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ŽIGANJA VAS leži ob cesti, ki pod obronki Udnega Boršta vodi iz Tržiča preko Strahinja v Naklo in od tam v Kranj. Prav na sredi 
vasi je podružnica, posvečena sv. Urhu, ki jo vidite na naslovni strani. Cerkev leži na nadmorski višini 500 metrov in spada pod 
župnijo Križe. Omenjena je na tem kraju že leta 1327, temeljito prezidana in barokizirana pa je bila leta 1693, kot pove napis na 
portalu. V cerkvi so še ohranjeni fragmenti fresk iz zgodnjega 15. stoletja. 

Letošnja velika noč je precej zgodnja, saj pade 1. april na veliki četrtek, velikonočna nedelja pa na 4. april. Veliki teden se 
začne torej s cvetno nedeljo, 28. marca in se nadaljuje z velikim četrtkom, velikim petkom in veliko soboto, ki jih imenujemo sveto 
tridnevje, in nas uvedejo v praznovanje Gospodovega vstajenja na velikonočno nedeljo. Tej sledi še cela velikonočna osmina, 
ko praznik v bogoslužju nekako izzveneva. Posebno mesto je včasih imel velikonočni ponedeljek, ki je bil praznik ali vsaj sopraznik, 
danes pa je v bogoslužju navaden dan v velikonočni osmini in v večini držav tudi navaden delavnik. Ponovno je treba opozoriti, 
da je na veliki petek strogi post, kar pomeni zdržek od mesa (veže vse, ki so že pri pameti) in pritrganje, kar pomeni le en glavni 
obrok poleg dveh manjših (veže vse, ki so izpolnili 21. leto starosti in še niso začeli 60. leta). Obredi svetega tridnevja so vedno v 
večernih urah. Na veliki četrtek je dopoldne v stolnicah krizmena maša, ko škof posveti sveta olja, ki jih po vseh župnijah uporab
ljamo do naslednje velike noči, zvečer pa je v vsaki cerkvi slovesna maša, kjer po Slavi utihnejo orgle in zvonovi in se oglase šele 
ob vstajenju na veliko soboto. Po maši se sveto Rešnje telo prenese na stranski oltar v “ječo”, spomin, da je Kristus to noč preživel 
v ječi. Na veliki petek naj bi bili obredi ob 3 popoldne (ura Kristusove smrti), pa so iz praktičnih razlogov večinoma šele zvečer. 
To je edini dan v letu, ko ni maše. Po uvodnih prošnjah sta najprej dve berili, nato pa branje pasijona – poročila o Jezusovem 
trpljenju iz Janezovega evangelija. Slede slovesne prošnje za vse potrebe, razkrivanje in češčenje križa ter obhajilo. Po slovenski 
navadi Najsvetejše prenesemo v Božji grob, kjer ostane do naslednjega večera. Na veliko soboto so obredi zvečer: blagoslov ognja 
in velikonočne sveče, sprevod v cerkev, petje velikonočne hvalnice, branje beril, blagoslov krstne vode in krst posebno odraslih 
novokrščencev, obnovitev krstnih obljub ter slovesna maša, ko se pri Slavi spet oglasijo orgle in zvonovi. Naslednja nedelje ima 
staro ime bela nedelja, papež Janez Pavel II. pa jo je razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. Še nekaj aprilskih godov: redov
ni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); 
krakovski škof in mučenec Stanislav (11.), ki ga je umoril poljski kralj Boleslav II.; redovnik in misijonar med gobavci na Havajih 
Damijan DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je leta 1858 prikazovala Marija v Lurdu; kapucinski brat Konrad 
iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik mesta Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski mučenec v času 
protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) 
in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo.
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Čast in služba rada človeka spremeni,
pa ga malokdaj poboljša, ako poprej dober ni.

bl. Anton Martin Slomšek

Če je april deževen,
kmet ne bo reven.

Če sušca sneg kazi,
malega travna sneg gnoji.

Mokrota v aprilu,
pridelkov obilo.

Sv. Jurij (23.4.) zakuri
in odpre nam duri.

