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NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
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POSTNI ČAS – Niko Kuret
GOSPODOVO OZNANJENJE – Anton Strle
sveta zgodovina: VÉLIKA JUDOVSKA RAZPRŠITEV
           
          – Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL SESTRSTVA – P. Anzelm Grün
sveti Pavel: VLOGA ZAKRAMENTOV – Benedikt XVI.
RUSKA KAPELICA V SLOVENSKIH GORAH
KRŠČANSTVO IN JUDOVSTVO O POSTU – Mario Ponzi
»MOJA HIŠA NAJ BO HIŠA MOLITVE…« – Wilhelm Hünermann
naša kultura: NADŠKOF JOŽEF POGAČNIK – Silvester Čuk
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misijoni: TERORISTIČNO SUMLJIVI ČEVLJI – P. Vladimir Kos
INDIJA – agencija AsiaNews
AFRIKA, KITAJSKA – agenciji Fides in AsiaNews
EGIPT – agencija Misna
MISIJONSKI POMENKI – Marica Lavriša
“za narodov blagor”: »MOLIMO ZA ZDRAVO PAMET«
          
       – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: ZA ČLANA SLOVENSKE SKUPNOSTI
     – Barbara A. Krampac
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010
stran platnic: NAŠI RAJNI

Sela pri Šmarju, kjer je podružnica sv. Mohorja in Fortunata župnije Šmarje pri Ljubljani (na naslovni sliki), ležijo na nadmorski višini
334 m v neposredni bližini grosupeljskega odcepa z dolenjske avtoceste. Po zadnjih podatikih je v vasi 162 prebivalcev. Na zahodu je Hrib
(360 m) z njivami in gozd Boršt, kjer je več globokih vrtač. Na jugu in vzhodu so delno zamočvirjeni travniki ob potoku Bičje. V letu 2008
so tudi izgradili zadrževalnik Bičje, ki se praktično dotika vasi s svojo zapornico. Vas je v letu 1869 štela 84 prebivalcev, katerih število je
vztrajno vendar počasi naraščalo vse do leta 1931, ko je zabeleženo 109 prebivalcev. Nato je do leta 1961 število upadlo na 88 vaščanov, ter
nato spet postopoma naraščalo na sedanje število. Vaščani so izredno aktivni pri urejanju svojega kraja ter imajo svoje turistično društvo.
Marec letos zaključuje postni čas in že uvaja veliki teden, saj so prvi trije dnevi velikega tedna še v tem mesecu. Začenja se s 3. postno
nedeljo, končuje pa s cvetno nedeljo, ki že uvaja v teden Kristusovega trpljenja in smrti. Šesta postna nedelja je še sedaj ohranila svoje
ime “cvetna”, ki je spomin Jezusovega vhoda v Jeruzalem komaj nekaj dni pred trpljenjem in smrtjo. V spomin na ta dogodek, ko so Jezusa
pozdravljali s palmovimi vejami, jih še sedaj blagoslavljamo, ker pa palme pri nas ne rastejo, je njihove veje nadomestilo drugo, domače
zelenje, od oljčnih vejic pa do butaric, ki so slovenska posebnost in jih tudi v slovenskem izseljenstvu pri marsikateri slovenski župniji pred
cvetno nedeljo tudi izdelajo. Imamo pa marca tudi dva godova, ki sta nam pri srcu: sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovo oznanjenje –
včasih smo ga imenovali Marijino oznanjenje (25. marca). Kljub obema praznikoma pa mora biti ves mesec v znamenju spokornosti in
priprave na veliko noč, ki je letos 4. aprila. Ne pozabimo, da je na vse petke v postu zapovedan zdržek od mesa, ki ga ni mogoče nadomestiti
s kako molitvijo ali dobrim delom. Poleg tega se marca zvrsti še nekaj godov: opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in
opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski spokornik
Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.);
cerkveni učiutelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja
Matilda – Mehtilda (14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga; oglejska
mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof in cerkevni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe
(21); spokornica Katarina Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24); škof Rupert Salzburški (27.); začetnik karmeličanskega reda
Bertold (29.); opat Janez Klimak (30.) ter gosposvetski škof Modest (31.).
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Albin, šk.; Suitbert, šk.; Antonina, muč.;
Neža Praška, dev.; Henrik Suzo, red.;
Kunigunda, cesarica.; Simplicij, pap.;
Kazimir, kraljevič.; Lucij, pap.;
PRVI PETEK; Janez Jožef od Križa, red.;
PRVA SOBOTA; Marcijan, muč.;
3. POSTNA NEDELJA; Perpetua in
Felicita, muč.; Pavel Preprosti, pušč.;
Janez od Boga, red. ust.;
Gregor Niški, šk., c. uč.; Frančiška Rimska,
red.; Katarina Bolonjska, dev.;
Makarij, šk.; Janez Ogilvie, šk., muč.;
Sofronij, patriarh; Evlogij, muč.;
Doroteja, muč.; Engelhard, red.;
Kristina, dev., muč.; Agnel iz Pise, red.;
4. POSTNA NEDELJA; Matilda, kraljica;
Klemen Marija Dvoržak (Hofbauer), red.;
Ludovika Marillac, red.; Longin, muč.;
Hilarij in Tacijan, oglejska muč.;
Patricij, šk.; Jedert (Jerica) Nivelska, op.;
Ciril Jeruzalemski, šk., c. uč.;
JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE;
Klavdija in tov., muč.; Kutbert, šk.;
5. POSTNA (TIHA) NEDELJA; Nikolaj
iz Flüe, pušč.; Serapion, šk.; Filemon, muč.;
Katarina Genovska, spok.; Benvenut, šk.;
Alfonz Toribij iz Mongroveja, šk.;
Katarina Švedska, red.; Timolej;
GOSPODOVO OZNANJENJE;
Ludgar, šk.; Kastul, muč.; Evgenija, muč.;
Rupert Salzburški, šk.; Lidija, muč.;
CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA; Sikst III., pap.;
Bertold, red. ust.; Ciril, diakon, muč.;
Amadej IX., savojski knez.; Kvirin, muč.;
Modest, gosposvetski šk.; Benjamin, muč.

Če v sušcu more kmet orati,
bo v malem travnu moral počivati.
Kar sušca zeleni,
se rado posuši.
Če ne prej, na sv. Jedrti dan (17. 3.)
gotovo gorka sapica pripihlja.
Brezen (marec)
je desetkrat na dan jezen.

Verjetno se bo ob prejemu te številke marsikdo
začudil, kako da je prišla iz Ljubljane. Po natanč
nejšem pregledu bo ugotovil tudi, da je drugačne
ga formata, kot je bila doslej, da je drugače zapa
kirana in da ima poleg ovitka 32 strani in ne več
24, pa tudi, da je papir nekoliko drugačen. Vse to je
posledica dejstva, da smo tiskanje in razpošiljanje
Ave Maria prenesli v Ljubljano. Tisk je namreč tam
toliko cenejši, da si lahko vse to privoščimo, in po
leg tega še prihranimo nekaj denarja. Veliko vlogo
pri tem so igrali tudi predpisi ameriške pošte, ki
so postali tako komplicirani in jih neprestano
spreminjajo, tako da sem bil že vsega tega otepa
nja sit do grla. Tisti, ki so vsak mesec pomagali pri
pakiranju, dobro vedo, kakšne sitnosti smo imeli,
da smo vsak naslov spravili v predpisano skupino,
potem pa vsako skupino v tisto vrečo, kamor je
po skrivnostnih poštnih kriterijih spadala. V Lju
bljani pa zasebna tiskarna enostavno poskrbi, da
je vsak izvod zapakiran v plastiko in opremljen
z odgovarjajočim naslovom in vse skupaj odda
na pošto. Dokler se zadeva popolnoma ne vpelje,
potrebujejo za tiskanje in razpošiljanje pet dni,
pozneje bo vse opravljeno v dveh dneh. Meni ni
treba drugega, kot zvečer določenega dne elek
tronsko poslati celoten zapis revije v Ljubljano
(kar sem do zdaj moral nesti v tiskarno 20 milj
daleč), svojemu zastopniku pa pošljem prav tako
elektronski zapis naslovov, ki jih on odda usluž
bencu, ki mu na dom prinese poskusni odtis Ave
Maria v odobritev. Moj ljubljanski zastopnik, ki je
tudi raziskal tržišče in dobil ponudbe – tisti, ki ste
blizu Lemontu, ga verjetno osebno poznate – je v
mojem imenu sklenil pogodbi s tiskarno in pošto.
Meni pa so s tem odpadle vse vožnje v tiskarno in
nazaj, prelaganje težkih škatel z avta v samostan
in težkih vreč iz samostana v avto in spet na pošti
v voziček, kar je pri tem, da smo brez dvigala, po
seben “užitek”, predvsem pa vse otepanje s poštni
mi predpisi. Da sem se za to spremembo odločil
šele z marčevo številko je razlog pač preprost:
zadeve niso bile prej jasne in dorečene. Uprava in
uredništvo ostaneta v Lemontu, kamor pošiljajte
svoj dopise Če bi kaka številka izostala (kar se je
dogajalo tudi do zdaj), mi sporočite, pa vam bom
poslal nadomestno. Naslov in telefonska številka
sta ista in ju imate na drugi strani ovitka.
Meseca marca so umrli: P. Marcel Marinshek
(5. marca 1951); Br. Antonin Šega (7. marca 1973)
in P. Jožef Čagran (28. marca 1988). Naj v miru
počivajo!
P. Bernardin

Sveti post je dušno zdravilo, pa nas ozdravil ne bo,
ako se greha ne varujemo. Sveti post nam v nebesa pomaga,
pa nas zveličal ne bo, ako pravično ne živimo.
Kdor hoče prav srečno živeti, mora modro glavo pa žlahtno srce imeti.
bl. Anton Martin Slomšek
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SKRIVNOSTNO ŽARI KRIŽ
Egon Kapellari

Če se človek v polni življenjski moči vzravna in
razprostre roke, naredi tako križ. To je znamenje
P. Vladimir Kos – Tokyo
vesoljske ubranosti, na sredi med severom in ju
TISTO ZGODNJE,
gom, vzhodom in zahodom, med nebom in zemljo.
Križ Jezusa Kristusa, ki je bil postavljen pred
ZADNJE JUTRO
vrati Jeruzalema, pa je bil najprej znamenje skra
Kako bila je težka noč do davi!
jnega razdora med človekom in človekom, med
Zaprt sem bil, ni vrat bilo ne oken.
človekom in Bogom. Na prvi veliki petek v cekveni
zgodovini ni bilo na njem nič tistega sijaja, ki ga je
In kobre sik, velike kot udav,
dobil pozneje v krščanski umetnosti in pesništvu.
plazeč je stiskal me v vse manjši krog.
Jezus je trpel in umrl pod molčečim nebom in od
Morda sem kriknil, ker sem strgal sanje.
ljudi tam naokrog je bilo slišati samo posmeh, poln
Odkril sem okno, spomnil sem se duri.
sovraštva. Tistih nekaj zvestih, ki so Gospodu sledili
Iskal z ušesi sik sem blizu špranj,
do Golgote, je potem ostalo nemo ali jokajoč ob
ko z okna švigne žarek zgodnjih ur,
nogah Križanega.
Na Golgoti se križ ni zdel nič drugega kakor orod
na sliki “Matere ljudi” obstane:
je za mučenje in usmrtitev človeka. Tretji dan pa se
na usnicah se ji smehljaj poraja.
je Križani pokazal kot Vstali. Prek meje smrti, ki jo
Nič več ni strah me, nisem več zaspan.
je prekoračil, se je – na nov način bivajoč – vrnil k
O, ko bi tak se z njo odpravil v raj!
učencem. Smrtne rane na njegovem telesu so bile
še vidne, toda poveličane.
Za učence in za vse poznejše kristjane je Kristusov križ iz znamenja sramote in smrti postal simbol
zmage nad grehom in smrtjo. Iz lesa za vislice je postal drevo življenja. V zgodnji krščanski umetnosti so
zato predstavljali križe brez Gospodovega telesa. Od 4. stoletja naprej so bili križi bleščeči, dragoceni.
Opozarjali so manj na veliki petek in bolj na Kristusovo velikonočno zmagoslavje.
Na velikanskem mozaiku v neki ravénski cerkvi se križ blešči kakor sonce sredi neba, posejanega z
zvezdami. Neka himna iz 6. stoletja poje: »Skrivnostno žari križ.«
V poznejših obdobjih je križ postal spet samo znamenje Kristusovega trpljenja in ga niso razumevali
kot znamenje njegove zmage. To velja zlasti za obdobje gotike. Ljudje, ki so jih mučile kuga, vojska in
druge katastrofe, so v pogledu na križanega Kristusa iskali in našli tolažbo in zaupanje v svojem trpljenju.
Od podobe tolažbe se je križ nazadnje spremenil v podobo sovražnika za tiste nasprotnike
krščanstva, ki so v krščanskem češčenju križa mogli videti samo zmagoslavje zanikanja življenja. Fried
rich Nietzsche je poveličeval antičnega Dioniza kot
opito in opojno nasprotje Križanega. Brez vere v
Križanega, ki je vstal od mrtvih, pa je trpljenju in
svetu odvzet najdrznejši vidik njegovega smisla in
rodovitnosti.
Dokončna podoba Kristusa ga torej ne kaže kot
mrtvega na križu, ampak kot vstalega s poveliča
nimi ranami. Zato Kristusov križ v svoji dokončni
podobi ni več les trpljenja, marveč drevo življenja,
kakor križ na mozaiku v cerkvi sv. Klemena v Rimu
iz 12. stoletja, s cvetočimi vejami, v katerih gnezdijo
ptički.
»Skrivnostno žari križ,« poje himna iz 6. stoletja.
»Skrivnostno cveti križ« na podobi v cerkvi sv. Klemena.
50

2010 – AM – MAREC

NEDELJSKE MISLI
7. marec
3. postna nedelja
POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN
Lk 13,1-9
Evangeljski odlomek združuje dva prvotno
neodvisna dela: žrtve upora, ki ga je Pilat krvavo
zadušil, in priliko o nerodovitnem smokvinem
drevesu. V prvem delu Jezus v obliki pogovora
zavrača v Izraelu razširjeno prepričanje, češ da
nesreče in preizkušnje pomenijo, da so bile nji
hove žrtve tudi krive. Jezus v odgovoru ne trdi,
da so bile žrtve nedolžne, ampak, da so v Božjih
očeh vsi krivi in grešniki. Isto velja za žrtve stolpa,
ki se je podrl v Siloi. Spet isto velja za priliko o
nerodovitnem smokvinem drevesu, ki mu lastnik
–Oče– na vinogradnikovo –Jezusovo– prošnjo
daje še nekaj časa, rodi sad in ne jemlje zastonj
prostora. Sporočilo evangeljskega odlomka je
torej: blagostanje ali nesreča posameznika, sku
pine, naroda ali človeštva nikakor ni znak, ki bi
povedal, kakšen je njihov odnos do Boga. V stari
zavezi si trpljenja drugače niso znali razložiti.  V
nesrečah, naravnih in nalašč povzročenih, je treba
gledati predvsem klic k spreobrnjenju. Gospodar
je tudi določil čas, kdaj hoče sadove, kar pomeni,
da je vsakomur določena “zadnja ura”, v kateri je
mogoče izgubiti vse. Spreobrnjenje pa pomeni
spremembo mišljenja in življenja.
14. marec
4. postna nedelja
IZGUBLJENI SIN SE VRNE
Lk 15,1-3.11-32
Za razumevanje prilike o izgubljenem sinu
je važno ozadje. Jezus seda k mizi z grešniki in
cestninarji, ki se obračajo nanj in ga poslušajo.
Odklanja “legalistično” obnašanje tistih, ki so se
ogibali vseh, ki so jih imeli za grešnike. Jezus spre
jema vse, ki se obračajo nanj, ne da bi zahteval
znamenja kesanja – prav kakor oče izgubljenega
sina v priliki. Jezus oznanja pokoro na nov način.
Pokora ni vezana na neko človekovo dejanje, ne
zahteva nekih zunanjih znakov za poboljšanje in
ne postavlja pogojev za odpuščanje. Spreobrnje
nje se pokaže v priznavanju Jezusa, v poslušanju
njegove besede in v veri vanjo. Božjega usmiljenja
ni mogoče pridobiti z nekimi dejanji, ker je milost
in dar, za katero je treba biti odprt. Je pa seveda
bistvene važnosti, kar je poudarjeno v priliki: izgu
bljenega sina je trpljenja pripravilo do kesanja in
do sklepa za poboljšanje. Gostija, ki jo oče v priliki
priredi izgubljenemu sinu, je podoba evharistične
gostije, ki sledi milosti in daru Božjega usmiljenja.
Vsi, ki se udeležujejo te gostije, sprejemajo spo
korjenca brez omejitev v svoje občestvo, čeprav
ne bo manjkalo tudi protestnikov, ki jih upodablja
v priliki jezni sin, ki užaljeno stoji zunaj. Sprejeti
2010 – AM – MAREC

je torej treba tistega, ki ga je sprejel Oče – brez
presojanja njegove vrednosti.

21. marec
5. postna (tiha) nedelja
GREŠNIK NAJ NE OBSOJA GREŠNIKA
Jn 8,1-11
Jezusov odgovor farizejem in pismoukom, ki so
tožili ženo, zasačeno v prešuštvu, pojasni namen te
zgodbe v evangeliju. Tožitelji vidijo samo Mojze
sovo postavo, ki je predpisovala najstrožjo kazen.
Jezus pa jim s svojim odgovorom da vedeti, da Bog
ni suženj zakonov, ki jih je sam dal, ampak je nad
njimi. Jezus v obtoženi ženi ne vidi samo prav
nega primera, ki mora biti kaznovan po zakonu,
ampak Boga, ki gre preko meja človeške sodbe
in s svojo stvariteljsko močjo naredi prostor za
milost. Tožitelji odhajajo – torej so nauk razumeli.
Žena čaka – torej se tudi ona čuti krivo, saj čaka
na Jezusovo sodbo oziroma obsodbo. Nimamo
nobenih poročil bodisi v Svetem pismu, bodisi v
drugih spisih o tem, kako je ta žena poslej živela,
toda Jezusova izjava: »Tudi jaz te ne bom obsodil;
pojdi in odslej ne greši več!« ji daje možnost, da
začne novo življenje. To je razlika med Božjo in
človeško pravico: ta zna kaznovati za nazaj, je
pa le redko sposobna krivcu odpreti boljšo pot
za bodočnost, da o preprečevanju prestopkov s
pravilno vzgojo niti ne govorimo. Le preveč je v
dnevnem časopisju v črni kroniki poročil o po
vratnikih. Vsekakor pa velja evangeljsko naročilo:
ne sodite, da ne boste sojeni!
28. marec
cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
PASIJON
Lk 22,14 – 23,56
Pasijon – iz latinske besede “passio, trpljenje”
– se pri vseh štirih evangelistih imenuje tisti del,
ki popisuje zadnje ure Jezusovega življenja. Kje
se v evangeliju pasijon začne, ni točno določeno.
Bogoslužje ga začenja s tistim delu zadnje večerje,
ko je Kristus ustanovil evharistijo. Pri bogoslužju
beremo na cvetno nedeljo: Matejevega v letu A,
Markovega v letu B in Lukovega v letu C, Jane
zovega pa vsako leto na veliki petek. Poročila se
zdijo skoraj enaka, vendar se med seboj močno
razlikujejo. Markov evangelij kaže Kristusovo
podobo, kakršna je bila v začetnem stadiju iz
povedovanja vere prvih krščanskih skupnosti z
ločenim poudarkom na njegovi božji in človeški
naravi. Matej ga predstavlja kot Mesija z mnogimi
navedki iz Stare zaveze. V Janezovem pasijonu je
podoba trpečega Kristusa že vsa obdana s slavo
Vstalega. Luka, ki ga beremo letos, pa je po pravi
ci imenovan “zgodovinar” med evangelisti, zato
postavlja Kristusa v širše okolje zgodovine odre
šenja s poudarkom na dobroti Jezusa-človeka. V
Kristusovem ponižanju vidi odsev Mesijeve slave,
do katere pa je mogoče priti samo preko križa, ki
je edina pot poveličanja.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PROTI KARTUMU
nadaljevanje

