da	je	skušal	uničiti	državo	in	vlado	s	tem,	da	je	postal	
kristjan.	Ure	dolgo	so	ga	izpraševali	in	mu	grozili	 in	
zahtevali,	naj	izda	druge	kristjane.	Thao	Aom,	kristjan,	
ki	se	je	spreobrnil	pred	10	meseci	v	zaporu	ni	hotel	
odpasti	 od	 vere,	 pa	 so	 ga	 5.	 septembra	 pregnali	 iz	
njegove	vasi.	Naslednji	dan,	6.	septembra,	 je	policija	
preprečila	kristjanom,	da	bi	šli	v	cerkev	in	molili.	Na	
istem	 področju	 oblasti	 preprečujejo	 kristjanom,	 da	
bi	pošiljali	otroke	v	šolo,	 jim	krate	pravico	do	pitne	
vode,	do	zdravstvene	oskrbe	in	od	zakonske	zaščite.	
Iz	njih	skušajo	narediti	popolnoma	brezpravne	ljudi.	
Kristjane	pogosto	napadajo	drugi	nekristjani,	saj	vedo,	
da	se	 jim	ni	bati	posledic.	Laoške	oblasti	obtožujejo	

INDONEZIJA
islam jo rine v primitivizem

Banda	 Aceh,	 15.	 septembra	 2009	 –	 Indonezijska	
Cerkev	 je	 zaskrbljena,	 ker	 je	 bil	 v	 provinci	 Aceh	 na	
severu	 Sumatre	 izglasovan	 nov	 zakon,	 ki	 dovoljuje	
uporabiti	šarijo	po	črki:	kamenjanje	(torej	smrtna	ka-
zen)	za	zakonolomske	ženske.	Zakon	predvideva	tudi	
izredno	hude	kazni	za	vsako	obnašanje,	ki	velja	za	ne-
sprejemljivo.	Provinca	Aceh	je	zaključila	separatistično	
vojsko	šele	leta	2005	in	ima	od	takrat	veliko	samostoj-
nost.	Branilci	človekovih	pravic,	nevladne	organizacije,	
akademiki	 in	 pravniki	 označujejo	 ta	 novi	 zakon	 kot	
»nasprotnega	vsakemu	spoštovanju	človekovih	pravic.«	
Kamenjanje	nasprotuje	indonezijski	ustavi,	poleg	tega	
je	kruto	in	nečloveško,	pravijo	številni	opazovalci,	pa	
tudi	vidne	osebnosti	indonezijskih	političnih	strank.	
Vedno	hujši	pritisk	 šarije	dela	provinco	 Aceh	 nego-
stoljubno	za	nemuslimanske	prebivalce.	V	glavnem	
mestu	Banda	Aceh	je	katoliška	župnija	z	okrog	15.000	
verniki	Agencija Fides.
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Pri	 prebiranju	 dvomesečnika	 Misijonska	 obzorja	
sem	mislila	na	naše	misijonaarje,	ki	pošiljajo	svoja	pis-
ma	 za	 objavo	 v	 dvomesečniku.	 Vsak	 ima	 svoje	 delo,	
svojo	pot	pri	sodelovanju	z	Božjim	načrtom.

MISIJONSKI POMENKI

V	tej	zadnji	izdaji	sem	obstala	pri	uredniku	in	tudi	
na	sredini,	kjer	dr.	Drago	Ocvirk	piše	o	Salomonovih	
otokih.	Sobrat	iz	semenišča	je	zašel	na	te	otoke	in	opa-
zil,	da	nimajo	dobrega	profesorja	v	semenišču.	Poiskal	

AFRIKA
suša in poplave

Rim,	24.	septembra	2009	–	V	Afriki	so	desetine	mili-
jonov	ljudi,	ki	potrebujejo	mednarodno	pomoč	bodisi	
zaradi	 suše,	 bodisi	 zaradi	 hudourniškega	 deževja.	
Vzhodna	Afrika	pogreša	dež,	zato	se	z	lakoto	sooča	24	
milijonov	ljudi	v	Džibutiju,	Eritreji,	Keniji	in	Somaliji	
ter	na	nekaterih	področjih	Ugande	in	Etiopije.	Zaradi	
suše	je	žetev	pičla,	manjka	pa	tudi	pitne	vode	ljudem	
in	 živini.	 Nasprotno	 pa	 se	 zahodna	 Afrika	 otepa	 s	
poplavami,	ki	so	prizadele	okrog	600.000	ljudi.	Poplave	
uničujejo	tudi	posevke	predvsem	v	Burkini	Faso,	Gani,	
Gvineji,	Maliju,	Nigru	in	Senegalu.	Mnogi	pregnanci	
so	si	poiskali	zatočišče	po	šolah,	kar	seveda	povzroča	
probleme	 v	 začetku	 novega	 šolskega	 leta.	 Združeni	
narodi	so	že	dostavili	najnujnejšo	hrano,	poleg	 tega	
pa	tudi	opremo	za	čiščenje	vode,	črpalke,	generatorje,	
šotore	in	vodne	zbiralnike.	Agencija Fides.

AFRIKA
véliko zavezništvo proti malariji

New	York,	23.	septembra	2009	–Na	sedežu	Združe-
nih	držav	je	voditeljev	17	podsaharskih	afriških	držav	
skupaj	s	Tajništvom	za	borbo	proti	malariji	in	afriško	
unijo	predstavilo	program	za	borbo	proti	malariji.	Ma-
larija	je	vzrok	2%	smrti	po	svetu	in	9%	smrti	v	Afriki.	
Ocenjujejo,	 da	 vsako	 leto	 za	 malarijo	 umre	 več	 kot	
milijon	ljudi,	v	glavnem	otrok.	Eden	glavnih	vzrokov	
so	močvirja,	drugi	pa	huda	slabokrvnost,	ki	jo	bolezen	
povzroča.	 Posebni	 odposlanec	 generalnega	 tajnika	
Združenih	narodov	je	izjavil:	»Dokler	se	ne	bodo	vsi	
državni	poglavarji	in	vse	vlade	v	Afriki	osebno	zavzeli	
za	 borbo	 proti	 malariji,	 ni	 verjetno,	 da	 bi	 imeli	 kak	
uspeh.«	Agencija Misna.