APRIL – MALI TRAVEN

		1	 Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Hugo	Grenobelski,	šk.;
		2	 P	 VELIKI	PETEK;	Frančišek	Paolski,	red.	ust.;
		3	 S	 VELIKA	SOBOTA;	Sikst	I.,	pap.;

		4	 N	 VELIKA NOČ
   GOSPODOVEGA VSTAJENJA;
		5	 P	 Vincenc	Ferreri,	duh.;
		6	 T	 Viljem,	op.;	Mihael	Rua,	red.;
		7	 S	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
		8	 Č	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;
		9	 P	 Tomaž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;
	10	 S	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;

	11	N	 2. VELKONOČNA (BELA) NEDELJA,
   NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;
	 	 	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;
	12	 P	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;
	13	 T	 Martin	I.,	pap.,	muč.;	Hermenegild,	muč.;
	14	 S	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;
	15	 Č	 Damijan	DeVeuster,	red.,	misijonar;	
	16	 P	 Bernardka	Lurška,	red.;	Benedikt	Labre,	

spok.;	Paternij,	šk.;	Fruktuoz,	šk.;
	17	 S	 Robert,	op.;	Maks	Jožef	Metzger,	duh.;

	18	N	 3. VELIKONOČNA NEDELJA;
	19	 P	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;
	20	 T	 Hilda,	dev.;	Neža	iz	Montepulciana,	dev.;
	21	 S	 Anzelm,	šk.,	c.	uč.;	Konrad
	 	 	 iz	Parzhama,	red.;
	22	 Č	 Frančišek	iz	Fabriana,	red.;	Agapit,	pap.;
	23	 P	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;
	24	 S	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;

	25	N	 4. VELIKONOČNA NEDELJA;
	 	 	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;
	26	 P	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;
	27	 T	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;
	28	 S	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Vital,	muč.;
	29	 Č	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Hugo	Veliki,	op.;
	30	 P	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.;

VESELO ALELUJO ŽELIMO SLOVENSKI FRANČIŠKANI VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

UREDNIK VAM
Pravijo,	da	 je	vsak	začetek	težak	–	to	se	 je	zgodilo	

tudi	 z	 marčevo	 številko	 AM,	 ki	 je	 bila	 prva	 tiskana	 v	
Ljubljani	in	od	tam	odposlana.	Prišla	je	namreč	z	veliko	
zamudo.	Uspelo	nam	je	ugotoviti,	kdo	je	te	zamude	kriv.	
Ave	Maria	je	namreč	odšla	iz	Ljubljane	v	Ameriko	v	isti	
vreči	kot	tudi	Družina	od	28.	februarja,	kar	pomeni,	da	
sta	obe	hkrati	prispeli	v	New	York,	kamor	prihaja	vsa	
evropska	pošta.	Družina	je	bila	dostavljena	1.	marca,(ta	
dan	je	bila	v	našem	poštnem	predalu),	Ave	Maria	pa	je	
začela	prihajati	posameznim	naročnikom	šele	5.	marca.	
Torej	je	jasno,	kje	je	obtičala.	Kaj	so	v	New	Yorku	poče
njali	z	njo,	ali	so	jo	res	pregledovali,	če	ni	v	njej	kakih	
terorističnih	člankov,	kot	je	nekdo	posumil,	sam	ljubi	
Bog	vedi.	Ponavlja	se	isto,	kar	smo	izkušali	že	kar	nekaj	
let:	ameriška	pošta	svoje	storitve	vsako	leto	neusmilje
no	podraži,	usluge	so	pa	vedno	slabše.	Naj	kot	primer	
navedem:	ovojnico	z	dokumenti	je	bilo	treba	poslati	v	
Ljubljano.	Oddal	sem	jo	“registered”	na	pošti	v	Lemontu	
12.	februarja.	1.	marca	na	internetnem	programu,	kjer	
je	 mogoče	 zasledovati	 registrirane	 pošiljke,	 sploh	 ni	
bilo	videti,	da	bi	se	kam	premaknila.	Ko	sem	se	šel	1.	
marca	pritožit	na	pošto,	se	je	pošiljka	naslednji	dan	po
javila	v	New	Yorku.	Isti	dan,	2.	marca	je	odšla	v	Evropo,	
prejem	nik	jo	je	dobil	v	Ljubljani	5.	marca.	Na	kuverti	
je	bil	še	dodaten	žig,	ki	marsikaj	pove:	od	Lemonta	do	
New	York/Jamaica	(kjer	je	letališče)	je	pošiljka	hodila	
od	12.	do	18.	februarja.	Iz	New	York/Jamaica	do	zbir
nega	 centra	 v	 New	 Yorku	 je	 hodila	 od	 18.	 februarja	
do	2.	marca.	Iz	New	Yorka	v	Ljubljano	je	hodila	od	2.	
do	 5.	 marca.	 Torej:	 Lemont–NewYork/Jamaica	 7	 dni.	
New	York/Jamaica	–	New	York/zbirni	center	12	dni.	
New	York–Ljubljana	3	dni.	In	za	tako	poslovanje	so	si	
zaračunali	$14.42.	Trikrat hura za ameriško pošto!	
In	pri	vsem	tem	posluje	(menda	edina	pošta	na	svetu)	
z	izgubo.	Vse	druge	delajo	profite.	Nauk:	če	boste	poši
ljali	kake	dokumente	kamorkoli,	jih	pošljite	po	UPS	ali	
po	Fedex	ali	po	DHL	–	dostavili	jih	bodo	hitro,	plačali	
boste	pa	verjetno	manj.

