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KOLEDAR
UREDNIK VAM – P. Bernardin Sušnik
SKRAJŠANI ANGELSKI SPEV – Reinhold Stecher
KJERKOLI SMO NOCOJ – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
BRALI SMO… – razni viri
ODKOD MIKLAVŽEVI PARKELJNI – Niko Kuret
sveta zgodovina: GRŠKA MESTA – Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL TVEGANJA – P. Anzelm Grün
sveti Pavel: OPRAVIČENJE PO VERI IN LJUBEZNI – Benedikt XVI.
NAJLEPŠE BOŽIČNO DARILO
SIJAJ JASLIC – Egon Kapellari
SVETA DRUŽINA – Andrea Gemma
naša kultura: TOMO ZUPAN – Silvester Čuk
islam: ŠIRJENJE ISLAMA – MEČ, BESEDA IN RODNOST –
  
      Drago K. Ocvirk
UKINJENA 104-LETNA SLOVENSKA ŽUPNIJA V ZDA
MILIJARDA LAČNIH UST
misijoni: O JAPONŠČINI, KI JE V SLOVARJU NU – P. Vladimir Kos
              KITAJSKA, GVATEMALA, AFRIKA, SEVERNA KOREJA –
STA, Misna, L’Osservatore Romano
              FILIPINI – Misna
MISIJONSKI POMENKI – Marica Lavriša
“za narodov blagor”: POLITIČNI MOZAIK – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: SAJ NI RES! ... PA JE!
stran platnic: DAROVI
stran platnic: RAJNI

Podkoren je naselje s približno 2.700 prebivalci v občini Kranjska gora, kake tri kilometre v smeri proti
Ratečam, kjer je slovensko-avstrijsko-italijanska tromeja. Iz Podkorena je tudi najkrajša pot preko Korenskega
sedla (Wurzen Pass) na Koroško. Cerkev sv. Andreja (na naslovni sliki) je podružnica župnije Kranjska gora.
Prvotno je bila zidana v gotskem slogu (kot tudi mnogo vaških hiš), pozneje pa prezidana v baročno zgradbo. V
bližini Podkorena je tudi zaščiteno območje Zelenci, kjer je izvir Save Dolinke. Podkoren se ponaša tudi s hišo,
na kateri spominska plošča naznanja, da je v njej večkrat stanoval angleški naravoslovec Humphry Davy, ki je
raziskoval alpsko pogorje.
December sicer s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta,
k smo ga začeli s prvo adventno nedeljo, ki je bila letos 29. novembra. Pred božičem ji sledijo še tri adventne
nedelje (6., 13. in 20. decembra). Zadnja nedelja v decembru je posvečena Sveti Družini (27.). Decembra praznujemo tudi enega največjih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje (8.), ki je zapovedan praznik. Resnico
o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil papež Pij IX. leta 1854, neke vrste potrdilo pa je doživela
leta 1858, ko se je Marija ob prikazovanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno Spočetje«.
Brezmadežno spočetje se nanaša na spočetje Marije, ki je bila spočeta po naravni poti, vendar obvarovana
izvirnega greha. Tega ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje Svetega
Duha. Še nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter
cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati
Božja (10.); redovna ustanoviteljica Ivana Frančiška Chantal (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni
učitelj Janez od Križa (14.); apostol Evrope v času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj
Peter Kanizij (21.); duhovnik Janez Kancij (23.); prva starša Adam in Eva (24.); zapovedani praznik Gospodovega
rojstva – božič (25.); prvi mučenec diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Janez (27.); Nedolžni otročiči (28.),
na katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester
I. (31.), ki zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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Kot vse kaže, spet uspešno zaključujemo letnik
našega mesečnika Ave Maria. V novem letu zaenkrat
ne načrtujemo kakih posebnih sprememb glede iz
DECEMBER – GRUDEN
hajanja, vsebine in naročnine, obljubiti pa ni mogoče
prav nič, saj nikoli ne veš, kaj ti bo naslednji dan za
T Eligij, šk.; Edmund Campion, muč.;
godla kriza v katero je zabredel ves svet po zaslugi
S Herta, dev.; Janez Ruysbroek, red.;
požrešnih bankirjev in multinacionalk, ki vedno nižji
Č PRVI PETEK; Frančišek Ksaver, red.;
življenjski standard povprečnega človeka brezvestno
P PRVA SOBOTA; Barbara, dev., muč.;
izkoriščajo za nadaljnje bogatenje. Človek se samo
S Saba, op.; Gerald iz Brage, šk.;
sprašuje, kdaj bo ljudskim množicam vsega dovolj in
N 2. ADVENTNA NEDELJA; Nikolaj (Miklavž), šk.; bodo vzele usodo v svoje roke, kar bo seveda pomeP Ambrož, šk., c. uč.; Jožefa Rosello, red. ust.;
nilo krvav obračun z vsemi, ki so za sedanje stanje
T MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
krivi, zraven bo pa prizadetih tudi mnogo, ki niso nič
S Valerija, muč.; Peter, Fourier, red.; Abel, očak.;
krivi, kot se to dogaja v vsaki revoluciji. Se pa človeku
Č Melkijad, pap., muč.; Loretska Mati božja;
ob opazovanju vsega tega porodi spoznanje, da se
P Damaz I., pap.; Sabin, šk.; Barsaba. muč.;
človeštvo od evangeljskih načel vedno bolj oddaljuje,
S Ivana Frančiška Chantal, red. ust.; Amalija, muč.; namesto da bi se jim približevalo. Človeštvo se pač
igra z etičnimi in moralnimi načeli, zatiska si pa oči
N 3. ADVENTNA NEDELJA; Lucija, dev., muč.;
pred dejstvom, da bo prej ali slej o tem izstavljen tudi
P Janez od Križa, red., c. uč.; Nikolaj Faktor, red.;
račun, ki ga bo treba plačati.
T Kristina, dev.; Marija di Rosa, red. ust.;
Ves mesec november smo opravljali vsak dan sveS Adelhajda, cesarica.; Albina, dev., muč.;
to mašo za tiste, ki ste nam jih priporočili v spomin
Č Lazar iz Betanije; Olimpija, red. ust.;
na dopisih, ki ste jih prejeli v začetku oktobra. Vsako
P Modest Jeruzalemski, red.; Vunibald, duh.;
leto pa opažam, da odgovori prihajajo še ves mesec
S Urban V., pap.; Favsta, spok.; Tea, muč.;
november, čeprav so bili dopisi poslani pravočasno.
N 4. ADVENTNA NEDELJA; Dominik Siloški, op.;
Tisti, ki z odgovori zamujajo, ne pomislijo, da so
P Peter Kanizij, red., c. uč.; Severin, šk.;
njihovi rajni prikrajšani za vse njihove zamujene
T Demetrij (Mitja), muč.;
molitvene dneve. Pa zgleda, da vse opominjanje nič
S Janez Kancij (Kentski), duh.; Viktorija, dev., muč.;
ne zaleže in bo zanikrnost še naprej spremljevalka
Č SVETI VEČER; Adam in Eva; Hermina, dev.;
takih in podobnih dejavnosti.
P GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
Kot ste verjetno seznanjeni, je v Sloveniji stanje
S Štefan, prvi diakon, prvi mučenec; Zosim, pap.;
vedno slabše. Vlada je popolnoma nesposobna, se pa
N NEDELJA SVETE DRUŽINE; Janez Evangelist, ap.; seveda drži na oblasti z zobmi in kremplji, ker je še
nekaj imetja, ki se ga da “privatizirati” (beri: pokra
P Nedolžni otroci; Antonij Lerinski, red.;
sti). Podpira jo samo še 30% ljudi. Me prav zanima,
T Tomaž Becket, šk., muč.; David, kralj.;
če bo sedanja opozicija pri naslednjih volitvah čez tri
S Rajner, šk.; Egvin, šk.; Liberij, šk.;
leta sploh še pri volji prevzeti gospodarsko razvalino,
Č Silvester I., pap.; Katarina Labouré, dev.;
ki jo je iz Slovenije naredila sedanja vlada.
Rojstnega dneva in godu v decembru ne praznuje
Če ta mesec grmi,
nobeden
od naših sobratov v Ameriki.
prihodnje leto viharje rodi.
Naši sobratje, ki so umrli decembra: P. Gabriel
Kakršen advent
Estok (4. dec. 1964); P. Rihard Rogan (6. dec. 1994);
– tak post.
P. Tomaž Hoge (7. dec. 1990); Br. Robert Hochevar (7.
Kakršno je vreme na božič,
dec. 1997); P. Hugo Bren (8. dec. 1953) in Br. Humil
tako bo potem vse leto.
Šavelj (23. dec. 1965). Priporočamo jih Gospodu.
Božičnemu voščilu na tej strani pridružujem tudi
Zelen božič –
svoja
osebna voščila.
P. Bernardin
bela velika noč.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELE VSEM PRIJATELJEM IN ZNANCEM, PREDVSEM PA VSEM
NAROČNIKOM IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA »AVE MARIA«, DA BI JIM BOŽJE DETE OB SPOMINU SVOJEGA
ROJSTVA PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!
Ne pozabimo v veselji trpljenja, da nas sreča ne pohujša!
Tolažimo se v trpljenju s prihodnjim veseljem, da ne obupamo!
bl. Anton Martin Slomšek
2009 – AM – DECEMBER
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SKRAJŠANI ANGELSKI SPEV
Reinhold Stecher

Najstarejša božična pesem, ki je bila sploh kdaj peta, je bila
P. Vladimir Kos – Tokyo
obenem tudi najkrajša: »Slava Bogu na višavah – in mir ljudem
na zemlji...« To besedilo so peli angeli na betlehemskih poljanah. Znano nam je in domače od otroških nog. Večino nedelj
in praznikov ga molimo pri sveti maši. Kljub temu je to kratko
Nocoj se boste, kakor jaz, v spomine
besedilo v nevarnosti, da ga še skrajšamo, in sicer v drugem
zamáknili, in v sneg in v cerkvico,
delu, kjer je govor o ljudeh.
in v Jezuščka med ovčkami iz gline,
Nikakor ne bi rad, da bi me napačno razumeli. Čudovito je
in poleg jaslic v Božjo Mamico.
in toplo ti postane pri srcu ob misli, koliko človekoljubja se v
adventnem in božičnem času pokaže med ljudmi. Velika pripra
Nocoj bo sneg spet tiho naletaval
vljenost pomagati ljudem, jih razveseliti in se zanje zavzeti je
na pot domov, na smreke kažipot.
najgloblje povezana v Božjim učlovečenjem in je hkrati najlepši
Resnične bisere bo nametaval
okvir. Če pomislim na akcijo “Brat v stiski”, na karitativne iniciain Jezušček bo znova vir dobrot.
tive, na številne bazarje in bolšje trge, na cerkvene koncerte in
Nocoj in jutri; kjer smo, kjer živimo,
prireditve, akcije in obdarovanja, in na številna božična darila, ki
njegova milost bolj srebrí kot sneg.
so z ljubeznijo premišljena, spretno izdelana, kupljena in zavita
– če pomislimo na vsa pisma in voščila, ki do roba polnijo poštne
Pri njem se zlahka z angeli dobimo,
nabiralnike in poštne uradnike silijo, da delajo nadure, če na
prav s tistimi za betlehemski breg.
vse to pomislimo, ni dvoma, da veselo oznanilo o velikem miru
– se pravi o odrešenju – v tem našem svetu široko odmeva, in nič od tega naj ne bo bagateliziramo, prikrajšano
ali razvrednoteno. Drugi del božičnega oznanila je splošno sprejet, da, rekel bi, da ga poleg krogov cerkvenih
obiskovalcev sprejema še velik del družbe in da je v njej učinkovit.
Tam, kjer je danes orkester našega časa tišji, je prvi del najstarejše
in najkrajše božične pesmi: »Slava Bogu na višavah.« Danes se nam
zdi ta pobožni dodatek nekako drugorazreden in odvečen. Za to obstaja zelo viden znak – pojemajoči obisk pri mašah. »Slava Bogu na
višavah« le medlo motivira. Orgle božje hvale ne dominirajo v naših
dušah z vso močjo, oglašajo se le z nekaterimi šibkimi registri. Čisto
vseeno je, kaj vzamem v roke – programe katoliških organizacij,
dušnopastirske načrte, poročila Katoliške tiskovne agencije, veroučne
knjige, da, celo zapisnik škofovskih konferenc in lastni dnevni red
– »Slava Bogu na višavah« je vedno znova prikrajšana.
Od tega, da našo dušo preveva duh molitve in češčenja, pa je
v veliki meri odvisna prevzetost nad neskončno skrivnostjo, ki nas
osrečujoče zajame v teh božičnih dneh: Bog, ki je neskončna ljubezen.
Pri duhu molitve in češčenja ne gre le za mistični občutek. Odnos do
češčenja je nadvse pomemben tudi za našo opredeljenost v svetu.
Zares drži izrek, ki ga zgodovina spet in spet potrjuje in ki je bil tudi
v moji generaciji večkrat potrjen: Kdor ne upogne kolena pred Bogom, kaj kmalu hudiču pete liže... Kdor ne slavi v molitvi »Boga
na višavah«, najde kaj kmalu nadomestnega boga na tem svetu
in upogne koleno pred ideologijami, denarjem, oblastjo, dosežki,
standardom, uspehom in drugimi maliki.
Naj torej v naših dušah odmeva cel betlehemski spev, pesem o
slavi Boga, ki se je sklonil k človeku, naj mogočne orgle zabučijo s
slavospevom v srcu, in kolikor večje bo v naših dušah spoštovanje
pred Neskončnim, toliko učinkoviteje, zanesljiveje in nesebičneje
bomo mogli delovati za ljudi in za odrešenje sveta.

KJERKOLI SMO NOCOJ
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NEDELJSKE MISLI
6. december
2. adventna nedelja
VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA
Lk 3,1-6
O oznanjevanju Kristusovega predhodnika Janeza
Kristnika pravi evangelist Luka, da je oznanjal krst
pokore za odpuščanje grehov. Zunanje znamenje tega
spreobrnjenja, ki je potrebno za odpuščanje, je bil
krst v Jordanu, predhodnik in predpodoba našega
zakramentalnega krsta. Vendar je Janez poudaril, da
obred sam ne zadošča, ker je za poboljšanje potrebno
resnično spreobrnjenje, saj je bil bistveni del njegovega
oznanila predvsem pokora in spreobrnjenje, pri čemer
ni varčeval niti z grožnjami. Takih, ki so sicer sprejeli
njegov krst, potem pa živeli kot prej, ni manjkalo. S
tem je nakazal obnašanje, ki ga lahko zasledujemo v
Cerkvi tudi dandanašnji. So ljudje ki brez obotavljanja
sprejemajo obrede in se jih udeležujejo – kot marsikate
ri Jud Janezovega krsta – notranjega spreobrnjenja pa
ne dosežejo, ker ga niti ne želijo, niti ne iščejo. Ob njih
žive taki, ki bi si dali pokazati pot, na katero jih Jezus
kliče, prezirajo pa vse zunanje oblike, torej tudi obrede
vere, češ da za svoje življenje z Bogom ne potrebujejo
nobenega posredovanja niti posrednika. Pa je že tako,
da je Kristus svoje apostole pooblastil kot posrednike,
saj jim je celo dal pravico odpuščati grehe. V resnici
je pot do zveličanja samo ena: sprejeti potrebne obrede, vendar videti v njih samo znamenja in pomoč za
resnično notranje spreobrnjenje.
13. december
3. adventna nedelja
PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE
Lk 3,10-18
Janeza vprašujejo, kaj naj store: najprej množica,
nato cestninarji in nazadnje vojaki. Vsaka skupina
dobi nasvet, ki je prav njej primeren. Višek odlomka
pa je v Janezovem opisu Mesija, ki pride za njim. S
pomočjo starozaveznih podob ga opiše najprej kot
močnega, ki krščuje s Svetim Duhom. Močni pri Janezu
seveda pomeni duhovno moč, lahko bi ga opisali kar
kot Božjega poslanca s posebnimi pooblastili, kar so
razumeli tudi Judje, saj so ga vpraševali, če je on Elija,
najmogočnejši od starozaveznih prerokov. Koliko so
navzoči to moč res razumeli duhovno, koliko pa samo
politično, je seveda drugo vprašanje. Morali pa bi prav
razumeti, ker v nadaljevanju Janez opiše Mesija kot
sodnika poslednjega časa. Tu pa seveda ni nobenega
dvoma, za kakšno moč gre. V današnjem jeziku bi rekli,
da za Kristusa in njegove ljudi, torej za krščanstvo, ne
zadošča samo etični pomen njegovega oznanila in njegovih zahtev. Krščanska etika mora izhajati iz vere – gre
torej za oboje: za vero kot teorijo in za dejanja vere, ki
iz te teorije nujno izhajajo. Če tega ni, je pač tako kot v
današnjem svetu: brez etike in morale, le dobiček.
2009 – AM – DECEMBER

20. december
4. adventna nedelja
ODREŠENIK PRIDE K NAM
Lk 1,39-45
Na zadnjo adventno nedeljo se podoba Janeza Krstnika umakne podobi Marije, ki obišče svojo sorodnico
Elizabeto. Časovno to seveda ne gre skupaj, saj je Marija
obiskala Elizabeto pred Janezovim rojstvom – gre torej
za preskok nekaj desetletij nazaj. Je pa odlomek prav
izbran, saj evangelij ni kronika dogodkov v časovnem
zaporedju, ampak oznanilo, ki ga je treba iz besedila
izluščiti. Mariji se je mudilo, saj je šla v gore hitro.  Vedela je da je njena pomoč potrebna in ne gre odlašati.
Tudi nam bi se moralo muditi, to pa predvsem pri
dobrih delih, saj pravi pregovor, da dvakrat dá, kdor
hitro dá. Muditi bi se nam moralo ne le zaradi bližine
božičnega praznika, ampak zato, ker je po Kristusovem
opozorilu naš čas kratek in ga ne gre zapravljati. Dnevi
se včasih vlečejo, tedni že manj, meseci še manj, leta
pa minevajo, da se samo čudimo. Kratek je čas vsakega
posameznika, posebno ker ne ve, kdaj mu bo dati račun
o svojem življenju; kratek je tudi čas vse skupnosti, da
doprinesemo svoje k uresničenju Božjega kraljestva
med nemi. Res je sicer, da je advent tudi priprava na
božič, toda njegova končna usmeritev je križ, torej
odrešenje. Kristus ga je sicer zaslužil, toda nihče ga ne
bo deležen brez svojega sodelovanja. Tudi nam se bo
spolnilo, kakor je napovedal Gospod, po naših delih.
27. december
Sveta Družina
DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI
Lk 2,41-52
S pripovedjo o dvanajstletnem Jezusu v templju se
končuje Lukov evangelij otroštva. Čeprav Jezus še daleč
ni odrasel, že opazimo v njem razpetost med dvojno
obveznostjo. Prva je pripadnost lastni družini, v okviru
katere je sploh ta obisk v Jeruzalemu, družini, ki ji je
dolžan pokorščino; druga pa je njegova mesijanska obveznost, ki ga sili, da mora, kot pravi sam, »biti v tem, kar
je mojega Očeta.« Napetost med dvema obveznostima
je dobro rešena: svoje trenutno poslanstvo v templju
je opravil, vrača se nazaj v družino, kjer »jima je bil
pokoren«. To je zgled, kako reševati napetosti v vsaki
družini. Ključna je evangelistova pripomba, da je Ma
rija vse te besede premišljevala in jih ohranila v svojem
srcu. Tako bi se moralo dogajati v vsaki družini, ko
otroci začno odraščati in hoditi vedno bolj svoja pota.
Po eni strani je tukaj potrebno razumevanje staršev,
ki le preradi pozabljajo, da se je nekaj desetletij pred
tem njim in njihovim staršem dogajalo enako in da
otroci ne morejo vedno ostati v domačem gnezdu. Po
drugi strani pa se morajo mladi zavedati, da se vezi z
družino lahko spreminjajo, ne smejo se pa pretrgati,
saj lahko od starejše generacije dobe tisto, kar jim manj
ka: izkušnje. Napetosti med generacijami so navadno
krivi eni in drugi. Starši, ki se vtikajo v družine svojih
otrok, otroci, ki vedo za starše samo, kadar potrebujejo
pomoč: oboji so krivi!
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU
nadaljevanje