Od gojencev, ki so bili iz različnih zamorskih
rodov, so se misijonarji začeli učiti njihovih jezi
kov. Nekoliko so spoznavali njihove nazore, šege
in navade, zlasti pa njih verske predstave, da bi
mogli pri verskem pouku vse to upoštevati. Tudi
od zamorskih vojakov, ki so službovali v Kartu
mu, so mogli zvedeti mnogo koristnega. Vse so
si zapisovali.
Čeprav misijon ni dobil iz Evrope še nobene pod
pore, je začetno delo vseeno šlo. Gojencem ni nič
manjkalo. Knoblehar in jezuiti so si odrekli, kar so
si mogli, da je za gojen
ce več ostalo. – Tako so
se pretolkli skozi leto
1848.
Kljub prepovedi rim
ske Kongregacije so pa
mis ijonarji spet vzeli
nekaj posojila na njen
račun.
Leta 1849 je njiho
va stiska prikipela do
viška. Ted aj pa je ne
pričakovano prišla po
moč tudi iz Ljubljane.
Bila je sicer neznatna
v primeri s potrebami
nastajajočega misijona,
vendar je bila misijo
narjem kakor golobček
po vesoljnem potopu.
Pričala je, da se je vihar revolucije že polegel, da se vera
spet spoštuje, da raste zanimanje za njeno širjenje in
da sme torej misijon upati na vedno večjo pomoč.
Zgodnja Danica je 18. oktobra objavila: »Darilo
za dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja v srednji
Afriki«: 24 oseb je skupno darovalo 110 goldinarjev.
Prvi je imenovan Andrej Zamejec, katehet na
ljubljanski ljudski šoli, poznejši urednik Danice.
Med darovalci je tudi že bil horjulski kaplan Luka
Jeran, ki je dal 4 goldinarje. Številka od dne 22.
novembra je objavila nabranih 59 goldinarjev,
naslednja pa 140. Do konca leta 1849 je Danica
nabrala 487 goldinarjev in škofijska pisarna 374.
Škof Wolf je zelo priporočal nabiranje. Zadnja
stran Danice tega letnika je sporočila: »Ta denar
je ljubljanski g. škof že poslal v Afriko in upamo,
da ga bo g. misijonar kmalu prejel. Kdor mu pa
za naprej hoče kaj podariti, naj pošlje g. Jožefu
Partlju, kaplanu na Igu.« V letniku 1850 pa ni v
Danici do Knobleharjevega prihoda v Ljubljano
objavljenih nobenih prispevkov.
Na ljubljanskem škofijstvu je osnutek pisma,
ki ga je škof Wolf pisal 9. decembra Knobleharju.
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Zahvaljuje se Bogu, da je Knobleharja ohranil
živega in zdravega, pa tudi pogumnega. Čestita
mu, da je kljub tolikim zaprekam položil temelj
novemu misijonu. Po Evropi hrumijo nemiri, tudi
v Avstriji se slišijo razni glasovi zoper Cerkev. Če
prav duhovščina v škofiji ubožno živi, je vendar
nabrala omenjeno vsoto za njegov misijon. Kon
zula Lavrina zdaj ni več v Aleksandriji; poletje je
preživel v Gorici in Ljubljani, potem pa je šel za
generalnega konzula v Bukarešto. Škofa Wolfa
je večkrat obiskal in mu je rekel, naj za Knoble
harja zbrano vsoto pošlje na avstrijski konzulat.
– Ohranjena sta tudi osnutka Wolfovih pisem
tržaškemu bankirju Castagni in avstrijskemu
konzulu v Aleksandriji.
Medtem se je Angel Vinco v Veroni za silo po
pravil od malarije. Vrnil se je v Kartum. Pač ga je
bil Knoblehar vesel. Zaradi vojske, ki je divjala v
severni Italiji, je pa mogel za misijon prav malo
nabrati. Vsega skupaj, denarja in blaga, je prine
sel v vrednosti 200 goldinarjev.
Ko se je vračal skozi Kairo, ga je čakalo precej
strogo pismo prefekta Kongregacije za širjenje
vere, napisano 11. julija 1849. Ker se bolj nanaša
na Knobleharja kakor na njega, ga podajamo v
celoti. Pod vplivom neugodnih poročil, zlasti biv
šega vikarja Casolanija, si je prefekt želel stvarih
podatkov o delovanju in uspehih misijona, ne pa
samo jasnogledih Knobleharjevih poročil. Takole
piše Vincu:
»Iz Vašega pisma z dne 18. maja spoznavam z
začudenjem, da tisti, ki so šli ustanovit misijon
v osrednji Afriki, jemljejo na hitro roko, brez
odobrenja kongregacije, na pósodo znatne vsote,
naravnost ali po ovinkih. Ti se očividno ne menijo
za pravila dolžnosti in spodobnosti, ki misijonarji
niso bili od njih nikoli oproščeni in ki jih morajo
izpolnjevati zlasti do kongregacije. Vi, ki ste pred
kratkim zapustili Italijo, morate dobro vedeti, v
kako neugodnih okoliščinah se je kongregacija
nahajala in se še nahaja. Zato mi je za naprej po
polnoma nemogoče denarno jih podpirati. – Ker
g. Knoblehar ni izpolnil tega dela svojih dolžnosti,
je treba poslati kongregaciji tudi točno in stvarno
poročilo o tem, kaj se je storilo, ji razložiti razloge,
zakaj so ostali v Kartumu, in kakšne upe morejo
imeti za svoj misijon, potem jim bo kongregacija
poslala primerna navodila. Sporočite mi, kakšne
spreobrnitve je dosegel Knoblehar, koliko jih je
krstil; imenujte mi natančneje države in narode,
ki jim pripadajo ti krščenci ali spreobrnjenci.«
Po vrnitvi v Kartum je Vinca kmalu spet začela
tresti mrzlica.
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VATIKAN — Papež Benedikt XVI. bo maja obi
skal Fatimo na Portugalskem. Natančen program
potovanja še ni znan, znano pa je, da bo Benedikt
XVI. 13. maja vodil slovesnosti ob obletnici prvega
Marijinega prikazanja.
SEUL — Severna Koreja ima še vedno šest
delovnih taborišč, v katerih je 154.000 zaporni
kov. Do poznih 90. let minulega stoletja je imela
deset delovnih taborišč, a je zaradi mednarodne
kritike štiri zaprla. Zaporniki v taboriščih naj bi
morali delati po deset ur dnevno in naj ne bi imeli
dostopa do zdravstvenih storitev. Med njimi pa
naj bi bili ne le politični zaporniki, temveč tudi
povsem običajni ljudje, ki so bili kaznovani zaradi
nespoštljivih pripomb na račun severnokorejske
ga voditelja Kim Yong Ila. Severna Koreja obstoj
taborišč zanika.
NEW YORK — Z 38 glasovi proti in 24 za je
2.12.2009 zvezna država New York zavrnila pre
dlog uzakonitve istospolnih porok in posvojitev.
S tem se je pridružila mnogim drugim ameriškim
zveznim državam, v katerih so v zadnjem letu
zavrnili možnost porok gejev in lezbijk.
VATIKAN — Kardinal državni tajnik Tarcisio
Bertone je sporočil, da bo preiskava Svetega se
deža pri redovni skupnosti Kristusovi legionarji
končana v mesecu marcu. Vodi jo pet nadškofov
in škofov vizitatorjev.
TEGUCIGALPA — Honduraški kardinal Oscar
Rodriguez Maradiaga je v dnevniku La Tribuna
obsodil, kar javna občila po svetu pišejo o krizi
v Hondurasu, zlasti še o dozdevnih pokolih v tej
državi. Poudaril je: »Laži se vedno hitreje širijo,
vendar bo resnica prišla enkrat na dan.«
VATIKAN — Benedikt XVI. je sprejel predčasni
umik iz škofovske službe škofa irske škofije Lime
rick Donalda Brendana Murrayja. Na 69-letnega
škofa so v zadnjih tednih leteli številni očitki, da
je kot nekdanji pomožni škof v Dublinu molčal
o spolnih zlorabah duhovnikov. Škof je papežu
ponudil umik iz škofovske službe in papež mu je
ugodil. Žrtve zlorab je v upanju v Božje usmiljenje
prosil odpuščanja.
INNSBRUCK — Pred kratkim so na Kitajskem
izkopali trupli leta 1946 ustreljenih avstrijskih
kapucinov p. Antonina Schröcksnadla in p. Theo
phila Ruderstallerja, da ju bodo pokopali v inns
bruškem kapucinskem samostanu. Redovnika so
ustrelili komunisti, ju zagrebli za župniščem na
kraju, ki ga je šest desetletij preraščalo trnje in
osat, nekdanjo kapucinsko cerkev so spremenili
v prostor za odpadke, sosednji samostan pa pre
pustili propadanju.
GNIEZNO — Novi poljski primas nadškof
Henryk Muszynski je 19. decembra v stolnici v
starodavnem zahodnem poljskem mestu Gniezno
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slovesno prevzel službo prvega med več kot 130
poljskimi škofi. Cerkev na Poljskem ima primasa
že od leta 1416. Nekdaj je kronal poljske kralje in
sedel v senatu, do leta 1994 je bil tudi predsednik
Poljske škofovske konference. Njegov tradicio
nalni sedež je prva poljska prestolnica Gniezno.
CARIGRAD — Ekumenski pravoslavni patriarh
Bartolomej I. je v oddaji 60 minut ameriške tele
vizijske hiše CBS odkrito povedal, da se v Turčiji
počuti kot državljan drugega razreda: »Nimamo
občutka, da bi kot turški državljani uživali polne
pravice,« je dejal in s tem opozoril na pravni polo
žaj kristjanov v tej večinoma muslimanski državi.
NAIROBI — Katoliška agencija CISA je 18.
decembra v glavnem mestu Kenije objavila zelo
zaskrbljujoče poročilo sudanskih katoliških
škofov o razmerah na jugu Sudana, kjer zaradi
povečujočega se nasilja spet grozi vojska. Vlado
v Sudanu in mednarodno javnost je pozvala, naj
naredijo vse, da bodo začeli izvajati določila mi
rovne pogodbe iz leta 2005 in preprečili nadaljnje
prelivanje krvi.
MEXICO CITY — Tradicionalna “Rosca de Re
yes – Štručka Treh kraljev”, ki jo jedo za praznik
Razglašenja v mnogih deželah španske tradicije,
je bila v mehiškem glavnem mestu dolga 720
metrov in the tehtala 12 ton. Zanjo je bilo treba
sedem ton moke, skoraj 60.000 jajc in malo manj
kot štiri tone surovega masla. Zadoščala je za
250.000 porcij.
DUNAJ — Pomožni škof Stephan Turnovszky
je v govoru na praznik Svete Družine opozoril, da
moramo odrasli bolj gledati na to, kaj je dobro za
otroke. Ti niso “nekaj”, marveč “nekdo”. Na blagi
njo otrok je treba biti še posebej pozoren pri reše
vanju perečih vprašanj, kot so: preimplantacijska
diagnostika, raziskava zarodkov in  posvojitev pri
istospolnih partnerjih.
KÖLN — Kardinal Joachim Meisner je znova
pozval k spoštovanju verske svobode v državah
z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Sam
ne nasprotuje zidavi mošej z minareti v Nemčiji,
vendar naj muslimani spoštujejo tudi pravice
kristjanov. Kot primer je navedel emirat Katar,
kjer živi 100.000 kristjanov. Tam so smeli šele pred
petimi leti sezidati prvo katoliško cerkev — brez
zvonika, zvonov in križa!
GRADEC — Škof dr. Egon Kapellari je v po
govoru za Standard opozoril, da se bodo morali
domačini in priseljeni muslimani več srečevati
in pogovarjati, saj bodo lahko le tako premagali
nezaupanje drug do drugega in strahove. Švicarski
referendum je pokazal, da se Švicarji bojijo “kul
turnega preloma”; prizadevati pa si je potrebno
predvsem za “socialni mir v zahodni družbi”.
AMSTERDAM — V nekdanjem bogoslužnem
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prostoru v mestnem središču, v katerem je danes
muzej, so odkrili oltar iz leta 1609 iz tako imeno
vane “skrivne cerkve”, zgrajene leta 1660, v kateri
so se v časih protestantizma skrivaj zbirali k maši
katoličani. Ta bogoslužni prostor je bil na vrhu tri
nadstropne stavbe. Priložena listina potrjuje, da
so bile v oltar vzidane relikvije leta 258 mučeniške
smrti umrlega kartažanskega škofa sv. Ciprijana.
RIM — Italijanska radiotelevizija RAI bo v leto
šnjem letu predvajala nadaljevanko o papežu Piju
XII. Prav posebej o času po 8. decembru 1943, ko
so Nemci zasedli velik del Italije, nameravali pa
so, kar je manj znano, vdreti tudi v Vatikan in na
silo odvesti tega papeža v Nemčijo. Prikazano bo
tudi, kako je papež Pij XII. pomagal čim več Judov
skriti pred Nemci. Po njegovi odredbi so številne
Jude skrili v rimskih samostanih in stavbah zunaj
Vatikana, ki so last Svetega sedeža.
VATIKAN — Benedikt XVI. je na nedeljo Je
zusovega krsta, 10. januarja, v Sikstinski kapeli
krstil 14 otrok (sedem dečkov in sedem deklic,
med njimi tudi hčerko člana papeške švicarske
garde) vatikanskih uslužbencev. Katoličane je
pozval, naj svojo vero spet odkrivajo kot dar ter
jo izpričujejo pred svetom.
VARŠAVA — Novi arhivski dokumenti so potrdi
li, da je bil apostolski nuncij na Poljskem nadškof
Jozef Kowalczyk po krivem osumljen sodelovanja
z nekdanjo tajno poljsko komunistično službo
SB. Kot je poročal dnevnik Rzeczpospolita, naj
bi bil Kowalczyk po dokumentih SB iz leta 1982
registriran, ne da bi sam to vedel, kot “kontaktna
oseba” pod vzdevkom “Cappino”; omenjena tajna
služba pa je tudi ugotovila, da je za predvideno
delo neuporaben.
RIM — Italijanski dnevnik Il Giornale je po
ročal, da so se v Vatikanu po neljubem dogodku
na sveti večer, ko se je 25-letna Švicarka preveč
približala papežu, odločili za podaljšanje var
nostne razdalje za en meter na obeh straneh pri
procesijah in drugih sprevodih v baziliki sv. Petra
v Rimu. Tako bodo imeli varnostniki več prostora
za hitro in učinkovito posredovanje.
GENOVA — Kardinal Angelo Bagnasco je v zve
zi z zidavo mošeje v tem mestu izjavil, da je treba
versko različnost sprejeti kot dejstvo, saj si je tre
ba prizadevati za življenje v sožitju, spoštovanju
drug drugega in dialoga. Poti naprej na različnih
kulturnih področjih v prizadevanju za “resnico in
dobro” je potrebno iskati “razumno in spoštljivo”.
KIRKUK — Kaldejski nadškof v tem iraškem
mestu, Louis Sako, je v pogovoru za italijansko
katoliško agencijo SIR izjavil, da je napredek na
ekumenskem področju ključnega pomena za pre
živetje krščanske manjšine na Bližnjem vzhodu,
te pa morajo tudi tesneje sodelovati med seboj.
Prizadevati si morajo za večjo edinost s katoliško
Cerkvijo pa tudi gojiti medverski dialog. Brez dia
loga z muslimani pa tudi judi nimajo prihodnosti.
BRUSELJ — Belgijski poznavalci razmer v Kon
gu menijo, da duhovnikom in celo škofom na jugu
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te afriške države grozi nevarnost, saj jih vse bolj
napadajo, strašijo, jim grozijo s smrtjo. To počno
tisti, ki ne prenesejo, da ima Cerkev tolikšen vpliv
med ljudmi zaradi vloge, ki jo imajo v javnosti:
vzdržuje šole, bolnišnice, socialne ustanove ...
VARŠAVA — Poljska katoliška agencija KAI je 5.
januarja objavila novico, da naj bi bil poljski mu
čenec duhovnik Jerzy Popieluszko (1947–1984)
6. junija razglašen za blaženega. Uradna odločitev
o tem bo znana pozneje. 6. junij je za varšavsko
nadškofijo pomemben, saj je to dan zahvale, Po
pieluszko pa je v Varšavi kot kaplan deloval do
svoje mučeniške smrti.
VATIKAN — Statistični podatki, ki jih je za leto
2009 objavil Sveti sedež, potrjujejo, da se je lani
papeževih avdienc in slovesnosti v Rimu udeležilo
več kot 2,2 milijona ljudi. Za 44 splošnih avdienc
se je prijavilo 537.500 romarjev in obiskoval
cev, pri posebnih avdiencah jih je bilo 155.600,
470.800 ljudi se je udeležilo papeževih maš in
bogoslužij. Okrog 1,1 milijona obiskovalcev je
prišlo k nedeljskim opoldanskim nagovorom
in molitvam s papežem na Trgu sv. Petra v Rimu
oziroma v papeževi letni rezidenci Castel Gan
dolfo. Celotno število obiskovalcev omenjenih
dogodkov, slovesnosti in molitev se ni bistveno
spremenilo v primerjavi z letom 2008, opaznej
ša razlika je pri posebnih avdiencah v tem letu
(226.500) in mašah ter bogoslužjih (324.000).
Podatke o številu udeležencev papeževih avdienc
so v Vatikanu dobili po izdanih dovolilnicah, o
udeležencih papeževih maš in nedeljskih opol
danskih molitev pa po ocenah.
ANKARA — Turški minister za kulturo Ertugrul
Günay je Armencem v Turčiji prepovedal uporab
ljati za bogoslužje obnovljeno stolnico sv. Križa na
otoku Akhtamar. Ta za Armence zelo pomembna
cerkev je od njihovega izgona iz Anatolije leta
1915 propadala, pred leti pa so jo po naročilu
turške vlade obnovili, niso pa dovolili postaviti
križa na vrh kupole, čeprav je bil prvotno tam.
VATIKAN — Strokovnjaki so odkrili pogodbo, s
katero je papež Urban VIII. (1623–1644) avgusta
1625 pooblastil kiparja in arhitekta Giana Loren
za Berninija (1598–1680) za postavitev baldahina
nad “papeževim oltarjem” v baziliki sv. Petra v
Rimu. Arhitekt je njegovo naročilo opravil v letih
od 1624 do 1633. 29 metrov visoki baldahin s
svojimi spiralastimi stebri pa spada med največje
znamenitosti bazilike sv. Petra.
KUALA LUMPUR — Mladi izgredniki, ki so se
pripeljali z motorji, so 9. januarja v malezijskem
glavnem mestu z odvrženimi molotovkami za
žgali katoliško cerkev, protestantsko kapelo in
binkoštno bogoslužno stavbo. Na vseh treh so
povzročili znatno gmotno škodo. Poznavalci raz
mer v Maleziji ta napad povezujejo z odločitvijo
sodišča v Kuala Lumpurju, da katoliški list Herald
ni ravnal proti malezijski ustavi, ko je namesto
besede Bog uporabil besedo Alah, ki jo v deželnem
jeziku bahasa že stoletja uporabljajo za Boga.
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Niko Kuret

med zimo in pomladjo

POSTNI ČAS
O duša, pojdi z mano,
z menoj na božjo pot,
na božjo pot na goro,
na goro vísoko!
Tam videla boš, duša ti,
kaj Jezus naš za nas trpi.
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Skrivnosti rožnega venca (Izola)
Tri rožce so zbrane
za verne kristjane,
en krancel spleten,
Marij posvečen…
Lepa je pesem z Blok na Notranjskem:
Predolga je rajža, temna je noč,
Marija nam bo užgala nebeško luč,
Marija nam bo užgala nebeško luč.
Le pojmo v nebesa za Jezusom,
ker nam je toliko dober in usmiljen bil,
da je za nas krvavi pot potil…
Tudi tu so si sledile skrivnosti: Da je za nas krvavo
gajžlan bil… da je za nas trnovo kronan bil…
Svojevrstno pesniško dojemanje razodeva goriška
pesem iz Vrtojbe:
Pejmo na goro k našmu Jezusu,
kir je za nas krvavi pot potil.
O, saj bi ne bil, ko bi ne bil tel.,
pa dobro je stóril, ker usmiljen je bil.
Dolga je rajža, temna je noč,
užgi nam, Marija, nebeško luč.
Tudi tu se v petih kiticah zvrste vse skrivnosti.
Nič manj pesniško bogata ni gorenjska pesem iz Ihana:
Žalosten je velki teden,
ker ga, grešnik, nis vreden.
Ajngel varh na oblak stoji,
zlati kelh u rok drži.
Kdor pa hoče z dga kelha piti,
more krvavi pot potiti.
Jezus je z dga kelha pil,
k je krvavi pot potil…
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Cerkev je uvajala ali dopuščala v postu različne
času primerne pobožnosti, ki jih je ljudstvo spre
jemalo in so se ohranile deloma do današnjih dni.
Post in zdržki, zatajevanje vseh vrst, to je le nekaj,
kar postni čas zahteva od vernikov. Duhovščina
pa je poudarjala, da sta potrebna tudi obilnejša
molitev – povzdigovanje duhá k Bogu – in pre
mišljevanje Kristusovega trpljenja.
Verniki so hodili včasih v postu vsak dan k maši.
Opuščali je niso zlasti mladoporočenci, ki so bili
v predpustu stopili v zakon.
Najbolj razširjena in zelo stara postna pobož
nost v domači hiši je molitev žalostnega dela rož
nega venca. Skoro zmerom so jo molili in peli. V
jutranjem somraku in v večerni temi, ki jo je le tu
in tam razsvetljevala trska ali leščerba, so donele
iz vaških hiš rožnovenske pesmi, ki so lajšale
molitev in premišljevanje, pa branile od dela in
stradeža izčrpanim molilcem, da niso zakinkali.
Vsak je klečal na svojem koncu, ta se je naslonil na
stol ob mizi, oni na klop za pečjo, tretji je slonel
ob oknu, vsi so peli in molili in se vdajali čudo ža
lostnemu doživljanju Kristusove “bridke martre”.
Skoraj vsaka slovenska pokrajina ima svoje po
sebne rožnovenske pesmi. Kmetu-trpinu je uspel
v njih mnogokrat globok pesniški izraz. Pesem,
ki je na začetku tega zapisa, je znana z majhnimi
spremembami po vsem Slovenskem; pojo jo v
Beli Krajini, na Dolenjskem, na Gorenjskem, na
Štajerskem, na Goriškem. Takole molijo in pojo
žalostni del rožnega venca na Pohorju:
Le pojdi, duša, ti z menoj,
na božji pot grema nicoj,
na božjo pot na goro,
na goro vísoko.
Še tam boš vidla, duša ti,
kaj Jezus tam za nas trpi:
za nas, za naše grehe
krvavi pot poti.
V petih kiticah se zvrsti vseh petero skrivnosti:
krvavo bičan bil… on s trnjem kronan je… in tako
naprej. Splošno kranjska je bila rožnovenska
pesem:
Cel svet se je tresel,
k je Jezus križ nesel,
k je Jezus križ nesel,
krvavi pot potil.
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In spet si sledijo skrivnosti: More krvavo gajžlan
biti… more jz trnam kronan biti…
Še drugačno obliko je znalo dati naše ljudstvo
v postnem času pétemu rožnegu vencu. Od Ko
roškega prek Gorenjskega do Slovenskih goric je
bila znana pesem, ki v njej Marija Jezusa vprašuje,
od pa ji odgovarja. Na Koroškem (Tinje) so peli
takole:
Lepa Roža Mati božja,
oh, Marija sedem žalosti!
»Ljubi Jezus, kje si hodil, kje si bil?«
»Tam sem hodil, taj sem bil,
kjer sem krvavi pot potil.«
Odgovori si slede, kakor si slede petere skriv
nosti: Kjer sem krvavo gajžlan bil,,, kjer sem s tr
njem kronan bil… Ponekod vpletajo še Veroniko
s potnim prtom. Tako dodajajo v Ihanu:
Prtekla je Veronika,
prnesla belo rutico:
Na jo, na jo, moj Gospod,
obriš si krvavi pot!
Ta dostavek sledi vsaki kitici.
Molitev žalostnega dela rožnega venda je izred
no stara, saj sega v drugo polovico 15. stoletja.
Sprva so jo imenovali “Gospodovo peterno preli
vanje krvi”. Nekatere naše rožnovenske pesmi so
v neposredni zvezi z začetki te molitve, kar priča
o njihovi visoki starosti. Takšna je štajerska iz
Frama:
Prvokrat je Jezus kri prelil,
ko je krvavi pot potil.
(Odpev)
Gledaj, ti duša žalostna,
ko si le ti drago plačana.
Nisi s srebrom, nisi z zlatom,
s sámo sveto Rešnjo krvjo:
Usmiljeni Bog, le usmili se, Gospod!
Drugokrat je Jezus kri prelil,
ko je krvavo bičan bil.
(Odpev)
Gledaj, ti duša žalostna…
Tako se zvrsti vseh petero skrivnosti do kraja:
Tretjokrat je Jezus kri prelil, ko je s trnjem kronan
bil… Štrtokrat je Jezus kri prelil, ko je težek križ
nesel… Petokrat je Jezus kri prelil, ko je na križu
smrt storil…  Vsakemu teh dvostišij sledi zmerom
enaki odpev. Tudi neka gorenjska pesem iz Motni
ka spominja »prelivanja krvi« Kristusove:
Jezus je za nas krvav pot potil:
iz njega je tekla rešnja kri
za odrešenje vseh ljudi.
Angelci jo pobirajo,
v zlate kelhe jo devajo
in jo Bogu darujejo,
Očetu nebeškemu.
Prva vrstica je zmerom ena izmed skrivnosti:
Jezus je za mas gajžlan bil… Jezus je za nas s trnam
kronan bil…
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Križev pot – Šentrupert na Dolenjskem
Iz premišljevanja Kristusovega “peternega pre
livanja krvi” so nastali pri nas prvi križevi poti. Leti so imeli zato sprva samo pet postaj. Pri vsaki so
se verniki spominjali po ene skrivnosti žalostnega
dela rožnega venca. Ljubljana je dobila tak križev
pot leta 1654. Tedanji kranjski zgodovinar L. C.
Schönleben piše (1673), da je bila prva postaja na
“Židanovem klancu” ob sedanjem Ambroževem
trgu, druga ob hišni številki 58 na Poljanski cesti,
tretja polega mostu čez Gruberjev kanal, kjer je
stala kapelica še do nedavna in peta pri Božjem
grobu v Štepanji vasi. Ljubljančani so zlasti v post
nem času med molitvijo in premišljevanjem po
gosto prehodili ta križev pot. Verjetno je pri vsaki
postaji stala kapelica, v kateri je bila upodobljena
skrivnost. Drugod so si postavili kar lesene stebre
in nanje pritrdili naslikane podobe.
Sčasoma so se petim postajam po skrivnostih
iz rožnega venca pridružile še danes ohranjene
skupine Kalvarije na prostem, tako Kalvarija v
Celju in Kamniku. Le-to – s petimi postajami rož
nega venca – je dal narediti župnik Maksimilijan
Leopold baron Rasp baje leta 1725. Kapelice so se
zidali v drugi polovici 19. stoletja, prej so bili samo
križi. Kapelice je preslikal Matija Koželj (slikarija
je slabo ohranjena in tudi preslikana). Kamničani
in okoličani so še pred drugo svetovno vojsko
Kalvarijo zelo obiskovali, pogosto tudi še zjutraj
v temi. Priljubljene so bile kapelice božjega gro
ba, v katerih so hoteli upodobiti pravi Kristusov
grob v Jeruzalemu, tu in tam pa še svete stopnice
(“svete štenge”). V tem načinu so se nam ohranili
znameniti križevi poti v Celju, Radljah, Mariboru;
pobožnost po njih je seveda že zdavnaj zamrla.
Romanja v Sveto deželo so seznanila krščanski
svet s pravim Kristusovim križevim potom v Jeru
zalemu. Ta obsega štirinajst postaj. Jeruzalemski
križev pot je po prizadevanju frančiškanov v 18.
stoletju izpodrinil stari križev pot s samo petimi
postajami. Že v prvi polovici 18. stoletja smo
dobili prvo tiskano navodilo za pobožnost ob
novem križevem potu. »Pot svetiga križa Jezusa
Kristusa ali andohtlivo objiskanje taistiga žalostniga pota, kateriga je naš Gospud ino Izveličar Jezus
Kristus ob času svojga terplejnja iz težkem križam
obložen iz rihtne hiše Pilatuževe na goto Kalvarijo
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sturu za naših dušic izveličejnje vola…« Začeli so
nastajati pod milim nebom novi “križevi poti” s
štirinajstimi kapelicami, tako v Starem trgu, pri Sv.
Križu nad Planino pri Sevnici, v Podsredi, pri Sv.
Petru pri Mariboru in drugod. Najlepši je nemara
v Šmarju pri Jelšah.
Verniki so opravljali pobožnosti križevega pota
zlasti ob petkih v postu. Pri tem so se v Sevnici še
v začetku devetnajstega stoletja bičali, v Ljubljani
pa so vlačili težke spokorne križe do Štepanje vasi
in nazaj. Pobožno so obhajali postni čas z molit
vijo križevega pota na primer v Železnikih. Ob
sredah so ga opravljali pri maši v farni cerkvi, ob
petkih pri Sv. Frančišku. »Ta postna ljudska po
božnost se je sklenila na velikonočno jutro pred
prvo mašo. Začeli so s križevim potom takoj po
jutranjem zvonjenju in se nato preoblekli k prvi
maši,« piše France Koblar.