KITAJSKA
rakave vasi – pasti brez izhoda
Beijing,	21.	septembra	2009	–	Stihijski	industrijski	

razvoj	je	na	Kitajskem	zastrupil	vodo	in	zemljo	celih	
vasi.	Vaščani	zbolijo	za	rakom,	pa	ne	dobijo	nobene	
odškodnine	 niti	 zdravstvene	 oskrbe	 ter	 tudi	 nimajo	
kam	oditi.	Ostanejo	žrtve	napredke,	od	katerega	niso	
imeli	nobenih	koristi.	V	Shangba,	provinca	Guangdong	
je	voda	v	reki	oranžne	barve	in	tako	gosta,	da	je	niti	
veter	ne	nakodra.	To	je	ena	od	“rakavih	vasi”,	ki	jo	je	
zastrupila	 krajevna	 industrija,	 ki	 se	 ne	 meni	 za	 po-
sledice	na	okolju.	Eden	od	vaščanov	pripoveduje:	»Vse	
ribe	so	mrtve,	pa	tudi	kure	in	race	poginejo,	če	pijejo	
rečno	vodo.	Če	vanjo	namočiš	noge,	dobiš	izpuščaje	
in	 strašno	 srbenje.«	 Za	 rakom	 je	 zbolelo	 dosti	 ljudi,	
tudi	mladih.	Udaril	je	na	želodec,	čreva,	jetra	in	debelo	

črevo.	Vsako	leto	so	novi	bolniki	in	novi	mrtvi.	Julija	
je	kemična	preiskava	pokazala,	da	so	v	reki	v	velikih	
količinah	težke	kancerogene	kovine:	kadmij,	cink	in	
druge.	Toda	vaščani	nimajo	kam	iti	 in	nimajo	druge	
pitne	vode,	otroci	pa	se	igrajo	na	bregu	reke.	Po	po-
datkih	Svetovne	banke	iz	leta	2007	umre	na	Kitajskem	
zaradi	 onesnaženja	 zraka	 in	 vode	 najmanj	 460.000	
ljudi.	V	vsej	državi	je	na	stotine	takih	rakastih	vasi	zaradi	
industrijskega	razvoja.	Za	prebivalce	teh	vasi	ni	pred-
videna	nobena	odškodnina,	celo	zdravstveno	oskrbo	si	
morajo	plačati	sami,	saj	v	komunistični	Kitajski	več	kot	
80%	kmetov	nima	zdravstvenega	zavarovanja.	Oblast	
onesnaženja	sploh	ne	priznava	in	krajevnih	tovarn	ter	
rudnikov	nima	za	odgovorne.	In	vse	to	se	dogaja	v	21.	
stoletju,	ko	se	Kitajska	na	zunaj	hoče	pokazati	kot	ena	
najbolj	naprednih	držav.	Agencija Asia News.

MALAVI
obilen pridelek

Lilongwe,	 18.	 septembra	 2009	 –	 Po	 štirih	 letih	
obilne	žetve	je	Malavi	pripravljen	izvoziti	80.000	ton	
koruze	v	Kenijo	in	Zimbabve,	deželi,	ki	imata	težave	s	
preskrbo	z	žitaricami.	Kot	pravi	poljedelski	minister,	
izvoz	ne	bo	prikrajšal	domačih	uporabnikov.	Letos	so	
v	 Malaviju	 pridelali	 3,700.000	 ton	 koruze,	 od	 česar	
je	za	 izvoz	določen	presežek	1,300.000	ton.	Povsem	
drugačen	je	položaj	v	Keniji,	kjer	sta	suša	in	pomanj-
kanje	prisilila	vlado,	da	je	poskrbela	za	nujno	pomoč	
za	kakih	10	milijonov	ljudi.	Tudi	Zimbabve,	ki	je	bil	dalj	
časa	gospodarsko	čisto	na	tleh,	je	sicer	v	letih	2008	in	
2009	pridelal	dvojno	količino	koruze,	vendar	še	vedno	
potrebuje	pomoč.	Agencija Misna.

protestantske	kristjane,	da	so	pristopili	k	veri,	 »ki	 je	
uvožena	 iz	 Združnih	 držav«	 in	 jo	 imajo	 za	 nevarno	
svojemu	političnemu	sistemu.	Proti	koncu	90.	let	so	
preganjanja	in	mučenja	kristjanov	šla	tako	daleč,	da	je	
Laos	prišel	“pod	opazovanje”	v	letnem	poročilu	o	ver-
ski	svobodi	v	svetu,	ki	ga	vsako	let	izdelajo	v	Združenih	
državah.	Biti	“pod	opazovanjem”	pomeni	hudo	kritiko	
vlade,	zaradi	katere	je	laoška	oblast	za	nekaj	časa	poka-
zala	več	strpnosti,	ker	se	je	bala	izgubiti	mednarodno	
pomoč,	ki	je	za	to	revno	državo	bistvena.	Zdaj	pa	se	
je	Laos	naslonil	na	sosednje	totalitarne	države,	pred-
vsem	 na	 Kitajsko,	 in	 je	 oblast	 spet	 začela	 preganjati	
kristjane.	Samo	 julija	2008	 je	več	kot	500	kristjanov	
doživelo	grožnje	in	nasilje,	da	bi	jih	prisilili	k	odpadu.	
Zapirali	so	jih,	preganjali	iz	vasi,	zaplenili	živino	(ki	je	
zelo	 važna	 za	 družinsko	 gospodarstvo),	 prepovedali	
šolanje	otrok,	odvzeli	osebne	dokumente	in	podobno.	
Agencija Asia News.
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Od leta 1953 smo »v Jugoslaviji govorili o socializmu 
in… so ns kot neodvisno socialistično državo priznavali tudi 
v svetu«

Zgornje besede, za katere niti ni bistveno, kdo jih je izrekel, 
nam odpirajo vrsto vprašanj, še globljih od tiste debate, ki se je 
razvnela ob njih, da v Jugoslaviji ni bilo komunizma, saj je bilo 
že poimenovanje države socialitsična, ne komunistična Jugo-
slavija. Ironija je, a se je ista država pred tem imenovala ljudska 
demokratična republika. Pa ni bila ne eno ne drugo.

Res je, a smo v Jugoslaviji govorili o socializmu, a če eno stvar 
drugače poimenuješ, potem še ni rečeno, da se tej spremeni 
vsebina. Vsi totalitarizmi so mojstri v izumljanju novih besed 
ali v novem poimenovanju starih vsebin. Kdo ne pozna vicev, 
kako je ustaška NDH “izumljala” nove hrvaške besede in jih 
komplicirala do onemoglosti? Tudi socialistična Jugoslavija je 
bila mojster v tem. Nismo imeli tovarn, ampak TOZD-e, ki so se 
združevali v SOZD-e, interese pa smo združevali v SIS-e… Tudi 
nam ni ukazoval Beograd, ampak smo imeli samo “demokratič-
ni centralizem”. Pa vas ne bom več utrujal s to samoupravno 
latovščino.