Redovni brat Franc d’Ottavio je res odpotoval proti
Afriki, p. Ripetti pa ne. Jezuitski vrhovni predstojnik
Roothaan je poslal v Kartum p. Jožefa Kajetana Zaro.
Misijonarjem je pošel denar, bili so v skrajni stiski.
Knoblehar si ni vedel drugače pomagati, kakor da si
je na račun Kongregacije za širjenje vere izposodil
3.000 skudov. Bila je to velika vsota. Obvestil je o tem
Kongregacijo. V odgovoru z dne 20. novembra ga je
kardinal Franzoni precej trdo prijel; pisal mu je: »V
svojem zadnjem pismu z dne 31. julija mi sporočate, da
ste si na račun Propagande izposodili 3.000 skudov. To
me je zares iznenadilo. Kakršne koli so bile okoliščine,
v katerih ste se nahajali, bi ne bili smeli brez dovoljenja
Kongregacije potrošiti tako zelo pomembne vsote, ali
bi bili vsaj morali dovolj zgodaj pisati Kongregaciji za
primerna navodila. Za naprej bo prav, če boste znali
upoštevati težavne razmere časa; Propagandina denarna sredstva so tako izčrpana, da zdaj ne more plačevati
drugih stroškov za misijon kakor samo redne. Toliko
Vam pišem glede ravnanja za naprej. Kar zadeva ta
primer, bomo pač storili vse, kar bomo mogli, da bomo
poravnali obveznost, ki ste jo naložili Kongregaciji.«
Kongregacija za širjenje vere je zato v tistem letu
1848 imela prav malo denarja, ker je evropske države
pretresala revolucija. V borbi za osebne, narodne in
socialne pravaice so se žal zamajali večnostni temelji
življenja. Vero so smešili in sramotili, duhovnike napa
dali in preganjali. Kdo je v tej zmedi in stiski še utegnil
misliti na misijone, zlasti še na oddaljeni afriški misijon,
ki še delovati ni začel?
Apostolski vikar Aneto Casolani je bil nerad prišel.
Vodstvo potovanja, gradnjo misijonske hiše v Kartumu
in začetno misijonsko delo je prepustil p. Ryllu in potem Knobleharju. Kartumsko podnebje mu je slabo
delo, še bolj pa kartumske razmere, ki so bile še vse
slabše, kakor se je bal. Sklenil je, da bo sredi avgusta
odšel, češ: izpolnili smo vsaj del naložene nam naloge;
spoznali smo pot do Kartuma, ki naj bo središče novega
vikariata; proučili smo razmere v Kartumu in marsikaj
zvedeli tudi o Vzhodnem Sudanu in njegovih črncih.
Kongregacija nima denarja, da bi nas mogla vzdrževati.
– Kot apostolski vikar je prigovarjal tudi Knobleharju,
p. Pedemontu in Vincu, naj se vrnejo z njim.
Ti trije pa niso hoteli o povratku nič slišati, dokler
ne  izpolnijo poglavitne naloge, naložene jim od Kongregacije: da potujejo k črncem in sprevidijo, ali bi se
misijonske postaje dale ustanoviti med njimi.
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Knoblehar je kot generalni vikar misijona napisal
za papeža in za Kongregacijo za širjenje vere obširno
poročilo in ju izročil odhajajočemu škofu Casolaniju. V
Ljubljano je pa pisal – dobričina, kakor je zmerom bil:
»Ta ljubeznivi škof, ki me je zmerom podpiral s svojimi
krepkimi nasveti, nas je zapustil sredi avgusta.« Pol leta
je bil Casolani v Kartumu.
V Rimu je res oddal Knobleharjevi poročili, polni
veselega upanja. Sam je dodal svoje pripombe, ki so
bile črnoglede. Zlasti je zatrjeval, da je iz egiptovskega
Vzhodnega Sudana nemogoče potovati v svobodno
ozemlje črncev in imeti redne stike z njimi. Naj torej
misijonarje pokličejo nazaj v Evropo, ali jih vsaj odpo
kličejo iz Kartuma in jih po drugi poti, skozi Abesinijo
ali Libijo napotijo v Sudan.
V Rimu so sprevideli, da so bile njegove sodbe še
zelo neutemeljene in nedozorele. Ne bi še smel oditi
iz Kartuma. Dne 20. novembra je kardinal Franzoni
zapisal Knobleharju: »Potratno potovanje škofa Casolanija je bilo odveč; lahko bi bil Propagandi pismeno
sporočil, kar ji je sklenil obrazložiti ustno. Pisal sem mu
v Aleksandrijo in mu prigovarjal, naj se vrne in znova
prevzame vodstvo misijona.«
Casolani se ni več vrnil v Afriko. Odpeljal se je nazaj na
Malto in je tam umrl istega leta 1858 kakor Knoblehar.
Dva meseca za Casolanijem se je odpeljal proti Evropi tudi Angel Vinco. Hudo je zbolel za malarijo in se
je šel zdravit v Verono, v njeno zdravo, milo podnebje.
Imel pa je trden namen, da se čimprej spet vrne – kar
je tudi storil. Tako sta zdaj ostala v Kartumu samo
Knoblehar in p. Pedemonte.
Tudi tistih 3.000 skudov, ki jih je Knoblehar vzel
na pósodo na račun Kongregacije, je kmalu skopnelo;
Casolaniju in Vincu je moral mnogo dati za potovanje
proti Evropi. Pisal je misijonskemu podpornemu dru
štvu v Lyon, a zaman. Pisal je na Dunaj, a tudi ni nič
dobil. Vendar ni obupal, zanašajoč se na priprošnjo
umrlega p. Rylla. »To bi bila zame največja nesreča, če
bi moral zaradi pomanjkanja denarja zapustiti ta kraj.
Pri tej priložnosti bi se rad obrnil do svojih dobrih
rojakov, a se z največjo bridkostjo zavedam, da je tudi
mojo drago domovino bolj ali manj zadela nesrečna
revolucija.« Tako piše v omenjenem pismu škofu Wolfu.
Škocjanski župnik Zalokar in ižanski kaplan Partelj
sta mu bila v pismu obljubila majhno vsoto; zdaj ju v
pismu do škofa prosi, da mu naj jo po konzulu Lavrinu
kmalu pošljeta.
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brali smo...
LJUBLJANA — V Sloveniji je leta 2008 pod pragom
revščine živelo 12,3 odstotka ljudi, kar je 0,8 odstotne
točke več kot leto prej. Mesečni prag revščine za enočlan
sko gospodinjstvo se je zvišal s 495 evrov na 545 evrov.
LJUBLJANA — V javnomnenjski raziskavi Vox populi,
ki jo je za Pop TV in Dnevnik v drugi polovici oktobra
2009 opravila agencija Ninamedia, delo vlade kot uspe
šno ocenjuje le še 32,2%, kot neuspešno pa 60,8%
vprašanih (eden od komentatorjev je zapisal: »Le kdo pa
še lahko podpira to nesposobno golazen,ki je zafurala
državo!!!«). Med strankami največjo podporo še vedno
uživa opozicijska SDS.
FRANKFURT — Škof Ignace Bessi Dogbo iz Katiole na
Slonokoščeni obali je ob obisku V Frankfurtu povedal,
da so k spravi med pet let trajajočo državljansko
vojno s svojim zgledom veliko prispevali katoliški
duhovniki. Ti so edini zares pomagali ljudem, medtem
ko so se številni uslužbenci javne uprave umaknili na
varno. Tovrstna ljubezen do bližnjega je naredila močan
vtis tudi na muslimane, ki so v škofiji Katiola v večini.
BAGDAD — Kaldejski nadškof v Kirkuku Louis Sako
se je papežu Benediktu XVI. zahvalil za sklic posebne
sinode o Bližnjem vzhodu od 10. do 24. oktobra prihodnje leto. Ta sinoda bo lahko vzhodnim Cerkvam dala
priložnost, da bodo izstopile iz preteklosti in uprle oči v
resničnost sedanjosti.
RIM — Štirje znani kuharji so 22. septembra kuhali za
150 izbranih gostov, izkupiček pa so namenili za
obnovo zatočišča Karitas za brezdomce v bližini
železniške postaje Termini. Med pokuševalci so bili
tudi rimski župan Gianni Alemanno, direktor rimske Karitas mons. Enrico Feroci in generalni direktor italijanskih
državnih železnic Mauro Moretti.
SANTIAGO DE CHILE — Gospodarska komisija ZN
za Latinsko Ameriko (Cepal) je objavila, da v tem delu
sveta vsak dan doživlja telesno ali duševno nasilje
40 milijonov otrok. Velik del odraslih ima to za normalno obliko vzgoje. Nasilje nad otroki se povečuje zlasti
v siromašnih družinah, ki so tudi deležne slabše vzgoje
in izobraževanja v šolah.
KARAČI — Pakistanski kristjani so vlado znova pozvali,
naj ukine nesmiseln “zakon o bogokletju” iz leta
1986, ki predpisuje za norčevanje iz Korana in preroka
Mohameda smrtno kazen. Prenapeti muslimani pogosto
zlorabljajo ta zakon kot utemeljitev za nasilna dejanja nad
kristjani in zmernimi muslimani.
NEW DELHI — Nadškof nadškofije Cuttack-Bhubanes
war, Raphael Cheenath, je kritiziral predstavnike
vlade indijske zvezne države Orisa v zvezi z uradno
preiskavo o preganjanju kristjanov na območju
Kandmahala. V vladnih krogih nekateri skušajo vzroke
za izgrede nad kristjani zaviti v tančico, kristjane predstaviti v slabi luči ter se izogniti odgovornosti.
FULDA — Predsednik nemške škofovske konference,
nadškof Robert Zollitsch, se je pritožil nad »napadalno
kritiko vere«. Kritiki hočejo kristjanom vzeti dobro ime,
jih zasramovati, pri tem pa jih vodita sebičnost in uživa
štvo. (Isto se dogaja v Sloveniji, le da škofje molčijo).
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LJUBLJANA — Leta 2008 se je v Slovenijo priselilo 30.693
prebivalcev, od tega 28.062 tujcev in 2.631 državljanov
Slovenije. V tujino pa se je odselilo 12.109 prebivalcev,
od tega 4.776 slovenskih državljanov. Od leta 2000 so
najštevilnejši selitveni tokovi državljanov Slovenije z
Nemčijo. Število v Slovenijo priseljenih državljanov Bosne
in Hercegovine se od leta 2000 povečuje.
WASHINGTON — Obsežna raziskava je pokazala, da
je skoraj vsak četrti Zemljan muslimanske veroiz
povedi. Na svetu je okoli 1,57 milijarde muslimanov,
skoraj dve tretjini pa živita v Aziji. Le ena petina muslimanov živi v severni Afriki ali na Bližnjem vzhodu.
LYON — Amaterska navdušenca nad fosili sta v francoskem gorovju Jura našla največji odtis dinozavrovega
stopala na svetu. Odtis naj bi nastal pred približno 150
milijoni let. Premer stopala meri od 1,5 do 1,8 metra, za
sabo pa naj bi ga pustil dinozaver, ki naj bi v dolžino meril
okoli 25 metrov, tehtal pa okoli 40 ton.
LJUBLJANA — Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo
10. oktobra 2009 prijavljenih 98.811 brezposelnih
oseb, pri čemer se je od začetka meseca na novo prijavilo
7.412 oseb. Številke se bodo še povečevale, tako da jih bo
do konca leta verjetno 100.000. Med prijavljenimi je bilo
4.083 iskalcev prve zaposlitve.
SAMOA — Karitas na otočju Samoa je po silovitem
potresu 29. septembra in visokih valovih (cunamiju) na
prizadeto območje poslala usposobljene za pomoč
v naravnih nesrečah, za ranjene in druge potrebne
pomoči pa v župnijskem središču na otoku Savaii v Zahodni Samoi uredila medicinsko središče pomoči v sili. Karitas postavlja tudi zasilna bivališča saj so valovi cunamija
odplaknili cele vasi.
BOGOTA — Neznanci so brutalno umorili 57-letnega
duhovnika Danila Cardoza Osso. Nadškof Oscar Urbina (Villavicencio) je obsodil umor, hkrati pa zahteva
podrobno preiskavo.
MANILA — Karitas v tej filipinski nadškofiji po opusto
šenju, ki ga je povzročil tropski orkan Ketsana svari pred
nevarnostjo kužnega obolenja. Ljudje še posebej
potrebujejo pitno vodo, živila in zdravila proti driski.
Karitas si še posebej prizadeva pomagati revežem v barakarskih naseljih.
OTTAWA — Predsednik kanadske škofovske konference
nadškof James Weisgerber je posvaril pred legalizacijo
evtanazije ter pomočjo pri samomoru. Poslance
v parlamentu je pozval, naj dobro premislijo, kakšne
posledice bi imelo sprejetje tega zakona. Zavzel se je za
dejavnejše spremljanje umirajočih.
AACHEN — Založba Einhard je izdala razpravo o tem,
kako so nacisti zlorabljali verske podobe za svoje
politično-ideološke namene. Napisal jo je pred desetimi leti umrli duhovnik Josef Thomik, nosi pa naslov:
Nacizem kot nadomestna religija.
DUNAJ — Pomožni škof Franz Scharl je v govoru pri “maši
narodov” v stolnici sv. Štefana obžaloval, da so 20 let
po padcu “železne zavese” v glavah in srcih ljudi
nove meje. Te, kakor tudi stara nasprotja in predsodke,
je treba premagati.
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Niko Kuret

odkod Miklavževi parkeljni
Že večkrat smo se srečali z resnico, da je bil na ani
mistični stopnji človekovega razvoja zimski čas doba
duhov: duše rajnikov so se vračale na ta svet. Težko
je danes razločiti, koliko so se na poznejših stopnjah
pridružili rajnim prednikom (htoničnim demonom)
duhovi rasti (vegetativni demoni), ki da oživljajo vso
naravo in odločajo o pridelku in letini. Še teže je dognati, kako so se ti različni duhovi pozneje spojili ali
prekrili. Očitno je samo, da so se našemljenci, ki so
svojčas zares predstavljali duhove prednikov in demone rastí, ohranili do današnjih dni. Ohranila se je
kajpak samo lupina. Vsebina se je že zdavnaj izgubila.
Našemljenci nastopajo še dandanes, nekdanja resna
obrednost se je umaknila burkaštvu, nobenemu se pa
zatrdno ne sanja, čemu so se šemili v tem času davni,
davni rodovi, in brez premišljevanja vsak ravná, kakor
veleva izročilo.