Kapelici križevega pota
Škofja Loka – Puštal

Anton Strle

25. marec

GOSPODOVO OZNANJENJE
Marijin in Gospodov praznik

Gospodovo oznanjenje – Crngrob
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orodje za odrešenje človeštva. Kolikor Gospodovi
prazniki zadevajo skrivnost učlovečenja, ne mo
rejo iti mimo Božje Matere Marije, ki je s to skriv
nostjo tako tesno povezana, da je vsak Gospodov
praznik pravzaprav tudi Marijin praznik. To velja
še posebno za praznik Gospodovega oznanjenja.
Stari martirologiji (= cerkveni koledarji) mu da
jej o ime “oznanjenje učlovečenja preblaženi
Devici Mariji”; rimski evangeliarij iz leta 740 ima
nad evangelijem za 25. marec napis “Adnuntia
tio Domini” (= oznanjenje Gospoda, to se pravi
Gospodovega učlovečenja), drugod pa najdemo
ime “začetek odrešenja”, “spočetje Kristusa” in
podobno. Od tod sklepamo, da je bil 25. marec že
prvotno Gospodov praznik; kakor se spet imenuje
po letu 1969; praznik Marijinega deviškega Bož
jega materinstva. (Znani poznavalec liturgične
zgodovine Dom Cabrol spravlja praznik Mariji
nege oznanjenja v zvezo z vesoljnim koncilom
v Efezu 431, ko je bila zoper Nestorijeve zmote
na slovesen način razglašena verska resnica o
Marijinem Božjem materinstvu, in v zvezo z ad
ventno liturgijo). Predmet praznovanja upošteva
danes hkrati kristološki in mariološki vidik. Mašni
obrazec upošteva oba vidika. Saj drugače tudi ne
more biti: angelovo oznanjenje Mariji je oznanilo
našega odrešenja, zaradi katerega se je Sin Božji
učlovečil, in Marijin »zgodi se« je pritrditev odre
šitvenemu Božjemu sklepu, pritrditev, ki jo je
Marija izrekla »v imenu vse človeške narave«, ka
kor v naslonitvi na cerkvene očete trdi sv. Tomaž
Akvinski (3q. 30a. I).
Zakaj je praznik oznanjenja nastavljen ravno
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Kadar koli govorimo o skrivnosti učlovečenja
Božjega Sina, zadenemo vselej tudi na Marijo, na
tisto ženo, ki jo razodetje napoveduje že ob začet
ku odrešitvene zgodovine. Iz nje si je Odrešenik
po delovanju Svetega Duha privzel človeško telo,
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na 25. marec? Razdalja devetih mesecev pred 25.
decembrom je gotovo hotena. Toda vprašanje je,
kateri datum je izhodišče za drugega. Nekateri
avtorji mislijo, da je bilo izhodišče oznanjenje
in ne božič. Dan 25. marec, ki je pomladansko
enakonočje, je v starih časih, o čemer nam poro
ča zlasti Tertulijan, veljal za dan stvarjenja sveta
in ravno zato tudi za dan Jezusovega spočetja, s
katerim je bil položen temelj za novo stvarjenje,
to se pravi za povzdignjenje k veličastvu Božjega
otroštva, omogočeno s Kristusovo velikonočno
skrivnostjo. – Vendar je bil postni čas malo prime
ren za slovesnosti. Zato je laodicejski pokrajinski

koncil leta 366 prepovedal praznike v času postne
spokornosti in resnobe. Iz istega razloga je 10.
pokrajinski koncil v Toledu leta 656 določil, naj
se oznanjenje povsod obhaja 18. decembra, kakor
je bilo v nekaterih krajih že do tedaj v navadi.
»Osem dni pred Gospodovim rojstvom,« tako
so odredili koncilski očetje, »naj dobi njegova
Mati zelo slovesen in bleščeč praznik.« Vendar je
samo Španija v svoji mozarabski liturgiji ostala
zvesta 18. decembru, medtem ko je bil v Galiji in
nekoliko pozneje v Rimu (v času papeža Sergija,
687-701) datum praznovanja še vedno 25. marec.
In tako je ostalo do zdaj.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

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

VÉLIKA JUDOVSKA RAZPRŠITEV (2)
Kakorkoli so bili Judje v diaspori že vključeni v
pogansko družbo, se pa niso pustili vsrkati vanjo.
Seveda so bogati živeli bolj ali manj po grško ali po
rimsko, in ne bi ravno prisegli, da so se vsi natan
ko držali predpisov Postave. Toda uradni odpadi
so bili redki: ko je nečak Filona Aleksandrijskega
zapustil vero svojih prednikov, da bi postal rim
ski uradnik, je to bil škandal. Kljub temu pa se je
značaj Judov v diaspori zaradi stika s poganskim
svetom razlikoval od značaja njihovih bratov ki
so živeli v Palestini. Nastal je tip Izraelca, ki je bil
bolj odprt vplivu okolja in je razumel svet druga
če kakor verniki teokratske skupnosti v Judeji.
Temu tipu človeka je bilo namenjeno igrati važno

Ostanki stare palestinske shodnice
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vlogo v zgodovini verskih idej. Lahko navedemo
dva odlična zgleda, dve osebnosti, globoko zvesti
izročilu svojega naroda, ki pa so ju istočasno pre
vzemali drugi vplivi: sveti Pavel, mali Jud iz Tarza,
učenec jeruzalemskih rabinov, ki pa je iz izkušenj
časov svoje mladosti nagonsko spoznal veličino
rimskega sveta in vlogo, ki jo v njem lahko igra
nova vera, kar ga je privedlo do tega, da je bolje kot
kdorkoli drug razvil Jezusov nauk o vesoljnosti; in
Filon, najimenitnejši judovski filozof tistega časa,
v isti osebi učen v Postavi in goreč platonec, ki je
s spretnostjo na meji genialnosti dosegel zlitje
velikih načel grške misli z izraelskimi izročili in
odkril v platonskem logosu Božjo misel, notranjo
povezavo sveta, prototip stvarjenja – lahko bi ga
imeli za neposrednega predhodnika Janezove
»Besede, ki je meso postala.«
Če se Judje niso pustili vsrkati od poganov, se
pa za povračilo nikakor niso odpovedali, da ne bi
oni vsrkali poganov kolikor le mogoče. Naselbine
v diaspori so bile zelo dejavna žarišča prozelitiz
ma. Kaj ni stari Tobit rekel: »Zahvaljujte se mu
Izraelovi sinovi, pred obličjem poganov, zakaj
on vas je razsejal mednje. Tam je pokazal svojo
veličino« (Tob 13,3-4). Niso se torej obotavljali
deliti s pogani dobre volje duhovni zaklad, ki jim
ga je Bog zaupal v varstvo. S tem namenom naj bi,
po nekem izročilu, ki ga pa zgodovina ne jemlje
čisto zares, v 3. stoletju pred Kristusom dvainsedemdeset aleksandrijskih rabijev prevedlo – v
dvainsedemdesetih dneh – Sveto pismo v gršči
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no in tako ustvarilo slavni prevod Septuaginto
– Sedemdesetnico (ki je pa daleč od tega, da bi
bila brez napak). Kaže, da so bila spreobrnjenja
dokaj številna,   še bolj pa napol spreobrnjenja,
to je sprejemanje duhovnih in moralnih načel
Izraela, pa tudi nekaterih obveznosti, toda ne
vseh. Teh pristašev, imenovanih “bogaboječi”, je
najti v kar precejšnjem številu v Novi zavezi: vse
kaže, da stotnik iz Kafarnauma, stotnik Kornelij
v Apostolskih delih, dvorjan etiopske kraljice,
visoki rimski uradnik Sergij Pavel, od katerega je
apostol Savel prevzel ime, pripadajo tej vrsti. »Ni
grškega mesta,« pravi Jožef Flavij, »niti barbarske
ga ljudstva, kjer ne bi bila razširjena naša navada
tedenskega počitka, naši posti, prižiganje luči in
številni predpisi glede jedi.« Med spreobrnjenci
in simpatizerji so bile posebno številne ženske.
Popeja Sabina, tista ljubljena Neronova žena, ki
jo je ubil z brco v trtico, je bila gotovo pristašinja
judovstva. Jožef Flavij daje naslednji osupljiv po
datek: ko so v Damasku pripravljali “pogrom”, s
katerim bi se iz mesta iznebili lepega števila Judov,
so se zarotniki dogovorili, da ne bodo nič povedali
svojim ženam, »ker so bile vse, razen redkih izjem,
pristašinje judovskih verovanj.«
Zakaj dogajali so se pokoli Judov. Položaj skup
nosti v diaspori ni bil brez oblakov. V rimskem ce
sarstvu je bil pravi “antisemitizem”. Dosti besedil
priča o tem. Antisemitska literatura je imela celo
svoje specialiste, kakor je bil tisti Apion, pravi Dru
mont svojega časa, ki si je dal nadimek “cimbale
sveta”, in s katerim se je spopadal Jožef Flavij. Celo
umirjeni pisatelji so se kazali sovražne do izvolje
nega ljudstva: stoik Séneka, ki je bil tako zadržan,
je z zaničevanjem govoril »o navadah te nizkotne
rase«; Cicero je kritiziral njihovo »barbarsko pra
znoverje, ki je nezdružljivo s slavo Rima, vzviše
nostjo njegovega imena in izročil prednikov.« Kaj
so torej očitali Judom? Konec koncev se zdi, da
je to bil – kakor pozneje pri kristjanih – njihov
strogi monoteizem in zaničevanje malikov, ki
ga niso skrivali. En sam Bog, pa še brez podobe!
Pojdite no! je rentačila množica. Oni na skrivnem
molijo boga z oslovo glavo ali svinjskim rilcem,
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Zid in razvaline nekdanje shodnice

kar dokazuje njihovo odklanjanje mesa te živali!
Tajnost judovskih zbiranj je bila kot nalašč za
bajke in ista obrekovanja, ki se bodo pozneje ši
rila o prvi Cerkvi, so bila razširjena že o shodnici:
kaj ne darujejo človeških žrtev pri teh zbiranjih?
In prav lahko si je predstavljati zasoljene šale, ki
jih je obreza povzročala na račun “odrtih”. Go
spodarski razlogi so dodajali svoje k nastajanju
sovraštva, saj so se nekateri Judje le preveč do
bro znašli v trgovini. Tako Martial v enem svojih
epigramov trdi, »da se judovski otroci od rojstva
dalje uče krasti«. To so razlogi, zakaj je od časa do
časa izbruhnilo nasilje in se je začelo preganjanje
judovskih skupnosti v diaspori: med leti 40 pred
Kristusom in 70 po Kristusu ne poznamo nič manj
kot dvajset takih “pogromov”, med katerimi so
bili aleksandrijski najhujši. “Judovska vojska” je
bila znamenje za strašno antisemitsko nasilje v
vsem cesarstvu. Vmes je pa večkrat Judom sovra
žna propaganda vplivala na oblasti, da so začele
bolj ali manj obširna izgnanstva Judov, kakor je
bilo tisto v Trajanovem času.
Kljub tem udarcem pa je bilo svetovno judov
stvo sila, ki je čudovito okrepila ugled malega
ljudstva, stisnjenega na 25.000 kvadratnih kilo
metrov Palestine. Popolnoma jasno je, da cesarska
vlada svojih podložnikov v Judeji ni obravnavala
kakor katerokoli drugo ljudstvo pod svojo obla
stjo: imeli so v samem Rimu preveč zagovornikov
na dobrih položajih. Vendar pa sedem ali osem
milijonov raztresenih po cesarstvu ni znalo
vzpostaviti organizacije, ki bi s složnim delova
njem vseh svojih delov mogla močno vplivati
na svoje gospodarje. Bile so tesne povezave med
skupnostmi: dopisovanje, ki so si ga izmenjavali,
je bilo začetek znanih “pisem” prvih kristjanov.
Niso pa nikoli imeli rednega predstavništva vseh
razseljencev, da bi vzpostavili neko vrsto osrednje
vlade. To je omejevalo moč diaspore. Če so v Pale
stini odločili nekaj, kar je imelo zoprne posledice,
so razseljenci čutili te posledice, niso pa mogli
vplivati na odločitev.
Resnična povezava tega judovskega sveta je
bila verska. Tudi če je izseljenec imel v poganski

Ohranjeni vhod v shodnico
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Shodnica v Kairu s hebrejskim napisom
deželi srečo, se je vedno počutil izgnanca. Diaspo
ra je vedno pomenila Galut, izgnanstvo, preklet
stvo, ki ga je Jahve naložil svojemu ljudstvu zaradi
njegovih grehov. Niso nehali z nežnostjo misliti
na deželo očetov. »Rahab in Babilon štejem med
tiste, ki me poznajo, glej, Filisteja, Tir in Etiopija
pravijo: ‘Ta je tam rojen.’ Toda o Sionu se bo reklo:
‘Mož za možem je v njem rojen, on sam ga utrjuje,

Najvišji’« Tako poje 87. psalm. Za označenje vrnit
ve v Palestino so rekli aliya, vzpenjanje, saj je šlo
za kraje na višinah… To je bila smer k Svetemu me
stu, kamor so se od daleč vračali molit. Vsak Jud je
od svojega dvajsetega leta dalje plačeval templju
pristojbino in posebno poslanstvo, ki ga je ščitil
rimski zakon, je nosilo “sveti denar”. Jeruzalem
sicer ni bil politično glavno mesto svetovnega
judovstva, bil pa je njegova duhovna metropola,
kraj, kjer je utripalo njegovo srce.
Tak je bil drugi Izrael, razpršeni Izrael. Širil se je
po vsem rimskem cesarstvu in še preko njega: to je
bila zamisel, ki si jo je judovsko ljudstvo ustvarilo
o svoji velikosti. Človeški element, v katerem se
je izpolnjevala njegova usoda, se ni omejeval na
svojo malo domovino. To je važno dejstvo: nemo
goče si je predstavljati življenje v Palestini, ne da
bi imeli to pred očmi.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL SESTRSTVA
Sveto pismo zelo pogosto govori o bratovski
ali sestrski ljubezni. Prvi kristjani so bili deležni
osrečujoče izkušnje, da niso bratsko in sestrsko
doživljali le rodnih bratov in sester, marveč da je
vsa skupnost nenadoma postala občestvo bratov
in sester. Angel sestrstva in bratstva naj ti pokaže,
koliko bratov in sester boš dobil, če se jim boš sam
približal kot brat ali sestra.
Temeljno doživetje prvih kristjanov je bilo,
da so vsi člani krščanskega občestva postali
njihovi bratje
in sestre. Pod
laga za to pa
je bilo dejstvo,
da imajo vsi
istega Očeta.
Ker smemo vsi
skupno moliti
k svojemu oče
tu v nebesih,
smo pred tem
Očetom in pod
njim vsi bratje
in sestre. Jezus
imenuje vsa
kogar, ki ure
sničuje Božjo
voljo “brat” in
“sestra” (Mr
23,8). Če se
skušamo približati temu zgledu, da bi se zbrali
okrog Jezusa in bili kot On pripravljeni izvrševa
ti Očetovo voljo, tedaj smo Kristusovi bratje in
sestre, tedaj nastane nova družina, v kateri so vsi
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enakopravni. Jezus prepoveduje svojim učencem,
da bi se imenovali rabi: »kajti eden je vaš Učitelj,
vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8). Angel sestrstva in
bratstva naj nam pokaže, da smo vsi enakoprav
ni, da naj se nihče ne postavi nad drugega. Kako
pogosto se postavljamo nad druge ne le zaradi
svojega družbenega položaja, ampak predvsem
zaradi svojih predsodkov. Čutimo se boljše od dru
gih, hočemo se povzdigniti nadnje. Osredotočeni
smo na njihove slabe strani in sploh ne opazimo,
kako lastne slabosti obešamo drugim. Ta meha
nizem, da obešamo svoje napake na druge in se
tako povzdigujemo, je zelo razširjen. S tem držimo
druge proč od sebe in se varujemo, da ne bi mo
rali lastni resnici pogledati v obraz. Kdor spozna
lastno resnico, preneha svoje napake iskati pri
drugih. Tedaj zares postane brat in sestra vsakemu
človeku, kajti v vsakomer prepozna samega sebe.
Imeti sestro pa je spet nekaj drugega kot ime
ti brata. Srečen sem, da imam v svoji družini tri
sestre in tri brate. Starejša sestra mi je v otroških
letih pogosto nadomeščala mater. Obstaja angel
sestrstva, ki materinsko skrbi za nas. A to ni veli
ka mati, ki nam s svojo ljubeznijo prekriža roke,
ampak sestrska skrb, ki dobro dene. Ne stoji nad
nami, marveč poleg nas. Nežna je in razumeva
joča. Ugodi našim potrebam, ki jih mati ne more
tako izpolniti.
Sestre približno iste starosti so sopotnice na
človekovi poti, z brati pa greš čez drn in strn. S se
strami se lahko poglobljeno pogovarjaš. Dotakneš
se strun v sebi, ki z brati ne zazvenijo. In tu so še
mlajše sestre, ki jim ne dajemo zaman angelskih
imen. Angel sestrstva me poveže z mojo dušo, z
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mojo čustvenostjo in mojo duhovnostjo. Angeli
so že od nekdaj v sestrskem odnosu z našo dušo.
Helmut Hark, evangeličanski duhovnik in tera
pevt, govori o erotični ljubezenski zvezi med našo
dušo in angelom, ki je naš duhovni spremljevalec.
Če si v kakšni knjigi ogledamo umetniške slike
angelov, pogosto odkrijemo erotično izžareva
nje. V naši duši nastanejo vibracije, ki jih izzove
le ljubljeni človek. Erotična moč angelov deluje

na nas zdravilno.
Izkušnja, ki jo doživljaš ob sestri, nas lahko
poveže z notranjim angelom. Sestra sama lahko
postane angel, ki se dotakne nežnih strum duše,
da zazvenijo, ki v nas oživlja duhovne energije
in ima zdravilni učinek na naše raztrgano srce.
Zato ti želim, da bi srečal številne angele sestrstva.
Hkrati pa ti želim, da bi tudi ti sam smel postati
spodbujajoč in poživljajoč angel sestrstva.

Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

V nadaljevanju prejšnjega meseca smo videli
dve stvari. Prva je, da je naša zgodovina že od
začetka umazana z zlorabo ustvarjene svobode,
ki se hoče osamosvojiti od Božje volje. In tako ne
najde prave svobode, ampak se upre resnici in kot
posledico ponaredi naše človeške resničnosti. Po
nareja predvsem temeljne odnose: z Bogom, med
možem in ženo, med človekom in zemljo. Rekli
smo, da se to onesnaženje naše zgodovine širi
po vsem njenem tkivu in da se je ta podedovana
napaka večala in je zdaj vidna vsepovsod. To je
bila prva stvar. Druga pa je tale: od svetega Pavla
smo se naučili, da obstoja nov začetek v zgodovini
in zgodovine same v Jezusu Kristusu, njem, ki je
človek in Bog. Z Jezusom, ki prihaja od Boga, se
začenja nova zgodovina, ki jo je oblikoval njegov
dá Očetu in zato ne temelji na napuhu lažne osa
mosvojitve, ampak na ljubezni in resnici.
Zdaj se pa postavlja vprašanje: kako lahko vsto
pimo mi v ta novi začetek, v to novo zgodovino?
Kako ta nova zgodovina pride do mene? S prvo,
onesnaženo zgodovino smo neogibno povezani
po svoji biološki dediščini, saj vsi pripadamo
istemu človeškemu telesu. Toda kako se uresniči
skupnost z Jezusom, novo rojstvo za vstop v delež
nost novega človeštva? Kako pride Jezus v moje
življenje, v moje bitje? Temeljni odgovor svetega
Pavla in vse Nove zaveze je: pride po delovanju
Svetega Duha. Če se prva zgodovino takorekoč
sproži z biologijo, se druga sproži v Svetem Duhu,
v Duhu vstalega Kristusa. Ta Duh je ob binkoštih
ustvaril začetek novega človeštva, nove skupnosti,
Cerkve, Kristusovega telesa.
Moramo pa biti še bolj stvarni: kako lahko ta
Kristusov Duh, ta Sveti Duh, postane moj Duh?
Odgovor je, da se to dogaja na tri načine, ki so med
seboj ozko povezani. Prvi je: Kristusov Duh trka
na vrata mojega srca in se me notranje dotakne.
Ker pa mora človeštvo biti resnično telo, ker mora
Duh združevati in resnično ustvarjati neko skup
nost, ker je za novi začetek značilno premagati
ločitve in ustvariti združitev razkropljenih, se ta
Kristusov Duh poslužuje dveh sredstev vidnega
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združevanja: besede oznanjevanja in zakramen
tov, posebno krsta in evharistije. V Pismu Rimlja
nom pravi sveti Pavel: »Kajti če boš s svojimi usti
priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen«
(Rim 10,9), to je, boš vstopil v novo zgodovino,
zgodovino življenja in ne smrti. Nato sveti Pavel
nadaljuje: »Toda kako naj ga kličejo, če niso ve
rovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali o
njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjeval
ca? In kako naj oznanjajo, če niso bili poslani?«
(Rim 10,14-15). In temu sledi še: »Potemtakem je
vera iz oznanjevanja« (Rim 10,17). Vera ni izdelek
naše misli, našega razmišljanja, ampak je nekaj
novega, česar si ne moremo izmisliti, ampak lah
ko samo sprejmemo kot dar, kot nekaj novega,
narejenega od Boga. In vera ne prihaja iz branja,
ampak iz poslušanja. Ni samo neka notranja stvar,
ampak je odnos z Nekom. Predpostavlja srečanje
z oznanilom, predpostavlja obstoj drugega, ki
oznanja in ustvarja povezanost.
In končno oznanilo: ta, ki oznanja, ne govori
iz samega sebe, ampak je poslan. Stoji v nekem
nasledstvu poslanstva, ki se začenja z od Očeta
poslanim Jezusom, gre preko apostolov – beseda
“apostoli” pomeni “poslani” – in se nadaljuje v
služenju, v poslanstvu, predanem po apostolih.
Novo tkivo zgodovine se pojavlja v tem nasledstvu
poslanstva, v katerem končno slišimo govoriti
Boga samega, njegovo osebno Besedo, Sina, ki
govori z nami, prihaja vse do nas. Beseda je postala
meso, Jezus, da bi zares ustvarila novo človeštvo.
Zato beseda oznanila postane zakrament krsta,
ki je prerojenje is vode in iz Duha, kot bo rekel
sveti Janez. V 6. poglavju Pisma Rimljanom Pavel
govori na zelo globok način o krstu. Dobro bo
ponoviti: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo
bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo
smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim po
kopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v
moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi
mi stopili na pot novosti življenja« (Rim 6,3-4).
Tukaj seveda ne morem iti v podrobno razlago
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tega nelahkega besedila. Rad bi samo na kratko
omenil tri reči. Prva: »smo bili krščeni« je pasiv.
Nihče ne more krstiti samega sebe. Nihče ne more
narediti samega sebe za kristjana. Postati kristjani
je pasiven postopek. Samo nekdo drug nas lahko
naredi za kristjane. In ta “drug”, ki nas naredi kri
stjane, nam daje dar vere, je predvsem skupnost
vernih, Cerkev. Od Cerkve sprejmemo vero, krst.
Če se ne pustimo oblikovati tej skupnosti, ne po
stanemo kristjani. Samostojen kristjan, ki se je
sam naredil, je protislovje samo v sebi. Ta drugi je
torej predvsem skupnost vernih, Cerkev, toda ta
skupnost ne deluje sama iz sebe, po svojih lastnih
zamislih in željah. Tudi skupnost živi v enakem
pasivnem postopku: samo Kristus lahko ustanovi
Cerkev. Kristus je resnični darovalec zakramentov.
To je prva točka: nihče ne krsti samega sebe, nihče
se sam ne naredi za kristja
na. Kristjani postanemo.
Druga stvar je tale: krst je
več kot samo umivanje. Je
smrt in vstajenje. Ko Pavel
sam govori v Pismu Galača
nom o obratu svojega življe
nja, ki se je izvršil v srečanju
z vstalim Kristusom, ga
opisuje z besedo: umrl sem.
Tisti trenutek se zares zače
nja novo življenje. Postati
kristjani je več kot lepotil
na operacija, ki bi dodala
nekaj lepega bivanju, ki je
že več ali manj popolno. Je
nov začetek, novo rojstvo:
smrt in vstajenje. Jasno, da
v vstajenju pride na dan tudi
tisto, kar je bilo dobrega v
prejšnjem bivanju.
Tretja stvar je: materija je
del zakramenta. Krščanstvo
ni neka čisto duhovna re
sničnost. Obsega tudi telo. Obsega tudi stvarstvo.
Steguje se proti novi zemlji in novemu nebu. Vra
čamo se k zadnji besedi odlomka svetega Pavla:
tako – pravi – lahko »hodimo v novem življenju«.
To je stvar spraševanja vesti nas vseh: hoditi v no
vem življenju. Toliko o krstu.
In zdaj pridemo k zakramentu evharistije. Že
prej sem omenil, s kakšnim globokim spoštova
njem sveti Pavel dobesedno sporoča izročilo o
evharistiji, ki ga je prejel od samih prič tiste zadnje
noči. Besede sporoča kot dragocen zaklad, zaupan
njegovi zvestobi. Tako slišimo v teh besedah zares
priče zadnje noči. Prisluhnimo besedam Apostola:
»Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam
tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil iz
dan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel:
‘To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.’
Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: ‘Ta
kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste
pili, delajte to v moj spomin’« (1 Kor 11,23-25).
62