Če je bila plača slaba, tega nismo povedali tako, ampak 
smo rekli, da je osebni dohodek nizek, a zaradi tega nismo nič 
več zaslužili. Z novim poimenovanje se vsebina ni spremenila. 
In v tem je bistvo problema. Prikrivanje dejstev z novim poi-
menovanjem se je pri totalitarni oblasti začelo že ob samem 
rojstvu. Če trdimo, da ni bilo komunizma, ker smo pač imeli 
socializem, potem ni bilo tudi medvojnih in povojnih pobojev, saj 
smo imeli samo likvidacije narodnih izdajalev, po terminologiji 
drugih smo imeli samo “čiščenje terena”. Pa so kljub vsemu 
umirali nedolžni ljudje! Če sledimo tej logiki, potem italijanski 
fašisti niso zatirali Slovencev na Primorskem. Ne, oni so želeli 
samo civilizirati domorodce. Tudi nacisti niso pobijali Judov po 
koncentracijskih taboriščih. Šlo je samo za “dokončno rešitev 
židovskega vprašanja”. O iztrebljanju torej niti govora. Po isti 
logiki tudi Cerkve v komunistični Jugoslaviji niso preganjali. Šlo 
je samo za boj proti reakcionarnim silam. Lepo vidimo, kako 
sprevržena logika se skriva v totalitarnih sistemih, ki so bili 
zločinski, a so svoje početje tako lepo poimenovali, da bi jim 
ob takem poimenovanju človek samo še čestital za plemenite 
cilje! Kako je totalitarnim režimom lastno sprevračanje dejstev 

Miran Potrč

Verjeli ali ne, ta trditev ne prihaja od nekega pijanskega omizja v kaki beznici. Verjeli ali ne, ta trditev prihaja naravnost iz 
Državnega zbora Republike Slovenije, torej iz parlamenta. In sicer od njegovega podpredsednika Mirana Potrča po imenu. Od 
človeka, za katerega življenjepis pove, da je maja 1968 odšel v politiko in profesionalno deloval v Zvezi komunistov Slovenije ter 
v Zvezi sindikatov. Od leta 1968 do 1973 je bil sekretar Mestnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Maribor, od leta 1973 
do 1978 pa predsednik komisije in član Predsedstva Cntralnega Komiteja Zveze komunistov SKS. Od leta 1978 do 1980 je 
bil podpredsednik Zveze sindikatov Slovenije. V letih 1980-1982 je bil član predsedstva Zveze sindikatov Jugoslavije, od tega 
1980–1981 prvi predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije z enoletnim mandatom. Skratka zadrt komunist, ki mu pa zdaj njegova 
komunistična preteklost hodi nekam narobe. Narobe zato, ker je Evropski parlament aprila letos izdal resolucijo, v kateri je v isto 
vrsto postavil vse tri zločinske politične sisteme 20. stoletja: fašizem, nacizem in komunizem (podrobnosti so bile objavljene v 
letošnji julijski številki AM). In zdaj se trenutna slovenska vlada, v kateri so h koritu spet prišli komunisti, na mile viže prizadeva, da 
bi se svoje komunistične preteklosti oprala. In prav ta komunistični fosil, ki je že od leta 1968 dalje sedel na vodilnih komunističnih 
stolčkih, zdaj razlaga, da v Sloveniji tam v petdesetih letih komunizma sploh ni bilo. Kako ta stvar izgleda, je popisal Božo Rustja 
v septembrski številki Ognjišča.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

VIC STOLETJA:
V SLOVENIJI KOMUNIZMA NI BILO!

je	dr.	Ocvirka	in	ga	navdušil	za	pomoč.	V	tem	času	že	
tretjič	 za	 pol	 leta	 pomaga	 in	 navdušje	 fante	 na	 poti	
bogoslovnega	študija.	Življenje	na	otokih	je	skromno,	
ljudstvo	je	verno	in	odziv	za	študij	bogat.	Božja	pota	
nas	presenečajo	in	molitve	za	misijone	blagoslavljajo	
delo	v	misijonih.	Bogu	hvala!

V	mesecu	novembru	se	spominjamo	vseh,	ki	so	že	
odšli	po	 svoje	plačilo.	Dvanajst	 let	 je	odkar	 je	odšel	
g.	Karel	Wolbang.	Tudi	on	je	bil	misijonar	par	let	na	
Kitajskem	ter	odšel	z	drugimi	v	to	našo	deželo.	Takoj	

se	je	znašel	in	pričel	obiskovati	naše	naselbine	in	nas	
navduševal	za	pomoč	misijonarjem	na	 terenu,	ker	v	
tistem	času	domovina	ni	smela	pošiljati	pomoči.	Ohra-
nimo	ga	v	lepem	spominu	in	v	naših	molitvah.

Veliko	našiih	misijonarjev	je	že	v	večnosti.	Spom-
nimo	se	jih,	kot	tudi	onih,	ki	se	morda	bore	s	kakšno	
boleznijo	ali	pa	še	prenašajo	 težo	dneva	na	misijon-
skem	polju.	Naj	nas	vsak	dan	spremlja	morda	le	kratka	
molitev,	a	naj	pride	iz	veselega	srca	za	naše	misijonarje.	
Hvala	vam! Marica Lavriša
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Nedavno je ena najuglednješih mednarodnih inštitucij za 
ekonomske ocene razmer v posameznih državah objavila oceno 
o Sloveniji.

Kljub težkim gospodarskim razmeram ekonomska ocena ni 
slaba, domači ekonomisti je ne bi podpisali; zelo negativno pa 
so ocenili politične razmere. Napovedali so možnost bližnjega 
razpada vladajoče koalicije. Zanimivo je dejstvo, da so to mož-
nost domači politični analitiki skoraj enoglasno zavrnili.

Pri tem so na eni strani izhajali iz ustavnopravnih ovir, na 
drugi pa iz šibkosti opozicije, ki sama ne more sestaviti večinske 
vlade. Možna in verjetno najboljša bi bila velika koalicija: Pa-
hor-Janša. Res je, da se vladne stranke oziroma njihovi voditelji 
najbolje ne razumejo med seboj, toda njihova želja po vladanju 
je tolikšna, da pretehta vse razlike in celo sovraštvo.