To smo si morali poklicati v spomin, da bomo
laglje razumeli nastanek in trdoživost Miklavževih
obhodov.
Nobenega dvoma ni, da so bili divji zimski obho
di našemljencev hud oreh za Cerkev prvih stoletij.
Nešteto sinod jih je obsodilo in duhovščina je bila v
stalnem boju z njimi. Danes šele jasno presodimo, da
imajo te šege neverjetno globoke korenine, saj jih nad
tisoč let krščanstva ni moglo izbrisati.
Cerkev je ubrala modro pot. Ni se spopadala narav
nost z ostanki poganstva. Kakor je veljalo pravilo: Razbij malika, a svetišče pústi in postavi svetnika na oltar!,
tako je skušala Cerkev tudi šege, ki jih ni bilo mogoče
iztrebiti, prekriti, prekriti s krščansko prevleko.
Pri zimskih obhodih našemljencev je bilo na novo
nastalo češčenje sv. Miklavža z globokim vplivom
spleta svojih legend in s šegami srednjeveških šolarjev
kot nalašč zato, da jih omili, jim da “krščansko” lice.
Dobrotni sv. Miklavž iz legende je zdaj delil prijemljive darove, medtem ko so dotlej “duhovi” prinašali
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le “blagoslov” za novo leto in letino. In našemljenci,
ki so dotlej predstavljali rajnike in druge demone,so
po krščanskem pojmovanju postali hudobni duhovi,
hudiči, “parkeljni”. Postali so spremljevalci svetniškega
dobrotnika in izvrševalci kazni nad porednimi otroki.
Po vzgledu šolarskih šeg je bil namreč Miklavžev obhod
namenjen otrokom in je tak še dandanes. Divjim obhodom našemljencev je bila s tem odbita poganska ost.
Razvoj po posameznih deželah in med posamezni
mi narodi seveda ni bil tako preprost, kot ga je prikazal gornji odstavek. Predvsem bi morali opozoriti, da
pravoslavni Vzhod Miklavževih obhodov ni prevzel in
jih ne pozna; saj v njegovi zgodovini tudi ni šolarskih
šeg, podobnih “deškemu” škofu. Obhodi našemljencev
v zimskem času so na Vzhodu dožieveli marsikatero
spremembo, a so v glavnem ostali in so komaj sprejeli
kakšno krščansko črto. A tudi na Zahodu se Miklavž kot
dobrotnik s svojim značilnim spremstvom ni uveljavil
povsod. Nekatere slovenske pokrajine ga niso sprejele
in ga do nedavnega niso poznale.
Poizvedbe kažejo, da dobršen del zahodne in del
južne Slovenije dolgo nista sprejela miklavževanja
in da ponekod sv. Miklavža kot nosilca darov še
danes ne poznajo. Za Brkine je Janez Bilc leta 1857
na kratko zapisal: »Tukaj otroci od Miklavža nič ne
vedo.« Nekaj let pozneje (1885) je povedal tudi dopis
iz Čepovana, da sta »sv. Nikolaj in božični mož (!) po
kmečkih vaseh skoro nepoznana.« Okoli Sežane, pravi
sedanji poročevalec, Miklavž s svojim spremstvom
ni nikoli hodil; takisto ne na Tržaškem in Koprskem
(Boršt, Marezige); Miklavž danes pač ponoči nosi
darila, kot osebo pa ga ljudje ne poznajo. Komaj znan
je sv. Miklavž na Vojskem pri Idriji, sploh neznan je v
Rovtah nad Logatcem. Dolgo je bil povsem neznan v
Beli Krajini. Na zahodu, jugozahodu in jugovzhodu
slovenskega ozemlja bi torej imeli pas, ki v siceršnjem
času Miklavževih obhodov nima ne parkeljnov in ne
Miklavža samega kot nosilca darov.
Imamo pa na Slovenskem območja, koder ob ve
čerih okoli Miklavževega Miklavža samega ni, pač
pa razsajajo in strašijo po vaseh”parkeljni”. Ime je
nemškega izvora (Bartl), oseba pa je vsaj indoevropska:
našemljenec predstavlja prednika – ali kakega drugega
demona – in zato je vedno kosmat, strašen na pogled
(maska, “obličje”), rogat, rožlja (z verigami) in rogovili
po cesti ali po hišah. V Ziljski dolini se je do leta 1914
našemilo na Miklavževo do dvajset fantov »s starimi
ovčjimi kožuhi, s kosmato stranjo na ven, s krinko na
obrazu in z volovskimi rogovi na glavi. Opasali so se
z verigami od voz in ‘rumpljali’ z močnimi kravjimi
zvonci. Divjali in ropotali so z verigami in zvonci,
spuščali živalske glasove in pridrli tudi v hiše, pograbili
dekleta in jih skušali izvleči na sneg ali jih pa položiti
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celó v korito. Miklavža, oblečenega kot škofa, ni bilo
in tudi ne parkeljnov. Ziljani tudi ne pravijo, da bo pri
šel Miklavž, ampak le: »Miklavži bodo prišli, Miklavži
te bodo, Miklavžev se boj, Miklavžem te bom dala.«
Podobno se podijo v nočeh pred Miklavževim in po
njem tropi “parkeljnov” kakor divji lov po vaseh Spodnjega Roža in skupine osem do deset črno našemljenih
strašil rožlja z verigami in razsaja po vaseh v Podjuni,
v okolici Velikovca; o sv. Miklavžu in njegovih darovih
ni tu ne duha ne sluha. Na kranjski strani hodijo, posta
vim, v Poljanski dolini nad Škofjo Loko prav tako samo
parkeljni, našemljeni v stare kožuhe ali v cunje.
“Praznemu” pasu na zahodni in jugozahodni meji
slovenskega ozemlja se torej pridružuje pas parkeljnov
na južnem robu Koroškega z zdaj še osamljeno Poljansko dolino na Gorenjskem. Oba sta vredna samostojne
raziskave, ker zanju prave razlage še nimamo.
Vsekakor nam pa nastopi parkeljnov samih dokazujejo, da imajo kosmati, divji našemljenci – imenujmo
in razlagajmo si jih kakorkoli – prastaro domovinsko
pravico na indoevropskih tleh. Sv. Miklavž se jim je
pridružil šele po 12. stoletju. Ni jih kaj prida krotil,
pač pa jih je spremenil v “hudobne duhove”, v hudiče
v krščanskem smislu. Posihmal so se zmerom bolj tudi
tako šemili, da so bili čimbolj podobni hudičem, kakor
jih poznamo iz srednjeveških misterijev in tedanje li
kovne umetnosti. Popolnoma zgrešeno bi zato bilo, ko
bi trdili, da si je šele sv. Miklavž omislil hudiče za svoje
biriče, za izvrševalce kazni, za strah malopridnim otrokom! Ljudje se nekako v podzavesti zavedajo pravic, ki
jih daje pradavno izročilo. To po svoje priča dogodek
v Dobju pri Beljaku na Koroškem, kjer je hotel domači
župnik odstraniti parkeljne iz Miklavževega sprevoda;
našemljenci so mu zagrozili z dejanskim napadom, ako
ne bo tiho. Da “parkelj” ni navaden našemljenec, priča
zanimiva vera iz Roža. “Ta hudih” je tam navadno pet do
sedem; po parih namreč ne upajo hoditi, ker pravijo,
da pride potem mednje sam peklenšček iz pekla. Vera
je značilna za alpske dežele in po svoje odpira pogled
v del demonologije tega območja.
Čeprav se je v večini drugih krajev parkeljnom prej
ali slej pridružil Miklavž, pa so si parkeljni tu in tam
ohranili nekaj stare samostojnosti. Prihajajo namreč
– eden ali več – v času pred Miklavževim sami k hišam
in strašijo otroke. Primerov za to je precej s Koroškega:
iz Roža, zlasti pa iz Podjune. V hišo navadno ne pridejo,
samo pod oknom ali v veži rožljajo z verigami, včasih
puste celo kak dar (Št. Lipš – Žitara ves). V Zgornji
Savski dolini so se vsi vaški fantje že štirinajst dni
pred Miklavžem ob večerih napravljali v parkeljne
in so strašili po vaseh. Podkorenom so namazali s
sajami dekleta in mlade fante, kjer so katerega dobili,
v Ratečah so švrkali dekleta s šibami. Otrok se nikoli
nobeden ni dotaknil. Vsak si je potegnil čez glavo kapo
iz ovčje kože z luknjami za oči, nos in usta, si oblekel
kožuh in se prepasal z verigo z zvonci. Tudi drugod
po Gorenjskem: po Tuhinjski dolini, Črnem grabnu,
naprej okoli Gornjega gradi in doliv Posavju (Zagorje)
hodi parkelj sam pred Miklavževim in straši otroke. V
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Dobrni pri Celju pošilja “sv. Miklavž” že 14 dni pred
svojim godom po hišah parkeljna, da si poredne otroke
zapisuje v “črne bukve”. Svoje dni je prišel parkelj celo
v nižje razrede ljudske šole, da si je ogledal in zapomnil
poredne in lene otroke… Tudi v ljubljanski okolici (Dobrunje) je hodil parkelj že teden dni pred Miklavževim
v hiše, kjer je bilo dosti otrok.
Znani so posamezni primeri, ko parkeljne nado
mešča kar rožljanje verig ali žvenket zvoncev v veži. Za
to poskrbijo domači sami. Poročila o tem niso številna:
imamo jih z Gorenjskega in z Goriškega. Navadno se
takrat vrata v hišo odpro in neznana roka vsuje vanjo
lešnike in orehe.
Zanimivi so primeri, ko spremlja parkeljna na
teh obiskih sam Mi
klavž. Navadno je
zdaj Miklavž tisti, ki
“meče” posamezne
darove, navadno slad
karije, jabolka, orehe.
Na Gorenjskem, v ra
dovljiški okolici, sta
hodila Miklavž in par
kelj že štirinajst dni
pred Miklavževim po
hišah, opominjala
in strašila otroke in
jih obdarovala. Tako
tudi okoli Škofje Lo
ke pa na Dolenjskem
(Šempeter) in na Koz
janskem.
Vloga sv. Miklav
ža je pač docela prevladala v krajih, koder pred svojim
pravim obhodom sam obiskuje hiše, da pridne otroke
že vnaprej obdaruje z manjšimi darovi. Poročila o tem
imamo iz Podjune na Koroškem, iz Bohinja in iz kranjske okolice na Gorenjskem. V Žihpoljah, postavim,
»posluša Miklavž pod okni, sli so otroci pridni«. Koder
se pojavi opominja in svari, pa tudi že obdaruje. Isto
vlogo je imel v Bohinju (Srednja vas) pa okoli Naklega,
Podnarta, Velesovega inb v Železnikih. Osamljeno je
poročilo s Štajerskega (Sv. Miklavž pri Ormožu).
V krajih, kjer se je miklavževanje uveljavilo, se pravi,
kjer je nova krščanska šega uspešno prekrila izročilo
starih obhodov kosmatih našemljencev, je bil mogoč
nastanek raznih stranskih pojavov. Sem ne sodi samo
prihajanje sv. Miklavža pred Miklavževim večerom,
ampak tudi majhni darovi, ki da jih sv. Miklavž neviden
“meče” pridnim otrokom v nočeh pred Miklavževim
večerom. Navadno gre za neznatne darove: sladkorček,
košček čokolade, pomarančo. Zanimiva podrobnost je
bila v navadi na Gorenjskem (Šenkov turn pri Vodicah).
Sv. Miklavž je že nekaj večerov pred svojim godom
“trkal” in metal darove, spremljala ga je pa – po pripovedovanju odraslih otrokom tudi “Miklavževa dekla”.
Ko se je zvečerilo, je Miklavž potrkal na okno. Otroci
so brž začeli moliti in so čez nekaj časa odprli okno.
Na njem so našli orehe, jabolka in podobno. Ker pa
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so včasih prehitro skočili k oknu, so še opazili – roko
“Miklavževe dekle” ali “Miklavževo deklo” sámo, se
pravi, eno izmed domačih žensk, ki je v temi ni bilo
spoznati.
Na Gorenjskem so otroci ponekod že dolgo pred
Miklavževim godom redno molili:
Miklavž, prn’s m kéj
al pa zadgéj (= vrzi)!

Zares so se vrata v izbo kdaj nanagloma odprla in
skoznje so prileteli orehi, lešniki, smokve. Za to sta bila
seveda potrebna dva, oba skrita v temni veži: prvi je
vrata naglo odprl in zaprl, drugi pa je zagnal darove…
Otroci prej ali slej zvedo resnico o Miklavžu. Če
pa je kateri, ki v Miklavža sicer ni več verjel, vendarle
“nastavil”, so mu v Motniku starši položili v posodo
koruzni storž…

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

GRŠKA MESTA
Poleg Samarijanov je v Izraelovem telesu tičal še
en tujek, namreč gr
ška mesta. To je bilo
določeno število na
selbin, od katerih so
bila najvažnejša helenska, niti malo judovska
(helenski = grški: Grki
so sami sebe imeno
vali Helenoi, op. ur.).
Nekatera od njih so
nastala v času, ko so
imeli v rokah Palesti
no nasledniki genera
lov Aleksandra Veli
kega: Lagidi v Egiptu
in Selevkidi v Siriji.
Tam se je izoblikovala
grška mestna uprava  
in začelo se je helensko
priseljevanje. Mesta so
se združila v federacijo, imenovano Dekápolis (= Deseteromestje). Eno izmed njih, nekdanji Bet Šeán, je leža
lo zapadno od Jordana, pa so ga prekrstili v Skythopolis,
“mesto Skitov”, ker so se spominjali strašnih nomadov,
ki so ob svojem vélikem vdoru v 7. stoletju tam naselili
svojo posadko. Druga so bila v Transjordaniji (področje
onstran, vzhodno od Jordana). Najbolj pomembna so
bila Hippos, Gerasa, Pela, Gadara in Filadelfija. V to skupino je spadal tudi Damask v Siriji, čeprav je bil daleč na
severu. Pompej je vsem priznal mestno samostojnost
pod neposredno oblastjo Rima. Delo judaizacije, ki so
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ga izvajali Makabejci, je upočasnilo ritem helenizacije,
toda niti Aleksander Janej si ni uspel podvreči Grkov v
Dekápolisu: Pela si je raje izbrala porušenje, kot da bi
sprejela judovstvo. Herod se je z grškimi mesti dobro
razumel in v Jezusovem času so igrala važno politično
vlogo: kralj Judeje jih je sicer zastopal, nikoli mu pa
niso bila podložna.
Druga grška ali pogrčena mesta so nastala vzdolž
obale od Ptolemaide, nekdane Ake, do Gaze. Cezareja,
iz katere je Herod naredil najvažnejše palestinsko
pristanišče, je bila do treh četrtin grška. Sihem, ki ga
je preimenoval v Sebasto, je prav tako imel močan
delež helenskega prebivalstva. In ko je nastala Tiberija
ob Genezareškem jezeru, je bila večina prebivalstva
grška, saj da je Herod Antipa ob izbiri kraja naredil
napako, da je vanj vključil staro pokopališče, kar je

Razvaline Skythopolisa iz zraka
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bilo za Jude nezaslišana nečistost. Tudi Séforis, glavno
mesto Galileje, je bilo praktično grško mesto. V vseh
teh mestih, ki so tako nastala na palestinskih tleh, so
Jude zgolj trpeli. V Gerasi so na primer našli eno samo,
zelo majhno shodnico. Ob vsaki najmanjši priložnosti

so izbruhnili spori med Grki in Izraelci, saj v pretepih
in nemirih ni šlo brez nasilja. V Cezareji jih je bilo
toliko, da so Rimljani, ki so nasledili Heroda Velikega
pri nadziranju tega mesta, zvito postavili tja posadko,
ki se je izurila v Samariji…

angeli za danes
P. Anzelm Grün

angel tveganja
Mnogi so danes mnenja, da je najpomembnejše, če
ne zbujaš pozornosti, če ne narediš nobene napake.
Tedaj tvoja poklicna kariera ni ogrožena. Tedaj te v
skupini ne bodo kritizirali. Tedaj ti ne bo treba odstopiti s položaja. Tedaj bo tvoje življenje uspešno. Toda
ta drža, ki odklanja tveganje, v resnici zavira življenje.
Kdor noče narediti prav nobene napake, bo vse naredil
narobe. Saj si ničesar ne upa, boji se tvegati. In tako
tudi ne more nastati nič novega.
V gospodarstvu, v politiki, v Cerkvi in v družbi si
nihče ne upa več tvegati. Kajti s tem se bo izpostavil
napadom. Zadeva se namreč lahko izjalovi. To bi pa
bila katastrofa. Tedaj bi ga vendar potegnili z mehke
blazine, kjer počiva, in moral bi pred vso javnostjo
zagovarjati sebe in svoje napake. Mnoge je strah, da
tega ne bi preživeli. Tako močno so osredotočeni na
priznanja in naklonjenost ljudi, da ne zaupajo več lastnemu občutku in ničesar več ne tvegajo.
Psihologija pravi, da je pomanjkanje poguma za
tveganje povezano z odsotnostjo očeta, ki je značilna
za našo družbo. Oče je običajno tisti, ki ti krepi hrb
tenico, ki ti vliva pogum, da nekaj tvegaš. Če ta pozitiv
na izkušnja očeta manjka, če ni očeta, ki bi ti ojačal
hrbtenico, potrebuješ nadomestek za hrbtenico. To
je potem ideologija, trdna norma, za katero se človek
skrije. Tedaj greš na gotovo. Nočeš delati poskusov. Vse
naj ostane po starem. Človek si ne upa razmišljati o čem
novem, kaj šele, da bi naredil kaj novega. Saj ni nobene
ga zagotovila, da bo novo sploh uspelo. Torej to raje
opusti. Za naš čas je značilno pomanjkanje domišljije in
poguma, da bi kaj tvegali. V mnogih ljudeh je težnja, da
bi življenje moralo potekati brez nevarnosti. Človek bi
se moral zavarovati proti vsem nevarnostim, da se mu
vendar ne bi kaj pripetilo. A bolj ko se človek zavaruje,
tem bolj je negotov. In tako si sčasoma ničesar več ne
upa. Vse mora biti zavarovano. Brez zadostne varnosti
ne gre v tveganje. To vodi v čedalje večje mrtvilo, kot

nam dovolj jasno kaže
današnji politični in go
spodarski položaj. Iz te
slepe ulice bomo prišli
le, če si bomo kaj upali,
če bomo tvegali tudi kak
šno napako.
Želim ti, da te angel
tveganja opogumi, da
si boš upal živeti svoje
življenje ter tvegal nova
pota zase in za ljudi v svoji okolici. Angel tveganja
naj ti ojača hrbtenico
in ti ščiti hrbet, da boš
svoboden, da se boš sam
upal in zaupal svojim
notranjim vzgibom, ne
da bi se moral z vseh
strani zavarovati. Svet ti
bo hvaležen, če si boš
Nadangel Rafael in Tobija
upal kaj novega, če ne boš najprej vsega sveta prosil
za dovoljenje, da bi svoje ideje lahko uresničil. Kajti
to, da staro ni več dobro, doživljamo iz dneva v dan.
Nihče si ne upa glede vprašanja brezposelnosti iti po
novih poteh. Raje se skrije za obrabljenimi puhlicami
ali krivdo prevali na druge. Vsakdo čaka na to, da bo
drugi naredil napačen korak. Tedaj ga bodo lahko kritizirali. A nihče si ne upa storiti prvega koraka. Tako
stopicajo na mestu. Človek preži in išče napake pri
drugih, namesto da bi sam tvegal napako.
Želim,da ti tvoj angel tveganja da pooblastilo za
svobodo, da si boš upal delati tudi napake, da bi tako
sebi in drugim ljudem odprl nove poti. Le če boš
zaupal angelu tveganja, lahko s tvojo pomočjo v tem
svetu zraste nekaj novega, lahko ljudje s tvojo pomočjo
odkrijejo nove možnosti.

Vse je tveganje, življenje je eno samo tveganje. Če tega dejstva ne sprejmeš,
ne živiš, ampak životariš. Tveganje pa daje življenju tudi svoj čar.
Metka Klevišar

Bolje je biti tiho in tvegati, da te imajo za bedaka,
kakor pa govoriti in dokazati, da si bedak.

Giovannino Guareschi
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Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

opravičenje po veri in ljubezni
Na poti, po kateri hodimo pod vodstvom svetega
Pavla, se bomo ustavili ob vprašanju, ki je v središču
sporov vsa stoletja od reformacije: ob vprašanju opra
vičenja. Kako človek v božjih očeh postane opravičen?
Ko je Pavel na poti v Damask srečal Vstalega, je
bil zrel mož: neoporečen v pravičnosti, kakor jo pred
pisuje postava (prim. Flp 3,6), prekašal je mnoge
svoje vrstnike v spoštovanju Mojzesovih predpisov in z
največjo vnemo se je zavzemal za izročila očetov (prim.
Gal 1,14). Razsvetljenje pred Damaskom je popolnoma
spremenilo njegovo življenje: vse zasluge, ki jih je bil
pridobil v svoji brezhibni verski karieri, je začenjal
imeti za »nesnago« ob veličini spoznanja Jezusa Kristu
sa (prim. Flp 3,8). Pismo Filipljanom nam daje ganljivo
pričevanje o Pavlovem prehodu od pravičnosti, ki
ima svoj temelj v Postavi
in si jo človek pridobi s
spoštovanjem predpisa
nih del, k pravičnosti, ki je
utemeljena v veri v Kristu
sa. Doumel je, da je vse
tisto, kar je do sedaj imel
za dobiček, bilo v resnici
pred Bogom izguba. Zato
je sklenil, da vse svoje
življenje izroči Jezusu
Kristusu (prim. Flp 3,7).
Skriti zaklad na njivi in
dragoceni biser, za nakup
katerih je vredno vložiti
vse drugo, niso bila več
dela postave, marveč Jezus
Kristus, njegov Gospod.
Odnos med Pavlom in Vstalim je postal tako globok, da je zatrjeval, da Kristus ni več samo njegovo
življenje, marveč tudi način njegovega življenja. To
je šlo tako daleč, da je bila zanj celo smrt dobiček,
samo da bi dosegel Kristusa (prim. Flp 1,21). Pavel ni
zaničeval življenja, marveč je razumel, da zanj življenje
nima nobenega drugega smisla. Zato ni gojil nobene
druge želje kakor to, da bi dosegel Kristusa – kakor
pri kakšni atletski tekmi – in da bi vedno ostal pri
njem: Vstali je postal začetek in cilj njegovega bivanja,
temelj in cilj njegovega teka. Samo skrb za to, da bi tisti,
katerim je prinesel evangelij, zoreli v veri, in skrb za
vse Cerkve, ki jih je ustanovil (prim. 2 Kor 11,28), sta
mu narekovali, naj upočasni tek k svojemu edinemu
Gospodu in naj počaka na učence, da bodo tudi oni
mogli skupaj z njim hiteti cilju naproti. Glede svojega
prejšnjega spoštovanja postave si z moralnega vidika ni
imel ničesar očitati. Toda potem ko je dosegel Kristusa,
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nikakor ni hotel soditi sam o sebi (prim. 1 Kor 4,3–4),
marveč se je izključno posvečal samo teku, da bi dosegel Gospoda, ki je dosegel njega (Flp 3,12).
Prav s tem osebno doživetim odnosom do Jezusa
Kristusa Pavel zdaj postavlja v središče svojega evange
lija nepremagljivo nasprotje med dvema možnima
izbirama, ki vodita k pravičnosti. Prva gradi na delih
postave, druga pa na Kristusu v milosti vere. Izbira
med pravičnostjo po delih postave in pravičnostjo po
veri v Kristusa tako postaja prevladujoče vprašanje, ki
preveva vsa njegova pisma: »Mi smo sicer po rojstvu
Judje in ne grešniki kakor pogani. Ker pa smo spoznali,
da se človek ne opraviči po delih postave, marveč po
veri v Jezusa Kristusa, smo tudi mi prišli do vere v
Jezusa Kristusa, da bi se opravičili po Kristusovi veri
in ne po delih postave. Kajti po delih postave ne bo
opravičen noben človek« (Gal 2,15–16). Kristjanom v
Rimu pa govori: »Vsi so grešili in so brez božje slave.
Opravičenje pa jim daruje njegova milost po odrešitvi,
ki je v Kristusu Jezusu« (Rim 3,23–24); in nadaljuje:
»Prepričani smo namreč, da se človek opraviči po veri
brez del postave« (Rim 2,28). Luter je to mesto prevedel: »samo po veri«. K tej točki se bom vrnil na koncu
kateheze. Najprej moramo pojasniti, kaj je »postava«, od
katere smo bili osvobojeni, in kaj so »dela postave«, ki
ne opravičujejo. Že v korintski skupnosti je o tem velja
lo mnenje, ki se je nato skozi zgodovino sistematično
vračalo. Po tem mnenju naj bi pri tem šlo za moralno
postavo, krščanska svoboda pa naj bi bila osvobojena
etike. Tako je v Korintu krožila beseda: »pánta moi
éxestin – vse mi je dovoljeno«. Seveda je ta razlaga
napačna. Krščanska svoboda ni svobodomiselstvo.
Osvoboditev, o kateri govori sveti Pavel, ni oprostitev
od tega, da delamo dobro.
Kaj torej pomeni postava, katere smo osvobojeni
in ki ne odrešuje? Za svetega Pavla kakor tudi za vse
njegove sodobnike je beseda »postava« pomenila Toro
v svoji celovitosti, se pravi pet Mojzesovih knjig. Tora
je v farizejski razlagi, ki jo je Pavel preučeval in jo
osvojil, vključevala celoto vseh načinov ravnanja, ki
so zaobjemali vse: od etičnega jedra do spoštovanja
pravil o obredih in bogočastju ter so v bistvu določali
istovetnost pravičnega človeka. K temu so spadali
zlasti obreza, predpisi o jedeh in na splošno obredna
čistost kakor tudi predpisi o spoštovanju sobote itn. Ti
načini ravnanja se pogosto pojavljajo tudi v spopadih
med Jezusom in njegovimi sodobniki. Upoštevanje
vseh teh pravil, ki izražajo družbeno, kulturno in
versko istovetnost, je postalo posebno pomembno
v času helenistične kulture, ki se je začela v tretjem
stoletju pred Kristusom. Ta kultura, ki je postala ve
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soljna kultura tistega časa in je bila na videz razumska
(racionalna) in strpna mnogoboštvena kultura, je po
vzročala močen pritisk na kulturno poenotenost in
tako ogrožala Izraelovo istovetnost, ki je bila politično
prisiljena k temu, da je stopila v to splošno istovetnost
helenistične kulture. Posledica tega je bila izguba Izraelove istovetnosti in tudi dragocene dediščine vere
očetov: vere v enega Boga in božje obljube.
Nasproti temu kulturnemu pritisku, ki ni ogrožal le
izraelske istovetnosti, marveč tudi vero v enega Boga,
je bilo potrebno postaviti »ločitveno steno«, obrambni
in varovalni ščit za dragoceno dediščino vere. Ta stena
je spoštovanje judovskih pravil in v predpisov. Pavel,
ki se je tega spoštovanja pravil naučil prav v njihovi
vlogi obrambe božjega daru, dediščine vere v enega
samega Boga, je videl, da svoboda kristjanov to istovetnost ogroža. Zato jo je preganjal. V trenutku svojega
srečanja z Vstalim je razumel, da se je položaj korenito
spremenil s Kristusovim vstajenjem. S Kristusom je
Izraelov Bog – edini pravi Bog – postal Bog vseh ljudstev. Zid med Izraelom in pogani ni bil več potreben,
kakor pravi v pismu Efežanom. Kristus nas varuje
pred mnogoboštvom in vsemi njegovimi oblikami.
Kristus nas združuje z enim samim Bogom in v njem.
Kristus jamči našo resnično istovetnost v različnosti
kultur. Stena ni več potrebna, naša skupna istovetnost v različnosti kultur je Kristus. In Kristus nas tudi
opravičuje. Biti opravičen dejansko pomeni, da smo
s Kristusom in v njem. In to zadostuje. Spoštovanje
drugih pravil ni več potrebno. Zato je Lutrov izrek
»sola fide« (samo po veri) pravilen tedaj, če vere ne
postavljamo v nasprotje s karitativnostjo, ljubeznijo.