To je neizčrpno besedilo. Tudi tukaj samo dve
pripombi. Pavel sporoča Gospodove besede nad
kelihom takole: ta kelih je »nova zaveza v moji
krvi«. V teh besedah se skriva namig na dve osnov
ni besedili Stare zaveze. Prvi namig je na obljubo
nove zaveze v knjigi preroka Jeremija. Jezus pravi
apostolom in pravi nam: zdaj, ob tej uri, se z menoj
in z mojo smrtjo uresničuje nova zaveza; iz moje
krvi se v svetu začenja ta nova zgodovina člove
štva. Je pa v teh besedah tudi namig na sinajsko
zavezo, kjer je Mojzes rekel: »Glejte, to je kri zave
ze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z
vami« (2 Mz 24,8). Tam je šlo za kri živali. Kri živali
je bila lahko samo izraz nekega hrepenenja, priča
kovanje resnične daritve, resničnega bogoslužja.
Z darom keliha nam Gospod daruje resnično
daritev. Edina resnična daritev je ljubezen Sina.
Z darom te ljubezni, večne
ljubezni, svet vstopa v novo
zavezo. Obhajati evharistijo
pomeni, da nam Kristus
daje zdaj svojo ljubezen, da
bi nas oblikoval po sebi in
tako ustvaril nov svet.
Drugi važen vidik nauka
o evharistiji izhaja iz istega
Prvega pisma Korinčanom,
kjer sveti Pavel pravi: »Mar
blagoslovljeni kelih, ki ga
blagoslavljamo, ni ude
ležba pri Kristusovi krvi?
Mar kruh, ki ga lomimo, ni
udeležba pri Kristusovem
telesu? Ker je en kruh, smo
mi, ki nas je veliko, eno telo,
ker smo vsi deležni enega
kruha« (10,16-17). V teh
besedah se enako pokaže
osebni in družbeni značaj
zakramenta evharistije.
Kristus se združi osebno z
vsakim od nas, toda isti Kristus pridruži sebi vse
in se združi z nami vsemi, oboje torej. V skupno
sti sprejemamo Kristusa. Toda Kristus se enako
združuje tudi z mojim bližnjim: Kristus in bližnji
sta neločljiva v evharistiji. In tako smo vsi en sam
kruh, eno samo telo. Evharistija brez solidarnosti
z drugimi je zlorabljena evharistija. In tukaj smo
pri korenini in istočasno v središču nauka o Cerkvi
kot o telesu Kristusa, vstalega Kristusa.
Vidimo tudi ves realizem tega nauka. Kristus
nam v evharistiji daje svoje telo, daje samega sebe
v svojem telesu in tako nas naredi za svoje telo, nas
zedini s svojim vstalim telesom. Če človek jé nava
den kruh, ta kruh v procesu prebave postane del
njegovega telesa, spremenjen v bistvo človeškega
življenja. V svetem obhajilu pa se izvrši obraten
postopek. Kristus Gospod nas priliči sebi, sprejme
nas v svoje poveličano telo, in tako vsi postanemo
njegovo telo. Kdor bere samo 12. poglavje Prvega
pisma Korinčanom in 12. poglavje Pisma Rimlja
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nom, bi lahko mislil, da je beseda o Kristusovem
telesu kot organizmu karizem samo neka vrsta so
ciološko-teološke prilike. Res je v starem rimskem
nauku o politiki ta prilika o telesu z raznimi udi,
ki oblikujejo enoto, uporabljena za državo samo,
da bi s tem povedali, da je država organizem, v
katerem ima vsak svojo nalogo, da mnogoterost
in različnost dejavnosti oblikuje eno telo in ima
vsakdo svoje mesto. Ob branju samo 12. poglavja
Prvega pisma Korinčanom bi lahko mislili, da se
je Pavel omejil na prenos tega na Cerkev, da gre
tudi tukaj samo za nekakšno sociologijo Cerkve.
Toda ob upoštevanju 10. poglavja vidimo, da je
resničnost Cerkve nekaj čisto drugega, veliko
globljega in resničnega od države kot organiz
ma. Zakaj Kristus v resnici daje svoje telo in nas
naredi za svoje telo. Postanemo zares združeni s
Krisusovim vstalim telesom in tako združeni eden
z drugim. Cerkev ni samo družba, kot je to država,
ampak je telo. Ni samo organizacija, ampak je
pravi organizem.
Na koncu še kratka beseda o zakramentu za
kona. V Pismu Korinčanom so nekateri namigi,
medtem ko ima Pismo Efežanom zares razvito

globoko teologijo zakona. Pavel opredeli zakon
kot »veliko skrivnost«. In to pravi »glede Kristusa
in glede Cerkve« (5,32). V tem odlomku je treba
poudariti obojestranskost, ki gre v navpični smeri.
Medsebojna podložnost mora prevzeti jezik lju
bezni, ki ima svoj zgled v Kristusovi ljubezni do
Cerkve. Ta odnos Kristus-Cerkev postavi na prvo
mesto teološki vidik zakonske ljubezni, povzdi
guje čustveni odnos med zakoncema. Resnični
zakon bo prav preživet samo, če se bo v neprestani
človeški in čustveni rasti prizadeval ostati vedno
vezan na uspešnost Beseda in na pomen krsta.
Kristus je posvetil Cerkev in jo očistil z oblivanjem
z vodo, ki ga spremlja Beseda. Udeleževanje pri
Gospodovem telesu in krvi ne dela drugega, kot
da naredi vidno in utrjuje zvezo, ki je po milosti
postala nerazvezljiva.
Ob koncu prisluhnimo besedi svetega Pavla
Filipljanom: »Gospod je blizu« (Flp 4,5). Zdi se mi,
da smo razumeli, da je po Besedi in zakramentih
Gospod blizu v vsem našem življenju. Prosimo, da
bi se nas v globini našega bitja vedno dotikala ta
bližina, da se bo iz nje rodilo veselje – tisto veselje,
ki se rodi, kadar je Jezus zares blizu.

RUSKA KAPELICA
V SLOVENSKIH GORAH
SPOMIN NA ŽRTVE SNEŽNEGA PLAZU 8. MARCA 1916
Ob cesti pod Vršičem že več kot 90 let
stoji lesena Ruska kapelica z dvema zvo
nikoma in ikono Kristusa Odrešenika
nad vhodom. Pri njej že od leta 1992 po
tekajo spominske slovesnosti in molitve
za ruske vojne ujetnike, ki so umrli zasuti
pod plazom. Ta srečanja, ki jih običajno
pripravijo konec julija, so postala simbol
povezanosti dveh različnih, a sorodnih
slovanskih narodov.
Vršič je imel med 1. svetovno vojsko
strateški pomen, saj je omogočal avstrij
ski vojski lažji dostop na soško fronto.
Ta pa je za nemoteno oskrbo svojih enot
v prvih vrstah   potrebovala cesto prek
prelaza v Trento. S tem namenom je v
Kranjsko goro pripeljala 12.000 ruskih
vojnih ujetnikov, ki so spomladi leta
1915 začeli z gradnjo ceste. Dela so bila
končana pred koncem leta. Ujetniki so
ostali na prelazu tudi prek zime, saj je bila zaradi
zametov in plazov cesta pogosto neprevozna. Na
pepelnično sredo, 8. marca, 1916 se je z Mojstrov
ke odtrgal velik plaz, ki je zasul rusko taborišče
na prelazu in pod seboj do smrti pokopal več kot
tristo vojnih ujetnikov. Natančno število mrtvih
ni znano. Danes na tragično nesrečo spominja
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ta  grobišči pod Erjavčevo kočo in grobnica ob Ru
ski kapelici, kamor so leta 1937 prenesli posmrtne
ostanke. Ruski ujetniki so pred koncem vojske v
spomin na umrle prijatelje ob cesti zgradili leseno
kapelico. Zato je prav, da obisk kapelice ni name
njen samo občudovanju, ampak tudi tihi molitvi
za pokoj umrlih.
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Mario Ponzi

KRŠČANSTVO IN JUDOVSTVO
O POSTU
PRI KORENINAH VERE OČETOV
msgr. Pier Francesco Fumagalli (v letih 1986-1993
je bil tajnik vatikanske komisije za verske odnose
z judovstvom in je še danes njen član). Dodaja:
»Tudi kraljica Estera se je postila in molila, preden
je stopila pred kralja Ahasvérja, da bi ga prosila za
ljudstvo, ki je bilo v največji nevarnosti in mu je
grozilo iztrebljenje. V Jonovi knjigi si prebivalci
Niniv in celo živali nalože post, se oblečejo v ra
ševino in posujejo s pepelom, da bi si izprosili
odpuščanje in bi jim bilo prizanešeno z Božjimi
kaznimi, kakor je grozil prerok.« Ta neprestana
povezava med usmiljenjem grehom in odreše
njem se je ohranila in poglabljala skozi tisočletja
v hebrejski tradiciji, in njihov koledar ima še ved
no Esterin post (13. adarja), post prvorojencev
pred Veliko nočjo (14. nizana) in slovesni post
Spravnega dne ali Kippúrja (10. tišrija).

Judovska postna večerja
Post – kot del prehrane – je velike važnosti
v Svetem pismu ter judovski, krščanski in mu
slimanski tradiciji, saj na izreden način razlaga
povezavo med telesnostjo in duhovnostjo, verski
odnos ustvarjenega bitja ter Božje dobrote in
usmiljenja. Vsemogočni Stvarnik, ki daje živež vse
mu živemu, zahteva od moža in žene zavesten od
govor, saj sta ustvarjena po njegovi podobi. Zato
tudi uživanje hrane –
kot vzdrževa
nje od hrane
– nista

brez
globo
kega sim
boličnega in
duhovnega smisla.
»To je posebno raz
vidno iz nekaterih prilik, ki so polagale temelje
izraelske izkušnje, kot pri Mojzesovem štiride
setdevnem postu na Sinaju, preden je prejel sveto
Postavo in z njo zavezo odrešenja za hebrejsko
ljudstvo,« razlaga dober poznavalec judovstva,
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Ob kruhu in vodi
V krščanski tradiciji ima post v bistvu iste
vrednote, kot v hebrejski, čeprav so v dveh tisoč
letjih »žalostne polemike pogosto oropale vest
te duhovne zadolžitve, pravi isti strokovnjak.
»Jezus sam se je pred začetkom svojega javnega
življenja postil štirideset dni v puščavi in kristjani
sledijo njegovemu zgledu po nauku posnemanja
Kristusa, saj se gledajo naprej, da bi po štirideset
dnevnem postu v Veliki noči vstajenja prejeli dar
odrešenja.«
Če ne upoštevamo raznih posebnih predpisov,
»je glavna razlika v kristocentričnem odnosu, ki je
značilen za krščansko vero, ki pa – kakor čudno
zveni – postane korenina tistega, česar se morejo
kristjani naučiti iz verske tradicije včerajšnjega
in današnjega hebrejskega ljudstva.« V tem edin
stvenem odnosu, ki v Kristusu veže krščansko
vcepljenje na “sveto korenino” Izraela, »je vsa moč
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in potreba sklicevati se neprestano na dediščino
očetov in mater vere, od Abrahama in Sare do
današnjega dne.«
Prav bi bilo vprašati se, kaj se kristjani lahko
nauče glede posta od Judov. »Predvsem,« pravi
Fumagalli, »hebrejsko skupnost, združeno v postu
in molitvi, podpirajo močne napetosti eshatolo
škega upanja in očiščenja od greha v pričakovanju
Božjega daru polnega odrešenje kakor je to še

na posebno slovesen način videti v Kippúrju.«
Za kristjana torej, »ki včasih tvega omejiti svoje
eshatološko obzorje na upanje, ki se je že v celoti
uresničilo v Kristusovi veliki noči, in posledično
na osiromašenje mesijanskega pričakovanja in
prizadevanja za odrešilno bodočnost, bi bil zgled
goreče in neugasljive žeje po odpuščanju in brat
ski skupnosti morda največji dar, ki ga Jud lahko
ponudi na tem področju.«

Wilhelm Hünermann

»MOJA HIŠA NAJ BO HIŠA MOLITVE...«
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nočno jagnje, toda nihče mu ga ni hotel prodati za
denar, ki ga je s tresočo roko jemal iz svojega mo
šnjička. Končno je odšel k menjalcem, da bi mu ga
zamenjali za srebrnike. Tečaja seveda ni poznal.
Menjalec, ki je to opazil, se je grabežljivo zarežal
skozi orumenele zobe in ga nesramno opeharil.
Tudi za jagnje je prodajalec zahteval trojno ceno.
Neizkušeni tujec mu je pomenil manj kot njegova
živina. Sočutno je Jezus gledal zbegani obraz ro
marja, ki je na mizo našteval srebrnike.
Na drugi strani so se revni pastirji iz Idumeje,
ki niso imeli ne denarjev ne srebrnih šeklov, dre
njali pred tempeljskimi zakladničarji. S prikrito
bojaznijo so ponujali vsakovrstne reči. Zakladni
čarji so prezirljivo ocenjevali tanke zlate obročke,
razne iz roda v rod podedovane dragocenosti,
ki so jih prednje polagali brezdomni nomadi.
Posmehljivo so jih odpravljali z nekaj srebrniki.
Med vsem tem direndajem hodijo vzvišenih
obrazov v škrlat oblečeni duhovniki in njihovi
sinovi – resnični gospodarji tega sejma. Stojni
ce dajejo v najem in od vsake prodaje dobivajo
odstotke.
V razkošnih svilenih oblekah se med pisano
množico napihujejo saduceji. Ker ne verujejo v
neumrljivost duše, niti v vstajenje mrtvih, iščejo
svojo srečo samo na tem svetu ter si pohlepno
grabijo bogastvo. Tudi farizeji so tu. Ovijajo se v
dolga čipkasta oblačila s številnimi cofi ter skrbno
pazijo, da se jih ne bi dotaknil kdo od te nepisme
ne in neumne kmečke sodrge.
Ubogi ciprski romar je šel ponižno mimo šte
vilnih stojnic. Sadjar mu je ponujal svoje lepljivo
sladke smokve, ki jih je obletaval cel roj debelih
mesarskih muh. Kmet je vzdihnil ter šel mimo.
Ob praznem žepu si pač ne more privoščiti te
poslastice.
»Bedak!« se je prodajalec zadrl za njim. Ciprčan
ni razumel žalitve. Z jagnjetom na ramenih je
stopal skozi zapornice, kjer je viselo opozorilo,
pisano v vseh jezikih sveta, da je prehod poganom
pod smrtno kaznijo prepovedan. Hvala Bogu,
Izraelec je! Nemoteno gre lahko skozi vrata in
daruje svoje jagnje Gospodu. Umazana kupčija
pa se tudi tu ni nehala. Najrevnejši, tisti, ki si niso
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Srebrnojasno donenje trobent na mogočnem
tempeljskem obzidju. Jutranja zarja je pordela
pobočja in belo kamenje. Duhovniki, ki so bdeli
na obzidju, so naznanili začetek prazničnega dne.
Mogočna vrata so se široko odprla. Več tisočglava
množica je preko marmornatih stopnic vzvalovi
la k svetišču. To je bilo res ljudstvo z vseh vetrov:
romarji iz Palestine, pokriti s črno belimi moli
tvenimi rutami, orientalci, ki so po brezkončnih
karavanskih poteh prepotovali puste stepe in
puščave, Judje iz Egipta, Italije in sončne Grčije.
Vsi ti tisoči, desettisoči, stotisoči so prispeli na cilj
svojih želja. Privedlo jih je domotožje po božji
hiši, saj je bilo to mogočno zidovje, v katerem
je prebival njihov Bog, srce in luč njihove vere.
Dolga leta je ciprski kmet vztrajno polagal denar
k denarju, dokler ni privarčeval toliko, da je lahko
tvegal veliko romanje. Sedaj je tu. Joka od veselja
in ganjenosti. S solzami v očeh se vrže na tla in
poljublja posvečeno zemljo. Vse je pozabljeno! Vsi
tisti napori, vsa pritrgovanja, vse skoraj skopuško
varčevanje. Pozabljena je utrudljiva vožnja v pre
natrpani tovorni ladji. Dolge dneve je prečepel v
zatohli luknji med sodi ribjega olja in smrdljivim
katranom. Uspel je. Tu pred njim se odpirajo vra
ta Gospodovega svetišče. Pristopil bo k svetemu
oltarju in Večnemu izročil svoj dar.
Gorečnost vernikov, žar v njihovih očeh, ogrom
ni beli zidovi in modro nebo – to je bil pogled, ki je
Jezusa in njegove učence ganil v dno srca.
Množica jih je skoraj nesla skozi sveta vrata
v preddverje poganov. Od tu jih je človeški ve
letok odplavil mimo orjaških stebrov v kraljevo
dvorano. Sto dvainšestdeset mogočnih stebrov je
krasilo ta veličastni prostor.
Jezus še predobro ve, kaj se tu dogaja. Tu ima
jo trgovci svoje stojnice ter kriče ponujajo svojo
robo. Prodajalci živine so sem prignali cele črede
volov, bikov in ovac. Njihovo zateglo mukanje in
blejanje se je mešalo s prerekanjem mešetarjev.
Kraljeva dvorana, polna kričanja, smradu, gnoja
in plesnive slame, je postala ena sam hrupen ži
vinski sejem.
Ciprski Jud je obstal sredi te ogromne tržnice
zaprepaščen in nebogljen. Rad bi si kupil veliko
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mogli kupiti niti najbolj zanikrnega jagnjeta, so
se drenjali pred stojnicami s tesnimi lesenimi
kletkatmi. Golobi so se v njih plašno zaletavali v
paličaste rešetke. Pa tudi ti so bili obupno dragi.
Jezus je gledal to ogabno početje, to onečašča
nje svetega kraja. Vse v njem je vrelo, butalo ob
oznojena senca, obupno razbijalo v prsih. Besno
je stiskal pesti. Oči so mu srdito pobliskavale po
smrdljivih grabežljivcih, po mastnih obrazih ne
sramnih dobičkolovcev.
Obstal je pred sejmarjem, kateremu so se med
prsti hudičevsko svetili srebrniki, zgrabil nekaj
koncev vrvi, jih zavihtel, da so kot bič počili skozi
zrak. Hrup velike tržnice je tedaj preglasil mogo
čen glas razjarjenega moža:
»Pisano je: Moja
hiša naj bo hiša molitve, vi pa ste na
redili iz nje jamo
razbojnikov!«
Kot bi trenil so
prodajalci in naku
povalci utihnili, za
strmeli so se v viso
koraslega moža, ki
je stal ob kamni
tem stebru. V sveti
jezi je bil njegov
pogled neizprosen,
silovit, ožarjen z
nadzemsko močjo.
Zdelo se je, da bo
z nenavadnim bi
čem, ki ga je vihtel
v mišičasti desnici,
zdaj zdaj planil nadnje.
»Kaj je? Kaj hoče? so nekateri prestrašeno, dru
gi posmehljivo spraševali.
»Ha, ha, Galilejec! Samo da zine, ga spoznaš!«
»Kaj hoče ta norec iz Galileje?«
»Pa to je on!« vzklikne vrvar z Genezareškega
jezera. »Jezus iz Nazareta, veliki čudodelnik!«
»Čudodelnik? Ta, da je čudodelnik?«
»Hudiča, navaden obsedenec je!«
Mnogi so že slišali zanj. Vsepovsod so ga po
znali. Nekateri so govorili, da je rešitelj, drugi so
ga imeli za upornika, kakor je bil Juda iz Gamale
ali strašni Baraba, ki je s svojimi drznimi pajdaši
gnezdil v votlinah Judejskega pogorja ter napadal
Rimljane in njihove prijatelje.
Tedaj skoči Jezus od stebra med prodajalce. Na
vse strani udarja s svojim bičem po mešetarskih
hrbtih. Dobičkarji osuplo vreščijo. Zdelo se je,
da Jezusa zdaj nobena sila ne bo več zaustavila.
Menjalcem prevrača mize. Denarji in srebrni še
kli se žvenketaje kotrljajo po marmornatih tleh.
Menjalci zatulijo. Poženejo se kot sestradani psi
za uhajajočimi kovanci in grabijo za njimi s sko
puško skrčenimi prsti.
Nastane splošna zmeda. Širokopleči Nazarečan
v sveti jezi srdito udarja s svojim bičem, razbija,
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prevrača; nihče ni varen pred njim. Živina splaše
no muka in se zaganja na svojih kratkih povodcih.
Zdajci se približa golobarjem. Jezus pokaže na
kletke, ki se jih njihovi gospodarju obupno okle
pajo, in reče z glasom, ki ne trpi ugovora:
»Spravite proč vse to in ne delajte tržnice iz hiše
mojega Očeta!«
Nekaj golobov je ušlo in se prhutaje zaletavajo
v prevrnjene stojnice. Prodajalci živine se pre
klinjanje podijo za pobeglo živino. Mladi Janez
strmi. Že precej dolgo pozna Odrešenika, toda
nikdar doslej ga še ni videl tako srditega. Ko ga
je gledal, kako neusmiljeno vihti bič, je sam pri
sebi pomislil: je to sploh še tisti, ki je revne in bol
ne imenoval svoje brate, ki je storil čudež, da bi
nesrečnemu ženi
nu pomagal iz za
drege, mož, ki je z
vsem svojim bitjem
izražal dobroto in
milobo, Učenik
krotkosti in vese
lja?
Res, neizmerno
mora ljubiti sveti
šče, da ga je njego
va skrunitev tako
razjarila.!
Še bolj kakor Ja
nez je ob neurju, ki
je doletelo meše
tarsko svojat, uži
val Simon. Tudi on
je vzplamtel v sveti
jezi in bi najraje še
sam prijel za bič ter udaril po ničvredni sodrgi.
Medtem so si nenadno opomogli. Trgovci in
menjalci so se besnih obrazov obrnili proti Jezusu.
Duhovniki in farizeji so ga divje gledajoč obkolili.
»Kdo si, da nastopaš, kakor bi bil gospodar
templja?« so se drli. »Kaj tako neumno govoričiš
in zakaj imenuješ svetišče za hišo svojega očeta?
Kakšno znamenje nam boš dal, da lahko to delaš?«
Nevihta v Jezusovih prsih se je še bolj razbe
snela. Bič je zagnal v bližnjo stojnico. S srditim
obrazom je sekal po razburjenih obrazih, spače
nih od sovraštva.
Potem je odgovoril:
»Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil!«
Med sejmarji je izbruhnil bučen smeh. Nekdo
je vzkliknil:
»Šestintrideset let so gradili ta tempelj, ti pa ga
boš postavil v treh dneh?«
Prodajalci živine so se od smeha tolkli po ko
lenih.
»Ta Galilejec, ha, ha! Zmešalo se mu je!«
Medtem ko se je Jezus zaradi oskrunjenja
templja silno razjezil, pa na žalitev, ki je zadevala
njega osebno, sploh ni odgovoril. Molče je odha
jal. Učenci so ga spremljali.
2010 – AM – MAREC

naša kultura
Silvester Čuk

nadškof JOŽEF POGAČNIK
zvesti služabnik Besede
28. septembra 1902 – 25. marca 1980
»Kako naj na kratko zajamem vaše življenje?« je dejal ob zadnjem slovesu od nadškofa Jožefa Pogačnika 28. marca 1980 v ljubljanski stolnici
njegov dolgoletni pomožni škof Stanislav Lenič. »Mislim, da bi najbolje
zadel bistvo vašega celotnega poslanstva med nami, če bi se omejil na eno:
da ste namreč v skladu z naukom koncila imeli oznanjevanje evangelija
za glavno nalogo vsega svojega življenja, najprej duhovniškega, nato škofovskega.« Božjo besedo je oznanjal z izbrušeno človeško besedo, saj je bil
po srcu pesnik, ki se je, ko je zorel, sklonil k resnici in znanosti.
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Leta 1937 je Pogačnik postal vodja katoliškega
vzgojnega zavoda Marijanišče in tam ostal do leta
1945, ko je bil imenovan za stolnega kanonika v
Ljubljani.
Po nastopu komunističnega režima leta 1945
ga je zadela usoda številnih slovenskih duhov
nikov, ki so bili novim oblastnikom trn v peti.
Leta 1946 je bil aretiran in obsojen na devet let
zapora, kjer so ga na vse načine psihično mučili,
vendar je v moči svoje globoke vere vztrajal. Bil
je izpuščen iz zapora, pa – po igricah tedanjih
oblasti spet obsojen.
Dve leti je modro vodil bogoslovno semenišče
v Ljubljani. Ko je decembra 1959 apostolski admi
nistrator škof Anton Vovk postal redni ljubljanski
škof, je Jožefa Pogačnika imenoval za svojega ge
neralnega vikarja. Jeseni 1962 si ga je zaželel kot
svojega pomožnega škofa.
Pogačnik je prejel škofovsko posvečenje v lju
bljanski stolnici 7. aprila 1963. Po smrti nadškofa
Vovka 7. julija 1963 je postal kapitularni vikar, 2.
marca 1964 pa ga je papež Pavel VI. imenoval za
rednega ljubljanskega nadškofa. Isti papež je 22.
novembra 1968 ustanovil za Slovenijo posebno
cerkveno pokrajino, imenovano ljubljansko,
in nadškof Pogačnik je postal prvi metropolit
te pokrajine. Kot pomožni škof je sodeloval na
drugem vatikanskem koncilu, kot nadškof pa je
poskrbel, da smo hitro dobili koncilske odloke v
slovenskem prevodu. Trudil se je tudi za to, da smo
med prvimi v Evropi dobili prevod Molitvenega
bogoslužja (brevirja) in Misala.
Za časa svoje škofovske službe (1963-1980) je
ustanovil 18 novih župnij, posvetil veliko obnovlje
nih in precej novih cerkva. Njegovo največje veselje
pa je bilo, da je bilo v njegovem času v ljubljanskem
semenišču najvišje število bogoslovcev in posvetil je
kar 251 novih duhovnikov. Obiskal je vse župnije v
svoji škofiji in birmal okoli 75.000 mladih.
Njegovo škofovsko geslo je bilo: »Glej, tvoj
sin!« in s temi besedami se je 25. marca 1980, na
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Njegovo življenje, ki ga
je sprejemal kot odgovor
no nalogo, se je pričelo 28.
septembra 1902 v Kovorju
pri Tržiču. Oče je bil kmet in mlinar, zato je bilo
hišno ime »pri Mlinarji« (v svoj škofovski grb je
zato postavil mlin). Po domači šoli v Kovorju je
Joža, kakor so mu pravili, odšel v Ljubljano, kjer
je kot gojenec Marijanišča ostal vse do mature na
klasični gimnaziji leta 1922. »Bil je tih gojenec, ves
zatopljen v delo,« se ga spominja njegov dober
poznavalec Jakob Šolar. »Če si ga med učenjem
poklical, je odtrgal pogled od knjige, kakor da
prihaja iz velikih globin, kakor da se prebuja iz
globokega sna, kakor da si ga zmotil pri važnem
opravilu.« Tak je ostal vse življenje.
»V tistih mladih letih,« piše nadalje Šolar, »se je
rad zamikal v svet lepote in beseda mu je zapela
v pesmi.« Objavljal jih je v raznih listih, leta 1931
pa v drobni knjižici z naslovom Sinje ozare pri
Mohorjevi družbi v Cerlju (pri isti založbi je leta
1970 izšla zbirka Pesmi mladih let z 20 novimi
pesmimi).
Po maturi se je odločil za študij teologije.
Marijaniški vodja Andrej Kalan je poskrbel, da
je njegov odlični gojenec jeseni 1922 odšel na
slovečo teološko fakulteto v Innsbrucku. Tam je
težišče njegovega zanimanja prešlo od lepote na
resnico, od pesmi na znanost. 25. julija 1927 je
bil posvečen v duhovnika in 31. julija je pel novo
mašo v domači župnijski cerkvi v Kovorju. Po
končanem bogoslovnem študijo se je poleti 1929
vrnil domov kot doktor bogoslovja.
Škof Jeglič ga je postavil najprej za kaplana
v Kranju, kjer je nadvse uspešno deloval tri leta.
Pisatelj Finžgar, župnik v ljubljanskem Trnovem
in urednik Mohorjeve, je iskal človeka, ki bi mu
lahko prepustil uredniško delo. Dosegel je pri
škofu, da je Pogačnik prišel k njemu za kaplana,
kjer je leta 1934 prevzel urejevanje Mladike in
knjig Mohorjeve družbe.
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praznik Gospodovega oznanjenja prikazal pred
Materjo Marijo. Dvanajst dni prej je breme vodstva
ljubljanske nadškofije preložil na ramena svojega
naslednika dr. Alojzija Šuštarja. Pred odhodom

v kratki pokoj in večno življenje se je od svojih
duhovnikov in vernikov poslovil z dvemi pismi
duhovne oporoke – in na koncu obeh se je pod
pisal kot “stari nadškof Jožef”.