Nobena skrivnost ni, da si zaradi izjemno težkih gospodar-
skih razmer noben politično razmišljajoč ne želi prevzeti v roke 
političnega krmila. Število nezaposlenih se bliža najtežjim 
razmeram po osamosvojitvi. Najhuje je v Prekmurju, kjer naj bi 

zaprla vrata Mura, ena največjih konfekcijskih tovarn v Evropi. 
Brez dela naj bi čez noč ostalo preko 3.000 delavcev. V veliki 
meri so to ženske, ki so zaradi nizke izobrazbe in tudi fizične iz-
trošenosti, o kateri pa nihče noče govoriti, skoraj nezaposljive. 
Stiska teh delavk in cele regije je tolikšna, da ljudje zapiranja 
nekaterih drugih tovarn skoraj ne opazijo. Vzrokov za propadanje 
te nekoč ugledne tovarne je več. Na prvem mestu gotovo kriza 
tovrstne dejavnosti v Evropi. Nenazadnje pa gre tudi za posledi-
ce nekdanje komunistične ekonomije, ki je gledala predvsem na 
zaposlenost prebivalstva, ne pa na ekonomsko prihodnost pano-
ge. Groteskno je bilo opazovati njihove nedavne demonstracije 
pred vladno palačo. Končali so jo z dvigovanjem pesti in petjem 
Internacionale. Kot da je edina rešitev v povratku komunizma. 
Demonstrantom se je pridružil tudi nekdanji predsednik Milan 
Kučan. Na prvi pogled je izrazil solidarnost s svojimi rojaki. Glede 
na dejstvo, da je v Sloveniji desetletja imel, v veliki meri pa ima 
še, v rokah škarje in platno, bi za okolje, iz katerega izhaja, lahko 
kaj storil. Na gospodarskem področju seveda. Mož je izjemen 

Tragedija komunistov (pa tudi več ali manj vseh politikov) je, da se iz zgodovine nič ne naučijo. Vse ideologije in z njimi države, 
ki so na njih temeljile, so propadle, od starih Sumercev in Egipčanov, pa do Sovjetske zveze in Jugoslavije. Komunisti so se sicer 
spretno priplazili spet na oblast v samostojni Sloveniji in so bili prepričani, da bo tako ostalo na vekomaj. Zdaj mineva leto dni, odkar 
so se z lopovskimi manipulacijami in lažmi spet povzpeli (komaj, komaj) na oblast, pa jim je račune krepko prekrižala svetovna 
gospodarska kriza. Nesposobnost sedanje vladne ekipe je vsak dan bolj jasna. Namesto da bi ukrepali za dvig gospodarstva, 
se izgubljajo v medsebojnih ribarijah. Edino, kar to koalicijo sploh še drži skupaj, je sovraštvo do Janše in strah pred njim, pa 
seveda sla po oblasti. Čedalje bolj imam občutek, da se ravnajo po načelu, ki ga je v začetku petdesetih let (ko naj bi komunizma 
v Sloveniji sploh ne bilo, ha, ha) javno izrazil velekomunist Boris Kidrič: »Čisto vseeno je, če od vsega naroda ostane samo 10.000 
Slovencev. Edino, kar je važno, je, da smo mi na oblasti.«

Na njihovo žalost je pa njihov vladni stolček na kaj trhlih nogah. Propad Šrotovega pivovarskega imperija, zapiranje prekmurske 
tovarne konfekcije Mure, stavka v Gorenju in še marsikaj podobnega, jasno kaže, da je nekaj hudo narobe. Prav dobro je to ocenil 
dr. Stane Granda v Naši luči pod naslovom “Vlada pred padcem?”.

Lahko bi sklenili s šalo, ki govori o spretni sovjetski manipu-
laciji z izrazoslovjem – končno so se tudi slovenski revolucionarji 
kalili tam – in govori, kako je sovjetski predsednik Brežnjev v 
teku tekmoval z ameriškim predsednikom Reaganom. Osta-
reli Brežnjev je seveda pritekel na cilj za Reaganom. Ko so ga 
sovjetski novinarji vprašali, kateri je bil, jim je odgovoril, da je 
zasedel odlično drugo mesto. Na vprašanje, kateri je bil Reagan, 
pa je odgovoril: »Predzadnji!«

Pa bom raje segel po veliko starejši modrosti. Namenoma 
je nisem vzel iz katoliške, niti ne iz krščanske tradicije, ampak 
iz stare kitajske zakladnice modrosti.

Kitajska zgodba govori o kraljeviču, ki je čakal na učitelja, 
da ga bo načul vladanja. In kaj ga je najprej naučil? Pravilne 
uporabe samostalnikov. Ob protestu, da to ni tako pomembno, 
je modri in izkušeni učitelj odgovoril: »Če samostalnik ni pravi, 
izjava ni prava. Če izjava ni prava, ji ne sledi dejanje. Če izjavam 
ne sledijo dejanja, ne cveti umetnost in nravnost. Če umetnost in 
nravnost ne cvetita, kazni ne pomagajo. Če kazni ne pomagajo, 
ljudje ne vedo, kaj je prav in se počutijo izgubljene. Zato, kralj, 
najprej skrbi za pravilno uporabo svojih besed in potem bodo 
besede ‘prevedene’ v prakso.« (Zgodbe s srcem, 36).

in kako se tega nikako ne moremo otresti, smo priče še v sodob-
ni Sloveniji. Ko se je pred meseci neki minister krepko zlagal, 
to ni bila laž, ampak je to poimenoval “napako”. Ironija je, da 
se je ena najbolj totalitarnih komunističnih držav – Vzhodna 
Nemčija imenovala Demokratična republika Nemčija. Pa je v 
njej vladala prava komunistična diktatura s strahovlado tajne 
službe. Lahko zaradi lepega imena oni trdijo, da pri njih ni bilo 
komunizma?

Ne želim, da bi bralci dobili vtis, da se grem nekakšnega 
nepotrebnega”arheologa”, ki “picajzlasto” brska po naši pretek-
losti, potem ko prinaša sedanje življenje toliko novih problemov 
in izzivov. Ne, želel sem pokazati, kako lahko s sprevržnim 
poimenovanjem “zakrivamo” zločine, ki so se zgodili v pretek-
losti. Polemika ob določeni izjavi nam govori, kako ne smemo 
nekritično prevzemati izrazoslovja diktatorskih sistemov, ki 
so si izmišljali lepo zveneče besede, da bi z njimi prikrili svoje 
zločine ali pa vsaj svojo nedemokratičnost. Zato bi bilo prav, da 
bi razkrinkali tudi druga poimenovanja totalitarne oblasti in jih 
zavrgli. Čas je, da se znebimo revolucionarnega besedanjaka 
in začnemo uporabljati besede, ki so v veljavi v demokratičnem 
svetu. Veliko nesporazumom se bomo s tem izognili.
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Imenovanje Aleša Guliča za direktorja vladnega urada za verske skupnosti je kardinal Rode v svojem pogovoru za Družino št. 
38 komentiral takole: »Take provokacije si niti partija ni dovolila in si je ne bi dovolila. To imenovanje je neodgovorno.« In na 
vprašanje, če to imenovanje odmeva tudi v Vatikanu, je najprej premolknil, potem pa rekel: »’Ç’a ira loin,’ pravijo Francozi: To gre 
daleč. Ne vem, če se v slovenski vladi tega zavedajo.« Signal: predsednika Pahorja je v Vatikanu sprejel državni tajnik, ne papež.