Vera je zrenje Kristusa. Z vero se izročimo Kristusu,
se pridružimo Kristusu, se upodobimo po Kristusu in
njegovem življenju. Kristusova podoba – Kristusovo
življenje pa je ljubezen. Vera torej pomeni, da se upo
dobimo po Kristusu in vstopimo v njegovo ljubezen.
Zato sveti Pavel v Pismu Galačanom, v katerem je zlasti
razvil svoj nauk o opravičenju, govori o veri, ki deluje
po ljubezni (prim. Gal 5,14).
Pavel ve, da je v dvojni ljubezni do Boga in do
bližnjega podana in izpolnjena celotna postava. Tako
je vsa postava uresničena v občestvu s Kristusom,
v veri, ki oživlja ljubezen. Opravičeni smo s tem, da
stopamo v občestvo s Kristusom, ki je ljubezen. Isto
bomo videli v evangeliju na slovesni praznik Kristusa
Kralja. Gre za evangelij o Sodniku, čigar edino merilo
je ljubezen. Sprašuje nas edino to: ali si me obiskal, ko
sem bil bolan? Ko sem bil v ječi? Ali si mi dal jesti, ko
sem bil lačen? Ali si mi dal obleko, ko sem bil nag? In
tako pravičnost odloča v ljubezni. Zato moremo ob
sklepu tega evangelija reči naslednje: samo ljubezen,
samo ljubezen do bližnjega. Med tem evangelijem in
svetim Pavlom vendar ni nobenega protislovja. Gre za
isto gledanje, po katerem občestvo s Kristusom, vera
v Kristusa ustvarja ljubezen. Ljubezen pa uresničuje
občestvo s Kristusom. Opravičeni smo torej tedaj, ko
smo zedinjeni s Kristusom, in na noben drug način.
Ob sklepu moremo Gospoda prositi samo to, naj
nam pomaga verovati, resnično verovati. Tako vera po
staja življenje, edinost s Kristusom in spreminja naše
življenje. In če nas res spreminja njegova ljubezen, lju
bezen do Boga in do bližnjega, moremo biti v božjih
očeh zares opravičeni.

najlepše božično darilo
Neki mož, ki je živel kot otrok v sirotišnici, se spominja, da je moral tam delati tudi po štirinajst ur dnevno.
Edini prosti dan v letu je bil Božič. Za božično darilo niso
dobili niti igrač niti sladkarij, pač pa vsak eno pomaran
čo. In še to samo tisti, ki so si jo po upravnikovem mnenju
res zaslužili. Kdor se je čez leto s čim pregrešil, je bil ob
božični dar.
Tako nekega Božiča ta otrok ni dobil pomaranče,
ker je poleti skušal pobegniti iz doma. Med delitvijo
pomaranč je moral stati v kotu, nato pa so ga poslali v
sobo, kjer je bil za kazen cel dan sam. Drugi dečki so se
ta dan smeli igrati na dvorišču. Žalosten se je razjokal in
si želel smrti.
Naenkrat je stopil v sobo eden od dečkov in mu stisnil
v roko pomarančo.
»Kje je le dobil še eno pomarančo?« se je obdarovani
spraševal. Tedaj je opazil, da je bila pomaranča sestavlje
na iz posameznih krhljev. Jokajoč je prijel pomarančo
in jo trdno držal, da ne bi razpadla. Spoznal je: deset
dečkov se je odreklo vsak po enemu krhlju in ga namenilo njemu. Skrbno so vseh deset krhljev zložili in iz njih
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naredili pomarančo, darilo za svojega prijatelja.
»To je bilo najlepše božično darilo, kar sem jih dobil
v življenju,« se je spominjal mož.
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Egon Kapellari

sijaj jaslic

Božič je globoko zakoreninjen v srcih neštetih ljudi. Sedanja podoba praznovanja božiča je zrasla v stoletjih
in je domača ne samo pri vernih, ampak tudi pri mnogih, ki ne verujejo. V tej podobi se božični evangelij pomensko povezuje s cerkvenim naukom, življenjem svetnikov, s krščansko navdahnjeno likovno umetnostjo,
poezijo in glasbo. Vsebuje tudi dragocene šege, katerih začetniki povečini niso več znani. Tako je nastal ogromen duhovni in kulturni zaklad, ki še vedno raste.
Tukaj predložena razmišljanja o nekaterih vidikih božične skrivnosti se opirajo na poročila evangelijev
o učlovečenju, nastalo pa je tudi iz splošne podobe božiča, ki nagovarja srce in vabi, naj se spreobrnemo k
betlehemskemu Detetu. Naslov je vzet iz himne cerkvenega očeta Ambrozija iz Milana v 4. stoletju.
Jezus sam je, kakor poroča Marko, začel svoje oznanDa bi človek postal božji
jevanje
z opozorilom na to dopolnitev časov: »Čas se
Največji praznik krščanstva ni božič, marveč
je
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življenju. Bog je postal človek, da bi človek
mogel postati božji.

Neizrabljen praznik
Marsikomu se zdi, da je božič izrabljen. Opozarja
na hrup v adventu, ki je bil prvotno vendar najtišji
čas cerkvenega leta. Toži, da je izmenjava božičnih
daril skoraj že postala družabna prisila. Skrivnost
Kristusovega rojstva je postala razvpita in razpeta.
Zlasti mladi ljudje kritizirajo tako odtujitev božičnega
praznika. In vendar je božič za neštete ohranil svoj sijaj.
V ogromni skupnosti tistih, ki imajo radi ta praznik,
so otroci in odrasli, ki se na ta dan spominjajo svojih
otroški let. Tudi ljudje, ki jim milost krščanske vere ni
(več ali še ne) bila podarjena, se nočejo odreči temu
prazniku.
Božič je kakor luč v noči, kakor ogenj na ognjišču v
mrazu, kakor varovalna streha zoper veter. Kot praznik
je močnejši od vseh zlorab, ki se z njim dogajajo.

Ko je bil čas dopolnjen
V Pismu Galačanom govori apostol Pavel o trenutku
učlovečenja Boga kot o “polnosti časov”: »Ko je prišla
polnost časov, je poslal Bog svojega Sina, rojenega
iz žene, podrejenega postavi, da bi odkupil tiste, ki
so bili pod postavo, da bi tako prejeli posinovljenje«
(Gal 4,4).
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Prelom časa

Čas, v katerem je bil rojen Jezus Kristus, je bil z več
vidikov utrujen čas. Ideje, filozofije in religije, ki so
bile dolgo časa nosilne, so se zdele izčrpane. Ljudje so
pričakovali nekaj novega, kar bi večerno občuteni svet
obrnilo nasproti novi jutranji svetlobi. »Ko se je svet
nagnil v večeru, je bil poslan ženin Kristus. Iz Mavrice
svoje matere je izšel kot jasen sij«, poje stara latinska
adventna himna “Conditor alme siderum – Dobrotni
Stvarnik vseh svetov”.
Z vidika krščanske vere je betlehemsko Dete sredi
šče zgodovine, prelom časa. Mnogi so čakali na to Dete,
vede ali sluteč. Ko pa je bil rojen tisti, od čigar rojstva
štejemo naša leta, so to opazili samo redki ljudje. Sveto
pismo navaja kot priče njegovega prihoda samo nekaj
družbeno malo cenjenih pastirjev in nekaj modrih,
ki so iskali luč sveta kot zvezdo, prišli pa z vzhodnih
daljav. Toda v neopaznem rojstvu v Betlehemu je bila
vsebovana moč gorčičnega zrna, ki je navsezadnje
porodilo svet obsegajoče drevo krščanske Cerkve.
Učlovečenje Boga in tako začeto, s smrtjo in Kristusovim vstajenjem dovršeno odrešenjsko delo je v svetovnem času ustanovilo nekaj novega, samouveljavljanju
človeka nasprotnega. Bog je v Jezusu nova Besede in
ne bo zadnja.
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Andrea Gemma

Sveta Družina

Preden upremo svoje oči v nazareško družino, je
treba še enkrat razmisliti o skrivnosti odrešenja, ki
se dopolnjuje v Jezusu. Veselje starega Simeona bi mo
ralo biti naše veselje spričo vélikega dogodka, ki se ga
te dni spominjamo. Besede starega moža bi morale
govoriti našemu duhu z zdravilnim poudarkom o naši
odgovornosti.
Božji načrt, izraz neskončne ljubezni do nas, je mogo
če samo svobodno sprejeti. Zaradi tega je Jezus imenovan »znamenje, ki se mu bo nasprotovalo«. Nekateri ga
bodo sprejeli in bodo stali na njegovi strani, drugi ga
bodo odklonili in so bodo borili proti njemu.
Premislimo: Kristus je prišel za vse. Vsi so predmet
Božje ljubezni, odrešenja so lahko deležni vsi. Zato so
tudi vsi izzvani, da se opredelijo spričo njega: sprejeti
ali odkloniti. To je drama naše svobode, ki jo sam Bog
spoštuje…
Na katero stran se bomo postavili?
Od našega odgovora je odvisno, ali je Kristusov prihod za nas vstajenje, to je odrešenje, ali pa polom…
Simeonova prerokba pove še nekaj. Od tega trenutka
dalje meče senco križa na Odrešenikovo zemeljsko
življenje. Ta neusmiljena borba za Kristusa ali proti
njemu bo trajala vse njegovo življenje in bo imela za
ključek na križu. Nad jaslicami je torej zlovešča senca
Kalvarije. Za to je Kristus prišel. Za to se je podvrgel
postavi in postal podoben nam v vsem, razen v grehu.
Zaradi tega še danes odkrivamo, da je Božji okus ravno
nasproten okusu sveta. Jezus nas je hotel odrešiti s
križem in bolečino. Neprecenljivi dar našega božjega
posinovljenja bo plačal z vso svojo krvjo.
Jezusovemu trpljenju se bo pridružilo tudi Marijino
nedolžno trpljenje, ki se na praznik Svete Družine prvič
pojavlja kot Kristusova sodelavka za naše odrešenje.
Kljub tej visoki ceni pa za človeka še vedno ostane
strašna možnost, da potepta velikodušni Božji dar: to
je polom, o katerem govori Simeon.
Zdaj se lahko približamo sveti nazareški družini:
tam bomo gotovo našli način, kako sprejeti Jezusovo
odrešenje. Takoj v začetku naletimo na osupljivo dej
stvo: Božji Sin, ki je prišel odrešit svet in oznanit veselo
oznanilo, posveti temu oznanjevanju komaj tri leta, več
kot trideset let pa preživi v zatišju preproste in revne
družine in se posveča pokorščini ter delu. Ali nam ta
neverjetni načrt nič ne pove? Kakšem smisel imajo
v primerjavi s tem današnja nasprotja, ki so značilna
za družinsko sožitje takoj ko otroci pridejo do rabe
razuma?
Evangeljska slika te izredne družine je zelo preprosta, naravnost skopa. Vendar zadošča da predstavi
zgledno družino kot zgled vseh krščanskih družin.
Svetost njenih članov:
– Kristus, Božji Sin, svet po svojem bistvu:
– Marija, Božja Mati in Brezmadežna;
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– Jožef, »pravičen mož«, kar v svetopisemskem jezi
ku pomeni svet.
Tako je razumljivo, da so v tisti revni hiši domovale
vse kreposti in jo naredile dragoceno v Gospodovih
očeh. Med vsemi krepostmi pa se blesti vera. Evangelij
to potrjuje več kot enkrat:
1. pot v Betlehem – vera, ki vidi Božjo voljo tudi v
človeških dogodkih (prim. Lk 2,1 sl.);
2. pot v Egipt – vera, ki sprejema trpljenje (Mt 2,13
sl.);
3. pot nazaj in naselitev v
Nazaretu – vera, ki sprejema
od Boga tudi spremembo
lastnih načrtov (Mt 2,19 sl.);
4. skrito življenje v Nazaretu v zvestobi delu in molitvi
– dejavna vera, ki sprejema
Božji načrt (Lk 4,51);
5. izguba Jezusa v templju
in njegov odgovor – vera, ki
sprejema tudi nerazumljivo
(Lk 2,41 sl.).
Kakšen pouk! Ko bi ga
vsaj sprejeli!
O Jezusovem družinskem
življenju nam evangelij spo
roča naslednje vidike:
1. njegov napredek: »Jezus
pa je napredoval v modrosti,
rasti in milosti…« (Lk 2,52);
2. njegova vztrajnost v
molitvi: »Moram biti v tem, kar je mojega Očeta…« (Lk
2,49);
3. njegova pokorščina: »Ter jima je bil pokoren«
(Lk 2,51);
4. njegova delavnost: »Ali ni to tesarjev sin?« (Mt
13,55).
To je zadostna slika družinskega sinu, ki se zaveda
svojih dolžnosti in odgovornosti.
Zato pa berilo na praznik Svete Družine iz Sirahove knjige povzema in razlaga četrto Božjo zapoved.
Tistemu, ki ljubi, časti, spoštuje in podpira očeta in
mater, Gospod obljublja ves svoj blagoslov in posebno
pomoč. Pa niso samo otroci tisti, ki morajo gledati v
Nazaret: vsi družinski člani – in mi vsi smo na tak ali
drugačen način del družine – se morajo zgledovati po
življenju Jezusove družine.
Smisel nedelje Svete Družine je predložiti družinam
našega časa zgled posnemanja. Primerjajmo torej zgoraj opisano sliko s sliko današnje družine. Primerjava
vsekakor ni spodbudna. Moderna družina je bolna
družina. Tukaj je resnična kriza. Od te krize je odvisna
kriza mladih, kriza šole, kriza družbe.
Današnja družina ima malo časa za samo sebe. V
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času dela in šole so člani daleč proč eden od drugega.
V prostem času pa je spet na kupe obveznosti – potrebnih in nepotrebnih. Tako družina le redko preživlja
čas skupaj, in še takrat v manj primernem času. Kako
naj potem pride do resničnega srečanja, do izmenjave
izkušenj in čustev, do zavesti globoke pripadnosti eden
drugemu. Tako družinski člani postanejo eden drugemu tujci. Družina postane hotel, kamor hodijo jest in
spat, pravo življenje pa skriva vsak zase. Ali se je potem
čuditi polomom? Neprestanim nerazumevanjem med
možem in ženo, med starši in otroci?
Kriza vrednot je našim družinam odvzela tisto od
rešilno zdravilo, ki prihaja od Boga, od molitve, od
rednega skupnega udeleževanja bogoslužja. Kaj še
lahko ostane v naših hišah, če ni več Boga? Bo lahko
tam še mir, veselje, ljubezen: darovi žvljenja v milosti,
molitvi in združenju z Bogom? Da o ločitvah, ki svoje

nesrečne posledice puščajo najbolj na otrocih, na mla
dih, niti ne govorimo.
Kaj lahko storimo?
Najprej poskušati razumeti. Potem poskušati popra
viti. Uresničiti, kar piše sv. Pavel v Pismu Kološanom:
»Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite globoko usmiljenjem dobrotljivost, ponižnost, krotkost,
potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte
drug drugemu…« (3,12-13). Na tej podlagi bomo našli
pravo rešitev v ljubezni:
– v ljubezni do Boga, njegove besede, njegovih zapovedi, njegovega bogoslužja, ki se pokaže v skupnem
in zasebnem življenju;
– v medsebojni ljubezni razumevanja, spoštovanja
in velikodušnosti.
To je pot, po kateri »naj Kristusov mir kraljuje v vaših
srcih« (Kol 3,15) in v naših družinah.

naša kultura
Silvester Čuk

TOMO ZUPAN
21. decembra 1839 – 8. marca 1937
»Vodja Tomo Zupan je bil mož posebne vrste. Ljubezni si ni znal pridobiti, toda
nekaj nam je dal: veselje do dela in po veliko ljubezen nam je vcepil do naroda
in spoštovanje do vseh kulturnih delavcev, zlasti pisateljev in pesnikov.« Tako
je v svojih spominih Leta mojega popotovanja označil svojega predstojnika v
Alojzijevišču, zavodu, ki ga je ustanovil ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf (1846),
da bi omogočil šolanje revnim, nadarjenim dijakom. V letih, ko je bil Finžgar
gojenec tega zavoda (1886-1891), je bil Tomo Zupan njegov vodja (ravnatelj). Ta
premalo poznani mož je bil goreč prešernoslovec, marljiv literarni zgodovinar
in neutruden narodni delavec. V časih hudega nemškega pritiska je bil eden
najzaslužnejših mož za slovenščino, ki jo je poučeval poleg verouka. Umrl je v
starosti svetopisemskih očakov.

»Najstarejši pismeni Slovenec«
Dnevnik Jutro je Toma Zupana ob 97. obletnici
rojstva imenoval »naš nauglednješi narodni svečenik
in najstarejši pismeni Slovenec, naslednik slovanskih apostolov.« Rodil se je 21. decembra 1839 v vasi
Smokuč, ki spada pod župnijo Breznica, ki je dala
Slovencem mnogo znamenitih izobražencev; Zupan
sam jih je opisal 120. Oče Matija je bil posestnik in trgo
vec s suknom, mati Marija roj. Fertin je bila sestrična
pesnika Franceta Prešerna. Prvo šolsko modrost je za
jemal v enorazrednici na Breznici; v letih 1848-1858
je obiskoval v Ljubljani normalko (osnovno šolo), kot
gojenec Alojzijevišča pa klasično gimnazijo, ki jo je
končal z odliko. Po maturi je študiral bogoslovje in bil
leta 1863 posvečen v duhovnika.
Tega leta je romal na Velehrad na proslavo tisočlet
nice prihoda sv. Cirila in Metoda na Moravsko in tam
si je postavil za življenjski cilj službo narodu. Še kot
bogoslovec in nato kot mlad duhovnik je bil prefekt
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v Alojzijevišču. Zasebno je študiral slavistiko in iz nje
napravil izpit pri znamenitem jezikoslovcu Franu Mi
klošiču na Dunaju.
Leta 1867 je postal profesor verouka v Kranju, leta
1879 pa je bil kot profesor prestavljen na ljubljansko
gimnazijo, kjer se je odločno zavzemal za slovenski je
zik. V letih 1881-1893 je bil vodja Alojzijevišča ; ko ga
je ljubljanski škof Jakob Missia odstavil, ga je to zelo
prizadelo. Po upokojitvi leta 1904 je živel na svojem gra
diču na Okroglem pri Kranju, kjer je v 98. letu življenja
8. marca 1938 umrl. Pokopali so ga pri Sv. Križu v Ljubljani – v istem grobu je Prešernova sestra Lenka.
V oporoki je svoj gradič zapustil slepim, svojo
bogato knjižnico Licejski knjižnici, svoje spomine na
slavne može pa Narodnemu muzeju.