islam

PODPORA MUSLIMANOV
TERORISTOM IN BIN LADNU PADA
Raziskave kažejo, da se je povsod znižalo števi
lo tistih, ki se strinjajo s terorizmom. Najnižje je
v Turčiji (3%), so pa tudi dežele kot Libanon, Ni
gerija in Jordanija, kjer teroristične samomorilce
podpira četrtina ali tretjina muslimanov.
Občutno se manjša podpora muslimanskega
sveta samomorilskim napadom “v obrambo isla
ma” in Bin Ladnu, kljub temu pa je zaskrbljujoč
odstotek ljudi, ki izražajo svojo podporo teroriz
mu. Vse to je izsledek raziskave, ki jo je izpeljal
ameriški Pew Research Center, ki je povprašal za
mnenje 24.000 ljudi, 8.000 od teh iz osmih mu
slimanskih dežel.
Odstotki pravijo, da je najmanjša podpora sa
momorilskim atentatorjem in Bin Ladnu v Turčiji:
samo 3 odstotki Turkov se strinja s terorističnimi
samomorilci, kar je bistveno manj kot leta 2002,
ko je bila narejena enaka raziskava.
V Libanonu je bilo 74% tistih, ki so imeli sa
momorilske napade “vedno” ali “včasih” za opra
vičljive za obrambo islama. Zdaj jih je 42% manj,
ostaja pa jih še vedno več kot 30%. To pomeni,
da se tretjina libanonskim muslimanov strinja s
terorističnimi samomorilci. Podobno je stanje v
Nigeriji, ki je najbolj naseljena afriška država, kjer

solidarnost s teroristi kaže tretjina prebivalcev,
izgubili pa so 15% somišljenikov. Nekoliko bolje je
v Jordaniji, kjer je podpornikov samomorilskih te
roristov samo 25% prebivalcev in je padlo za 18%.
Zelo je padla tudi podpora teroristom v Paki
stanu. Zdaj se z motivacijami ljudi-bomb strinja
slabih 5% muslimanov, medtem ko jih je bilo prej
28%. Tudi v Egiptu, kjer leta 2002 niso delali raz
iskave, je simpatizerjev samomorilskih teroristov
komaj 5%. Več kot za polovico je padla Indonezija,
najštevilnejša muslimanska država na svetu. S
teroristi je solidarnih komaj 10% muslimanov,
medtem ko jih je bilo prej 25% in več.
Padlo je tudi zaupanje v Bin Ladna, čeprav je
v nekaterih deželah še visoko, kot na primer v
Nigeriji, kjer 60% muslimanov izraža podporo
vodji Al Kaide, ali v Indoneziji, kjer ga podpira
okrog tretjine muslimanov, vendar jih je bilo prej
50-60%.
Najmanj podpore pa ima teroristični šejk v
Turčiji – 3% in Libanonu – 2%. Tudi tu je zmanj
šanje veliko; saj jih je bilo prej 15 in 20%. Največ
podpore pa je Bin Laden izgubil v Jordaniji: bilo
jih je 60%, zdaj pa jih je komaj 19%, vendar je to
še vedno okrog petine prebivalstva.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega obupno starega misijonskega cekarja

TERORISTIČNO SUMLJIVI ČEVLJI
Potem ko mi je nekdanja komunistična oblast
vrnila s potnim listom slovensko državljanstvo –
ne tako lahko, kot se to bere –, so me že večkrat
povabili v Slovenijo, da jim kaj predavam o Japon
ski. Lahko sem si izbral svojo témo: Zgodovina
verovanja Japoncev.
In tako sem zdaj spet na tokijskem letališču in
čakam na kontrolo sebe in svoje aktovke. Iz vrste,
v kateri stojim, se malce vidi letališče, že jesensko
obarvano. Od časa do časa se dvignejo letala v ra
hlo oblačno, a modro nebo. Okrog mene žuborijo
različni jeziki; ljudje se vračajo domov v različne
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kraje sveta. Najbrž je to več ali manj srečen konec
poletnega obiska: nekateri obrazi se svetlikajo od
zadovoljstva (pri črnih se to lepo vidi), a ne vsi.
Vrsta je na meni. Oddam lahki suknjič in aktov
ko. Vidijo, da mi naramice držijo hlače in ne zah
tevajo, da jih odstranim. Zdaj tudi na Japonskem
vedo za intimno povezavo med naramnicami in
hlačami. Nato moram skozi zadnjo kontrolno
zaporo. In ta začne žvižgati. Pred menoj stoji
kontrolorka z obrazom in telesom klasičnih Ama
zonk. Zapove mi s kretnjami, da stopim na stran
in raztegnem roke vodoravno levo in desno. Z
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rokah. Da mi jih brez besed. Ves njen obraz je eno
samo razočaranje. Spet se postavi na svoje uradno
mesto in upre oči (in odpre ušesa) v smeri novih
potnikov na kontroli.
Saj bi ji bil lahko povedal, kako je z mojimi
čevlji, pa mi ne bi verjela – pričakovala je v meni
nekoga teroristu podobnega. Zakaj je kontrolna
zapora živžgala? Zaradi vdolbine sredi podplatov
na čevljih. Ko sem bil kupoval čevlje – na žalost
tudi na Japonskem nimajo neuničljivih čevljev
–, so me prepričali, da lahko za nekaj jenov več
kupim nov izum: čudovito lahki čevlji imajo sredi
podplatov vdolbino, ki omogoča razdelitev no
žne teže in nudi odlično oporo tako v dežju kot v
snegu. Ta vdolbina je razburila kontrolno zaporo.
Lahko bi bilo kaj v tej odprtini, a ni bilo nič, razen
nalepke japonske družbe, ki je ta tip iznašla.
Se opravičujem za primitivno razlago te iz
najdbe. Če koga zanima kaj bolj podrobnega,
radevolje izdam ime te družbe: Pédala. Jaz sem s
čevlji – čeprav bodo še kje pod kontrolo žvižgali
– popolnoma zadovoljen.
Oh, ko bi tisto žvižganje bilo vsaj malce me
lodično…

INDIJA
braman je našel Kristusa

Pandit Dharam Prakash Sharma je bil rojen
23. decembra 1937 v zaporu v Fatepurju v državi
Utar Pradesh kot edini sin enega najvažnejših
verskih voditeljev iz Pushkarja v Rajastanu, ki
je sveto mesto za hindujce in cilj neprestanih
romanj. Njegov oče Pandit Sohan Lal Sharma in
mati Gyaneshwary Devi sta osebnosti v prvi vrsti
gibanja za neodvisnost in sta bila večkrat zaprta.
Petleten je bil sprejet v ashram v Panavarju
blizu Nagpurja in je rasel pod ljubečim in po
zornim vodstvom Mahatma Ghandija. Dharam
je naredil briljantno filmsko kariero, potem je
prešel v podjetništvo, nazadnje pa je bil imenovan
v parlament: od 1969 do 1973 je bil njegov sedež
v Rajya Sabha, indijskem senatu. Dal je odpoved
1. januarja 1977, potem ko je sprejel krščanstvo,
kljub pritiskom takratne premierke Indire Ghan
di. V letih zapora se je bivša premierka obrnila
prav na Dharama in ga prosila, naj “prosi Boga”
za njeno osvoboditev.
Pot, ki peljala Pandita Dharam Prakash Sharma
do spreobrnjenja, pričuje o globokem raziskova
nju, ki se je začelo v rosni mladosti in je prišlo od
izpolnitve šele pri odraslem. Ko je prebral Jezusov
Govor na gori, se je obrnil na svojega profesorja
angleščine, ki pa ni znal zadostiti njegovi žeji po
raziskovanju. Naletel je na nekega duhovnika ita
lijanskega izvora, ki pa je zahteval spreobrnjenje
in krst, preden bi odgovoril na njegova vprašanja.
Dharam pa še ni bil pripravljen pristopiti h
krščanstvu, ker je mešal vero in angleške okupa
torje, ki so bili vir trpljenja in bolečin za družino.
»Sovražim misel, da bi postal kristjan,« je odločno
zatrjeval, medtem ko je iskanje odgovora na sre
čanje z Jezusom postajalo vedno močnejše.

Nirmala Carvalho

»Jaz, braman in Ghandijev učenec, sem objel
Kristusa, ‘luč, ki zmaguje temo’.
Pandit Dharam Prakash Sharma je sin dveh
herojev indijske neodvisnosti. Pri 17 letih je prebral
Govor na gori, v katerem se je srečal s Kristusom. Po
20 letih raziskovanja, po karieri v filmu, v poslih in
v politiki pride spreobrnjenje in krst. Samo Kristus
»zdrobi verigo greha in zmaga nad smrtjo«.
Prvič je pri 17 letih, medtem ko je bral Jezusov
Govor na gori, slišal glas, ki mu je govoril: »Jaz
sem Tisti, ki ga iščeš od otroštva«. Te besede so
ga spremljale več kot 20 let, do spreobrnjenja
h krščanstvu leta 1967. To je zgodovina Pandita
Dharam Prakash Shatma, bramana, edinega sina
dveh herojev indijske neodvisnosti, rojenega v
zaporu in zraslega pod zaščitniško roko Mahatma
Ghandija, ki ga je pot vere primorala, da je sledil
Kristusovim stopinjam, “luči”, ki zmaga “temo”,
njega, ki “nas osvobodi grehov”.
»Nekega večera 1954, ko sem bil še študent,«
prip oveduje, »sem naletel na neko angleško
besedilo, ki je prinašalo Govor na gori. Prebral
sem ga v enem dihu. Navdihoval je življenje in
delo Ghandija in vsega gibanja za indijsko neod
visnost. To je bil prelomen trenutek: nenadoma
sem zaslišal glas, ki mi je govoril: ‘Jaz sem Tisti,
ki ga iščeš od otroštva’, in moje srce je naenkrat
občutilo mir…«
Pripoveduje, da je večkrat bral Govor z moli
tvijo na ustnicah in z občutkom neke navzočnosti
okoli sebe: »Bog, mi lahko odgovoriš?« se je vpra
ševal. »Ali si?«
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neko pripravo, ki gleda kakor železničarski znak
za premik vlakov, mi otipa iztegnjene roke in ra
mena. Sodeč po njenem obrazu me ima za vnaprej
obsojenega. Okrog nje so stali uslužbenci, ki so
vsako njeno kretnjo napeto opazovali. To je ona
seveda čutila. Morda je v tem uživala, ne vem. Še
enkrat in še enkrat je z aparatom tipala po mojih
ročnih mišicah, a brez uspeha, se pravi, ni bilo niti
mišjega glasu. Z istim amazonskim obrazom mi
veli, naj stopim na posebno okroglo ploščad, in
potem drsi s svojim aparatom gor in dol po mojem
telesu. Pričakovane reakcije ni. Potem odloži apa
rat in kar se da previdno tipa z rokami po mojem
telesu, kot da bi se bala, da jo bo nekaj čisto no
vega naenkrat zadelo. Nato se njene oči ustavijo
na mojih lepo očiščenih čevljih. Z zadnjo iskrico
zmagoslavnega upanja mi ukaže, naj jih sezujem.
Previdno jih vzame in nese v posebno kontrolno
kamrico. Še zmeraj stojim na isti okrogli ploščadi,
ki je pod nogavicami (tokrat brez luknje) prijetno
topla. Uslužbenci okrog mene so obrnjeni proti
tisti posebni kontrolni kamrici. Tiho pričakujejo
Amazonko. Ta se naenkrat pojavi z mojimi čevlji v
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Spreobrnjenje h krščanstvu se je zgodilo mno
go let pozneje, leta 1976, ko je bil na diplomat
skem poslanstvu v državi Gujarat. Dharam sreča
evangeljskega kristjana Bakht Singha – znanega
po vsej južni Aziji  in je znjim preživel osem dni
v poglabljanju študija Svetega pisma. Krst je pre
jel 16. maja in tako zaključil pot vere »k Bogu in
njegovi milosti«.
To je spreobrnjenje, ki je ostalo živo tudi v
zakonu – Dharam se je oženil s kristjanko – in
ki je že priletne starše spravilo do posnemanja
sinovega zgleda. Oče Pandit Sohan Lal Sharma
mi je deset dni pred smrtjo izpovedal: »Sin moj,
deset let sem opazoval tvoje življenje, spremembe
in mir, ki si ga dosegel. Na pravi poti si. Tvoj Bog
je moj Bog.«
Če ga kdo vpraša, kako se doseže Moksha, pol
no duhovno uresničenje, ki v hindujski veri vodi
v osvoboditev od kroga življenje-smrt, odgovori:
»V nekem trenutku popolne teme se je prikazala
srebrna luč na nebu… in Najvišji je postal človek v
osebi Jezusa Kristusa,… da bi zdrobil verige greha
in zmagal nad smrtjo.« Agencija AsiaNewa

AFRIKA
neodvisnost in urbanizacija
Leta 1950 je samo 14,5% prebivalcev podsahar
ske Afrike živelo v mestih. Leta 1980 je odstotek
narasel na 28%, leta 1990 na 34%, in predvide
vajo da bo leta 2020 50%, leta 2025 pa 60%. Leta
1960, v “letu Afrike”, ko je večina afriških držav
postala neodvisna, je bil Johannesburg edino
mesto v podsaharski Afriki z več kot milijonom
prebivalcev, leta 1970 so bila že štiri mesta z več
kot milijonom prebivalcev: Kapsko mesto in Jo
hannesburg, (oba v Južni Afriki), Kinšasa (takrat
Zaire, zdaj DR Kongo) in Lagos (Nigerija). Ob
koncu osemdesetih let so se seznamu pridružili
Abidjan (Slonokoščena obala), Akra (Gana), Adis
Ababa (Etiopija), Dakar (Senegal), Dar-es-Salam
(Tanzanija), Durban (Južna Afrika), East Rand
(Južna Afrika; je del velikega Johannesburga),
Harare (Zimbabve), Ibadan (Nigerija), Kartum
(Sudan), Luanda (Angola) in Nairobi (Kenija).V
letu 2010 ocenjujejo, da ima najmanj 33 afriških
mest več kot milijon prebivalcev. Ta razvoj ima
dramatične posledice. Leta 2015 bo imel Lagos
23 milijonov prebivalcev in bo postal tretja mega
lopolis na svetu za Tokiem in Mumbajem. Glavno
mesto DR Konga, Kinšasa, ki je imela 1940 samo
50.000 prebivalcev, je danes 23. najbolj naseljeno
mesto na svetu z 10 milijoni prebivalci. Tudi manj
ša mestna središča bliskovito rastejo. V Keniji je
bilo, na primer, leta 1962 le 34 mestnih naselij,
leta 1999 pa jih je bilo 177. V Malaviju je odstotek
mestnega prebivalstva narasel od 5% leta 1960 na
13% leta 1995. Tri četrtine mestnega prebivalstva
živi v štirih najvažnejših mesti: Blantyre, Lilongve,
Mzuzu in Zomba. Letno mestno prebivalstvo
naraste za 5,6%. UN-Habitat, agencija Združenih
narodov s sedežem v Nairobiju, Kenija, ki se ukvar
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ja z mestnimi naselji, je dala v javnost podatke,
da dve tretjini afriškega mestnega prebivalstva
živi v slumih, skratka v “neformalnih” naseljih
brez tekoče vode, kanalizacije ter prevozne in
sanitarne ureditve. UN-Habitat predvideva, da bo
do leta 2030 večina afriškega prebivalstva živela
v mestih in ne na podeželju. Mladim v slumih je
torej treba nuditi resne možnosti za življenje, saj
so izkoreninjeni iz tradicionalne afriške kulture
in so v nevarnosti, da bodo zapadli v skušnjave
kriminala ali celo terorizma. Hitro in neurejeno
naseljevanje v mesta ustvarja tveganja za okolje
in hude posledice za zdravje prebivalcev najbolj
zanemarjenih delov mesta. Tveganja povzroča
zastrupljena voda, pomanjkanje sanitarij, one
snažen zrak in hitra množitev žuželk, ki prenašajo
bolezni. Ti problemi so še težji zaradi uporabe ke
mikalij v poljedelstvu in industriji. Kot posledica
se poleg tradicionalnih bolezni, ki pestijo afriško
prebivalstvo (jetika, aids, malarija…), širije še bo
lezni, ki so značilne za industrializirane dežele,
kot rak, bolezni srca in ožilja in naduha, ki jo
povzroča onesnaženje. Z vidika urbanističnega
razvoja je treba spomniti, da se je veliko število
afriških mest razvilo v kolonialnih časih kot
središča uprave in trgovske izmenjave, ne pa kot
moderna industrijska in bivalna središča, načrto
vana za sprejem množičnega prebiavalstva. Tako
se v mnogih afriških mestih vse vrti okrog centra,
kjer so bivališča bogatih in upravni ter trgovski
prostori, to pa obdajajo na črno zgrajena naselja
(ki jih v različnih deželah imenujejo “slums”,
“shanty towns”, “bidonvilles”, “townships”…). To
je izziv za Cerkev in afriške misijone, kjer so že
kar nekaj časa zgledi misijonarskega pričevanja
v slumih, ki so najrevnejši na Zemlji, kot tisti v
Nairobiju.  Agencija Fides.

KITAJSKA
2009 – črno leto za človekove
pravice in demokracijo
Tako pravi Human Rights Watch v svojem le
tnem poročilu 20 januarja 2010. V letu 2009 je
kitajska vlada zaostrila preganjanje oporečnikov
in borcev za pravice z zapiranjem, težke zaporne
obsodbe pa tudi za preproste proteste ali za od
vetnike, ki branijo državljanske in človeške pra
vice. Sistematično preganja Tibetance in Ujgure,
reform zakonodaje ni. Nasprotno pa je veliko
manj protestov in kritik mednarodne skupnosti.
Poročilo Human Rights Watch je žalostno. Samo
za december poročilo objavlja, da je 19. decembra
je kamboška vlada na pritisk Beijinga s silo vrnila
20 ujgurskih beguncev. Visoki komisar Združenih
narodov za begunce je izrazil “zaskrbljenost”,
da bodo vrnjene begunce mučili in brez vzroka
zapirali. 25. decembra je sodišče v Beijingu ob
sodilo oporečnika Liu Xiaobo na 11 let zapora
za “spodbujanje k prevratništvu”, ker je napisal
Dokument 08, ki od vlade zahteva spoštovanje
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človekovih pravic, ki ga zagotavlja kitajska ustava
in demokratične reforme. Liu je v zaporu od 8.
decembra 2008. 28. decembra je sodišče v Xiningu
obsodilo na 6 let zapora tibetanskega režiserja
Dhongdupa Wangchena za “podpihovanje k se
paratizmi”, ker je posnel film Leaving Fear Behind
(Pustiti strah zadaj), ki kritizira kitajsko politiko
v Tibetu. Wangchen je v zaporu od marca 2008
in sodišče je odklonilo advokata Li Dunyonga, ki
ga je on izbral in ga nadomestil s svojim. Li se je
sestal s svojo stranko julija 2009 in je povedal, da
so ga mučili. 31. decembra je sodišče v Sičuanu
obsodilo tibetanskega lamo Phurbu Tseringa na
8 let zapora zaradi političnih obtožb in dvomlji
vega posedovanja orožja. Na procesu je Phurbu
izjavil, da so mu priznanje izsilili na zaslišanju, ki
je trajalo 4 dni in 4 noči in dodatno z grožnjo, da
bodo zaprli tudi ženo in sina, če ne prizna pose
dovanja orožja. Toda sodišče je izsiljeno priznanje
imelo za veljavno ne da bi se o stvari prepričalo.
Februarja 2009 je ameriška zunanja ministrica
Hillary Clinton izjavila, da se človekove pravice
“ne smejo vmešavati” v odnose med Kitajsko in
Združenimi državami. Predsednik Barack Oba
ma se je odločil, da se ne bo srečal s tibetanskim
duhovnim voditeljem v izgnanstvu Dalaj Lamo
pred svojim obiskov v Beijingu novembra. Med
obiskom je sicer govoril o človekovih pravicah, ni
pa postavil nobene dejanske zahteve glede svobo
de izražanja, verskih manjšin, preganjanja advo
katov za človeške pravice in represijo v Tibetu in
Xinjiangu. Tudi Evropska unija je počepnila pred
kitajskimi zahtevami in omejila udeležbo skupin
za pravice na “Seminarju Evropska Unija-Kitajska
za človekove pravice.” Odgovorna pri Human Rights Watch za Azijo Sophie Richardson je označila
kot »smešno, da je kitajska vlada to leto objavila
načrt za narodno akcijo za varstvo pravic, saj kaže,
da resnični načrt odločno zmanjšuje pravice, ne
pa da bi jih branil.« Seznam zlorab se daljša vsak
dan. 25. decembra je neko sodišče v Jiangsu pri
zaprtih vratih potrdilo 10-letno obsodbo na za
por oporečnika Guo Quan zaradi “prevratništva”,
ker je organiziral politično stranko v Xinminu. Za
aktivistko Duan Chunfanga je apelacijsko sodišče
v Šanghaju potrdilo obtožbo za “komaj” leto in
pol zaradi “oviranja normalnih zadev”: policija
jo obtožuje, da je napadla nekega funkcionarja,
advokat pa pravi, da je to zaradi mnogih prošenj,
v katerih je zahtevala pravico. 17. decembra je
krajevno pravosodno poverjeništvo odvzelo za
eno leto dovoljenje advokatu Lin Hongnanu: Lin je
branil mnoge aktiviste za pravice in je bil deležen
tudi mnogih groženj.  Agencija AsiaNews.

EGIPT
za povezavo med verstvi
Umetnost v službi dialoga med verstvi, med
različnimi kulturami, med Vzhodom in Zaho
dom je bil namen festivala umetnosti “Karavana”
(”Caravan Festival of the Arts), ki se je 3. februarja
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zaključil v Kairu. To je bilo drugič in na njem je
sodelovalo 46 umetnikov iz vsega sveta, ki so
predstavili svoja dela pod enim skupnim imeno
valcem: “Harmonija – Vzhod in Zahod”. Organi
zatorji poudarjajo, da je bil namen festivala graditi
medverske mostove med vzhodom in zahodom s
pomočju slikarstva, filmov in glasbe. Izjava ene
ga od organizatorjev: »Umetnost je univerzalen
jezik, ki omogoča premagati razlike, ki nas dele.
Ne delamo nič drugega kot ponavljamo učenje
perzijskega pesnika in mistika, ki je v 14. stoletju
umetnost označil kot dialog in vrata srca.« Do
godka se je udeležil tudi znani egiptovski igralec
Omar Šarif in predstavil svoj zadnji film “Hasan in
Morqos«, zgodbo nekega šejka in pravoslavnega
duhovnika, ki se upirata medverskemu nasilju in
gojita prijateljstvo.  Agencija Misna.