Poleti napad predsednika republika Türka na nuncija zaradi njegove pridige v Kočevskem rogu, zdaj to imenovanje: vodilni 
slovenski politiki so jasno pokazali, da jim ni ne za državo, ne za ljudi, da si le nabašejo žepe in pokradejo, kar se še pokrasti da. 
Za seboj bodo pustili ekonomske in politične razvaline. Upajmo, da bodo pod njimi obležali tudi oni sami – za vse večne čase.

Koliko spoštovanja ima vlada Boruta Pohorja do državljanov 
katoliške in tudi drugih (krščanskih) veroizpovedi, je jasno 
pokazalo nedavno imenovanje deklariranega ateista, ki se 
povrhu vsega rad oblači v majico z napisom Satan’s Brothers 
(po naše Satanovi bratje), Aleša Guliča na mesto direktorja 
vladnega urada za verske skupnosti. Nadutost te izbire že sama 
po sebi kaže,da vlada ne čuti nikakršne potrebe po tem, da bi 
bili ti odnosi urejeni s posluhom in naklonjenostjo do vernih 
sodržavljanov, saj prepušča skrb za to ‘drugorazredno’ področje 
človeku brez posluha za presežno, ki ne zna oziroma niti ne 
poskuša prikriti svojega vzvišenega pogleda na verujoče, še 
posebej na tiste, ki pripadajo večjim verskim skupnostim.

Lahko potemtakem od njega res pričakujemo, da bo po-
skrbel za večjo enakopravnost med pripadniki različnih ver, 
kot rad napoveduje? Četudi bi bil odgovor pritrdilen, si upam 
trditi, da bo v vsebinskem pogledu to enakopravnost, kakršno 
bi lahko pričakovali, ko bi v želji po bolj enakomerni zastopa-
nosti glasbenih zvrsti na kakem radijskem programu na mesto 
glasbenega urednika postavili človeka, čigar najpomembneješa 
referenca bi bila popolno pomanjkanje posluha in ki bi se za 
nameček s tem celo hvalil.

Verniki pa niso edini segment civilne družbe, do katerega 
ima sedanja vlada selektiven odnos. Dokaz za to je osnutek 
zakona o RTV, ki ga je poleti pripravilo ministrstvo za kulturo pod 
taktirko Majde Širca. V njem je predvidena tudi spremenjena 
sestava programskega sveta javne RTV, ki naj bi po novem štel 
petnajst članov, od katerih bi jih na predlog različnih segmentov 
civilne družbe deset imenoval predsednik države. Doslej je svet 
štel petindvajset članov, od katerih jih je državni zbor z večino 
poslancev na predlog civilne družbe imenoval šestnajst. 

Osnutek utemeljuje prenos pristojnosti pri imenovanju z 
državnega zbora na predsednika države z izjemno moralno 
avtoriteto in domnevno politično nevtralnostjo zadnjega. Kako 
se ta domnevna nevtralnost potrjuje v praksi, smo se imeli doslej 
že večkrat priložnost prepričati. Posebno sijajno se je bleščeča 
nevtralnost predsednika Danila Türka izkazala ob odkritju umor-
jenih v Hudi Jami, ki ga je opredelil za drugorazredno temo. Če 
bo predlagano določilo v resnici obveljalo, se nam ni bati, da 
v svetu RTV ne bi bila zastopana samo in edino prvorazredna 
civilna družba. Skrb za drugorazredno pa bi bila prepuščena 
raznim guličem in njegovim ‘bratom’.

V isto kategorijo imenovanj zgolj po politični liniji, ne glede na sposobnosti in primernost, spada tudi imenovanje direktorja 
vladnega urada za verske skupnosti. Vzporedno s tem je tudi vprašanje programskega sveta državne RTV. Oboje je dobro ocenila 
Zlata Krašovec v 38. številki letošnje Družine pod naslovom “Brez posluha”.

političen talent, vendar ni nikoli imel posluha za gospodarsko 
problematiko. Njegov predmet zanimanja je bila zgolj oblast. V 
tem pogledu je najčistejši dedič nekdanjih družbenopolitičnih 
razmer in komunizma nasploh. Če je po naključju kakšen dobro-
nameren poslovnež, ki razpolaga s kapitalom, gledal posnetke 
teh demonstracij s komunistično ikonografijo, bo gotovo trikrat 
premislil, predno se bo odločal za investiije v tej nesrečni pokra-
jini sicer izjemno dobrih in delavnih ljudi. Z ljudmi, ki vidijo zgolj 
enobarvno preteklost, ni mogoče graditi prihodnosti.

Kot vse kaže, se je zrušil tudi imperij Boška Šrota. Mož je 
sodil v Kučanov krog, vendar je nehal biti poslušen. Podse je 
spravil ne le vso pivovarsko industrijo, ampak še vrsto drugih 
dejavnosti. Celo dva najuglednejša časopisa. Čeprav sta morala 
podpirati pred volitvami sedanjo koalicijo, si je ni pridobil. Mož 
je praktično propadel na celem nivoju, a ni obubožal. Največ mu 
je škodila težka gospodarska situacija. Hotel je postati popoln 
lastnik in se je zato prekomerno zadolžil. Državne banke mu niso 
hotele podaljšati kreditov in prodajajo zastavljeno premoženje. 
Ker je pred tem nekaj koketiral s prejšnjo vlado, dejansko jo je 
izrabil, nato pa izdal, ga je ta korak spravil v tolikšno nemilost pri 

sedanjih tovariših, da mu niso pirpravljeni odpustiti. Izdajalcev 
nihče ne mara in mož je ostal sam.

Gornje pisanje je daleč od naslajanja nad težavami sedanje 
leve vlade. Razmere so preresne in ljudje bodo trpeli. Ljudje z 
roba in pod njim tonejo vse nižje. Ne glede na svojo politično 
nerazgledanost niso krivi za obstoječe razmere. Slovenija 
gospodarsko drsi v razmere pred nekaj leti. Napredek zadnjih 
let je izničen. V konkretnih razmerah se človek sprašuje, kje 
so “naši” gospodarstveniki. Gotovo jih vladajoča koalicija ne 
bi pripustila k vladi. Toda gre za ljudi, gre za državo Slovenijo! 
Morali bi se oglašati vsaj v časopisih in opozarjati nanapake v 
preteklosti in sedanjosti. Ne mislimo ideološke, ampak gospo-
darske. Tako pa vlečejo največjo korist zaradi obstoječih razmer 
nekdanji komunisti. Kažejo na svojo “uspešno” preteklost, ko 
so vsi imeli delo. Ljudje jim verjamejo, ker jim nihče ne ponudi 
drugačnega odgovora. Čeprav zasebno vedo, da plačujejo ravno 
za njihove grehe.