Prešernov sorodnik,
varuh njegovega spomina
Po materini strani je bil Tomo Zupan sorodnik
velikega Vrbljana Franceta Prešerna. Zaradi te sorodst2009 – AM – DECEMBER

vene vezi se je vse življenje ukvarjal s prešernoslovjem.
Zbiral je zlasti podatke o Prešernovem rodu ter sestavil
rodovnik Prešernove družine po očetovi in materini
strani. Iskal je ljudi, ki so bili s pesnikom v sorodu ali
so ga osebno poznali. Njegova najbolj znamenita po
ročevalka je bila Prešernova sestra Lenka (1811-1891),
s katero se je načrtno pogovarjal več let (1878-1890)
in njeno pripovedovanje skoraj dobesedno zapisal.
Tako so nastale Črtice iz dr. Prešerinovega življenja
(5 zvezkov), in Spomini na dr. Prešerina (12 zvezkov),
oboje hranijo v rokopisnem oddelku NUK. V knjigi je
izdal samo krajši povzetek z naslovom Kako Lenka
Prešernova svojega brata pesnika popisuje (1933).
Zbral je vso dostopno Prešernovo zapuščino in na
Okroglem z njo opremil posebno Prešernovo sobo.
Tam je bilo več kosov pesnikovega pohištva (postelja,
mizica, dva stola, predalnik), osebnih predmetov (kav
ni mlinček, tobačnica, mrtvaški prt) in dokumentov
(spričevala). V oporoki je vse to zapustil Narodnemu
muzeju v Ljubljani; danes je pohištvo v Prešernovem
spominskem muzeju v Kranju.
Ko so na Breznici 28. avgusta 1912 odkrili spomenik rojaku škofu Pogačarju, kateremu je bil Zupan
srčno vdan, je v svoji znameniti pridigi omenil vse
pomembnejše Gorenjce zadnjih 130 let. O “Ribčevem
pesniku” Prešernu je dejal: »Lepše nobeden naših pev
cev ni proslavil krščanskega zatajevanja nego Prešeren
v veličastnem Krstu pri Savici.« Tomo Zupan je več
Prešernovim sorodnikom dal na svoje stroške postaviti
nagrobnike.

Narodni delavec in vzgojitelj
Pomembno je tudi Zupanovo delo v narodno
obrambnem pogledu. Leta 1885 je ustanovil Družbo
sv. Cirila in Metoda in bil njen predsednik do leta
1907. Družba je za preprečevanje ponemčevalne dejav
nosti Schulvereina v obmejnih krajih snovala narodne
trdnjave: to so bile šole in vrtci v Trstu, Velikovcu,
Korminu in drugod. Veliko je storil tudi kot pisatelj.
Bil je dolgoleten sodelavec Jeranove Zgodnje Danice,
nekaj časa tudi njen urednik. Dopisoval si je z vsemi
slovenskimi sodobniki. Njegov dom na Okroglem je bil
na široko odprt za obiskovalce, vsak se je moral vpisati
v spominsko knjigo.
Bil je znan kot strog vodja Alojzijevišča. Njegov go
jenec pisatelj Finžgar poroča: »Vodja Tomo Zupan je
zahteval od nas trdo delo. Najprej delo za šolo… Zaradi
njegove pikrosti in strogosti smo se ga vsi bali. Ljubil ga
menda ni nihče. Toda škodovalo nam ni. Zavod je bil pri
vseh profesorjih spoštovan. Spominjam se nekega leta,
ko nas je bilo petdeset v Alojzijevišču, od tega konec
leta 35 odličnjakov, padel pa sploh nikoli ni nihče.« Zelo
zanimivo je, kar pove Finžgar v nadaljevanju: »Skrbel
je tudi za našo oliko. To je poučeval sam, in sicer v
obednici po večerji. Učil nas je, kako naj se vedemo
pri mizi, kako pri obiskih, kako naj se ognemo starim
ljudem s pločnika, s katero roko se odkrijemo, če koga
pozdravimo… Čeprav smo se ob marsičem hudomušno
muzali, kasnejše življenje nam je dokazalo, kako je imel
naš vodja prav.«

islam
Drago K. Ocvirk

širjenje islama:

meč, beseda in rodnost
2. Uvidi ob pogledu na širjenja islama
Večina Evropejcev ima občutek, da se islam nezadržno širi. Še pred štirimi desetletji v Evropi ni bilo musli
manov, ali pa tako malo, da niso bili opazni, danes pa je drugače. Islam vnaša v naše civilizacijsko okolje
druge vrednote, drugačen odnos do države in drugačno pojmovanje človekovih pravic ter zahteva ponoven
premislek o teh in številnih drugih kulturnih, duhovnih in družbenih vprašanjih. F. Cardini sklene delo Evropa
in islam; zgodovina nekega nesporazuma, z mislijo: »Islamski ‘tretji val’ je torej razširil meje Dar al Islama,
vendar se mora soočati z Evropo, ki je sama v obdobju kočljivega prevrednotenja same sebe, močna, a gospodarsko in družbeno nehomogena, še neodločena v političnih izbirah, negotova glede kulturne identitete.
‘Islam bo to, kar bodo iz njega naredili muslimani,’ je izjavil Egipčan Fuad Zaharija. Toda tudi Evropa bo tisto,
kar bodo iz nje znali narediti Evropejci. In to je Evropa, v kateri iz dneva v dan narašča število državljanov
ali imigrantov, ki živijo po postavi Preroka.« Kakšne uvide je torej mogoče izluščiti iz zgodovine srečevanja
islama z drugimi, ki bi utegnili prispevati k bolj zadovoljivemu srečanju z njim danes?
2.1 RAZKAZOVANJE IN ARABSKOST
Za časa Mohameda in arabske prevlade se je islam
širil z mečem, se pravi z osvajanji in politično nadvlado.
Cilj teh osvajanj ni bilo spreobrnjenje podjarmljenih
ljudstev, toliko bolj, ker niso bili “malikovalci”, to je
mngobožci (razen Berberov in nomadskih Turkov
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v Srednji Aziji), ampak “ljudstva knjige” (Svetega
pisma). V zvezi s tem je treba opozoriti na olajševalno
okoliščino pri spreobračanju v islam. V večjem delu
kalifata »sta namreč stoletno krščansko, judovsko in
zoroastrsko oznanjevanje in organizacija skupnosti
pripravljala pot bolj gladkemu prehodu v islam. V tem
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pogledu je dejstvo, da je Mohamed deloval šest stoletij
za Jezusom, omogočilo islamu, da se je laže širil kot
latinsko krščanstvo. Monoteisti knjige so morali zato
prepotovatai veliko krajšo razdaljo na moralnem, verskem in organizacijskem področju, da bi se spreobrnili
k islamu, kakor evropski častilci Votana, Tora, Jupitra,
Epone, Merkurja in množice drugih bogov, saj čaščenje
teh bogov ni nikoli ustvarilo primerljivega knjižnega
izročila« (R.W. Bulliet). “Ljudstvom knjige”, svojim
predhodnikom, je islam hotel samo pokazati, koliko
boljši od njih je in edini resničen. To jim je mogel pokazati le tako, da jim je pustil njihovo vero, on pa jih je
podjarmil in krepko obdavčil. Bolj kot z misijonstvom
v krščanskem pomenu imamo tu opraviti z nekakšnim
verskim razkazovanjem, ekshibicionizmom. V tem
duhu uvajajo otroke na dveh zasebnih dunajskih šolah
v islam, kakor je moč razbrati iz učbenika, ki ga je izdala
Savdova Arabija: »Kristjani in judje so malikovalci, naj
slabše vrste bitja, ki bodo končala v peklu. Edina prava
religija je islam, druge vere ne veljajo. Bojujte se proti
nevernikom, ki živijo v vašem sosedstvu. Naj občutijo
vašo ostrino!« (M. Grah, Hujskaški učbenik, Delo 19.
2. 2004).
Druga značilnost arabskega obdobja pa je, recimo
temu, nacionalna univerzalnost, ker je islam arabska
vera, vera za arabske mnogobožce. Omenili smo že ne
enakopraven položaj nearabskih muslimanov, mavali,
z arabskimi. Mavali med drugim niso imeli pravice do
prihodkov iz plena od osvajanj, ki jih je delila finančna
uprava, divan, arabskim muslimanom. Arabskost je
ohranila svoj pomen vse do danes med islamskimi
ljudstvi v Srednji Aziji (Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan). Arabska plemena
so tam plenila od leta 640 naprej, obenem pa so razvila
svoj klientelizem med domačini, ki so se spreobrnili
(mavali). Zanimivo je to, da so si ta ljudstva ustvarila
mitske izvore, po katerih naj bi bili njihovi predniki
predislamski Arabci iz Jemna. S tem so se hoteli »izogniti
priznanju, da so sprejeli islam pod vojaškim pritiskom
‘drugega islamskega vala’ arabskih zavojevalcev. Prvotni
islamski nauk je namreč zahteval, da moraš biti rojen
Arabec, da bi postal musliman. (...) Nek kazaški rodovnik
povezuje na primer Kazake, ki so postali muslimani v 15.
in 16. stoletju, z jemenskim kraljem Abu Karibom« (S. A.
Dudoignon). Danes se ponekod to zlitje nacionalnega in

islama kaže v zahtevah muslimanov, da bi imeli pravice
nacionalne manjšine. Status narodnosti so dobili muslimani v Bosni, imajo ga kitajski muslimani kitajskega
rodu Hui, nekateri bi ga radi uveljavljali v Evropi. Doslej
to ni vodilo drugam kot v komunitarizem in destabilizacijo širše družbe in države.
2.2 SVETNA MOČ ISLAMA
Verjetno ni naključje, da ima vahaabitska Savdska
Arabija v zastavi meč, nad njim pa izpisano izpoved
vere: »Ni drugega boga kakor Bog, Mohamed pa je
njegov Poslanec.« Z mečem se je islam razširil v prvih
stoletjih obstoja, s silo in na račun osnovnih človekovih
pravic ga danes vzdržuje in utrjuje kakšna polovica od
57-ih držav članic Organizacije islamske konference.
Vojni besednjak uporabljajo tudi številna gibanja, ki se
čutijo poslana širiti islam, za kar najdejo dovolj opore
tako v Koranu kot v zgodovini.
Pomembno vlogo pri širjenju islama v zgodovini
ima politika in to očitno v času islamske nadvlade,
kot smo videli, bolj prikrito v kolonialnem obdobju.
Kolonialne oblasti so se namreč opirale na domače
islamske voditelje in s tem okrepile njihovo moč. Islam je bil tudi edina alternativa kolonialni ideologiji.
Zgodovinar Bulliet vidi v tem enega od vzrokov, da se
je islam od 15. do 20. stoletja bolj uspešno širil po Aziji
kot krščanstvo, ker je imeli – ali se je vsaj zdelo, da ima
– podporo kolonialnih sil.
K širjenju islama prispevajo svoje družbeno-kulturni dejavniki. Islam je nastal ob prehodu iz plemenske
ureditve v državni imperialno. Zato more biti bolj blizu
plemenskim skupnostim Afrike in Azije, ki ta prehod
doživljajo pod vplivom kolonializma, krščanstvo, ki ga
spremlja, pa ima kot mestna religija premalo posluha
za plemensko stvarnost. Nenazadnje se islam kljub
svoji univerzalnosti vse do danes opira na plemensko
ureditev, kar je očitno še zlasti ta hip v iraški vojski ali
v ureditvi držav na Arabskem polotoku. Islamska etika
– predvsem spolna (mnogoženstvo in podobno), nadrejena vloga moškega in podrejena ženske, suženjstvo,
prevlada skupinskih interesov nad posameznikovimi
in podobno – je bolj sprejemljiva za plemensko miselnost, ki se mora od lokalnega obrniti k univerzalnemu,
kot krščanstvo s svojim poudarjanjem edinstvenosti
slehernega človeka.

ukinjena 104-letna slovenska župnija v ZDA
Več kot 100 let slovenske verske in narodne tradici
je, ki jo je predstavljala župnija svetega Cirila in Metoda
v Lorainu, Ohio, je 6. oktobra 2009 doživelo svoj konec.
Čez 200 vernikov in več duhovnikov se je v Lorainu,
OH, stoje, z gromkim aplavzom zahvalilo in poslovilo
od dolgoletnega in priljubljenega župnika Fr. Pavla
Krajnika. Pri 87 letih je župnik Fr. Pavel Krajnik zavoljo oslabelosti primoran oditi v duhovniško zavetišče
v Cleveland. Kot kaže škofija nima drugega duhovnika,
ki bi nadaljeval delo, ki ga je on opravljal skozi 34 let, pa
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tudi število vernikov se je tako zmanjšalo, da se župnija
ne more več sama vzdrževati.
Škofijski vikar clevelandske škofije Fr. L. Jurcak se je
v imenu odsotnega škofa R. Lennona, ki je na romanju v
Rimu, zahvalil Fr. Pavlu Krajniku za njegovo plodonosno delo v tej častitljivi slovenski fari. Župnik Fr. Krajnik
je s tresočim glasom dejal za slovo: »Teh 34 let je bilo
lepo živeti in delati med vami. Hvala za vašo zvestobo!
Z žalostjo v srcu vam danes rečem: Zbogom.«
Fr. Krajniku se je med drugimi prisrčno zahvalil P.
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Joseph Yelenc OFM (Jelenc) slovenskega rodu, sedaj
profesor na frančiškanski Univerzi v Steubenville,
Ohio. Globoko ganjen je p. Yelenc povedal, da je v tej
cerkvi pel svojo novo mašo, še preje pa tudi njegov
stric. »Tu je kraj ljubezni in plemenitosti. Zvonovi in orgle bodo utihnili, a mi ne. Ne bojmo se! Zaupajmo!«
Fara sv. Cirila in Metoda je bila ustanovljena leta
1905 za slovenske in hrvaške vernike v mestu Lorain.
Leta 1922 so Hrvati ustanovili svojo župnijo, sloven-

ski verniki pa so leta 1952 postavili današnjo cerkev.
Škofije bo cerkev prodala, verniki (okrog 100) pa so
povabljeni, da se vključijo v bližnji župniji sv. Janeza
Krstnika in hrvaško sv. Vida, ki bosta pa tudi ukinjeni
prihodnje leto in bo ustanovljena nova župnijo sv.
Frančiške Cabrini. Clevelandska škofija ima v načrtu
do sredine leta 2010 od 224 cerkva dokončno zapreti
29 in izvesti združitev 41 župnij.
Po Morning Journal priredil M. L.

milijarda lačnih ust
16. oktober. Dan hrane. Ime verjetno zveni v najbolj
šem primeru ironično za več kot milijardo ljudi po
vsem svetu, ki trpijo podhranjenost in lakoto.
Svetovna gospodarska kriza je sprožila še porast
lakote po svetu in dosegla najvišjo stopnjo v zadnjih
štirih desetletjih, v poročilu ugotavljata Organizacija
za prehrano in kmetijsko (FAO) in Svetovni prehrambeni program.
V letu dni se je število lačnih povečalo za vrtoglavih
100 milijonov, kar pomeni, da je lačna že šestina svetovnega prebivalstva. Na področju razvojnega cilja ti
sočletja, da bi se število lačnih med letoma 1990 in 2015
zmanjšalo na 420 milijonov, ni bil dosežen nikakršen
napredek. Konsenz, mednarodno vodstvo in takojšnja akcija
so nujno potrebni, da pomagajo
končati to svetovno tragedijo.
Na nedavnem vrhu G8 v Itali
ji so se voditelji sicer zavezali,
da bi morale zadostna količina
hrane, prehrana in poljedelstvo
imeti prednost v svetovnem
planu dela. Pomanjkanje hrane
v nekaterih delih sveta namreč
sproža nove grožnje – tako spo
pade kot tudi okoljsko propa
danje, širjenje bolezni in ogroža
blaginjo otrok.
Poročilo navaja več dejavnikov, ki naj bi prispevali k
temu, da je trenutna kriza najhuje udarila revna gospodinjstva v državah v razvoju. Kot prvega navaja to, da je
kriza sočasno zajela več delov sveta in s tem zmanjšala
obseg običajnih mehanizmov za boj z lakoto, kot so
devalvacija valute, sposojanje ali povečana uporaba

razvojne pomoči.
Drugič, finančna kriza se je pridružila prehrambeni
krizi, ki je že dodobra načela strategije za boj z lakoto.
»Zaradi visokih cen hrane, zmanjšanih prihodkov ...
te družine tvegajo, da bodo zapadle v še večje pomanj
kanje in v past lakote, ki je povezana z revščino«,
opozarja poročilo.
Kje je politična volja? Tretji dejavnik, ki se je v
tokratni krizi pomembno razlikuje od tistih v preteklosti, je, da so države v razvoju postale bolj vključene v
svetovno gospodarstvo kot pred 20 leti in so zato tudi
občutljivejše na spremembe na mednarodnih trgih.
»Svetovni voditelji so se učinkovito odzvali na fi
nančno in gospodarsko krizo in v kratkem časovnem
obdobju uspešno zbrali več milijard dolarjev. Enako
učinkovita akcija je zdaj potrebna za boj proti lakoti
in revščini,« je v izjavi sporočil generalni direktor FAO
Jacques Diouf in dodal, da za izkoreninjenje lakote
manjka le močnejša politična volja.
Številke:
– več kot milijarda lačnih (šestina svetovnega prebivalstva);
– v enem letu 100 milijonov več lačnih;
– 642 milijonov lačnih na azijsko-tihooceanskem
območju;
– 265 milijonov v podsaharski Afriki;
– 42 milijonov na Bližnjem vzhodu in S. Afriki;
– 53 milijonov v Latinski Ameriki in na Karibih;
– 15 milijonov v razvitih državah;
– Afrika: 40 milijonov otrok mlajših od 5 let z motnjami v razvoju;
– cilj: do 2015 število lačnih zmanjšati na 420 milijonov;
– realnost: številka se veča, ne zmanjšuje.

lakota ni odvisna od povečanja prebivalstva
Vzroki gospodarske nerazvitosti Afrike in volje
izboljšati jo, vprašanje odnosa prebivalstva in razvoja
ter potrebnost ali nepotrebnost genetično spremenjenih organizmov v borbi proti lakoti, so bili glavni
predmet vprašnj, ki so jih afriški sinodalni očetje
naslovili na generalnega direktorja FAO Jacquesa
Dioufa 12. oktobra 2009 popoldne. O Malthusovi
teoriji kontrolirati prehrano s kontrolo rojstev, je Diouf
rekel, da je »temeljna napaka ne upoševati znanosti in
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tehnologije. Sprejeti načelo, da bo povpraševanje rastlo
eksponentno, viri pa bodo rastli aritmetično, pomeni,
da nimamo nobenega vpliva na vire. Rezultati raziskav
pa so pokazali, da je mogoče doseči dvojno, trojno ali
celo štirikratno produktivnost na istem ozemlju in tako
zvečati produktivnost po osebi.«
Direktore FAO je postregel s podatki: »V nekaterih
deželah med 2% in 3% prebivalstva pridela dovolj, da
pokrije domače potrebe in še izvoz. V drugih deželah
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pa 80% prebivalcev ne uspe pridelati dovolj niti za lastno deželo. Je to vprašanje številk? Ne, to ni vprašanje
ljudi, ampak učinkovitih in produktivnih sredstev, ki
temeljijo na vlaganju na infrastrukture, na opremo,
na dostop in na razne spodbude za produktivnost in
konkurenčnost. Ni vprašanje prebivalstva, to je samo
izgovor.« O volji preprečiti nerazvitost Afrike je Diouf
poudaril, da je FAO že pred časom razkrila, da razvoj
poljedelstva v zadnjih dveh desetletjih ni bil naklonjen
malim kmetom v deželah v razvoju. »Razvite dežele
letno zagotovijo svojim kmetom pomoč v znesku 365
milijard dolarjev in v takih okoliščinah afriški pridelo
valci ne morejo konkurirati.« O tistih, ki hodijo v Afriko

pripovedovat, da jih lahko rešijo genetično spremenje
ni organizmi je Diouf rekel, da so prodajalci sanj.
Povedal je: »Če hočem biti pošten, vas moram vprašati:
kje je naš problem? Samo 7% obdelovalne zemlje je namakane, v podsaharski Afriki pa samo 4% v primerjavi
z 38% v Aziji. V nekaterih predelih smo prisiljeni metati
hrano s padali, ker ni cest, da bi dosegli prebivalce.
Ne bi niti govorili o tem, da izgubimo 40% do 60%
poljskega pridelka ker nimamo možnosti shraniti ga.
Namesto tega pa govorimo o genetsko spremenjenih
organizmih, ki so pod kontrolo družb, ki jih imajo in so
zaradi pravil Svetovne trgovske organizacije zaščitene
pri uporabi svojih virov.«
L’Osservatore Romano