MISIJONSKI POMENKI
Misijonar Lojze Podgrajšek nam je poslal vr
stice o pogrebu misijonarja Lovra Tomazina, ki
je deloval v Zambiji na novi župniji:
P. Lovro Tomazin je umrl za rakom. En teden
pred smrtjo se je sam odpeljal v privatno bolniš
nico na pregled, ker ga je vse bolelo v trebuhu in
križu. Takoj so ga operirali in ga takoj tudi zaprli
nazaj, ker je bil rak razširjen že vsepovsod. Dali
so mu močna zdravila. Tako se je nekaj dni bolje
počutil. Zadnjo nedeljo pred smrtjo je imel še tri
maše: na bližnjih podružnicah dve in eno na žup
niji, ki jo je ustanavljal. Naslednji četrtek, ko se je
spet slabo počutil, je šel v bolnišnico in čez en dan
je sredi popoldneva nenadoma umrl, menda je isti
trenutek tudi srce odpovedalo. Bolničarka, ki je
bila poleg njega v trenutku smrti, je rekla, da ga je
sredi nekega jamranja streslo, neki blagi glas se je
slišal in je bilo konec dihanja. Morda je umrl zaradi
odpovedi srca. Obdukcije tu ne delajo.
Imel je veličasten pogreb. V Marijini baziliki, ki
jo je on zgradil poleg doma duhovnih vaj, je bilo
bedenje celo noč, kjer je bilo verjetno čez tisoč
ljudi. Na koncu vigilijske maše zanj so verniki plesali poslovilni ples okoli odprte krste. Tega nisem
še nikoli videl, tudi za škofe ne delajo kaj takega,
edino za lastne poglavarje. Po pogrebu so vsi meni
li, da takega slovesnega obreda za duhovnika še
niso doživeli. Čudovito! To si je tudi zaslužil, saj
se je popolnoma izčrpal za ljudi, za evangelij, za
Kristusa.
Na koncu pogrebne maše, ki jo je daroval upokojeni škof, smo mi, slovenski misijonarji obstopili
njegovo odprto krsto in mu čudovito zapeli “Marija
skoz življenje voditi srečno znaš…” Kako so ljudje
ploskali, ko smo začeli drugi del pesmi, ko smo se
razdelili v dve skupini, ko prva začne: “Ti krmi
ga…”, nato pa takoj vskoči druga. Pesem je kar
nekako valovala nad glavami množice… Naj p.
Lovro Tomazin počiva v miru!
Prav lep misijonski pozdrav od vseh sodelujočih!
Marica Lavriša
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»MOLIMO ZA ZDRAVO PAMET«
Naslov sem dal v narekovaje, ker je navedek (citat). Njegov original je na spomeniku padlim v Komendi, na katerega je Plečnik postavil
zvon in gornji napis. Zdrava pamet naj bi namreč obvarovala človeštvo pred novo vojsko.
Ko opazujem slovensko politiko po zadnjih parlamentarnih volitvah septembra 2008 in “delo” sedanje vlade, si ne morem kaj, da ne bi “delo”
spet dal v narekovaj, saj to kar počenja, lahko označimo kvečjemu kot uničevanje. Želeti zdravo pamet takim vase zagledanim in arognatnim
nesposobnežem je brezupna zadeva. Moliti je treba za zdravo pamet slovenskemu narodu, da bi se iz te vladne katastrofe naučil, da komunisti,
bivši in sedanji, pa tudi vsi tisti, ki z njimi koketirajo, niso sposobni misliti na nič drugega, kot le na sami sebe. Pravijo, da je tam v zgodnjih
petdesetih letih nekoč dejal Kidrič: »Nam je čisto vseeno četudi pobijemo večino Slovencev in jih ostane le 10.000. Edino, kar je važno, je, da
ostanemo mi na oblasti.« Sedanja vlada tega seveda ni rekla (in tudi vse tiste prejšnje, ki so izhajale iz iste komunistične kloake, ne) počenjale
so pa vse, tudi sedanja, prav to. V ilustracijo naj bo nekaj navedkov, ki sem jih napaberkoval po slovenskem tisku v preteklih tednih.
Justin Stanovnik v Zavezi:
Nepripravljenost slovenske postboljševiške elite, da bi si ogledala dela svojih očetov v Hudi Jami, nas spominja na obnašanje povojnih nacistov v Frankfurtu, ki so morali, če so hoteli dobiti živilske
nakaznice, gledati nekaj dokumentarnih filmov o koncentracijskih
taboriščih, a so pri tem od začetka do konca trdovratno gledali stran.
Namestnica ravnatelja Škofijske Karitas Koper Jožica Ličen
na Radiu Ognjišče:
Pravijo, da nam daje demokracija brezštevilne možnosti za
izražanje svojih pogledov, ustvarjalnosti in razvoj bogastva duha. V
to smo verjeli in se nemalo ušteli, ker smo dovolili, da so jo posvojili
oblasti in denarja željni posamezniki. Sedaj jo imajo in delajo z njo
kot svinja z mehom. So pa zelo spretni, vsak dan znova poskrbijo
za kakšno šokantno novico, o kateri se govori na dolgo in široko,
ob tem pa pozablja na bistvo problema, ki krši moralna, etična
in občečloveška pravila. K sreči je katoliška Cerkev dežurni krivec
za vse, kar se je zgodilo; tako vneto kažejo s prstom nanjo, da se
človek začne spraševati, a nimajo slučajno prav? Potem pa prikličeš
v spomin deset božjih zapovedi in kaj kmalu ugotoviš, da imajo po
svoje popolnoma prav, saj se tisto, kar Cerkev uči, bistveno razlikuje
od njihovih pohlepnih in nemoralnih interesov.
Radio Ognjišče 1.12.2009:
Nadaljujemo pa z nenavadnim odlikovanjem predsednika države Danila Türka. Ta je včeraj po besedah vodje poslanske skupine
SDS Jožeta Tanka podelil odlikovanje nekdanjemu prvemu človeku
komunistične represije na Slovenskem Tomažu Ertlu. S tem dejanjem
je predsednik – tako Tanko – vzbudili močan dvom v legitimnost
opravljanja svoje funkcije. Seveda se ob tem postavlja vprašanje,
kako to, da predsednik ob 20-ti obletnici ni odlikoval nikogar iz
strank DEMOS-a, ki so odločilno vplivale na razvoj demokracije v
Sloveniji. Vodja poslanske skupine Jože Tanko predsednika Türka
poziva, naj svojo odločitev spremeni, v nasprotnem primeru pa
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razmisli o odstopu.
V teh dneh se spominjamo 20-te obletnice ustanovitve DEMOS-a, celotna demokratična Evropa pa v teh dneh praznuje 20.
obletnico demokratičnih sprememb, padca Berlinskega zidu in
odprave totalitarnih komunističnih režimov v srednji in vzhodni
Evropi. »Slovenija je bila pred 20. leti z nastankom novih demokratičnih političnih organizacij, prebrano Majniško deklaracijo
in ustanovitvijo Demosa sredi glavnega evropskega vala boja za
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih političnih svoboščin.
Toda ob 20. obletnici teh dogodkov nista niti slovenska vlada niti
Urad predsednika republike organizirala nobene uradne obeležitve,
nobenega sprejema ali druge slovesnosti«; je zapisal Jože Tanko, ki
slovenskemu vrhu še očita, da je dosledno ignoriral celo slovesnosti,
ki so jih ob 20 obletnici pripravile civilnodružbene organizacije,
npr. Inštitut dr. Jožeta Pučnika. Tanko je tako presenečen, da 20.
obletnice demokratičnih sprememb v Evropi ne praznujemo samo
v Ljubljani! in v Moskvi.
Predsedniku očita, da namesto obeležitve teh pomembnih
dogodkov za samostojno slovensko državo s simboli demokratične
slovenske države odlikuje človeka, ki je v svojem dolgoletnem
obdobju vodenja slovenske Udbe zatiral demokratične in osamosvojitvene težnje Slovencev, odrejal uporabo represivnih ukrepov proti
političnim nasprotnikom in našim rojakom v zamejstvu in po svetu
ter postal v letu 1988 in 1989 simbol kršenja človekovih pravic, proti
čemer je vstalo več kot 100.000 članov Odbora za varstvo človekovih
pravic ter na desettisoče zborovalcev na Kongresnem trgu in Trgu
republike ter na Roški. Tanko je tako prepričan, da je odlikovati
nekdanjega šefa slovenske tajne politične policije oziroma Udbe
Tomaža Ertla ob 20. obletnici demokratičnih sprememb isto, kot če
bi ob 20 obletnici zmage Solidarnosti na Poljskem tam odlikovali
generala Jaruzelskega ali kot če bi nemški predsednik ob obletnici
padca Berlinskega zidu odlikoval nekdanjega šefa vzhodnonemške
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telju Dragu Jančarju, ki je že pred desetimi leti zapisal: »V Sloveniji
je grotesk za debelo knjigo.«
Nekdanji politični zapornik Janez Janša na Multimedijskem
centru RTV Slovenija:
Slovenska Udba, ki me je maja leta 1988 po Ertlovem neposrednem ukazu (ki ga je priznal šele danes) ter nalogu takratnega
vodstva ZKS aretirala in izročila JLA, je ravnala ne samo v nasprotju
s temeljnimi načeli pravne države, temveč tudi v nasprotju s takrat
veljavno zakonodajo.
Urednik informativnega programa Alen Salihović na Radiu
Ognjišče:
Škoda, da /zaradi potez, kot je bilo odlikovanje Tomažu Ertlu/ ne
morem pričakovati Roške, ko je množica jasno in glasno povedala,
da je teptanje človekovih pravic nesprejemljivo in tako podprla četverico JBTZ – Janša, Bavčar, Tasič, Zavrl. Prav bi bilo, da bi se zgodila
– pa ne zaradi njih, ampak zaradi slovenskega naroda, ki je trpel
pod težo komunizma in ta boj se nadaljuje tudi danes. Spomnimo,
da je izraelsko ljudstvo za pot v obljubljeno deželo potrebovalo 40
let, čeprav bi jo lahko dosegli v nekaj tednih. Zakaj? Potrebno je
bilo spremeniti njihovo miselnost, da se iz suženjstva prelevijo v
svobodno ljudstvo – mi smo šele na polovici tega. Dolga bo!
Ljubljanski nadškof dr. Anton Stres v Novem tedniku, Celje:
Nekateri ljudje enostavno ne morejo iz svoje kože. To, kar
pogrešam v širši javnosti, je nek miselni preboj, saj preveč mislimo
tako, kot smo pred 20 leti. Nekatere stvari so se nam iz preteklosti
preprosto usedle v dušo, in to, kar se Janezek nauči, to Janez ve,
kot pravi pregovor. Razmere so drugačne ter zahtevajo drugačno
mišljenje ter drugačen odnos. To se zrcali tudi v tem, kako si ljudje
predstavljajo mesto vere in Cerkve v javnem življenju. Še vedno je
živa tista nedopustna misel, da je vera nekaj čisto zasebnega.
Antoine Ripoll, govorec predsednika poslanske skupine ELS:
Gospod Joseph Daul, predsednik največje poslanske skupine
v Evropskem parlamentu, je že podal izjavo na to temo (podelitev
priznanja Ertlu), za katero trdno stoji. Sam sebe in svoje skupine ne
želi spustiti na nivo prerekanja, ki podžiga čustva in ustvarja delitve.
Simboli so v družbi pomembni in poslanski skupini ELS je jasno, da
tisti, ki so bili na ključnih pozicijah v času komunističnega režima
ne morejo predstavljati simbola demokratizacije.
Sociolog dr. Matevž Tomšič v Večeru:
Če je v času, ko je bil še kandidat za mesto predsednika, /
dr. Danilo Türk/ dajal vtis, da je relativno nevtralen ali da vsaj ni
pogreznjen v domače ideološko močvirje, pa je kmalu po izvolitvi
– sploh potem, ko je njegova opcija prišla na oblast – začel delovati kot tipični apologet tranzicijske levice, z vso njeno ideološko
prtljago vred. Začelo se je z njegovimi izjavami o “drugorazrednosti”
problematike pobitih v Hudi jami, nadaljevalo z nediplomatskim
besednim obračunavanjem s papeškim nuncijem, ko je ta javno
obsodil zločinsko naravo povojnih pobojev; vrhunec pa je njegov
“idejni” angažma doživel s podelitvijo visokega državnega odlikovanja “zaslužnemu” visokemu predstavniku bivše državnopartijske
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tajne policije Stassi Egona Krenza, je zapisal Tanko, ki predsednika
poziva, da naj še enkrat razmisli o svoji odločitvi v izogib mednarodne diskreditacije Slovenije.
Radio Ognjišče 14. 12. 2009:
Sicer je bila podelitev odlikovanja Ertlu za Janšo “pika na i oz.
dogodek v logičnem zaporedju dogajanj v zadnjem letu”. To se je
po Janševih besedah začelo že “z aroganco ob začetku mandata te
koalicije”, ko je ta najprej ponudila in nato zavrnila sodelovanje v
partnerstvu za razvoj, nato nadaljevalo preko “preglasovanja pri
številnih pomembnih odločitvah”, “soliranja” pri arbitražnem sporazumu s Hrvaško, pa celo pri poimenovanju Titove ulice v Ljubljani,
za kar je po Janševih besedah odgovorna “ista politična opcija, ki
je na oblasti tudi na državnem nivoju”. S predsednikoma NSi in SLS
je Janša sicer predstavil sklepe kongresa Evropske ljudske stranke,
ki je pretekli teden sprejela resolucijo o totalitarnih komunističnih
režimih. Kot je pojasnila Ljudmila Novak NSi, so v Nemčiji morali
nekateri izvoljeni poslanci odstopiti, ko je javnost izvedela, da so
bili člani Stasija. Odlikovanje Ertla je po mnenju Radovana Žerjava
v posmeh vsem tistim, ki so sodelovali pri osamosvajanju Slovenije,
in v stranki to razumejo kot ponovno ideološko razdiranje, namesto
da bi Slovenija vse sile usmerila v reševanje ključnih težav.
Premier Borut Pahor:
»Predsedniku države Danilu Türku je treba pustiti, da v okviru
svojih pristojnosti odloča po svoji vesti,« je odgovoril na poslansko
vprašanje o podelitvi odlikovanja Tomažu Ertlu. Vprašanje: Kaj je po
doktrini ateistov vest? Sodeč po ravnanju in izjavah sedanje vlade,
ta sploh ne obstoja.
Predsednik Demosove vlade Lojze Peterle na spletni strani
Nove Slovenije:
Preprečitev mitinga resnice pred dvajsetimi leti je bilo pomembno dejstvo. Po naročilu takratne oblasti so pri tem sodelovali predvsem milica, iz lastnega demokratičnega in narodnega
prepričanja pa Železničarski sindikat, ki se je suvereno odločil,
da mitingašev ne bo vozil. Ne takrat nedemokratična oblast, ki je
odpor naročila, ne milica, ki je izpolnjevala ukaze, nista bili nosilki
demokratizacije, niti ideje osamosvojitve, pa tudi ne boja za človekove pravice. Postavljanje tega dogodka v luč kasnejšega razvoja ali
njegovo interpretiranje za potrebe današnje politike, takratnemu
nedemokratičnemu režimu ne more spremeniti njegove totalitarne
narave. »Podržavljenje« tega dejstva se mi zdi vprašljivo zato, ker gre
za očiten poskus rehabilitacije bivšega režima in za zamegljevanje
zgodovinskega spomina.
Novinar Gašper Blažič v blogu na spletni strani Demokracije:
/Predsednik republike dr. Danilo Türk/ je z odlikovanjem /
nekdanjemu republiškemu sekretarju za notranje zadeve Tomažu/
Ertlu potegnil novo potezo v promociji lastne drugorazrednosti (če je
ostanke zločina v Barbarinem rovu označil za drugorazredno temo).
Kar seveda ni nič novega v Sloveniji. Tudi Kučan je kot predsednik
države nagrajeval svoje ideološke prijatelje in somišljenike in s tem
razvrednotil najvišja državna odlikovanja. Zato lahko pritrdimo pisa-
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nomenklature. Na ta način nastopa predsednik Türk kot glavni
branilec simbolne dediščine komunističnega režima.
Komentator na Siol.net 7. januarja 2010:
Zanimivo je, da so tudi študenti ugotovili, kar sem že večkrat napisal, da naša vlada SPLOH ni LEVA ampak SKRAJNO DESNIČARSKA,
saj podpira SAMO lastnike kapitala, ki so njihovi meceni. Že pred
volitvami sem rotil Slovence: SAMO LASTNIKOV kapitala in njihovih

oprod NE SMETE izvoliti, saj ti vam ne bodo NIČ DALI , ampak VELIKO
VZELI in ta napoved se vse bolj uresničuje! Desničarske vlade le
povečujejo davke, trošarine in cene, saj tako polnijo svojo blagajno
z DDV in kapitalistovo z dobičkom. Leva vlada pa bi MORALA bolj
obdavčiti premoženje, finančne storitve, dobičke, luksuz itd. Ali
ste mogoče zasledili kakšen tak predlog pri tej vladi ? Iz odgovora
vam bo vse jasno !!!

Da so te kritike še kako upravičene, je lepo podprto v članku, ki mu je Mate Crnkovič dal naslov “Zbor za rekomunizacijo Republike“ in ga
objavil v Dnevniku 19. decembra lani:
Slovenija, konec prve dekade tretjega milenija: stranka na
oblasti daje javno izjavo v zvezi z aktualnimi dogodki. Ker tega v
takšni obliki ne bi posnela ali kaj šele (integralno) predvajala nobena
televizija na svetu, se posnamejo sami in prilepijo na internet.
Tako potem gledamo osem mandeljcev, oblečenih v črno in s
sklenjenimi rokami, ki skoraj šest minut nepremično stojijo. Če ne
bi eden od njih imel oranžne kravate, bi prisegel, da so pogrebci.
Več kot tri minute skratka govori samo eden, minuto in pol ženska,
pa spet malo prvi, nakar še petnajst sekund tretji. Drugih pet
modelov, ponavljam, nepremično in molče stoji kot na pogrebu.
Niti prikimavajo ne.
Gre seveda za Socialne demokrate. Samo bivši komunisti so
zmožni posneti in izjaviti kaj takega, kot v posnetku naložita Potrč
in Potratova. To je izjava, ki spominja na čase Centralnega komiteja
ZKS “ledeno dobo demokracije«, kot se je posrečeno izrazila Katarina
Kresal , ki se je moral urbi et orbi oglasiti, da bi obsodil družbene
anomalije in razsvetlil zveste, a zbegane podanike.
Razlika med prejšnjimi in današnjimi časi pa je v tem, da so se
SD-jevci pač morali navaditi, da se snemajo sami kot amaterji in da
so zaradi tega “radi tega«, kot rad reče Potrč na svoji oranžni črnobeli televiziji (kamor še edinole paše) izpostavljeni eventualnemu
posmehu. Ali nemara celo porazu na volitvah. Imažerija mogočnega
CK-ja je degradirana na nivo zakotne partijske celice, toda vsebina
je še vedno popolnoma komunistična.
Nisem pa še nič povedal o argumentaciji. Ta se zanaša na že
neštetokrat povedana, za njih in za privržence samoumevna, zabetonirana stališča, od katerih ne odstopajo; na neizpodbitne, a tudi
nedokazljive retorične kvalifikatorje, kakršni so “nesprejemljivo”,
“zlobno” ali “zlonamerno”; na za lase privlečene pripombe, češ,
»zakaj se ukvarjamo s preteklostjo, namesto da bi združili moči in
skupaj poiskali izhod iz krize«, kot da se ne bi na sporen način začel
s preteklostjo ukvarjati najprej tisti, ki ga SD zagovarja, ne pa tisti,
pred katerimi ga branijo in ki so samo reagirali.
To je “komunistični determinizem”, ne pa Janševe misinterpretirane izjave o sosledju ekonomske, socialne in politične krize,
ki na koncu pripeljejo do prevrata kot ga je po nemarnem obtožil
predsednik DZ Gantar.
Lepo od komunistov, da so brez oboroženega odpora sestopili z
oblasti. Ampak po skoraj dvajsetih letih bi lahko že enkrat prenehali s
svojim CK-jevskim nastopaštvom. Take pogrebne procesije so dejansko
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smešne, če jih kot take pač vzamemo. A ni nam treba biti zelo slabe
volje, da to vzamemo zares zares vsaj v smislu obupavanja in zgražanja
nad nivojem politične retorike, debate in argumentacije v Sloveniji ob
koncu prve dekade tretjega milenija. Ali če parafraziram: že res, da smo
tudi v Sloveniji preživeli komunizem in se pri tem smejali toda prav
nič smešno ni več, da se imamo komunistom še danes za kaj smejati.
Na ozadju te retardirane politične folklore si ne morem kaj, da ne
bi vsaj prizanesljivo in zadržano, če že ne z odobravanjem prisluhnil
izjavam Janeza Janše o drugi Republiki in novi pomladi oziroma o
tem, da “se vidimo na slovenskih trgih in ulicah”. Sam dvomim,
da je Janša hotel ljudi eksplicitno pozvati na demonstracije. Po
mojem gre za spontano, ne popolnoma premišljeno in predvsem
ne načrtno izjavo, ki so jo lévi levi pograbili in raztrgali kot mlado
antilopo, Janša pa se ji zdaj pač noče odpovedati, saj navsezadnje
zna stvari obračati v svoj prid.
Tudi njegovi nasprotniki sami sebi v tem prepiru ne delajo ravno
uslug. Kresalova je izjavila, da to vodi v “destabilizacijo razmer”. A
tako se zdaj temu reče, če nekdo z drastičnimi, a nikakor ne nelegalnimi metodami pridobiva volilce na svojo stran? Da ne bo pomote:
nobenih demonstracij ne podpiram, vendar tudi proti nobenim
nisem. In to še ni vse. Formalno gledano je ustavna obtožba zoper
Türka, o kateri razmišlja SDS zaradi odlikovanja Ertla, izgubljen
primer. Vendar je tudi s takšno (ne)diplomatsko potezo mogoče
kaj doseči. Kaj hočem reči?
Znašli smo se v situaciji, ko je oblast in s tem mislim vlado
(plus sindikate, ki jo držijo v šahu) plus predsednika države (plus v
prestolnici še župana) ideološko podivjala. Takšne samopašnosti in
samozaverovanosti ne pomnim že od izteka dolge vladavine LDS,
pa še tisto je raslo bolj iz pragmatizma in oportunizma. To zdaj pa
je ideološko.
Evangelizacija Slovenije, o kateri ne preveč naglas kdaj sanja
Cerkev, se mi nikoli ni zdela taka nevarnost, kot se mi zdaj zdi ta
veliko bolj načrtna ideološka rekomunizacija Slovenije. Izvajajo jo:
Türk z odlikovanji, Semolič z marksističnimi traktati o socialni pravičnosti, Janković z imeni ulic, Kresalova in Zalar pa s pokroviteljsko
interpretacijo dogodkov. Da ne omenjam (več) Potrča in Stanovnika.
Zato mislim, da ni treba sesuvati personifikacije nasprotnikov
španovijskega Zbora za rekomunizacijo Republike. Ker če je bilo
nekoč legitimno zaustavljanje desnice, potem mora biti zdaj legitimno tudi zaustavljanje levice.
2010 – AM – MAREC

Odlikovanje starega udbaša Ertla spada brez dvoma v isto vrsto dejanj rekomunizacije. Kje se bo to ustavilo? O tem ja napisal članek Milan
Gregorič in ga objavil v goriškem Novem glasu št. 47/09:
O neprimernosti odlikovanja Tomaža Ertla za njegove zasluge pri
zaustavljanju miloševićevskega mitingaškega valjarja in posredno
tudi za domnevno “zavarovanje demokratizacijskih procesov” v
Sloveniji ob koncu osemdesetih let je bilo že toliko povedanega, da
skoraj ni več kaj dodajati. Vseeno pa bi rad spomnil na vsebino treh
pisem (Mladina, 22. 7. 1988), ki naj bi jih neki takratni slovenski
politik, podpisan s kratico “S” (po vsej verjetnosti Stane Dolanc, prip.
avtorja) v času aretacije četverice naslovil trem svojim kolegom.
V prvem, naslovljenem »Dragi Ivo« (po vsebini sodeč nekdo iz
sodstva, prip. avtorja), beremo med ostalim:
»Gratuliram, da je ostalo pri dogovoru in ste javnost efikasno
odstranili iz dvorane. Saj veš da zna že tako dobro planirana zadeva v
zadnjem trenutku propasti in tega zdaj res ne rabiva. Sploh pa se že
vse skupaj predolgo vleče, to pravijo tudi v Beogradu, in jaz mislim,
da morata ti in Šljiva (?) temu zdaj hitro narediti konec. Eden se
lomi (mišljen eden izmed aretirane četvorice, prip. avtorja), ostali
padajo kot domine. Kar se tiče stanja pri nas, je Sivonja (?) postal že
strašansko nadležen, ampak kaj bo on, bolj me skrbi “Mali” (verjetno
mišljen Milan Kučan, prip. avtorja), ki je še vedno samo tiho, od kar
smo ga postavili pred dejstva…«
V drugem pismu, naslovljenem “Slobodanu” (nedvomno gre za
Miloševića, prip. avtorja), ki je bilo napisano v srbohrvaščini in smo
ga za bralce prevedli v slovenščino, pa zasledimo tudi tele stavke:
»Kot sem že zadnjič dejal Stipici (verjetno je mišljen Stipe Mesić,
prip. avtorja), smo si morali vse na hitro izmisliti, tako da ne bom
mogel dolgo držati situacije v rokah. Morala je padla, pa tudi narod
ni več to, kar je bil. Ti tam zdaj podvizaj te procese normalizacije, da
bi se potem dogovorili, kdaj bodo tvoji ljudje prišli v Ljubljano…«

V tretjem, naslovljenem “Tomažu” (po vsebini sodeč Tomažu
Ertlu, prip. avtorja), pa zasledimo med ostalim tale navodila:
»Na kratko ti tole sporočam, saj ne meni ne tebi dogodki ne
puščajo časa za odvečne besede: kar se glavnega tiče, začenjamo
s četrto fazo. Še vedno mi nisi sporočil, ali si že končno odkril tisto
skupino, ki stoji za nosatimi vojaki v Mladini. Te mutivode je treba
že enkrat onemogočiti, preveč postajajo popularni. Pritakni jim
karkoli. Osebno mi odgovarjaš zato…«
Na navedene informacije sva s soprogo Nadjo reagirala s sestavkom v Primorskih novicah (16. 8. 1988), v katerem sva med drugim
zapisala tudi naslednje misli:
»Branje je grozljivo in ne potrebuje nobenega komentarja. Bralci
smo ostali pretreseni… Če gre za verodostojne tekste, je treba
javno razkrinkati opisano mafijsko ozadje mašinerije oblasti ter
njene akterje pozvati na odgovornost. Če je v tej državi kaj takega
mogoče, potem ne gre samo za izdajo istave in naroda, ampak so
bili s tem poteptani tudi vsi ideali, a katere je pred pol stoletja ta
narod umiral v gozdovih…«
Glede na to, da je, sodeč po navedenih pismih, ob koncu
osemdesetih let “varovanje procesov demokratizacije” v Sloveniji
koordiniral Stane Dolanc in je bil Ertl zgolj njegov izvajalec, menim,
dase je s podelitvijo odlikovanja Ertlu zgodila Dolancu velika krivica.
Zato predlagam predsedniku Republike Türku, da to popravi in podeli
odlikovanje posmrtno tudi Dolancu, ali pa kar celotnemu slovenskemu Centralnemu komiteju in sodstvu, saj sta bila, očitno, oba organa
angažirana pri “varovanju demokratizacije”. Morda bi ga podelili tudi
Miloševiću, saj sta z Dolancem usklajevala navedene procese.