Ob naslednjih volitvah se bomo znova čudili volilnim izidom. 
Krivce bomo iskali vsepovsod, le pri sebi ne. Napuh je pogled 
kratkovidneža v prihodnost.
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Janko	Mlakar	(1874	–	1953)

SPOMINI

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,	kar	bi	bil	oče	moral	
vedeti.	Ker	pa	ni	vedel,	sva	se	osmešila.	Ravnatelj	naju	
je	strogo	premeril	od	nog	do	glave,	vprašal	očeta	po	
poklicu	 in	 odločil,	 da	 ni	 več	 prostora,	 seveda	 samo	
zame,	 kar	 pa	 je	 zamolčal.	 Oče	 se	 je	 jezil,	 jaz	 pa	 ne.	
Počutil	sem	se	namreč	dosti	bolje	med	“barabicami”	
kakor	 med	 “gosposkimi”.	 No,	 in	 barabic	 je	 bilo	 na	
Grabnu,	 kamor	 me	 je	 oče	 potem	 vpisal,	 dosti.	 Sem	
so	 bili	 namreč	 všolani	 otroci	 iz	 Trnovega,	 Žabjeka,	
Kurje	vasi	in	z	Glinc.	Iz	mesta	jih	je	le	malo	hodilo	na	
Graben.	“Gosposke”	otroke	je	prevzela	vadnica,	manj	
gosposke	pa	šenklavška	šola.	Na	Graben	smo	morali	
torej	le	“gmen”	otroci,	kar	jih	je	stanovalo	od	magistrata	
v	smeri	proti	Sv.	Jakobu.

Takrat	 so	 bili	 v	 Ljubljani	 stanovi	 strogo	 ločeni.	
Najimenitnejši	 so	 bili	 “ofcerji”	 (oficirji),	 za	 njimi	 so	
prišli	 “pejomterji”	(der Beamter	=	uradnik),	nato	so	
bili	“štacnarji”	(trgovci),	pa	samo	tisti,	ki	so	imeli	svoje	
hiše.	Vsi	drugi	pa	so	bili	“gmen”	ljudje,	zlasti	obrtni-
ki	 in	 “ajzenponerji”	 (der Eisenbahner	=	 železničar).	
Posamezni	stanovi	niso	med	seboj	občevali,	prav	tako	
tudi	ne	mi	otroci,	razen	kadar	smo	se	zmerjali,	kar	se	
je	 “Pohtibulo”	 (Tivoli)	 večkrat	 dogajalo.	 Oficirskim	
smo	 nagajali,	 da	 hodijo	 njih	 očetje	 v	 Kazino	 vodo	
pit,	 ker	 nimajo	 za	 vino,	 uradniške	 smo	 nažigali	 z	
“lačenbergerji”,	oboje	skupaj	pa	zmerjali	z	nemčurji.

V	 prvem	 razredu	 na	 Grabnu	 sem	 se	 prav	 dobro	
počuti.	Učil	nas	je	neki	Pavlin,	ki	je	že	davno	umrl.	Mož	
nas	je	takoj	odvadil	vsega	nepotrebnega	vpraševanje,	
s	kakršnim	otroci	našega	časa	večkrat	preskušajo	uči-
teljevo	potrpežljivost.	Nekoč	sem	prepisal	na	tablico	
pet	črk,	katere	je	bil	učitelj	kot	vzorec	napisal	na	šolsko	
tablo.	Nato	pa	dvignem	roko:	»Slišja,	prosim,	ali	naj	še	
enkrat	prepišem?«	Učitelj	mi	je	odgovoril	z	zaušnico	
in	s	pripombo,	naj	nikar	tako	neumno	ne	sprašujem.	
Razumel	sem	ga	takoj	in	toliko	časa	pisal,	da	sem	vso	
tablico	počečkal.	Vprašal	pa	nisem	kaj	takega	potem	
nikdar	več,	ne	Pavlina	ne	koga	drugega.

Nazornega	nauka	nismo	 imelu,	pa	ga	 tudi	nismo	
potrebovali.	 Nam	 ni	 bilo	 treba	 nagačenim	 mačkam	
tipati	zob	in	krempljev,	kajti	v	boju	z	živimi	smo	dosti-
krat	odnesli	manjše	in	večje	praske.	Ves	čas	učenja	se	
je	porabil	za	verouk,	za	slovensko	in	nemško	branje,	
za	pisanje	in	računstvo.	Zato	smo	pa	tisti,	ki	smo	bili	

ob	koncu	leta	“sposobni	za	bližnji	višji	razred”,	znali	
gladko	brati	in	pisati,	slovensko	in	nemško,	in	do	dvaj-
set	računati.

Dan	spričeval	se	nam	je	zdel	kaj	slovesen.	V	vsak	
razred	 je	prišel	vodja	Belar,	naj	primerno	nagovoril,	
in	 prebral	 nato	 iz	 “zlatih	 bukev”	 imena	 odličnjakov.	
Ti	so	prišli	pred	klopi	in	so	bili	še	posebej	pohvaljeni.	
V	 prvem	 razredu	 sem	 bil	 tudi	 jaz	 med	 njimi.	 To	 pa	
je	bilo	tudi	prvikrat	 in	zadnjikrat,	da	sem	zašel	med	
odličnjake.

Pezdir
Že	v	prvem	razredu	sem	veljal	za	pretepača.	S	tem	se	

mi	je	pa	godila	velika	krivica.	Začel	nisem	skoraj	nikdar	
jaz,	zlasti	če	je	bil	nasprotnik	močnejši	od	mene.	Res	pa	
je,	da	sem	za	eno	vrnil	dve,	naj	je	bila	že	klofuta	ali	brca.	
Tega	pa	nisem	delal	 iz	maščevalnosti,	marveč	zaradi	
poštenosti,	da	nisem	ostajal	nasprotniku	kaj	dolžan.

Moja	pot	v	šolo	in	iz	šole	je	bila	skoraj	vedno	bojna	
pot.	Zato	sem	malokaterikrat	prišel	cel	domov.	Za	lase,	
ki	mi	jih	je	kdo	izpulil,	za	praske	in	bunke,	ki	sem	jih	
odnesel	s	teh	slavnih	mejdanov	(mejdan	=	iz	turškega:	
bojno	polje),	mi	ni	bilo	žal,	pač	pa	mi	je	bilo	hudo,	če	
sem	raztrgal	obleko.	Mati	jo	je	sicer	vselej	zašila,	toda	
prej	jo	je	še	s	palico	temeljito	razprašila.	Pri	tem	se	ji	je	
pa	tako	mudilo,	da	se	nisem	nikdar	utegnil	sleči	in	je	
mahala	s	palico	po	obleki,	ko	sem	jo	imel	še	na	sebi.