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega po plesni dišečega misijonskega cekarja

o japonščini, ki je v slovarju ni
Ko sem se začel učiti japonščino – izkušeni irski
misijonarji so mi bili svetovali, da se je lotim šele na
samem Japonskem –, sem kmalu opazil, da se slovarji
razlikujejo. Čim več besed vsebuje, tem bolj mi lahko
pomaga. Opazil sem tudi, da to svojo večjo korist delim
z izdajateljem slovarja: čim večji je slovar, tem višja je
cena. Ker nisem imel nobenega sorodnika, ki bi prav v
tem času zatisnil oči, takorekoč smehljaje ob misli, da
je sorodniku misijonarju zapustil del oziroma delček
svoje imovine, sem se moral zadovoljiti s cenenim
slovarjem.
Lepega jesenskega dne sem v Tokiu odkril cel okoliš
antikvariatov in trgovin z rabljenimi knjigami. Ta del
Tokia se imenuje Kánda. Odtlej sem ga redno obisko
val. Večino nas, ki smo polnili te trgovine, bi lahko
opredelil kot “lovce na dobre, cenene knjige”; toda
nekateri bolj ali manj mladi bi pravilno spadali v kate
gorijo “lovcev na dekleta”. S pomočjo dobrih, cenenih
slovarjev je torej rasla moja intimnost z zapletenostjo
japonščine. In z intimnostjo je rastlo neizrečeno pre
pričanje, da se lahko zanesem na čim večji slovar.
Opazil sem tudi, da so učene besede takorekoč v zalogi
za omejeno uporabo; pogovorna japonščina se raje
poslužuje bolj japonsko kot kitajsko zvenečih besed,
čeprav gre pri tem za kitajščino izpred tisoč let…
Opravičujem se, da sem komaj končal uvod. A brez
njega ne bi bilo drame pri jezeru v višini 900 metrov
na eni izmed planot, ki obdajajo goro Fudži. Tu živim
v stari gorski koči, dve ali tri avtomobilske ure odda
ljeni od Tokia v njegovih najbolj vročih dneh. Kakor
se za Daljni vzhod spodobi, so ti vroči dnevi nasičeni
z vlago.
Koča, v kateri smem prebivati, je pod visokimi bori.
Tako stara je, da so špranje in luknje postale sestavni
del koče, ki ne potrebuje ventilatorja. Ali veste, kaj se
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v tem času dogaja v Tokiu? Ljudje ne morejo zaspati do
11. ure ponoči; veter z morja je vroč, klimatizacije ne
marajo, ker baje škodi srcu, in tako navadno ležijo po
hodnikih in vežah in čakajo na hlad.
Ker je jezero blizu koče, grem ob lepem vremenu
plavat. Okrog poldneva se vrnem, da si pripravim
kosilo. Včasih me povabijo na kosilo ali na večerjo, a
danes takšnega povabila ni. Moj menu je enostaven;
sram me je, da bi vam izdal potankosti. Kuham na majh
nem ognju; vsak dan, tudi danes, si želim napredka v
kuhinjski umetnosti. To pa lahko izdam: v teh dneh se
ne bom odebelil.
Zdaj je okrog ene popoldne. Okna so odprta, v
daljavi odmeva gozdna žaga. Okna so res odprta, a so
zamrežena. Čebele, ose, komarji in drugi krilati prebi
valci te planote sicer vztrajno butajo v okenske mreže,
a enako vztrajno hitro odletijo drugam. Naenkrat zasli
šim izpred vrat:
»Sumimasén!« Kar je po naše vljudno povedano
»Oprostite, prosim!«
Odprem vrata in se priklonim. Pred menoj stoji že
na oskrbnika tega ozemlja, na katerem je tudi “moja”
koča. Tudi gospa se prikloni. In reče z malce zaskrbljenim glasom:
»Ali veste, kam je šel moj mož? Že eno uro ga čakam
V uradu ga ni. Mojega očeta je zadela kap.«
Danes je sreda; ne zmeraj, a dostikrat gre oskrbnik ta dan nakupovat razne potrebščine za svoj revir
v ogromno skladišče, ki nosi (menda nemško) ime
Kántsu, s polnim imenom Kántsu Center.
Kot je pri pomislekih navada, se najprej ozrem v
okolico, potem šele v njen obraz. In rečem:
»… Kántsu ni ikimáshita.« Kar bi po začetnih besedah moralo pomeniti, da je najbrž odšel v skladišče
Kántsu.
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Gospa me zaprepaščeno pogleda. Zdi se mi, da
prebledi. Napol šepetaje ponovi:
»Kántsu ni…«
Iz torbice na roki vzame robček in si obriše oči.
Slutim, da je nekaj v moji japonščini strašno narobe, a
kaj? Gospa ne zna angleščine. Morda pa pozna nekaj
besed, ki so jih Amerikanci po vojski razširili po vsej
deželi?
»Warehouse Kántsu,« poskusim. V njenih očeh ni
luči.
»Storehouse Kántsu,« poskusim znova. Nič.
»Magazine Kántsu.«
Zdaj se ji posveti. Še enkrat si obriše oči. Nekaj
kakor smehljaj ji spremeni obraz. S poklonom odide.

Kot sem pozneje zvedel, je iz moževe pisarne zlahka
našla telefonsko zvezo s skladiščem Kántsu.
Naslednji dan mi je gospod oskrbnik – kot navad
no sva pila mojo kavo – dal lekcijo iz pogovorne ja
ponščine. Na preprost način mi je razložil, da pomeni
“kántsu” prešuštvo; in da je sicer ime skladišča napisano z meter visokimi črkami k-a-n-t-s-u, da pa to pravilno
izgovarjamo le kot “kjancu” (po naše pisano)!
Odtlej dostikrat v doslej neznani pokrajini vprašam
Japonce (in Japonke), kako izgovarjajo to ali ono an
gleško besedo nad določeno trgovino. Čudijo se, da
imam po tolikih letih na Japonskem še zmeraj tozadevne težave.
Odkrito povedano: tudi jaz se čudim.

KITAJSKA
množična zastrupitev
otrok s svincem

ljajo zato, da vežejo dušik in obogatijo zemljo v naravnimi organskim elementi. Agencija Misna.

Beijing, 13. oktobra 2009 - Pri testiranju otrok v
provinci Henan, v osrednji Kitajski, so pri skoraj 1000
otrocih zabeležili prekomerno vsebnost svinca v krvi.
Po poročilih o množičnih zastrupitvah s svincem v
sosednji provinci Shaanxi so oblasti v provinci Henan
testirale dobrih 2700 otrok, mlajših od 14 let. Zastrupitev s svincem so odkrili pri 968 otrocih, ki živijo v
bližini treh talilnic svinca. To je zadnji v nizu primerov
zastrupitve s svincem, ki je v celotni državi sedaj prizadela že več tisoč otrok. Podobna poročila o zastrupitvi
s svincem so v zadnjih mesecih prišla tudi iz provinc
Yunnan, Fujian in Shanxi, število prizadetih otrok pa je
že preseglo 3000. Prevelika količina svinca v krvi sicer
lahko poškoduje živčni sistem in reproduktivne organe
ter povzroči visok pritisk in izgubo spomina. STA

GVATEMALA
suša in lakota,
stotine mrtvih v tem letu
Guatemala City, 19. oktobra 2009 – Suša, ki vlada
že od začetka leta v deželi, je povzročila smrt 469 žr
tev. Uničen je na 36.000 hektarjih pridelek koruze in
fižola, ki sta temelj vsakdanje prehrane predvem med
‘campesinos’ (podeželsko prebivalstvo). Med njimi je
400.000 družin, ki so v nevarnosti zaradi pomanjkanja
vode in osnovnih živil, kot so to žitarice. Med njimi je
tudi najvišji odstotek podhranjenih otrok v starosti
manj kot 5 let v vsej Latinski Ameriki (51%). Položaj
je najhujši v tako imenovanem “suhem hodniku”, ki
pokriva sedem vzhodnih okrožij in velja za najbolj
suho področje, čeprav so tam razkošne vile z ribniki
in bazeni (verjetno v lasti prekupčevalcev z mamili).
Politika je brezuspešna, a kmečki voditelji vedo, da
je v globini enega kilometra pod površjem zemlje v
32 okrožjih zaloga vode, ki bi popolnoma zadoščala
za namaknje tega področja. Stroške za poljedelstvo
poskušajo zmanjšati s sajenjem gliricidije, ki ji pravijo
tudi “mati kakav”, drevo iz vrste stročnic, ki ga uporab
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AFRIKA
11,5 milijonov ljudi
brez strehe zaradi vojsk
Kampala, 17. oktobra 2009 – Zaradi oboroženih
spopadov je 11,600.000 Afričanov ostalo brez doma. Po
podatkih Združenih narodov se je nekoliko zmanjšalo
število beguncev v inozemstvo, naraslo pa je število
tistih, ki so zaradi vojaških spopadov prisiljeni zapustiti
svoje domove in so pogosto obsojeni na borbo za
preživetje v begunskih taboriščih brez vsake opreme.
Najbolj dramatičen je položaj somalijskih beguncev
v sosednjih deželah. Begunska taborišča v Keniji in
Etiopiji so prenapolnjena in na stotine beguncev živi
poleg pomanjkanja higienskih naprav v stalnem pomanjkanju hrane. Somalija je poleg vojske udarjena še
s hudo sušo. Kenijski funkcionarji trdijo, da se dela,
kar je mogoče, vendar je položaj iz dneva v dan slabši.
L’Osservatore Romano.

SEVERNA KOREJA
obsojeni na lakoto
Pyongyang, 24. oktobra 2009 – Problem pomanjka
nja hrane v Severni Koreji je vedno hujši. Odgovorni
Svetovnega prehrambenega programa Torben Due je
povedal, da je ta agencija Združenih narodov morala
zmanjšati pomoč zaradi občutnega zmanjšanja darov.
Od 504 milijonov dolarjev, ki jih je agencija zaprosila
od mednarodne skupnosti, je prejela samo 5%. Posledica je, da je do pred nekaj meseci ta agencija s
svojo pomočjo podpirala okrog 6 milijonov ljudi, od
maja dalje pa jih lahko podpira samo 2 milijona. Ko je
Torben o tem govoril v Beijingu, je poudaril predvsem
veliko nevarnost, povezano z podhranjenostjo otrok
v času razvoja. Zelo ranljivi so tudi stari in nosečnice.
Ta drastični upad darov je posledica jedrskih raketnih
poskusov, ki jih dela severnokorejski režim. Svoje je
k temu dodala še suša, ki je uničila velik del že tako
skromnih domačih pridelkov. Tako je na milijone ljudi
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vsak dan v borbi za skledico riža in za tisto malo, kar
še lahko najdejo na poljih. Stalinistični režim napol
norega Kim Jonga se za to ne briga. Edina reakcija je
bila, da je Svetovnemu prehrambenemu programu
prepovedal zaposlitev osebja korejskega jezika.
L’Osservatore Romano.

FILIPINI
mesec dni po tropskih nevihtah:
pomanjkanje in nevarnost
epidemij
Manila, 26. oktobra 2009 – Mesec dni po tropski
nevihti Ketsana na severu filipinskega otočja je še
vedno milijon in pol ljudi, ki živijo v hudi stiski na
teh področjih. Močno deževje je uničilo velik del
prebivališč v bolj oddaljenih predmestjih Manile in v
mnogih drugih mestih na otoku Luzonu. Prebivalci so
popolnoa odvisni od pomoči vlade in mednarodnih organizacij. Civilno varstvo je opozorilo, da bodo mnogi
kraji ostali cele mesece pod vodo, ker ni bilo nobenega
urbanističnega načrta, ki bi predvidel odtok vode na
poplavljenih področjih. Okrog 163.000 ljudi živi v
zasilnih taboriščih, ki jih je organizirala vlada, najmanj
2,700.000 meščanov Manile pa se bo moralo preseliti
v manj prizadete kraje glavnega mesta. Trenutno je
glavna skrb preprečiti epidemije med ljudmi, ki žive
v nezdravem okolju. Agencija Misna.

MISIJONSKI POMENKI
Nepričakovana novica je prispela med nas. Vemo,
da je bil v Zambiji misijonar p. Lovro Tomažin. Zelo
se je trudil, da je zbiral ljudi v razna verska gibanja, da
bi zaživeli dobro krščansko življenje. Ljubil je Marijo,
nebeško Mater, in Srce Jezusovo, h kateremu se je zatekal v raznih težavah, nevšečnostih in zapletljajih. Ni
iskal časti, iskal pa je duše, da bi jih pripeljal v nebeško
domovino.
Dobil je nalogo, naj ustanovi novo župnijo, ker je
bila dotedanja zelo velika. Ustvariti jo iz nič ni bilo
lahko. Prosil je vsepovsod, trkal na razna vrata in
pričakoval pomoč. Postavil je veliko dvorano, ki je
služila za cerkev, prireditve in sestanke. Poleg nje je
mislil tudi na katehista-cerkovnika in tudi zanj postavil
hišico. Na vrsti je bila cerkev. S pomočjo nekaj mož je
delal cementne bloke in jih postavljal v vrsto. Najbrž je
bilo vse to delo za ne več mladega misijonarja pretežko
in je omagal. Ne vemo, kako je odšel, vsak pa ima svojo
uro odhoda, ko je klican na odgovor. Tako je tudi naš
dobri misijonar p. Lovro omahnil v večnost.
Lepo so se poslovili od njega duhovniki s svojim
škofom in zambijsko ljudstvo. Misijonar p. Janez Mlakar
je fotografiral pogrebno svečanost, p. Lojze Podgrajšek
pa nam je poslal slike, da si lahko ogledamo odhod p.
Lovra. Naj mu bo nebeški Oče njegov najboljši plačnik
za vse delo, ki ga je opravil z ljubeznijo do nebeške
domovine.
Marica Lavriša

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

POLITIČNI MOZAIK
Osnovna značilnost mozaika je, da od daleč izgleda kakor slika, pogled iz bližine pa pove, da je sestavljen iz množice majhnih
koščkov, ki vsi skupaj predstavijo celoto. Tako se je tudi meni nabralo kup “koščkov”, ki dajejo celotno podobo obupnega stanja, v
katerem se je znašla Slovenija ne toliko zaradi svetovne gospodarske krize, pač pa predvsem zaradi nesposobnosti lani z goljufijo
izvoljene koalicije, nesposobnosti, ki ne samo meji, ampak marsikje že prehaja v lopovstvo. Če imaš v vladi ministra, ki javno laže,
predsednika republike in vlade, ki to opravičujeta in podpirata, vlado, ki dovoljuje, da v podjetju, kjer imajo delavci plačo komaj
500 evrov na mesec, direktor pograbi vsak mesec 20.000 evrov, potem temu ni mogoče reči drugače kot lopovstvo. Svoje čase
so Italijani za vsako stvar, ki je šla narobe, celo za vreme, rekli: »Governo ladro – razbojniška vlada«. Ali je bila ali ne, ne vem, toda
za sedanjo slovensko bi težko našel boljšo oznako.
Sicer pa, tukaj je mozaik.
Novinarka Biserka Karneža Cerjak v Reporterju:
Prav neverjetno je, kako so se zdaj, ko odkrivamo največje
slovensko morišče svetovnih razsežnosti /v Hudi Jami/, vsi
najpomembnejši politiki v državi zagrnili v molk. O pretvarjanju in
ignoranci priča že povsem posušen in s pajčevino obdan venec,
ki ga je nekdo odložil v kapelico pred rudnikom v imenu Repub
like Slovenije. Tudi to kaže na vztrajno zavračanje pošastnega in
demonskega zločina in, kot pravi Jože Dežman, na bes in obup,
grozo in zanikanje védenja: »A resnica je, žal, neizprosna.«
Zgodovinar dr. Stane Granda v Naši luči:
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Globina političnih sprememb, ki je nastopila z novo vlado, se
vse bolj razkriva. Pravzaprav je nov veter v Sloveniji napovedala
že izvolitev ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ni problem
v tem, da je za njim stal nekdanji predsednik Milan Kučan s
svojo tovarišijo, problem je v tem, da je prišlo do povezave ljudi,
ki se med seboj pretirano ne ljubijo, veže pa jih sovraštvo do
demokracije in slovenske osamosvojitve kot negacije nedanjega
totalitarizma Titove Jugoslavije.
Odgovorni urednik mag. Božo Rustja v Ognjišču:
Brez dvoma je ta trenutek najbolj pereč problem gospo
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darska kriza. Sedanja vlada je v zvezi z reševanjem krize do
sedaj pokazala malo ali nič, če izvzamemo njeno razklanost
glede dajanja posojil t. i. tajkunskim podjetjem. Prav zato ji
pridejo prav taka razna “speljevanja” pozornosti, kot je /.../
ukvarjanje z RTV-jem, ki pa ni edino. Prav pridejo tudi zgodovin
ske teme, od rehabilitacije škofa Rožmana do imenovanj cest
po Titu. Take teme, zlasti imenovanje ene od ljubljanskih ulic
po nedemokratičnem voditelju Jugoslavija, razdvojijo ljudi in
zaposlijo javnost. In medtem ko se ljudje kregajo, lahko oni
vladajo. In to tako, da se ne soočajo s perečim vprašanjem
gospodarske krize. Seveda je sedanja pozicija v tem vredna
naslednica svojih revolucionarnih prednikov, katerih proslav
se tudi rada udeležuje. Ali ni tudi socialistična Jugoslavija tako
rada branila človekove pravice v Afriki in Aziji, pa tudi na Zahodu,
sama pa jih vztrajno kršila? S takimi protesti je preusmerjala
pozornost javnosti od resničnih problemov. Stara, že videna
taktika – v nedemokratičnem sistemu.
Publicist Danilo Slivnik v Reporterju
Je lahko še kaj bolj sprenevedavega kot to, da Kučan in
Pahor skupaj proslavljata padec komunizma na Poljskem? Ali
je bil Kučan žrtev komunizma? Pred desetletji je hodil skupaj
s tovariši v kominternovsko centralo v Moskvo slavit rojstvo
komunizma, zdaj pa po vzhodnoevropskih državah z drugimi
proslavlja njegov padec. Neverjetno.
Predsednik vladne komisije za grobišča Jože Dežman
v Demokraciji
/Nedavno arheološko/ odkritje t. i. zlatega groba /v Kranju
na Lajhu/ je bila kulturna novica in vsi slovenski medijo so
bili polni pohvalnih poročil o tem. In ko se je odkril še en zlati
grob, je bila to enako pomembna in nesporna kulturna novica.
Verjetno ne bi nikogar motilo, da bi odkrili tisoč in več zlatih
grobov iz starih časov. Ko pa se odkrije Barbarin rov, nenadoma
odkritje ni več odkritje kulturne dediščine in ne sodi v sfero
znanosti, kulture, ampak naj bi bilo za določen krog ljudi ne
spodobno. Imamo torej zlate grobove, ki so vidni, prvorazredni,
in drugorazredne grobove, ki jih menda ne bi smeli videti. Če
so zlati grobovi dokaz za kulturo nekega naroda, ki je živel pred
stoletji in tisočletji, pa je Barbarin rov dokaz za nekaj drugega,
zelo resnega, vendar prav tako človeškega, prav tako dokaz neke
ne/kulture. Gre za veliko množično grobišče vojnih ujetnikov in
civilistov, ki so jih po koncu vojne pobili titoisti. Ko vzpostavljamo
register totalitarnih pojavov na slovenskem ozemlju, je rov sv.
Barbare v Hudi Jami ne samo po številu žrtev, ampak predvsem
po demonskih razsežnostih pomora najhujši zločinski dogodek
v vsej slovenski zgodovini.
Dekan Fakultete za medije p. Peter Lah v Reporterju
Če populizem pripada bolj desnici, bi postavil tezo, da je
teror značilnost levice, zbrane okoli komunizma in boljševizma.
Boljševikom ni šlo za populizem – pri nas le toliko, kolikor so se
revolucionarji skrili pod plašč narodnih osvoboditeljev. Njihova
metoda torej ni populizem, temveč ustrahovanje. Ljudi je treba
tako prestrašiti, da se umaknejo in utihnejo. In prav tega se
bojim, ko opazujem sebe, svoje znance in prijatelje, ki so se
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znašli v nemilosti te /t. j. sedanje vladne/ koalicije. Ljudi je
treba prestrašiti ne le zato, da bodo mirni, temveč tudi zato,
da jim, tudi ko se bo vlada spremenila, ne bo več prišlo na
misel pridružiti se konkurenci tej eliti, ki je po štirih letih znova
na oblasti. To me zelo vznemirja, ko opazujem, kako se pod to
koalicijo ravna z ljudmi.
Zgodovinar dr. Stane Granda v Demokraciji
Slovenska kriza ni nekaj specifičnega. V največji meri je na
stala zaradi sprememb v družbi, ki so posledica zamenjave ko
munizma z demokracijo. Ker so njeni nosilci podlegli vreščanju
o revanšizmu, je bil obračun s preteklostjo premalo radikalen.
To so nosilci nekdanje oblasti takoj dojeli.
Publicist dr. Boštjan M. Turk v Reporterju
Volitve v Evropski parlament lahko razumemo na različne
načine. K enemu od njih so nas povabili predstavniki tiste
opcije, ki vrednote Evropske zveze dojemajo zgolj naključno,
po trenutnih potrebah svojih tranzicijskih premen. Med njimi
je v volilni kampanji najbolj izstopil prav Milan Kučan, ko se
je udeležil dvajsete obletnice začetka padca komunizma v
Evropi, to je bilo na Poljskem. Leta 1989 je namreč predsedo
val najbolj represivnemu organu tedanje SRS, centralnemu
komiteju Zveze komunistov, to pa pomeni, da je bil s fanti iz
Solidarnosti v približno takšnem odnosu kot nacistični vojak
v lagerju Auschwitz-Birkenau s katerim od nesrečnih židovskih
taboriščnikov.
Komentator Andrej Kajžnik v Nedelji:
Zdaj, ko je gospodarstvo doživelo velik potres, zdaj, ko se
iščejo nove poti k sožitju v pravici – zdaj, ko se vidi, kam so
nas pripeljali cilji gospodarstvenikov, ki so gledali le na lasten
dobiček in prezrli, da so zemlja in njene dobrine last vseh, zdaj se
spet trka na vrata Cerkve. Tudi Cerkev nima drugega recepta kot
veliko oznanilo, da se sveta ne sme opustošiti in s tem izgubiti
pranamena: dati vsakemu delo in deliti dobrine. Svet smemo
obdelovati kot “vrt” – ne smemo samo žeti in si kopičiti, moramo
tudi razrahljati zemljo in saditi sadove, ki bodo hranili tudi tiste,
ki pridejo za nami.
Publicistka Zlata Krašovec v Reporterju:
Türk meni tudi, da je nuncij v pridigi povedal neko pomemb
no resnico, vendar ne vse resnice. Škoda, da ni bil predsednik
bolj natančen in zdaj ne vemo, kateri delček resnice je pogrešal.
Da se morda po tihem ne strinja z lucidno ugotovitvijo Božidarja
Metelka, ki jo je zapisal v zadnji številki tednika Družina, da
namreč »vsa resnica še dolgo ne bo prišla na dan, ker prihaja
prepočasi, po kapljicah, ker njeni očividci živijo v strahu in pod
prisego«? Ali pa je Türk preprosto pogrešal to, da bi tudi nun
cij ponovil znano pesmico, ki so jo pol stoletja ponavljali ne
le vrabci na strehi, temveč tudi ribe v vodi? Močno se mi zdi,
da vseeno vem, česa predsednik pogreša. In res, vse težje ga
gledam.
Odgovorni urednik Ljubo Bekš v Naši luči:
Nuncij je v svoji pridigi izrekel preprosto misel, ki je vsem
znana, da so se v Kočevskem rogu v imenu neke ideologije
zgodili zločini, ki jih nobena ideologija ne more opravičiti.
285