Na RTV Slovenija je nekdo, ki se je podpisal z začetnicama E. S. 16. januarja priobčil zanimiv članek z naslovom “Kdo vse dela Pahorju sive lase”:
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premier Pahor pa je o ministru dejal, da »ima to napako, da pove,
kaj misli, in se verjetno glede tega ne bo nikoli spremenil«.
Minister za finance je pred kratkim dvignil prah tudi z domnev
nim posegom v avtonomijo univerze, ko naj bi na Ekonomski
falkulteti skušal doseči, da v komisiji za zagovor doktorata njegove
uslužbenke ne bi bilo tudi Jožeta P. Damijana.
Spor v DeSUS-u in vsi Erjavčevi “grehi” Med ministri, ki so v javnosti zbujali največ pozornosti, je bil zagotovo tudi okolijski minister
Karl Erjavec. Začelo se je s sporom z Vilijem Rezmanom in Francem
Žnidaršičem, ki sta na koncu zapustila poslansko skupino. Povod
za spor je bilo imenovanje novega ministra za lokalno samoupravo
Henrika Gjerkeša, o katerem sta omenjeni “črni ovci” stranke menili,
da je bil predlagan nedemokratično.
Izkazalo se je tudi, da naj bi imel Erjavec nekaj “prtljage” tudi iz
afere Patria, saj je bil zoper njega podan obtožni predlog zaradi domnevno nevestnega dela. Zatem je v javnost prišla še sporna prodaja
državnega deleža v Energetiki Projektu brez soglasja vlade, na koncu
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Vožnja po odstavnem pasu, zamolčana lastnina, svojeglav
poskus davčnih sprememb, slabo poslovanje ... Napravili smo kratek
pregled različnih napak, ki so si jih do zdaj privoščili člani vlade.
Med prvimi je javnost presenetil minister za visoko šolstvo Gregor Golobič, za katerega se je izkazalo, da je lagal, ko na novinarsko
vprašanje ni razkril lastniškega deleža v podjetju Ultra Sum. Pokazalo se je namreč, da je njegov delež v Ultri 10,8-odstoten. Kosova
komisija je v zvezi s tem presodila, da odstotek vsaj zakonodajno
ni sporen z vidika poslovanja Ultre z visokošolskim ministrstvom.
Junija je javnost presenetila novica, da je minister za promet
Patrick Vlačič v vozilu z modro lučjo brzel po odstavnem pasu.
Uradna razlaga je sprva trdila, da je šlo za utiranje poti rešilnemu
avtomobilu, a Darsove kamere so pokazale drugače.
Križaničevi davki po novem Proti koncu poletja je veliko prahu
dvignila napoved ministra za finance Franca Križaniča o povečanju
števila dohodninskih razredov in posledičnem višjem obdavčenju
plač. Očitno je šlo za “soliranje”, saj je vlada na seji predlog zavrnila,
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pa je sledil še predlog Računskega sodišča za Erjavčevo razrešitev,
saj naj bi ministrstvo hudo kršilo obveznost dobrega poslovanja.
Zalar pritiskal na tožilce? Nazadnje je v javnosti odjeknil še spor
med ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem in generalno državo

tožilko Barbaro Brezigar, ki mu je med drugim očitala nezakonito
pozivanje vodij okrožnih državnih tožilstev na sestanek, ko pa teh
ni bilo, naj bi nanje pritiskal še po telefonu. Zalar sicer odgovarja,
da ni šlo za pritisk, temveč le za preverjanje razlogov za neudeležbo.

Člančič je povzročil pravo poplavo komentarjev, ki so, začuda, dokaj dostojno izraženi, za razliko od običajnih komentarjev, kjer se perverzneži izživljajo s straniščno in še slabšo terminologijo. Zato pa komentarji niso nič manj uničujoči, morda še bolj, ker so dostojno povedani.
Pisci komentarjev nastopajo pod psevdonimi, ki jih nima smisla navajati. Seveda se sklicujejo na mnoge stvari, ki tukaj niti niso bile omenjene,
predvsem na prizadevanje pravosodnega ministra Aleša Zalarja, ki išče vse pravne (uporablja pa tudi protipravne) kljuke, da bi (seveda po nalogu
rdečih botrov iz ozadja) zrušil generalno tožilko Barbaro Brezigar, saj se komunistična nomenklatura boji odkrivanja umazane obrekovalne igre
ob lanskih volitvah, ko so hoteli za vsako ceno preprečiti, da bi bil Janša ponovno izvoljen.
Ali je vse skupaj še vedno premalo za predčasne volitve? Problem je novinarstvo v Sloveniji, saj ga ima ta vlada pod kontrolo
in tako vse hitro potihne. Me zanima kaj bi se dogajalo če bi vlado
vodil Žerjav, Janša ali pa Jelinčič. Na stotine pisem bi šlo do raznih
evropskih institucij, kako v Sloveniji vlada diktatura. Tako pa smo
vsi tiho, dokler nam ti turbokapitalisti preoblečeni v levičarje in
socialiste ne pokradejo čisto vse. Ne sprašujmo se potem zakaj je
plača v Gorenju 400 eur, v Siemensu ali Boschu pa 1500.
Tako nekredibilne vlade v Sloveniji po osamosvojitvi še nismo
imeli in je verjetno v bodoče tudi ne bomo imeli. Kar je preveč je preveč! Škoda, ker se pisec ne vpraša tudi komu vse Pahor dela sive lase
Kje pa so Pahorjeve cvetke? Da o Turku res ne govorimo... Pa
Svetlik (minister za delo, družino, socialo ali kaj je že), ki se namesto
s 100.000 brezposelnimi ukvarja s pravicami gejev in lezbijk (ne me
narobe razumeti, ampak brezposelni bi morali imeti v tem trenutku
absolutno prednost). Vsekakor imamo trenutno najbolj zgrešeno
vodstvo v vsej zgodovini.
Pozabili ste še na Kresalkin vodni top, kreganje na seji vlade, Križaničevo zaposlitev udbovskega svetovalca, neusklajene kadrovske
menjave v gospodarstvu, predvsem NLB, afero z evropskimi sredstvi,
itd. Seveda je najbolj problematično ravnanje ministra Zalarja, saj
gre za poskus absolutne dominacije nad organi pregona. Kar je
Kresalka že izpeljala, to je povsem politično obvladovanje policije,
dela Zalar sedaj s tožilstvom. Se sploh zavedate, da če jima uspe,
demokracija pri nas postane le navidezna forma.
Zaradi naivnosti in nevednosti Slovencev lahko ta vlada počne,
kar želi...mediji so tiho, ker so glavni krivci, saj so s forsiranjem
afere in posegi v predvolilno kampanjo pravzaprav dobili volitve...
in tako potisnili v slab položaj na stotisoče Slovencev. Tudi mediji
poleg vlade bodo enkrat poravnali račune za svoje neresno delo. Če
lažejo sebi, ni potrebno, da lažejo vsem. Če pa lažejo vsem, potem
je na mestu vprašanje, zakaj to počnejo. Za svoj interes? Ja koliko
pa dobijo potem plače na mesec, da počnejo to?
Žerjav ali Jelinčič bi morala dobiti priložnost voditi vlado! Če
ne drugega, vsaj neke nove face na vodstvenih položajih, pa, da
vidimo. Tako Janša kot Pahor sta že imela svoje priložnosti, pa
sedaj lahko vidimo rezultate njune blaginje. Prihodnji premier bi pa
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moral takoj vsem poslancem, ki sedijo v vladi že od osamosvojitve z
interventnim zakonom znižati plače na povprečne delavske, ker je
delavska blaginja njihova zasluga in rezultat njihovega dela – pa
naj še uživajo v tej blaginji za katero so zaslužni in odgovorni!
Kljub vsemu temu pa imajo še vedno podporo svojih volilcev!
Hja, potem pa nas zmerjajo z ovcami in verniki... Tega pa jaz res
ne razumem. Pa še to: če bi se to dogajalo v prejšnjem mandatu,
bi moralo leteti že kar nekaj ministrov, razne Cvetke, Katarince,
Gregorčki, Mirančki in podobni bi vsak dan po trepalnicah skakal,
časopisi bi bili polni besed o nesposobnosti vlade... Ampak še enkrat:
mi smo pa tisti, ki nasedamo in smo ovce... ?? Quo vadis Slovenija?
Bojim se, da vsega možnega nismo še niti približno doživeli.
Zgodovina nas uči, d a se levaki povsod po svetu z vsemi sredstvi
oklepajo oblasti – tudi z vodnimi topovi če bo treba.
Mah, jaz sem iz leta v leto bolj razočarana nad celotnim političnim dogajanjem v naši državi. Če so nas prva leta po osamosvojitvi
še nekako povezovale želja po demokratičnih spremembah, svobodi
in gospodarskem približevanju Zahodu, nas v novem tisočletju vse
bolj razdvajajo globoke rane iz preteklosti in hkrati odstotnost novih
ciljev naroda. Če sem bila zelo pozitivno presenečena nad prvim
letom Janševe vlade, me je ta v nadaljevanju še bolj razočaral s
svojim avtokratskim karakterjem. Na drugi strani pa se je Pahor šele
zdaj zavedel, da se ne more ali ne zna upreti hijenam, ki iz ozadja
dirigirajo dogajanje v naši domovini. Trenutni politični akterji vseh
barv očitno nimajo nobenega interesa, da bi se poenotili vsaj pri
ključnih problemih. Vse, kar obvladajo do podtankosti, je ustvarjanje
afer in zdrah, s tem pa globoko razdvojenost naroda, ki je najbolj
očitna pri komentarjih na tem in ostalih portalih. Najbolj pa me
žalosti, da se ta razdvojenost prenaša tudi na mladino, ki je ali
razdvojena ali pa popolnoma apatična.
V Zaresu imajo kronične probleme s spominom,
V LDS-ju imajo probleme z razlikovanjem pojmov politika in
stroka,
V ZLSD-ju imajo problem z neučinkovitostjo in s časom v
katerem živijo,
V DeSUS-u pa imajo problem s samim sabo... ajme, ajme... no,
saj, važno je, da je vse skupaj vsaj en velik šov, ena velika sloven2010 – AM – MAREC

ska drama (povsem v stilu sodobnih slovenskih filmov, ki so sicer
narejeni kvalitetno, a zgodba, vsi liki in nasploh vse drugo gre pa v
franže... in na koncu še katarze ni... to da ljudje trpijo takšno vlado,
tu se kaže hlapčevstvo, o katerem je govoril Cankar... hahaha...
Površen članek. Kje so Irmine pogostitve z najemom cele
gostilne, Kramarjevi milijoni, Katarinin top, Gasparijevo blokiranje evropskih sredstev, Lahovnikovo “soliranje”,bančni “direktor”
Veselinovič, Lukšičeva “ukinitev” brezplačnega obroka za šolarje,
strahopetna bela zastava Žbogarja pod pritiski Carla in Hilary,... da
o (ne)kulturni ministrici niti ne govorim...
Kaj imamo sedaj na levi vladajoči opciji: Nekaj starih komunistov, ki niso nikoli vrnili rdeče knjižice; potomce velikih vodji katerim
so očetje ali dedki priskrbeli mesto ob koritu; karieriste, ki so gensko

okuženi z ideologijo vladanja (želja po oblasti za vsako ceno)
Z naskokom najslabša, najbolj razpuščena in nesposobna in
najbolj lažniva vlada doslej. In potem poslušamo arogantnega
Golobiča v Polemiki, kaj da dela dobrega ali je že naredila ta vlada...
Dragi moji sodržavljani, izgleda da se boste zbudili ko bo že zdavnaj
prepozno. Kot je napisala mirela, eni še zmeraj verjamejo rdečim
pravljicam. No, jaz jih vidim še v bolj izostreni luči: kot žive robote,
ki bodo glasovali vedno (ne glede na (ne)uspehe ali dejanja) za
svoje, torej samo da so proti JJ ali SDS ali nasploh pomladni opciji
(na zadnjih volitvah sta igrala najpomembnejšo vlogo pri tem Kučan
in Janković). Tako zastrto razmišljanje (dobri naši, zli njihovi) nas
bo pripeljalo v pogubo. Slovenija na tak način izgublja perspektivo,
žalostno je, kake vladajoče imamo.

Po vsem tem se človek upravičeno vpraša, kaj se v Sloveniji pravzaprav dogaja. Odgovor je naslednji: po eni strani krčevito prizadevanje
komunistov, ki so leta 2008 z lažjo in goljufijo spet prišli na oblast, da bi na tej oblasti ostali. Kriza jim ni mar, brezposelnost jih ne zanima.
Zanima jih samo oblast in bogatenje. Če pa hočejo to doseči, morajo seveda zaslepiti ljudi tako, da razpihnejo nepomembne probleme, ki zakrijejo
njihove resnične – včasih že kar zločinske – manipulacije. Če zadolžitev države v tem letu za dodatnih 4 milijarde evrov ni zločin, s katerim
bo državni dolg Slovenije poskočil na 12 milijard evrov, potem zločinov na finančnem področju sploh ni. Sicer pa dajmo besedo dr. Bernardu
Nežmahu, ki je to metanje peska v oči državljanov opisal v Mladini 10. januarja pod naslovom “Erjavec še poslednjič kot joker koalicije” in
podnaslovom “Vidni in nevidni momenti spektakla”.
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Predsednik Računskega sodišča očitno predlaga odstavitve
ministrov po političnem navdihu.
Koalicijski partnerji iz vrst LDS, SD in Zaresa so zgroženi nad
Erjavčevim nespoštovanjem procedure pri prodaji deleža. Zadeva
je čista: minister je kršil zakon in postopek.
Lani je minister za promet Patrick Vlačič brzel s službenim
avtomobilom po odstavnem pasu avtoceste in kot v filmu prehiteval nepregledno kolono avtomobilov, kar je tudi po prometni
zakonodaji prepovedano. Še več, minister si je dal na streho modre
utripajoče luči in si s tem protizakonito dodelil status interventne
uradne osebe. Kršenje zakonov na dlani!!! Toda, ali so mediji dnevno
izpostavljali ta dogodek? Je mar premier vložil v parlament zahtevo
po Vlačičevi razrešitvi? Ne, kršenje zakonodaje je dobilo v tem
primeru zgolj naravo mladeniške razposajenosti ministra Vlačiča.
V zadevah Karla Erjavca kršitve postave dobijo popolnoma drugačno težo. Odstavljanje ministra za okolje je v prvi vrsti protislovno
in nedosledno početje.
Toda po drugi strani je odstavitev ministra Erjavca izjemno
enostavna poteza. Trojček SD-Zares-LDS je za, opozicijska SNS prav
tako, SLS meni, da bi moral minister sam odstopiti, najmočnejša
stranka zunaj koalicije SDS tudi ne napoveduje, da ga bo branila,
celo njegov Desus mu sicer stoji ob boku, a hkrati napoveduje, da
mu je figo mar, če ga poslanci razrešijo. Na njegovi strani niso niti
okoljevarstveniki in ekologi. S stališča varstva narave je Erjavec pač
neizpodbitno katastrofalno zanič minister.
A zakaj takšen medijski cirkus, ki bo potekal v celoti mesec
dolgo, ko pa je eliminacija ministra otročje lahka? Čemu takšno
nesmotrno streljanje s topovi na zabavljaškega vrabca?

t

Odstavljanje ministra Karla Erjavca je dobilo mitske razsežnosti.
TV dnevniki mu namenijo po deset uvodnih minut, časniki naslovnice in še vrsto člankov na notranjih straneh. Prva in ekskluzivna
medijska tema je že od druge polovice decembra.
Najprej so mediji prinesli vest, da ga je tožilstvo ovadilo ne
skrbnega dela obrambnega ministra v zadevi Patria. Takrat je
premier Borut Pahor nastopil z besedami, da bo razmislil o njegovi
zamenjavi, četudi bi povzročila krizo v vladi.
Takoj po novem letu so mediji postregli z informacijo, da je kot
minister za okolje prodal državni delež mimo vednosti vlade. A še
preden se je odzval premier z novim ukorom, je že naslednji dan
udaril Igor Šoltes z Računskega sodišča z negativnim mnenjem in
z direktno zahtevo, da vlada odstavi ministra Erjavca.
Bil bi slep, kdor bi v tem ne videl planirane akcije.
Tožilstvo vloži obtožnico, ki jo obtoženi Erjavec niti ne prejme,
a mediji že razpolagajo z njeno vsebino. Nekdo na policiji ali na
tožilstvu ali na sodišču je z informacijami postregel javnim občilom.
Prodaja, ki jo je minister Erjavec podpisal že poleti, o kateri so
posamezni uradniki že takrat izražali pomisleke, prileze do medijev
šele čez pol leta!?? Ti, katere spornost mesece ni motila, zapojejo
šele po napovedi o Erjavčevi odstavitvi.
Prvi mož Računskega sodišča izda pred časom negativno mnenje
za izkaze državnega proračuna in zapiše, da je odkrilo enake napake kot lansko leto, da torej ministrstvo za finance ni upoštevalo
lanskoletnih ugotovitev. Na las identična situacija kot pri okoljskem
ministru, ki ni popravil napak, ki jih je bil storil že njegov predhodnik
minister Janez Podobnik. Toda, ali je gospod Šoltes zahteval od
vlade, da razreši ministra za finance Franceta Križaniča?
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Pahorjeva koalicija očitno namenoma uprizarja in podaljšuje
izganjanje Karla Erjavca. Dlje ko traja, bolje je zanjo. Čemu?
V prvih dneh januarja so mediji prinesli drobno vestičko, da se
bo vlada v prihodnjem letu zadolžila za več kot 4 milijarde evrov.
Da bo državni dolg iz 8 milijard poskočil za polovico na 12 evrskih
milijard. Toda, to je zdaj bagatelna tema. Ki pa krucialno zadeva
vse državljane in državo kot tako. Prav zdaj spremljamo agonije
bankrota Islandije, Titova Jugoslavija je v osemdesetih kolapsirala
tudi zaradi enormnega dolga, analitiki padca komunizma izpostavljajo, da Sovjetska zveza ni intervenirala ob žametastih revolucijah
v vzhodni Nemčiji, v Češkoslovaški, na Madžarskem, ker so bile te
države tako bankrotirane, da bi z njihovo okupacijo Sovjeti prevzeli
tudi njihov mastodontski denarni dolg. Najvišji dolg v zgodovini
Slovenije pa zaradi zadeve Erjavec sploh ni medijska tema!!!!!!!!!!
V senci Erjavca je tudi vest, da bodo na Železnicah več kot tisoč
ljudi poslali na prisilno čakanje. Da jim torej preti brezposelnost ali
vsaj občutno znižanje prejemkov.
Polopazen je zaradi zadeve Erjavca tudi plan policijske ministrice
Katarine Kresal, da za policijo kupi vodni top, ki služi zastraševanju
in preganjanju demonstrantov. V času, ko država mehko odpušča
železničarje, ko je državna blagajna evidentno prazna, si bo voditeljica liberalnih demokratov iz proračunskih sredstev omislila nov
vodni kanon!????? Če bi kaj takega v letu 1989 napovedal nekdanji
šef policije Tomaž Ertl, bi celo v zadnjem letu starega režima doživel
takojšnje proteste.

Zadeva Erjavec tako ni mora, ampak nasprotno – največji adut
Pahorjeve vlade. Vsi, ki odstavljajo Erjavca, so pozitivci, hkrati pa se
sami za čas odstavljanja izmaknejo družbeni kritiki lastnih dejanj
in nedejanj.
Predsednik vlade je sicer te dni že pozval Desus, da naj mu pred
laga novega kandidata za okoljskega ministra. Čisto po birokratsko,
premier Pahor je očitno še naprej ignoranten do okolja, pomembno
je, da napolnijo Desusovo kvoto. Pojutrišnjem bo torej parlamentu
spet predlagal ime ministra, za katerega še včeraj ni slišal, kaj šele,
da bi znal izgovoriti njegovo ime.
Goran Novkovič je v Žurnalu 24 ur smelo zahteval, da naj
postavijo za ministrico ekologinjo Lučko Kajfež Bogataj. Od prve
Peterletove vlade, ki je za okoljskega ministra postavila Miho
Jazbinška iz stranke zelenih, Slovenija ni imela nikoli več okoljsko
osveščenega ministra. A ta trenutek je to eden najpomembnejših
ministrstev. Slovenija že plačuje več deset milijonske kazni zaradi
devastacije okolja Evropski komisiji, v Ljubljani je lansko leto doseženo rekordno število dni, več kot 100, v katerih je po zraku mrgolelo
kritično nevarno število trdih delcev. A minister Karl Erjavec ni sprejel
nobenih izrednih ukrepov, kaj šele, da bi naložil takojšnje ukrepanje
ljubljanskemu županu. Toda okoljska nedejavnost ministra sploh ni
motila premiera Pahorja in njegovih zaveznikov.
Če je odstavitev ministra Karla Erjavca interna zadeva vladajoče
koalicije, pa izbira novega ministra za okolje ni samo kupčkanje med
vladajočimi strankami, ampak dogodek, ki zadeva vse državljane.