Zaradi	 brc	 in	 klofut	 na	 cesti	 me	 doma	 nihče	 ni	
miloval	in	naj	sem	jih	prejel	še	tako	po	nedolžnem.	V	
tem	sem	bil	popolnoma	osamel.	Ta	osamelost	mi	 je	
pri	neki	priliki,	ki	je	v	zvezi	z	naslovom	tega	poglavja,	
zelo	hudo	dela.

Kakor	sem	omenil,	sem	bil	v	prvem	razredu	jako	
priden.	 Nisem	 se	 učil	 brati	 samo	 v	 šoli	 in	 doma,	
marveč	tudi	po	ulicah.	Iz	šole	grede	sem	bral	na	primer	
vse	 napise,	 to	 pa	 glasno,	 kakor	 nam	 je	 naš	 “slišja”	
priporočal.

Neko	dopoldne	grem	iz	šole	ne	po	Bregu,	ampak	
“Za	 vodó”	 mimo	 Stare	 krame.	 Tu	 se	 ustavim	 najprej	
pri	starih	puškah	in	vprašam	prodajalca,	koliko	stane	
“ena	taka	flinta”.

»Smrkavec,	palico	si	odreži,	pa	boš	imel	flinto.«	Za	
ta	prijazni	odgovor	sem	pokazal	trgovcu	jezik,	četudi	
so	 me	 doma	 učili,	 da	 se	 sme	 jezik	 pokazati	 samo	
zdravniku.	Po	stari	navadi	vseh	šibkih	in	zatiranih	sem	
možu,	seveda	iz	primerne	daljave,	tudi	izjavil,	da	je	v	
mojih	očeh	baraba.	Po	mojem	mnenju	je	bila	ta	izjava	
popolnoma	umestna,	ne	pa	tako	po	puškarjevem,	ki	
mi	je	pomagal,	da	sem	prišel	kaj	hitro	do	stopnic	na	
Čevljarski	most;	takrat	smo	mu	rekli	“šuštarski”.	Nad	
stopnicami	na	zidu	je	visela	tabla	z	napisom:	“I.	Pez-
dir,	čevljar”.	Jaz	sem	to	priliko	takoj	porabil	za	vajo	v	
branju.



Stopal	sem	počasi	po	stopnicah	in	bral:	P-e-e-e-z-d-i-
i-i-r.	Do	“čevljarja”	pa	nisem	prišel.	Komaj	sem	prebral	
“Pezdirja”,	je	bil	že	mojster	zunaj.

»Čakaj,	jaz	ti	pokažem	Pezdirja,«	je	zakričal	nad	ma-
no,	me	zgrabil	za	pas	in	začel	kneftrati.	To	pretepanje	
pa	je	bilo	čisto	brez	potrebe.	Prav	prejšnje	popoldne	
mi	je	namreč	mati	hlače	temeljito	izprašila,	ker	sem	bil	
prinesel	domov	desni	rokav	v	žepu	namesto	na	roki.

Kadar	sem	jih	kje	dobil,	sem	jih	doma	navadno	zata-
jil,	če	sem	le	mogel.	Kajti	prvi	izdaji,	zlasti	če	jo	je	izdala	
šola,	je	redno	sledila	druga	pomnožena	domača	izdaja.	
To	pot	sem	bil	pa	tako	prepričan	o	vnebovpijoči	krivici,	
ki	se	mi	je	bila	zgodila,	da	sem	glasno	pritulil	domov.	
Toda	doma	niso	imeli	nikdar	smisla	za	moje	gorje.

Mati	me	je	takoj	ogledala,	če	so	vsi	rokavi	in	hlačnice	
celi	 in	 na	 svojem	 mestu,	 potem	 je	 pa	 rekla	 (nekam	
zadovoljno,	ker	nisem	prišel	domov	raztrgan):	»Drugič	
pa	pusti	Pezdirja	v	miru.«

S	tem	je	bila	zanjo	stvar	končana.	Zame	pa	ne.	Ker	
nisem	našel	pri	starših	razumevanja,	sem	potožil	svojo	
bol	hišnikovemu	Korlu,	ki	je	hodil	že	v	peti	razred.	Korl	
me	je	bolje	razumel.	Kako,	je	skusil	Pezdir	takoj	istega	
dne	popoldne,	ko	se	je	na	Grabnu	končala	šola.

Mojster	Pezdir	si	je	pravkar	pritrdil	s	kneftro	čevelj	
na	kolena,	ko	se	oglasi	na	sotpnicah:	P-e-e-e-z-d-i-i-i-r!	
Planil	je	iz	delavnice	kakor	prileti	dandanes	čokolada	
iz	avtomata;	takrat	jih	še	nismo	poznali.	Vkljub	temu	
je	prišel	prepozno.	Korl	je	že	stal	na	vrhnji	stopnici	in	
mu	kazal	osle.	Ker	so	nekatere	barabice	iz	V.	razreda	
naredile	celo	velik	ovinek	na	potu	iz	šole,	da	so	dražile	
čevljarja,	je	Pezdir	tisto	popoldne	še	večkrat	planil	iz	
delavnice,	seveda	vselej	zaman.

Fantek	pa,	ki	ga	 je	mojster	Pezdir	dopoldne	tako	
po	nedolžnem	in	neusmiljeno	pretepel,	 je	z	velikim	
veseljem	opazoval	z	mostu	to	zabavno	igro.	Slednjič	
je	tudi	on	posegel	vmes.	Zakričal	je	s	svojega	varnega	
mesta	na	vse	glas:	»Pezdir,	Pezdir,	stokrat	Pezdir,«	nato	
pa	stekel	Pod	Trančo.	Ustavil	se	je	šele	v	prostorni	veži	
hiše	št.	10	na	Mestnem	trgu.	V	dvoriščnem	delu	te	hiše	
so	namreč	stanovali	njegovi	starši.	Da	bi	bil	tudi	on	tu	

stanoval,	bi	 si	 skoraj	ne	upal	 trditi.	Hodil	 je	namreč	
domov	samo	spat	in	jest.	Ves	ostali	čas	je	prebil	v	šoli	
in	“Za	vodó”.

“Cvajtar”
»Molči,	cvajtar!«
Kolikokrat	sem	pač	slišal	po	četrtem	letu	svojega	

učenja	na	Grabnu	te	besede!	Vselej,	kadar	sem	se	hotel	
doma	udeležiti	pogovora,	so	mi	priletele	v	obraz	in	mi	
zamašile	zgovorna	usta.