Človek bi si mislil, da je to splošno znano dejstvo, da teh dejanj
danes nihče več ne opravičuje, še tisti “vpleteni” so se javno
distancirali celo od same sence teh dejanj, naš predsednik
/Danilo Türk/ pa se kar naenkrat postavi kot branik »slovenskih
narodnih interesov«. Le katerih? Česa se boji oziroma kaj brani?
Nekaj podobnega je naredil tudi ob odkritju grozot v Hudi Jami,
ko je rekel, da je to pač »drugorazredna tema«. Kot kaže, nas
predsednik še vedno deli po razredih in zanima me, v katerem
razredu je kdo. Očitno nekateri ne kotiramo visoko v njegovih
očeh. Tako iz očeta naroda, ki ga kot predsednik simbolizira,
postaja vse bolj očim ali pa kaj drugega.
Uredniški komentar v Zares 9. junija 2009:
Dvajsetletnice Solidarnosti v Krakovu sta se udeležila pre
mier Borut Pahor in Milan Kučan. Za poljske partijce sta bila živ
dokaz, da komunisti, ki obvladajo diamat (dialektični materiali
zem), ostanejo na oblasti, pri čemer znajo ljudi prepričati, da
so prav oni najzaslužnejši za odpravo komunizma.
Novinar nemškega dnevnika FAZ Karl Peter Schwarz
v Reporterju:
Težko je /evropski javnosti/ razložiti, da je bil Tito komunizem
in nič drugega kot komunizem. Bil je antidemokrat, zanikal je
človekove pravice, tudi religiozne, njegova revolucija je bila
krvava in njegova diktatura je bila kruta. Nikjer v Evropi ni znan
primer države, v kateri bi izvajali tako množično in tako intenziv
no ubijanje svojih političnih nasprotnikov. Vse do leta 1948 je
bil njegov uspeh povezan s Stalinom, šele po Rankovićevem
odstopu lahko govorimo le o polovični liberalizaciji. Mislim, da
je prava sramota to, da je minilo že toliko let, pa še vedno ni
mogoče povsem odprto govoriti o Titovi diktaturi. Pričakovali
smo, da jo bo obsodil slovenski parlament.
Pisatelj Žarko Petan v Ognjišču:
Žal smo Slovenci s svojim “prilagajanjem” komunizmu izgu
bili moralo. Nimamo je več: poglejte javno in politično življenje.
Je laž še nemoralna? Komunizem ni bil nikoli moralen. Ne more
biti morale tam, kjer ubijaš, da prideš na oblast!
Vasko Simoniti, minister za kulturo v Janševi vladi:
Moralni in materialni gangsterizem, ki sta dobila svoje
domovanje v vladni koaliciji (s prostaštvom, laganjem, z oseb
nim okoriščanjem in okoriščanjem njihovih družinskih članov,
zaposlovanjem nekdanjih udbovcev,...), sta se pač naselila v
vse oblastne institucije.
Zgodovinar dr. Stane Granda v Večeru:
Slovenska osamosvojitev je bila mogoča zaradi svetovnega
zloma komunizma. Kot našemu največjemu zgodovinskemu
cilju in dosežku ji je bilo vse podrejeno. Takratna oblast, tudi
zaradi vreščanja nekdanjih komunistov o revanšizmu, ni zmo
gla očiščenja in pomlajenja slovenske družbe. Individualni
in kolektivni politični zločini zato niso doživeli ne splošnega
moralnega ne sodnega epiloga. Še več! Sodelovanje pri zločinu,
k temu prištevamo tudi njegovo prikrivanje, je še vedno politična
vrlina.
Teolog dr. Janez Juhant na Radiu Ognjišče:
Tako Evropa kot Slovenija bo le morala enkrat začeti razlikovati
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med borbo za svobodo in med prikrito borbo za komunistično
prevlado, zaradi katere je toliko ljudi končalo v komunističnem
podzemlju! Resolucija Evropskega parlamenta /o evropski vesti
in totalitarizmu/ sedaj tudi pri nas doživlja svoj preskus. Ker je
stanje še vedno groteskno in še potekajo temni posli, je težko
pričakovati politični rez s to preteklostjo. Še posebej, ker celo
predsednik države najde opravičilo za laž visokega politika, a
hkrati kritizira nuncijevo oznanjevanje resnice o grehih sloven
skih komunistov nad narodom, kljub temu da nuncij obsoja
isto, kar je obsoja večina Evrope, in v imenu Kristusa kliče k
resnici in spravi.
Novinar Igor Kršinar v Reporterju:
Evropska resolucija o totalitarizmih zgolj izenačuje žrtve
vseh totalitarizmov, kajti ni bilo bistvene razlike med Slovenci,
ki so jih fašisti internirali na Rab, in Slovenci, ki so jih Titovi ko
munisti internirali na Goli otok. Prav tako za žrtve ni razlike, ali
so jih pobili v nacističnih uničevalnih taboriščih ali titoističnih
Hudih jamah.
Filozof dr. Bojan Žalec v Demokraciji:
Pomemben del slovenske družbe tudi danes ne izraža in
ne čuti do žrtev komunizma nobene solidarnosti in resničnega
sočutja.
Podpredsednik državnega zbora dr. France Cukjati
v Demokraciji:
V politiki, kjer naj bi bile odločitve trezne, racionalne, pa
metne, je še vse preveč emocionalnih elementov, ob katerih
postaja tudi sprejemljivost totalitarizma v nekaterih slojih bolj
razumljiva. Najprej gre za staro resnico, da noben politični
sistem, noben totalitarizem brez vsaj delne ljudske podpore
ni mogoč. Vsak trinog potrebuje za svoje vladanje določen sloj
prebivalstva, ki iz strahu ali koristoljubja vdano hlapčuje totali
tarni oblasti. Vsak tak režim temelji na strogi delitvi naroda na
tiste, ki so privilegirani, in drugorazredne, ki so zaničevani in
preganjani kot “sovražniki naroda”. Zato v vseh posttotalitarnih
državah najdemo sloj nekdanjih privilegirancev, ki prikrito ali
javno kažejo nostalgijo po “starih zlatih časih”. Še eno drugo,
bolj zanimivo dediščino totalitarizma naj omenim. V študentskih
letih sem v Nemčiji spoznal preprosto delavsko družino, ki je v
dnevni sobi namesto bogkovega kota imela Hitlerjevo sliko, ob
njej pa dve sveči in sveže rože. In to petindvajset let po vojni!
V Sloveniji poznam lokalno pomembnega politika ene izmed
strank levega trojčka, ki ima v dnevni sobi na najbolj častnem
mestu veliko Titovo sliko.
Zgodovinar dr. Stane Granda v Naši Luči:
Ideologija /slovenske levice/ je na psu. Zmore le nerganje,
nasprotnike obklada z vsemi mogočimi napakami in grehi, ki
jih nikdar ne dokaže. Trenutno ji preostaja še zgolj to, da znova
načne spor s Cerkvijo. To je preizkušena metoda in dediči ko
munistov jo najbolje obvladajo. To smo lahko znova opazovali
v parlamentu ob diskusiji o totalitarizmih in ob novelah vojnih
zakonov, ki obravnavajo napise na spomenikih po vojni pobitim,
ki jih po uradni dolžnosti postavlja država, in neke priznavalnine
nekaterim žrtvam komunizma. Ob paradi primitivizma, laži,
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nekulture, sprenevedanja, cinizma, zaničevanja demokracije in
osnovnih standardov politične kulture smo ostali brez besed.
Skratka, Slovenija je v preteklih 18 letih opravila na soočenju
z lastno preteklostjo majhen napredek, nekateri najvidnejši
politiki kontinuitete pa so v tem pogledu celo nazadovali.
Radio Ognjišče 17. oktobra 2009:
Zgovoren je podatek, ki govori o veliki razcepljenosti sloven
ske družbe, namreč letos so se plače v javnem sektorju povečal
za 8,2 odstotka, v gospodarstvu pa za 2,8 odstotka. Drugi vidik
razcepljenosti so razkrili upori oziroma stavke delavcev v Gore
nju in Muri. Vodstvene strukture v slovenskih podjetjih očitno
skušajo prevaliti celotno breme krize na navadne delavce, pri
tem pa kot kaže, niso pričakovale njihovega upora. Po drugi
strani pa so sami sebi zviševali plače, tako da se je razmerje
med najnižjo in najvišjo plačo povzpelo na nerazumnih 1:30.
Prav tako nerazumno se je zvišalo tudi število direktorjev in

vodstvenega kadra nasploh.
Zakaj tako? Vzroke za takšen razvoj dogodkov nekateri vidijo
v pomanjkanju komunikacije med eno in drugo stranjo, pa naj
gledamo na ravni podjetja ali družbe kot celote. Mogoče pa se
še več vzrokov skriva v neustrezni regulaciji s strani države. Tudi
sindikati bodo morali prevzeti svoj del odgovornosti. Večina od
njih se raje kot s problemi na ravni podjetja, ukvarja z globalnimi
problemi, kot sta zdravstvena in pokojninska reforma. Pozna
valci zato vse bolj opozarjajo, da postaja čedalje bolj verjeten
scenarij, ki govori o razkolu slovenske družbe na dva dela, na
maloštevilni zgornji sloj in na zelo številen spodnji sloj.
Kakorkoli že, kriza je dejstvo in prav tako tudi naraščajoča
brezposelnost. Čeprav država za reševanje problemov ponuja
vrsto ukrepov, razpisov, subvencij in po novem uvaja tudi re
forme na najbolj kritičnih področjih zakonodaje, pa je tako na
videz, kot tudi v resnici zmešnjava že prevelika.

Poleg vsega tega pa je tukaj še ena zadnjih cvetk sedanje vlade, ki sem jo omenil že v prejšnji številki: imenovanje bivšega
poslanca LDS Aleša Guliča, ki se rad postavlja z majico “Satan’s Brothers – Satanovi bratje” na mesto direktorja Urada za verske
skupnosti. To je približno tako, kot bi imenovali roparja za policaja ali pa kozla za varuha zelnika (vsaka primerjava z zunanjim
izgledom je zgolj slučajna). Sicer si ga je pa privoščil akademik dr. Alojz Rebula v svojem komentarju v letošnji Družini št. 40:
Ti, ob zadevi Gulič bi se jaz najraje samo zasmejal. A gre za
to našo Slovenijo. Naj se takole predstavlja dvajseterici držav
Združene Evrope? Ja, samo zasmejal bi se, ko bi stvar ne kazala
na trend, provincialni trend, ki utegne napraviti iz Republike
Slovenije kljub njenim štirim univerzam in akademiji nekakšen
čudaški Liliput v Združeni Evropi.
Vem, kako si predstavljaš predsednika neke verske komisije
pri neki vladi v katoliški državi. To naj bi bil uglajen in izobražen
gospod diplomatskega obnašanja, s spoštovanjem duhovnega
dejavnika v človeku, posebej religije, človek intelektualne fine
se, razgledan po religiozni problematiki …
Pa bo s papeškim nuncijem in drugimi diplomati imel opraviti ta Trboveljčan, ateist tipa Franc Leskošek, v konjsko figo po
vezanih las, oblečen v satanistično majico, mož proletarskega
vedenja … Si moreš predstavljati na primer Guliča s Teološkim
vestnikom v roki? Ali s kakšnim Ursom von Balthasarjem?
Kar mene posebej prizadeva, je afront, ki si ga ta koalicija, ki
je na volitvah komaj prevagala, upa privoščiti na račun religije,
za katero se izjavlja več kot polovica Slovencev. Je to linija tistega
NOB, na katerega se idejno naslanja?
Partija je imela več političnega čuta kot njeni dediči. Ta

krat je politični komisar kdaj popeljal partizane pet na kor pri
polnočnici, Titu so kdaj prisegli pri gorečih svečah v poljski
kapelici, ob prihodu partizanov v Ljubljano so morali zvoniti
zvonovi …
Kmalu potem je prevladala volja, da bi v boju proti veri
prekosili Sovjete, in je dozorel sklep, da je treba vreči verouk iz
šol, Teološko fakulteto z univerze in zažgati škofa …
Vsekakor to ni linija Boruta Pahorja. Po vsem, kar je govoril
pred volitvam, ne more biti, če je kaj moža v njem ...To je tribut
kapitalu, s katerim je v nenaravni koaliciji. Gulič mu je bil vsiljen.
Dovolj je mehak, da se je vdal. Pa toliko politik, da je pohitel
krpat razbite lonce v Rim … Papež ga ni sprejel, kakor ni sprejel
Berlusconija, ko je hotel pri njem pokrpati neke drugačne razbi
tine. A kaj bi revež mogel reči papežu? Da Gulič ne bo spremenil
odnosov med državo in Cerkvijo? Papež bi mu lahko rekel:
»Zakaj ste potem dali Guliča namesto vzornega dr. Čeparja, ko
so vsi člani komisije bili za to, da ostane, vsi, s predstavnikom
muslimanov vred?«
Kaj naj bi odgovoril Borut Pahor? Morda: »Svetost, z ide
jami se je lažje bosti kot s kapitalom. Sem namreč v koaliciji
s kapitalom.«

Glede na to, da je predsednik vlade Pahor že davno izgubil iz rok vladne vajeti (če jih je sploh kdaj imel) in je samo še figura, ki
mora končno biti odgovoren za ves gnoj, ki ga nakladajo razni Golobiči in Cvikli (da je v ozadju Kučan, ki vleče vse niti, se sedaj v
komentarjih pojavlja že kar odkrito), pač ni čudno, da je, kot poroča Siol 6. oktobra 2009 izjavil, da bo »Guličeva tankočutnost bo
presenetila verske skupnosti«. To je mogoče, saj so presenečenja možna v pozitivni in negativni smeri. Je pa diplomatska klofuta,
ko je predsednika Pahorja v Vatikanu sprejel samo državni tajnik, papež pa ne, klofuta, ki odmeva po vsej Evropski uniji.
Eno je gotovo: jasno postaja, da je strah vladajočih komunistov pred katoliško Cerkvijo tako velik, da se borijo proti njej z vsemi
nepoštenimi sredstvi, ki jih narekuje brezmočno sovraštvo. Pa ponovno rečem: iz zgodovine se niso nič naučili, in to je njihova tragika.
Ne oni, pač pa Cerkev ima zagotovilo samega Kristusa, da ne bo propadla, saj je rekel: »In peklenska vrata je ne bodo premagala«.
Seveda je vprašanje, kdaj jih bo odneslo dokončno na smetišče zgodovine. Ta namreč ne računa s kratkimi razdobji. Toda tam,
kjer so končali Hitler, Mussolini, Stalin, Tito… tam bodo končali tudi Kučan in vsa druščina, ki jo ima na vajetih kapitala.
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Janko Mlakar (1874 – 1953)