Mislim, da je odličen povzetek in sklep vsega tega v zapisu dr. Staneta Grande, ki ga je pod naslovom “Nazaj v komunistični raj” objavil v
Družini 10. januarja.
Marija se joka zavoljo otroka, ker kovtrca nima, da b’ djala ga čez.
Slovenska ljudska predstava o betlehemski stiski svete družine
ne govori le o stiskah naših prednikov, zlasti mater, ampak nam na
ljudski način sporoča, kaj nas čaka v letu 2010. Žal! Tako večina najvišjih vladnih politikov kot uglednih ekonomistov nam napoveduje
težko leto. Izražalo se bo predvsem v naraščanju števila nezaposlenih, kar bo imelo tragične posledice za številne družine. Vlada vse
bolj gleda le še na bogate in njihove interese, za delavce ima vse
manj posluha. Da bi prikrila svojo ekonomsko neuspešnost, ta se
kaže predvsem v nesorazmernem poslabšanju gospodarskih razmer
v Sloveniji, vse bolj sproža razne ideološke prepire. Nekateri izrazito
levi analitiki v Sloveniji ne govorijo le o ideološki podivjanosti oblasti, ampak celo o poskusih rekomunizacije Slovenije. Odlikovanje
nekdanjega prvega slovenskega udbovca je več kot zgovorno.
V Sloveniji so na zadnjih volitvah zmagali komunisti in s svojimi
somišljeniki sestavili vlado. Iz zgodovine vemo, da jim je oblast
najvišji cilj in so ji pripravljeni vse podrediti. V slovenski državi so
po letih tavanja našli primerno sredstvo za svoje cilje. Zato so začeli
simbolno in vsebinsko obračati kolo zgodovine nazaj. Primerov je
veliko. Naštejmo samo najbolj kričeče: Titova cesta, zmanjševanje
pomena povojnih pobojev, obračunavanje s krščanskimi vrednotami
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(družinski zakonik), manipuliranje z delavci, izigravanje človeških
stisk, popravljanje zgodovine, katerega del je tudi Ertlovo odlikovanje, zmanjševanje pomena demokracije … Zanimivo je dejstvo,
da na čelu teh procesov ni predsednik stranke in vlade, ampak
predsednik države. Lepo je potegnil za nos slovenske državljane.
Očitno so bile tako zadnje predsedniške kot parlamentarne volitve
vrhunsko naštudirane in njihovi poglavitni akterji iz kroga nekdanjega predsednika slovenskih komunistov in države se lahko
zadovoljno smehljajo. Neumnosti številnih slovenskih katoličanov
in demokratov, ki so jim, ne prvič, nasedli.
Za Ertla in njegove smo bili katoličani ne le drugorazredni
državljani, ampak tudi največji sovražniki države. Tudi povojni
poboji izvirajo iz takega prepričanja. Ker gospodarska stiska slabi
verodostojnost vlade, jo ta skuša na vse načine zadržati. Njeno
glavno sredstvo je sejanje strahu in negotovosti, zato odlikovanje
Ertlu in zaničevanje resničnih slovenskih osamosvojiteljev (pri
osamosvojitvi so imeli slovenski katoličani po številu ključni delež)
in prilizovanje: odlikovanje Pedra Opeke. Na gospodarske razmere
ne moremo vplivati, ne dajmo pa se prestrašiti. Sejanje strahu
in negotovosti sta njihovo najmočnejše orožje. Naše sta sporočili
božične noči in vstajenja. Že preko 2000 let.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
Kronal sem pa svoje doživljaje tistega leta s
tem, da sem šel na “tuzen”.
Izraza “tuzen” ni nikjer v besednjaku in tudi
jezikoslovci ga ne poznajo; mislim, da je s starim
Grabnom vred sploh izumrl. Zakaj današnji Gra
ben ni več tisti Graben, kakor je bil v prvih desetih
letih svojega obstanka.
V aprilu leta 1930 sem prišel po opravkih spet
v šolo, ki sem jo nazadnje v ljudskošolskih letih
zasovražil, na Graben. Ko pridem na dolgi hodnik
v prvem nadstropju, se začudim bogati zbirki slik,
ki krase stene. Pozvonilo je za odmor. Iz posa
meznih učilnic se usipljejo otroci, lepo oblečeni,
snažni, umiti in počesani. Mimogrede me prijazno
pozdravljajo, potem pa hite veselo po stopnicah.
Zamislim se petinštirideset let nazaj. Pred seboj
vidim gručo otrok. Oblečeni so borno, veliko jih
je raztrganih in umazanih. Kljub še občutljivemu
mrazu so nekateri že bosi, mnogim drugim se pa
pozna, da so v njihovih čevljih hodili poprej go
sposki ljudje, dokler jih niso razhodili in raztrgali.
Le tu in tam je kak fantek, na katerem se pozna, da
ne ve, kaj se pravi biti lačen in nositi priberačeno
obleko. V trušču se razloči včasih kaka robata be
seda ali grda psovka. Za hip se dvigne tudk bučen,
razposajen smeh, ki pa nima nič otroškega na sebi.
Tega Grabna ni več. Izumrl je in ni ga škoda; z
njim vred je pa izumrl tudi tuzen, ki se je bil v njem
rodil. Prvikrat sem to besedo slišal in razumel v
drugem razredu.
»Kje je Kastelic?« je vprašal Pavlin.
»Je šel na tuzen,« so odgovorili repetentje v
koru.
»Potepat se je šel,« je raztolmačil hitro Žebre
v prvi klopi, ker je mislil, da je Pavlin še premalo
časa na šoli, da bi razumel ta izraz. Žebre je bil na
mreč z izvedenci v zadnjih klopeh v ozkih stikih.
Dve leti potem je zopet odmevalo, to pot v
četrtem razredu: »Na tuzen je šel.«
In tisti, ki je bil tega obtožen, sem bil jaz. Bilo
pa je takrat prvikrat in zadnjikrat, da sem se šel
potepat. Ves dogodek mi je še tako v spominu,
kakor da se je včeraj zgodil.
Potekali so zadnji šolski dnevi. Bilo nam je
zelo prijetno. Učitelj nas je namreč puščal lepo v
miru in pridno pripravljal gimnazijske kandidate
za sprejemni izpit. Sicer jih ni bilo veliko, vendar
pa toliko, da so nas s svojo vrsto pred klopmi za
silo zakrivali. Medtem ko so se reveži trudili s
slovensko in nemško analizo, smo imeli drugi v
klopeh prosto zabavo.
Neko dopoldne je bilo krog mene precej pra
zno. Tudi Riharja ni bilo.
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Ker mi je samemu postalo dolgčas, se splazim
v prazno prvo klop, zvijem dolg papir v cev in
začnem prišepetavati.
Pravijo, da je človek navadno v tistem kazno
van, v čemer se pregreši. Zato moram sedaj spre
jeti za pokoro prišepetavanje, s katerim me moje
učenke tolikokrat in tako neusmiljeno jeze.
Toda nazaj!
Pavlin je ravno spraševal nemške glagole in
njih spreganje.
»Was heißt 'krasti'?« (»Kako se reče 'krasti'?«)
Majcen mi je za hrbtom mahal z roko, naj mu
povem.
Jaz pa tudi nisem vedel. Tu se spomnim, da se
pravi “tat” v nemščini “der Dieb”. In takoj mu za
trobim skozi cev: »dieben, dab, gedoben.«
Majcen je seveda hitro ponovil: »dieben, dab,
gedoben.«
»Was, dieben?« (Kaj, dieben?) se je zasmejal
jezno Pavlin. »Dummer Esel! Und so was will aufs
Gymnasium! – Osel neumni! In kaj takega hoče
na gimnazijo.«
Mlakar je ubogemu Majcnu res hudo zagodel
in ga osmešil. Glagola “dieben” nemščina ne
pozna in so te oblike popoln nesmisel. Reči bi bil
moral: »stehlen, stahl, gestohlen«.

»Mlakar mi je povedal,« zacmevka nehvaležnež.
»So, Mlakar! Wart', Kerl, ich werde dir schon
zeigen! Nazaj v svojo klop und ruhig, sonst werfe
ich dich beim Tempel hinaus! – Čakaj, dečko, jaz
ti že pokažem!... in mirno, sicer te vržem ven!«
Ko pridem na svoj prostor, najdem v klopi
Šlapo, ki je bil največja barabica v razredu. Imel
je ravno moje jabolko v roki; pouzmal mi ga je bil
izpod klopi.
»Daj nazaj!«
»Dam, če mi daš obrezek.«
Bila pa je še dobra polovica jabolka, ko je Šlapa
že trdil, da je to njemu obljubljeni obrezek. Ker
pa je bil fant zelo močen, sem si “osvojil” njegovo
mnenje in mu dal zahtevani davek.
Šlapa je odgriznil in kazal s prstom, kako je šel
grižljaj svoji usodi nasproti.
»Je že tukaj, je že tukaj,« in ko je pokazal na
trebuh, je vzdignil roko: »Slišja, prosim na stran.«
Jaz sem se, seveda, na ves glas zasmejal.
Pa je bil tako ogenj v strehi.
»Nimmt eure sieben Zwetschen und packt
euch beim Tempel hinaus! – Poberita svoja šila
in kopita in izginita ven. Rajši ne pridita v šolo,
da bo mir.«
Ker Pavlin ni temu ukazu pridejal nikakega
naročila za dom, me kazen ni posebno hudo za
dela, čeprav sem se nekoliko sramoval. Kaj takega
me namreč poprej ni še nikdar doletelo. Šlapa je
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bil pa tega vajen. Ko prideva pred šolo, se veselo
zavrti na peti okrog samega sebe, vzdigne glavo
kakor petelin in zapoje: »Tilelalaiti.«
Na tak način so barabice izražale svojo zado
voljnost.
Ker je bilo še dovolj časa, sem spremil Šlapo
v Trnovo. Preko Gradaščice nisva šla čez most,
ampak sva jo kar prebredla, ker je bil most po
najinem mnenju samo za obute.
Mene starši niso puščali v šolo bosega. Ker je
bila pa v razredu večina fantov bosa, me je bilo
sram hoditi obut. Zato sem vselej čevlje shranil
doma v veži za velikim sodom, in jih zopet obul,
ko sem prišel iz šole.
Po kopeli v Gradaščici sedeva v senco pod ko
stanj in se začneva kamenčkati.
»Mlakar, greš popoldne z menoj na tuzen?« me
vpraša Šlapa med igro, ko je z odlično kretnjo
pograbil z eno roko štiri kamenčke in ujel petega,
ki ga je bil vrgel v zrak.
»Na tuzen?« se zgrozim pri tej misli. »Si ne
upam.«
»Prava reč! Jaz sem že večkrat šel. Sicer je pa
rekel Pavlin, da naju ni treba več v šolo.«
Ta razlog se mi je zdel tako tehten, da sem se
naposled dal pregovoriti.
»Imaš kaj denarja?« je poizvedoval dalje Šlapa.
»Imam, en krajcar.«
»Prav! Prinesi ga s seboj, bova kupila češenj. Boš
videl, kako bo imenitno. Tilelalaiti.«
Na tuzen sem se pripravljal z veliko skrbjo in
previdnostjo. Izbral sem doma najtanjšo knjigo,
da bi jo lahko skril pod telovnik, in odšel.
Doma so seveda mislili, da grem v šolo, ker sem
vzel s seboj knjigo in z njo mahal po zraku, dokler
so me lahko videli. Ko sem pa prišel čez most,
stopim hitro v najbližjo vežo, vtaknem knjigo
pod telovnik in jo ubrišem v Zvezdo. Tam me je
pri vodnjaku že čakal Šlapa s svojim prijateljem,
ki smo mu rekli Žborla. Zakaj smo ga tako ime
novali in kaj ta beseda pomeni, ne vem več. Hodil
je v peti razred in je bil zelo velik in močen fant.
Tudi Šlapa je bil veliko večji od mene. Svoj
priimek je dobil od široko razhojenih čevljev, ki
jih je nosil pozimi. Dokler so bili celi, jih je nosila
neka gospa, pri kateri je njegova mati služila za
postrežnico.
»Imaš denar?« me vpraša Šlapa.
»Imam,« in mu pomolim krajcar pod nos.
»Dobro! Najprej gremo po češnje.«
Za vodo se ustavimo pri branjevki, ki je imela
več jerbasov češenj.
»Fant, imaš krajcar?« me vpraša previdna žen
ska.
Najprej je spravila denar, potem mu je pa vsula
merico češenj v nastavljeni žep. Postala je zauplji
va in je zato tudi Šlapa dobil svojo merico. Ko je
pa stegnila roko, češ naj ji da denar, skoči Žborla,
ki je do zdaj stal zadaj, k enemu izmed jerbasov, si
potlači nekaj pesti češenj v žep in se spusti v beg.
»Tat, tat, primite ga!« zakriči prevarana bra
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njevka na ves glas.
»Čakajte, mati, jaz ga gotovo ujamem,« zakliče
Šlapa in steče za Žborlo. V naglici ji je seveda po
zabil plačati krajcar, ki ga sploh ni imel.
Zdaj tudi meni ni drugega kazalo, kakor da sem
jo pocedil za njima. Pustila sta me pa daleč zadaj.
Ko sem namreč pridirkal skozi Šolski drevored,
sta bila že onkraj takrat lesenega Mesarskega
mostu (Zmajski most). Sedela sta na ograji in
jedla češnje.
Zdaj so se mi oči odprla. Porabila sta me za to,
da sta kradla. Ker sem bil doma vzgojen v velikem
spoštovanju do tuje lastnine, nisem mogel skriti
svojega ogorčenja.
»Vidva pa kradeta. Sramujta se!« sem jima začel
očitati, ko sem prišel do njiju.
»Midva že, ti pa ne,« se pohvali Žborla in mi
sproži pečko v obraz.
Hotel sem se že zagnati vanj, ko se na srečo
spomnim, da je v takih primerih pravica vedno
na strani močnejšega.
»Pojdimo na postajo,« se vtakne vmes posre
dovalno Šlapa; »morda zaslužimo tam kak zeksar
(srebrna desetica – 10 krajcarjev).«
Odšli smo po Forštatu (Sv. Petra cesta, danes
Trubarjeva) proti kolodvoru in jedli med potjo
češnje. Jaz sem jih jedel s pečkami vred, ker me
je mati učila, da češnje tako več zaležejo. Moja
tovariša sta bila pa bolj gosposka. Jemala sta pečke
iz ust in jih prožila na vse strani. Ko je pa v Blatni
vasi (Kolodvorska ulica) dobil neki gospod pečko
v nos, je to povzročilo, da smo prišli v največjem
diru in posamično na kolodvor.
Tod okoli sem jaz tudi drugače rad kolovratil.
Gledal sem vlake in se v mislih v njih vozil. Kajti
v resnici…
Takrat nismo bili tako razvajeni kakor današnji
otroci, ki hodijo na Bled in v Bohinj na majniške
izlete. Sicer je imel tudi Graben svoj “majerfest”,
vendar samo na Rožnik. Tam so imeli najprej
sveto mašo, potem pa so dobili zjatrk: kavo, dve
žemlji in štrukelj. “So dobili”, kajti jaz teh dobrot
nisem bil nikdar deležen. Ves izlet je veljal dvajset
krajcarjev in teh mi doma niso hoteli dati. To je
bila za nas nepotrebna potrata.
Seveda, za potrebne stvari so imeli moji starši
vedno denar. Tako so bratu, ki se je težko učil, še
v tretji gimnaziji plačevali inštruktorja.
Sploh pa v 19. stoletju niso bili izleti tako v
navadi kakor dandanes. In tako se je zgodilo, da
sem se prvikrat peljal z vlakom, ko sem dovršil
nižjo gimnazijo.Takrat sem “potoval” v Celje. Da
sem se dalje časa vozil, sem se peljal z mešancem.
Je pač marsikaj na svetu narobe. Ko bi se bil
rad vozil, se nisem mogel; danes se pa nerad pre
peljavam, se pa moram. –
Sedaj pa spet k naši družbi.
Ko je prišel osebni vlak iz Trsta, smo se postavili
v vrsto in čakali.
»Naj mi dajo nesti!«
Že na tem, kako se je Žborla ponujal, se je
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videlo, da je bil vajen tega posla. In res se mu je
posrečilo, da mu je neki potnik izročil srednje
velik kovček. Toda takoj mu ga iztrga iz rok vsiljiv
postrešček.
»Bom rajši jaz nesel. To je navadna baraba.«
»Pena spat, ti sam si baraba,« mu je vrnil Žborla.
Toda tudi to pot je bila pravica na strani močnej
šega, samo da zdaj ni bil Žborla močnejši.
Ker ni bilo zaslužka, smo jo udarili po Dunajski
cesti in šli iz mesta.
Ljubljana se je v tistih časih nehala takoj za
Sv. Krištofom. Od tu naprej noter do Stožic so se
razprostirala sama polja in travniki, na katerih so
stali tu in tam kozolci.
Nekaj časa hodimo brez pravega cilja po po
lju, nato pa zavijemo v senco pod velik “doplar”
(dvokrilni kozolec). Moja tovariša vzameta vsak
iz svojega žepa pest čikov, jih odvijeta in kmalu
sta bili prižgani dve cigareti. Ponosno sta puhala
in pošiljala dim zdaj skozi usta zdaj skozi nos. Kar
sram me je bilo, da tudi jaz nisem imel čikov, da bi
kadil. Pa Šlapa in Žborla sta imela usmiljeno srce
in sta mi drage volje pustila, da sem malo potegnil,
zdaj pri enem zdaj pri drugem.
Bilo je silno idilično in nad vse prijetno. Zunaj

je sonce sijalo in sililo pod kozolec, v bližnjem žitu
so cvrčali murni, visoko pod nebom so pa krožile
postovke. Sedeli smo na obrnjeni trugi za pesek,
jaz v sredi, Šlapa na eni strani, Žborla na drugi.
Pogovarjali smo se in prijetno kadili. Kdo ve, kaj
bi se bilo z menoj zgodilo, če bi bila ta idila dolgo
trajali; kajti čikov je bilo še cel kup. Toda tedaj
nas mahoma iz prijetnega razpoloženja zdrami
glasno vpitje.
»Lumpje nemarni, še kozolec mi bodo zažgali!«
Šlapa in Žborla sta v hipu spoznala, koliko je
bila ura. Izginila sta s čiki vred, kakor bi mignil.
Tudi jaz bi rad izginil, pa sem bil menda prepoča
sen; kajti komaj sem planil kvišku, me je že držala
in mikastila jezna kmečka pest.
»Jaz ti že pokažem pod mojim kozolcem kaditi,
smrkavec. Kje imaš cigarete in žveplenke? Sem z
njimi, če ne ti potrgam ušesa!«
Stikal mi je po žepih in nazadnje otipal pod
telovnikom knjigo.
»Aha, ti cigan ti, namesto da bi šel v šolo, se pa
potepaš.«
Mahal je z rokami in klepetal z jezikom tako
hitro, da sem prišel do sape šele, ko me je njegov
okovan škorenj vrgel v loku izpod kozolca v travo.

ZA ČLANA SLOVENSKE SKUPNOSTI
Ljudje so me večkrat spraševali, kako je do
raščati v ozko povezni narodni skupnosti. Moj
odgovor je bil jasen. »Je prav tako, kot doraščati
v majnem mestu: vsakdo pozna vaš posel, imate
pa zato veliko razširjeno družino.«  Moja izkušnja
je, da me je ta “razširjena družina” podpirala in
spodbujala v raznih obdobjih mojega življenje.
Pa tudi jaz sem imela priliko razveseljevati svojo
“družino” in jo podpirati, kadar me je potrebovala.
Nedavno pa sem dobila priliko pomagati nekomu
v slovenski skupnosti.
Odraščala sem skupaj s svojim prijateljem
Johnom Tkalcem. Bil je del mojega življenja od
kar pomnim in mnogo prijetnih spominov na
slovensko odraščanje v Chicagu je povezanih z
njim in našo širšo skupino prijateljev. Nedavno
pa je z mano stopila v stik Johnova teta in me
povprašala, če bi mogla organizirati denarni
sklad za Johnovega sina Ethana. Pri Ethanu so
julija 2007 ugotovili Giant Anoxal Neuropathy,
kratko GAN. Ta redka neozdravljiva bolezen po
stopoma uničuje živčne celice v telesu in najprej
udari na hojo. Sčasoma ohromi človeku roke in
noge, treba ga je hraniti po cevki in mu pomagati
dihati z aparati. Si lahko predstavljate, da bi imeli
otroka, ki sčasoma ne bo več sposoben tekati,
skakati, risati, peti, hoditi ali jesti sam, neodvisno
od drugih? Ta čas za to bolezen ni zdravstvenega
postopka ali zdravila.
Ethanova družina je povezana s Hannah’s
Hope Fund for GAN (HHF), dobrodelno organiza

cijo, ki sta jo ustanovila Lori in Matt Sames, ko so
leta 2008 ugotovili GAN pri njuni hčerki Hannah.
Do aprila 2008 se je nabralo preko $600,000. Se pa
zbiranje nadaljuje, ker bi do leta 2011 radi dosegli
zadnje razdobje raziskave te bolezni.
Zato sem šla na delo. Zbrala sem 31. januarja
2010 odbor prijateljev in družine, da bi poma
gali organizirati denarni sklad za Ethana. Odbor
Slovenskega Kulturnega Centra je prevzel po
kroviteljstvo nad tem dogodkom. Naš načrt je
organizirati kako dobro zabavo po stari slovenski
navadi, prodajo peciva in 50/50 žrebanje.
S tem člankom bi rada posredovala klic na po
moč svoji »razširjeni družini«. Vem, da je sedanji
čas za mnoge trd, prepričana pa sem, da bo vaše
dobro srce dalo majhen dar. S tem boste pomagali
k lažjemu življenju otrok in družin, ki se vsak dan
otepajo s to uničujočo boleznijo.
Vaš dar bo oproščen davka (tax-deductible).
Prosim, naslovite ga na Hannah’s Hope Fund for
GAN. Darove lahko pošljete na naslov: Barbara
Krampac, 127 Glengarry Drive, #208, Blooming
dale, IL 60108. Če imate kaka vprašanja, me lahko
dobite na elektronskem naslovu:
speechchick@sbcglobal.net
Iz srca se vam zahvaljujem, da ste žrtvovali svoj
čas in prebrali ta članek, in za vašo pomoč, kolikor
boste pač mogli.
Barbara A. Krampac
predsednica
St. Anne’s #170 KSKJ

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010
KRIŽEV POT v postnem času bo vsako nedeljo ob 1:30 popoldne – s petjem in blagoslovom z
Najsvetejšim.
Na CVETNO NEDELJO, 28. marca, blagoslov zelenja pred kulturnim centrom in procesija ter
slovesno branje pasijona pri enajsti maši.
ŠMARNICE bodo V MAJU ob 1:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere božje
in blagoslov z Najsvetejšim. Na materinski dan, 9. maja bodo šmarnice ob ob 3:00 popoldne.
NEDELJA, 6. JUNIJA – TELOVO: procesija z blagoslovom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih bo ob
10:30 dopoldne pri lurški votlini, sledi sv. maša ob 11:00.
NEDELJA, 20. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša ob 11:00, pete
pete litanije Matere Božje takoj po maši pri lurški votlini. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 27. JUNIJA - Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz
Kanade v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu.
Slovensko-ameriški dan ob praznikih neodvisnosti Slovenije in Združenih držav Amerike.
NEDELJA, 18. JULIJA – K Mariji Pomagaj poromajo članice Slovenske Ženske Zveze. Romarska
maša bo ob 11:00 dopoldne, po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 25. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 do
poldne. Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
SOBOTA, 7. IN NEDELJA, 8. AVGUSTA – Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega krožka iz Clevelanda. Program: v soboto ob 5:00 popoldne križev pot, ob 7:30 zvečer sv. maša v cerkvi in
pete litanije Matere Božje. V nedeljo ob 7:00 jutranja sv. maša romarjev (angleška), ob 11:00 romarska
maša in pete litanije Matere Božje z blagoslovom pri lurški votlini. Po kosilu v romarskem domu v
cerkvi »Slovo od Marije Pomagaj«. Poleg tega imajo romarice še svoje pobožnosti; čas si izberejo same.
NEDELJA. 8. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 29. AVGUSTA – samostanski,«Medeni piknik'' Romarska maša ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Kosilo v kulturnem domu, prodaja hrane tudi
na hribu. Žrebanje dobitkov bo ob 4:00 popoldne.
NEDELJA, 7. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše. Ob 2:30 sv. maša za vse, ki počivajo
na našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $210: F. Hren; $100: F. Rabzel; $50: M. Ho
ljevac; $40: J. Klamic, J. Zalar, L. Martincic; $30: J. Horvat, I.
Pretnar, M. Wylie, I. Matic, J. Divjak, L. Sivec; $20: A. Mikec, M.
Grdadolnik (WI), M. Michals, J. Samsa, A. Vujinović; $10: RM.
Toth; F. Plut, M. Cugelj, M. Dolynka.
ZA CERKEV: $50: M. Simcic, F. Hren; $20: K. Resman, Z. Liko
zar; $10: J. Horvat, M. Grdadolnik (WI), J. Samsa, M. Vrhovnik.
ZA SAMOSTAN: 100: I. Pretnar; $50: A. Rous, F. Hren; $20: A.
Stempihar; $10: V. Vrhovnik, M. Grdadolnik (WI), J. Horvat.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30: F. Hren; $25: K. Brom
berek; $15: SWU #2; $10: Fam. Rasp, Fam. Ferrari.
ZA LUČKE: $15: F. Hren; $10: M. Cugelj; $6: M. Grdadolnik
(WI); $5: J. Klamic; $3: M. Michals.
ZA MISIJONE: $100: M. Michals; $30: I. Pretnar; $20: A. Stem
pihar; $10: J. Horvat.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $30: F. Hren; $20: Z. Likozar; $10: J.
Horvat, J. Samsa, A. Vujinović.
DAR LISTU AM: $200: F. Hren; $60: J. Zalar; $35: A. Vujinović;
$30: M. Grdadolnik (WI), Z. Likozar; $20: J. Horvat, A. Rous,
M. Klemenc M. Kocjan, M. Vrhovnik, L. Sivec; $10: A. Mikec,
A. Malensek, I. Pretnar, J. Samsa, I. Matic; $7: M. Michals;  $5: J.
Klamic, V. Lipovec, F. Plut, A. Okorn.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
BOGOMIL KRANJEC, Green Bay, WI