Takrat	smo	imeli	še	lokacijo.	V	“perijohah”	(letno	
poročilo)	 niso	 bili	 dijaki	 tiskani	 v	 abecednem	 redu	
imen,	marveč	po		uspehu.	Odličnjake	(vorcugarje)	so	
tiskali	naprej	in	z	debelim	tiskom,	nato	so	sledili	tisti,	
ki	so	“samo	zdelali”	(prvi	red)	v	navadnem	tisku,	padle	
so	pa	označili	prav	primerno	z	ležečimi	črkami.	Ti	so	
se	 še	 posebej	 delili	 v	 “cvajte”	 (drugi	 red)	 in	 “drite”	
(tretji	red).

Po	letnih	poročilih	so	ljudje	radi	segali,	celo	tisti,	
ki	niso	imeli	otrok	v	šolah.	Bili	so	namreč	radovedni,	
kako	so	zdelali	otroci	znancev	in	prijateljev,	da	so	jim	
potem	lahko	–	zlasti	v	primeru	neuspeha	–	primerno	
privoščili.

Največ	 neslanih,	 pa	 tudi	 zlobnih	 opazk	 je	 moral	
preslišati	zadnji	v	razredu,	ker	je	bil	kot	zadnji	tiskan.	
Kratkovidni	ljudje	pač	niso	pomislili,	da	se	mora	pov-
sod,	kjer	jih	je	več,	eden	za	druge	žrtvovati	in	biti	zadnji.	
Delali	so	se	pa	norca	tudi	iz	tistega,	ki	je	prvi	red	še	“pri	
fraku”	ujel,	in	iz	prvega	“cvajtarja”,	ki	je	med	tovariši,	
kakor	so	hudobno	govorili,	nosil	“fano”.

Z	 lokacijo	 so	 bili	 torej	 dobri	 dijaki	 javno	 od-
likovani,	 slabi	 pa	 grajani.	 Odpravili	 so	 to	 razvrstitev	
v	šolskem	letu	1885/86,	 in	sicer	–	vsaj	 tako	so	trdili	
–	iz	pedagoških	ozirov.	Seveda	so	bili	ti	oziri	v	resnici	
popolnoma	drugačni.	Pomisleki	glede	lokacije	so	se	
začeli	v	naučnem	ministrstvu	upoštevati	šele	takrat,	ko	
so	bili	izročeni	posmehu	ljudi	tudi	nekateri	nadobudni	
potomci	imenitnejših	dunajskih	rodbin.

Da	 sem	 v	 četrtem	 razredu	 tudi	 jaz	 prišel	 med	
“cvajtarje”,	nisem	bil	popolnoma	sam	kriv.	K	temu	mi	
je	veliko	pomagala	bolezen,	ki	me	je	v	tretjem	razredu	
skoraj	za	šest	mesecev	položila	na	postelj.

Ko	sem	se	nekega	jutra	v	postu	umival,	sem	padel	
mahoma	na	tla,	kakor	bi	mi	bil	kdo	izpodnesel	noge.	
Hotel	sem	vstati,	pa	nisem	mogel.	Spravil	sem	se	kvišku	
šele	potem,	ko	sem	se	bil	dobro	oprl	na	stol.	Dopoldne	
sem	šel	v	šolo	brez	težkoč.	Popoldne	je	bilo	pa	že	vse	
drugače.	Zgubil	sem	moč	v	kolenih	 in	nisem	mogel	
hoditi	po	stopnicah.

Ko	so	otroci,	ki	so	se	gnetli	v	prvo	nadstropje,	videli,	
da	ne	morem	naprej,	je	seglo	vse	polno	rok	po	meni.	
Vlekli	so	me	kakor	v	triumfu	gor	po	stopnicah	in	se	
trgali	za	čast,	kdo	mi	bo	pomagal.

»Pustite	ga,	 ta	 je	 iz	našega	 razreda,«	 so	vpili	moji	
sošolci	 nad	 otroci	 iz	 drugih	 razredov	 ter	 me	 trgali	
mladim	Samaritanom	iz	rok,	»kadar	kdo	iz	vašega	ne	
bo	mogel	hoditi,	ga	boste	pa	vi	vodili.«

V	tem	boju	za	dobro	delo	sem	seveda	trpel	največ	
jaz.	Zdelo	se	mi	je	pa	kaj	dobro,	ko	sem	videl,	da	sem	
postal	tako	važna	oseba	in	da	se	je	zame	vse	trgalo.

Šuštarski (Čevljarski) most



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

PISMA – DAROVI

NAŠI RAJNI:
JANVID J. STAUT,	Greenwood,	WI
IVANA HIRSCHEGGER,	Cleveland,	OH

ZA SVETE MAŠE: $70:	J.	Plecnik,	D.	Senk;	$40:	I.	Antolin;	$28:	
R.	Novak-Leger;	$10:	J.	Gombac.

ZA CERKEV: $100:	J.	Plecnik;	$50:	J.	Kaluza;	$10:	R.	Pintar,	D.	
Senk,	R.	Staric.

ZA SAMOSTAN:	$200:	B.	Magajne;	$10:	D.	Senk.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30:	SWU	#2.
ZA LUČKE: $6:	J.	Plecnik;	$2:	R.	Novak-Leger.
ZA MISIJONE: $200:	J.	Plecnik;	$40:	L.	Zupancic;	$10:	D.	Senk,	

R.	Novak-Leger.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	R.	Staric,	I.	Manfreda.
DAR LISTU AM: $1,000:	Holy	Cross	Society;	$500:	A.	&	D.	Rus,	

M.	&	A.	Hozjan;	$170:	Z.	Likozar;	$120:	Rev.	A.	Adamich;	$100:	dr.	
L.	Lazar;	$50:	J.	Kacin,	M/M	J.	Rus,	M.	Taychman;	$40:	S.	Vlasic;	$30:	
F.	Markosek,	M.	Kelenc-Hrebic;	$25:	J.	Bizjak,	M/M	W.	Gorjance,	E.	
Steere,	C.	&	M.	Pritchard,	A.	Kaluza;	$23:	J.	Kobetich;	$20:	M.	Mavec,	

F.	Toplak,	J.	Kacin	Lavoie,	A.	Lenassi;	$10.	B.	Rozman,	R.	Pintar,	J.	
Gorican,	R.	Duh,	M.	Skalar;	$5:	R.	Staric,	NN,	B.	Cemas.

V	spomin	p.	Vendelina	$20:	J.	Gombac.
V	spomin	Staneta	Simrayha	$100:	M.	Simrayh.

BOG POVRNI

NAŠIM DOBROTNIKOM!

Prišlo je anonimno pismo iz kanadskega Edmontona. Po pisavi sodeč je bilo podobno pismo poslano že 
v preteklosti. Naj ponovim, kar sem napisal že takrat: pisma, na katera se pisec noče ali si ne upa podpisati, 
imajo samo eno pot: v koš. Tako se je zgodilo s tem, ki je prišlo 24. avgusta, tako se bo tudi vnaprej zgodilo z 
vsakim anonimnim pismom.
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