SPOMINI
Ko sem se potem pri računstvu zgrudil pred tablo
na tla, me je učitelj poslal domov, doma sem pa moral
takoj v postelj. To mi je toliko pomagalo, da čez teden
dni nisem stopil že na nobeno nogo več. Ko so mi pa
po veliki noči odpovedale službo tudi roke, so poslali
starši po zdravnika dr. Maderja; bil je že star, dober
človek in homeopat.
Še danes se dobro spominjam, kako je stal pred
posteljo in me gledal, ko sem si prizadeval, da bi vstal.
Ko sem se slednjič z velikim naporom spravil na tre
buh, me je nalahko udaril tja, kjer se neha hrbtenica,
in odšel. Potem ga ni bilo nič več blizu.
»Ta zdravnik je zanič,« sem rekel materi. »Ukazal mi
je, naj vstanem. Toda če bi mogel vstati, bi ga sploh ne
klicali. Sicer ste pa vi največ krivi, da ne morem hoditi,
ker ste me silili v posteljo.«
Kaj me je pa čakalo, sem zvedel še isti dan. Starši so
se namreč pozneje v sosednji sobi pogovarjali o meni
in razumel sem vsako besedo.
»Dr. Mader je rekel,« je pravil oče materi, »da sta
dva primera mogoča. Ali bo ozdravel ali pa umrl. Če
pa ostane, ne bo nikdar več stopil na noge.«
Mene ni ta obsodba prav nič vznemirila; kajti dr.
Mader je pri meni izgubil vse zaupanje. Mislil sem, da
mu bom smel pokazati jezik in mi bo potem zapisal
kakšno mazilo. Namesto vsega tega mi je pa rekel, naj
vstanem. Res smešno! Kdor lahko vstaja in hodi, mu ni
treba zdravnika. O tem sem bil trdno prepričan.
Bolezen je rastla mirno z letom vred. Po rokah in
nogah me je neusmiljeno trgalo in prestokal sem cele
noči. Konec julija se mi je pa začelo obračati na bolje.
Polagoma sem dobil zopet moč v roke, samo noge so
bile še kakor mrtve. Zdaj mi ni bilo več dolgčas; kajti
pomalem sem mogel predevati in obračati tudi težje
knjige. Prebral sem vse, kar sem dobil pod roke.
Nekega dne v avgustu mi pade na tla “Kres”. Ko
sežem ponj, izgubim ravnotežje in se zvalim iz postelje.
Seveda nisem prav niče premislil, ali morem vstati ali
ne, marveč sem se oprl ob postelj in sem vstal. Noge
so me držale.
»Ata, hlače!« to so bile moje prve besede pri tej
priliki.
Bolezen je potem prešla, kakor je bila prišla. Sprva
sem padel kakor kip iz mavca, če me je kdo le malce
sunil. V jeseni so se pa sklepi v nogah že toliko utrdili,
da sem šel zopet v šolo, v 4. razred. Smatrali so me
namreč za sposobnega, čeprav sem pol leta zamudil.
Ker so se mi pa roke še vedno tresle, sem takoj v
prvem četrtletju prinesel domov v risanju in pisanju
– “micko”.
Takrat smo imeli samo tri rede: prav dobro (pd),
dobro (d) in srednje (sr). V nemških spričevalih se je
zadnji red imenoval “mittelmäßig”. Odtod se je izcimil
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domači izraz “micka”. Seveda, kdor danes zna srednje,
je to še precej zadovoljivo, ko sem pa jaz hodil v šolo,
je bila “micka” najslabši red.
Pri nas doma niso radi videli “mick”, zato sem bil
za tisto spričevalo prvega četrtletja primerno nagrajen. Zlati časi bolezenske zaščite so namreč že davno
minili, odkar me je neka deklica prišla zatožit, da sem
njihovega Pepčka “nalajbal” (natepel). Mati je čisto
pravilno sklepala, da lahko prenesem “lajbanje” tudi
sam, če sem že toliko pri moči, da druge “lajbam”.
Sicer pa je Pepček tiste klofute zaslužil. Ko sem bil
še slab v nogah, me je vrgel na tla in obrcal.
»Fant, zabavljaš?« me je ustavil, ko me je srečal na
Bregu.
In še preden sem utegnil reči, da ne zabavljam (ni
sem si upal), sem že ležal na tleh osuvan in obrcan.
To prijaznost sem si takrat dobro zapomnil in željno
čakal, kakor svoje dni Samson, da se mi moči povrnejo.
Potem sva pa obračunala.
Samsona sem sploh visoko cenil in ga skušal posnemati. Zato sem nosil rad nekoliko daljše lase, kar pa ni
prišlo meni v prid, pač pa tistim, ki so me lasali.
Izmed svetopisemskih oseb stare zaveze sem še
posebno cenil Davida in Judo Makabejca, ker sta bila
tako hrabra in močna. Sicer sem pa vse Zgodbe Svetega
pisma rad prebiral, vednar so mi najbolj ugajale tiste,
v katerih so se bojevali.
Ker sem bi v zgodbah tako dobro podkovan, sem
živel s katehetom Gnezdo v dobrih odnošajih, česar pa
nikakor ne morem trditi o Pavlinu. Med njim in med
menoj je vladalo v 4. razredu vedno vojno stanje. Temu
pa nisem bil toliko kriv jaz, kakor moj sosed Rihar in
učiteljevo prepričanje, da moram 4. razred ponavljati,
ker sem v tretjega hodil samo pol leta.
Rihar je znal Pavlina imenitno dražiti, jaz se se pa
smejal. Zato je skoraj vsak dan zagrmelo s katedra:
»Mlakar, v kot!« Lahko rečem, da sem tisto šolsko leto
več prestal kakor presedel.
V drugem četrtletju sem toliko napredoval, da
sem padel tudi v zemljepisju. Ko sem bil vprašan pri
stenskem zemljevidu, sem iskal Dunaj tam nekje blizu
Berlina in sem bil zapečaten.
Doma je spremstvo treh “mick” drugega četrtletja
vzdignilo precej nepotrebnega prahu – iz mojih hlač.
»To ti povem,« je rekla mati, ko je vtikala šibo za
sliko sv. Družine – kakšno onečaščenja! – »ako dobiš
prihodnjič še kak ‘sr’, ne hodi domov!«
Jaz sem te besede tako razumel, da so mi trije “seri”
dovoljeni in sem se zato resno trudil, da bi se četrtega
ubranil. Pisal sem z veliko vnemo domače naloge, če
ne doma, pa vsaj v šolo grede, tam kje na kakšni klopi
na Bregu. Toda vsa pridnost mi ni nič pomagala. Pavlin
je z nekako posebno spretnostjo zasledil vsako priliko,
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ko nisem znal in – odkritosrčno povedano – takih
prilik ni bilo malo. Ker sem slutil, kaj me čaka, sem ga  
zadnji teden pred sklepom četrtletja prosil, naj me še
enkrat vpraša.
»Zate je popolnoma brez pomena, če imaš eno
srednje več ali manj, ko je že sklenjeno, da boš razred
ponavljal.«
Ta Pavlinov odgovor me je tako potrl, da sem izgubil
vsako veselje do učenja in zavidal sem vsakega, ki mu
ni bilo treba hoditi v šolo.
Tisto popoldne, ko sem šel po spričevalo, je bilo
izredno lepo vreme. Na Bregu sm se mimogrede ustavil
in gledal pometača, ki si je preganjal dolg čas s tem, da
je tu in tam malo z metlo ubrisal po tleh.
»Kako mu je dobro,« sem si mislil, »ko mu ni treba
hoditi v šolo in se mu ni treba bati ‘mick’. Lahko posto
pa po ulicah, dviga z metlo prah, kakor se mu ljubi in
nima nič skrbi. Kako rad bi z njim menjal!«
Iz mojih zavidnih misli me je zbudila šele šentjakob
ska ura, ki je bila dve. Čeprav sem tekel, kar sem mogel,
sem vendarle zamudil. Moral sem seveda v kot.
Tedaj se odpro vrata in v sobo stopi ravnatelj Belar
z zlato njigo v roki. Silno sem se prestrašil, kajti Belarja
smo se strašno bali. Na srečo se ni ozrl v kot. Pavlin mu
je dal listek z odličnjaki, ki ga je ravnatelj položil v zlate
platnice in takoj nato začel brati imena.
Ko so se vsi izvoljeni zbrali v ravni vrsti pod kated
rom, je bilo med menoj in njimi samo dva koraka
razdalje.
»Zdaj ali pa nikoli,« mi šine v glavo in takoj nato
sem stal na skrajni desnici odlične vrste. Ravnatelj
nas je lepo pohvalil in bodril k še večji pridnosti. Po
končanem govoru smo se pa vsi lepo priklonili in šli v
klop. Mene je celo pogladil po kuštravi glavi.
Komaj pa so se za njim zaprla vrata, je bušil ves
razred z učiteljem vred v gromovit smeh.
»To si pa dobro naredil,« je sopihal Pavlin. »O du
Lump, du frecher Kerl, (ti nepridiprav, ti predrznež)
kako se ti vstopi kar med odličnjake! Ostani kar v klopi,
sem popolnoma zadovoljen, da te gospod ravnatelj ni
dobil v kotu. Seveda doma te bodo drugače pohvalili.«
Nato je razdelil spričevala.
Ko sem dobil svojega in ga prebral, se mi je skoraj

stemnilo pred očmi. Trem starim “mickam” so se pri
družile tri nove.
—     —     —
Pred šolo je postalo že tiho in samotno, ko sem jaz še
stal tam naslonjen na zid, povešal glavo in premišljeval
svojo žalostno usodo.
»Domov ne smem. Torej kam?«
Ker sem s tem slučajem že nekoliko računal, sem
se že tudi odločil za nov stan: za beraški. Po tehtnem
in vsestranskem premišljevanju sem namreč prišel do
spoznanja, da je beraški stan zame še najprikladnejši.
Berač je lahko vedno na prostem in mu ni treba ne
delati ne v šolo hoditi. Določil sem si že tudi mesto, kje
bom prosil vbogajme. Izbral sem si eno izmed klopi, ki
so stale blizu današnjega tivolskega “Praterja”; kajti tam
mimo je hodilo vsako nedeljo na stotine ljudi.
»Domov ne grem, torej začnem beračiti, in sicer
takoj jutri v nedeljo.«
In že sem videl v duhu, kako sedim na klopi z narobe
obrnjenim klobukom poleg sebe. V gostih vrstah ho
dijo mimo praznično oblečeni ljudje in mi mečejo
v klobuk krajcarje, nekateri pa celo po dva. »Zvečer
izpraznim klobuk in imel bom polne žepe denarja.
V ponedeljek si kupim rožičev in sladkih koreninic,
potem pa grem na Graben gledat, kako bodo drugi
hodili v šolo. Prav prijetno bo.«
Te misli so me nekoliko potolažile in šel sem si
ogledat mesto svojega bodočega delovanja. Klop je pa
bila zasedena od barabic, s katerimi sem bil v trajnem
sovražnem stanju. Zato sem se po raznih ovinkih vrnil
v mesto in hodil brez cilja po ulicah. Čas mi je pri potepanju vedno hitro minil, a tistega dne ni hotelo biti
konec. Naposled se je vendarle stemnilo in napotil
sem se čez Frančiškanski most za Ljubljanico proti
Šantelnu (na sedanjem Cankarjevem nabrežju), kjer
sem na hlevu hotel “stanovati”.
V hipu pa me nekdo zgrabi za roko. Bil je brat Anton, ki je hodil takrat v drugi gimnazijski razred.
Moral sem z njim domov in tako je bila moja beraška
kariera končana, še preden se je začela. Ne morem pa
reči, da mi je bilo žal po nji; kajti samotnega ležišča na
hlevu sem se nekoliko bal. Majhnih otrok je pač včasih
rado strah, čeprav so – barabice.

saj ni res! … pa je!
največ alkohola v Evropi spijejo Hrvati
Ameriška revija Forbes je objavila lestvico največjih
alkoholikov – največ spijejo Hrvati, na drugem mestu
pa smo pristali Slovenci. Sledijo po vrsti Estonija,
Nemčija, Madžarska, Češka, Avstrija, Slovaška, Rusija,
Litva, Romunija, Belgija, Portugalska, Danska in Velika
Britanija. Do rezultatov so prišli s pomočjo podatkov,
koliko alkohola v povprečju popije posameznik, koliko pijače prodajo v trgovinah in kakšen odstotek
obolelih ima zdravstvene težave zaradi alkohola. Posamezniki največ popijejo na Češkem, ciroza jeter pa je
najpogostejša na Madžarskem.

Po pitju alkoholnih pijač je Evropa daleč pred ostalimi kontinenti, v letu 2006 so Evropejci popili kar 79
milijard litrov alkohola. To letno pomeni skoraj 102
litra po osebi. Za primerjavo - v Združenih državah
letno spijejo skoraj 99 litrov, v Aziji pa 22 litrov po ose
bi. Brez dvoma v Evropi živi največ alkoholikov, so zapisali v reviji Forbes. K temu pripomorejo tudi škotski
viski, francoska vina in ostale pivske posebnosti, ki jih
pozna vsaka evropska država. Stara celina proizvede
kar četrtino vsega alkohola v svetu, v proizvodnji pa je
zaposlenih več kot 750 tisoč ljudi.

DAROVI
DRUŠTVO SV. ANE
Kot je bilo naznanjeno v septembrski številki Ave Maria (na zadnji strani platnic), je Društvo sv. Ane
KSKJ #170 priredilo v nedeljo, 13. septembra v Kulturnem Centru v Lemontu podporno kosilo v korist
mesečnika Ave Maria. Udeležba je bila prav lepa. Poleg darov posameznikov, ki so jih izročili naravnost
uredniku, in so navedeni med Darovi, je končni obračun pokazal vsoto $2,787.00. Temu je KSKJ s sedežem
v Jolietu dodala še $1,000.00.
Slovenski frančiškani se vsem organizatorjem in darovalcem iskreno zahvaljujemo.
ZA SVETE MAŠE: $280: A. Hren; $190: F. Petrich; $150: F. L.
Petrovic; $140: R. Leksan; $130: dr. M.  Pavlovcic; $120: S. Mramor;
$100: J. Merhar, M. Rot; $90: S. Vidmar; $80: dr. E. Gobec, J. Kepic,
J. Ivanetic, J. Jarc, A. Janicijevich; $70: J. Jakopic, S. Grm; $60: M.
Bakula, Z. Pfeifer, I. Florjancic, Nika B. Kovacic, J. Gerzel, F. Rigler,
M. Ilc; $55: A. Skubic; $50: M. Lacijan, A. Bucik, J. Bevec, M. Fabian,
V. Slemc, T. Pristov, I. Berlec, F. Picman, D. Kranjc, I. Cenkar, M.
Cerer, M. Stefancic, J. Berkopec; $46: I. Zakrajsek; $40: M. Kostelec,
U. Cowley, C. Leskovar, J. Meglic, M. Tiedman, M. Simcic, A. Vrenko,
M. Jasnic, I. Graj, J. Kaluza, F. Petrich, A. Burger, A. Vogel; $42: RM.
Novak-Leger; $30: E. Bajuk, F. Gaser, M. Pecharich, J. Kacin, M. Kosir
(OH), J. Tompa, T. Krampac, I. Hauptman, A. Pecelin-Nowak, M. Erdani, S. Korosec, E. Sirok, V. Kaplan, F. Kramer, I. Antolin, S. Habjanic,
L. Zupancic; $28: I. Bancic; $20: J. Klamic, I. Kosir, D. Androjna, M.
Kosem, M. Kozina, I. Manfreda, D. Nagode, F. Sedlasek, A. Dolenc, P.
Jakopec, F. Mills, M. Mohar, M. Ribic, J. Dolenc, R. Kozuk, A. Nemec,
J. Smole, B. Nyberg, M. Mencin-Peterson, P. Hren, A. Debevc, D.
Chemas; $14: F. Sneler; $10: B. Kranjec, F. Rot, I. Stupica, E. Strmsek,
M. Grahor, R. Pintar, A. Dragar, O. Kambic, L. Kranjcic, D. Puhek, I.
Kunovar, I. Dimnik, M. Zajec.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: $130: M. Hull, A.
Remec; $70: R. Drensek; $60: J. Knez; $50: D. Nagode, dr. M. Pavlovcic, A. Babnik, S. Mramor, M. Odar, L. Burjes, B. Nyberg, J. Sega, A.
Sever (IL); $40: M. Draksler, A. Dragar, S. Intihar, F. Rigler, S. Vidmar,
M. Rems; $30: F. Kosir, J. Meglic, M. Skubitz, J. Zele, J. Jarc, A. Hren,
I. Matic, S. Grm, J. Rus, R. Safosnik, A. Burger; $28: I. Bancic; $25: Z.
Likozar, A. Krizman, M. Stefancic, R. Leksan; $22: M. Jasnic; $20: A.
Dolinar, dr. E. Gobec, I. Kosir, I. Modic, M. Martincic, F. Sega, dr. A.
Rozman, M. Cendol, H. Klesin, F. I. Glavac, P. Jakopec, L. Zupancic,
I. Berlec, M. Stropnik, J. Divjak, J. Dolenc, J. Lomshek, A. Vrenko,
V. Kaplan, A. Kociper, R. Kozuk, M. Lavrisha, E. Modic, M. Oplanic,
M. Klement, M. Zakelj; $16: J. Jamnik; $15: J. Kacin; $10: V. Grah, P.
Dolinar, F. Rot, I. Stupica, A. Sever (OH), S. Ferkul (MN), M. Kosir
(OH), M. Grahor, O. Kambic, A. Sever, A. Pecelin-Nowak, M. Erdani, J.
Gomboc, D. Puhek, J. Jakopic, D. Kranjc, E. Sirok, J. Smole, I. Dimnik,
F. Kramer, M. Ferkul (OH), I. Zerdin, J. Kaluza, S. Vlasic, E. Zuzek; $9:
RM. Novak-Leger; $5: D. Velkavrh, J. Ivanetic.
ZA CERKEV: $100: D. Vlahovic; $50: M. Kostelec, M. Mohar, S.
Mramor, J. Jakopic; $40: J. Zele; $30: J. Kepic; $25: I. Modic, I. Hauptman, J. Jarc, A. Burger, A. Vogel; $20: F. Gaser, U. Cowley, F. Sega, R.
Drensek, M. Fabian, M. Hocevar, V. Slemc, J. Dolenc, A. Janicijevich,
M. Mencin-Peterson, A. Debevc, J. Hocevar, M. Rems, F. Petrich;
$15: M. Simcic; $10: S. Ferkul (MN), R. Pintar, M. Tiedman, J. Knez,
F. Picman, A. Hren, E. Sirok, M. Stefancic, F. Petrich, $9: A. Skubic;

$5: J. Berkopec.
ZA SAMOSTAN: $50: S. Mramor; $40: I. Zerdin; $30: V. Slemc;
$25: A. Vogel; $20: I. Kosir, P. Jakopec, J. Lomshek, E. Modic, A.
Debevc; $15: I. Hauptman, A. Sever; $10: M. Bakula, S. Ferkul (MN),
J. Ivanetic, F. Sedlasek, J. Gombac, J. Jamnik, J. Knez, A. Vrenko; $4:
J. Berkopec.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $25: A. Vogel; $22.50 S.
Mramor; $10: I. Kosir, A. Debevc, D. Chemas; $5: S. Ferkul (MN).
ZA LUČKE: $15: I. Hauptman, A. Sever, L. Kranjcic, M. Simcic;
$11: A. Vogel; $10: R. Drensek, J. Zele, J. Dolenc, J. Jakopic, R. Safosnik, A. Skubic; $9: J. Knez, RM. Novak-Leger; $7.50: S. Mramor; $6:
dr. M. Pavlovcic, M. Tiedman, J. Berkopec; $5: J. Klamic, J. Ivanetic,
J. Bevec, M. Erdani, A. Hren, M. Stefancic, A. Debevc; $3: J. Lomshek,
I. Bancic, M. Jasnic; $2: A. Malensek.
ZA MISIJONE: $60: J. Dolenc; $50: S. Ferkul (MN), I. Berlec,
A. Janicijevich; $30: J. Kepic; $20: A. Vegel, J. Jakopic, S. Vidmar, J.
Berkopec, A. Debevc, M. Rems; $25: S. Mramor; $15: J. Kacin; $10: J.
Ivanetic, F. Picman, A. Vrenko; $4: M. Tiedman.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $150: S. Mramor; $40: J. Dolenc; $25:
A. Vogel; $20: J. Berkopec, M. Rems, I. Hauptman; $10: A. Debevc, F.
Picman, I. Manfreda, S. Ferkul (MN); $7: J. Lomshek.
DAR LISTU AM: $140: J. Gerzel; $70: H. Zupancic; $50: M.
Martincic, A. Babnik; $40: Z. Pfeifer, E. Bajuk, T. Krampac; $30: M.
Bakula, dr. M. Pavlovcic, A. Pecelin-Nowak, M. Skubitz, M. Mohar, A.
Sever (IL); $25: I. Modic, S. Mramor, J. Jarc, A. Hren, M. Stefancic,
J. Bizjak, A. Burger, A. Vogel; $20: F. Opeka, V. Grah, F. Gaser, M.
Pecharich, M. Kosir (OH), I. Manfreda, A. Vegel, I. Hauptman, V.
Slemc, J. Knez, A. Oblak, F. Picman, D. Kranjc, I. Cenkar, I. Buh, M.
Oplanic, I. Zerdin, M. Magajne, M. Sever, D. Chemas, M. Hull; $18:
A Skubic; $17: R. Kozuk; $10: D. Androjna, J. Ivanetic, F. Sedlasek, F.
Sega, A. Malensek, M. Tiedman, R. Leksan, C. Kastelic, A. Debevc, F.
Petrich; $5: J. Klamic, S. Ferkul (MN), J. Bevec, L. Zupancic, L. Sluga,
I. Bancic, A. Nemec, I. Graj, J. Berkopec.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
FRANČIŠKA SULIGOI, Willoughby Hills, OH
ANTON GORSHE, Euclid, OH