Upam,	da	ste	z	novim	obsegom	AM	in	s	spremenje
nim	papirjem	zadovoljni.	Naj	vas	ne	moti,	da	je	poši
ljalec	Dorina	d.	o.	o.	To	je	zasebno	podjetje,	ki	z	mojim	
pooblastilom	vse	ureja.	Upam	tudi,	da	bo	Ave	Maria	v	
prihodnje	bolj	redno	prihajala.	Vsekakor	se	je	izkazalo,	
da	se	tako	tiskarna	kot	pošta	v	Ljubljani	točno	držita	
terminov,	ki	so	bili	določeni	ob	sklepanju	pogodbe.	Če	
bodo	zamude,	pa	zdaj	veste,	kdo	je	krivec.

Svoje dopise še vedno pošiljajte v Lemont.
Rojstni dan	ima	aprila	župnik	pri	sv.	Cirilu	v	New	

Yorku	P. Krizolog Cimerman	(11.	aprila	1957).
Umrl	je	aprila	P. Klemen Lattyak	(11.	aprila	1965).	

Gospod	mu	daj	večni	mir! P. Bernardin
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NAŠA DEJAVNOST IN VELIKONOČNA SKRIVNOST
PASTORALNA KONSTITUCIJA O CERKVI II. VATIKANSKEGA KONCILA

V soglasju s skušnjo stoletij Sveto pismo uči človeško druži
no, da tvarni napredek, ki je velika človekova dobrina, prinaša 
s seboj tudi veliko skušnjavo. S prevračanjem reda vrednot in z 
zamešavanjem zlega z dobrim namreč gledajo posamezniki in 
skupine samo na to, kar je njihovo, ne pa na to, kar je drugih.

Tako pride do tega, da svet ni več področje resničnega brat
stva, temveč da povečana moč človeštva grozi z uničenjem 
človeškemu rodu samemu.

Če torej kdo vprašuje, kako je mogoče premagati bedno 
stanje, izpovedujejo kristjani, da je treba vse človekove dejav
nosti, ki jih vsak dan ogrožata napuh in neurejena ljubezen 
do samega sebe, očiščevati in spopolnjevati s Kristusovim 
križem in vstajenjem.

Človek, ki ga je Kristus odrešil in v Svetem Duhu napravil 
za novo stvar, more in mora ljubiti tudi stvari same, ki jih je 
ustvaril Bog. Od Boga jih namreč prejema in zato gleda nanje 
ter jih ceni kot prihajajoče iz božje roke.

Zahvaljuje se zanje božjemu Dobrotniku; in ko uporablja ter 
uživa stvari v duhu uboštva in svobode, postaja pravi posestnik 
sveta, kakor bi nič ne imel in vendar ima vse. Vse je vaše, vi pa 
Kristusovi, Kristus pa božji.

Božja Beseda sama, po kateri je vse nastalo, je postala člo
vek in se je naselila med ljudmi na zemlji. Kot popolni človek 
je stopila v zgodovino sveta in si jo privzela ter povzela v sebi. 
Ta božja Beseda, Kristus, nam razodeva, da je Bog ljubezen, hkrati pa nas uči, da je temeljni zakon človeške popolnosti 
in zato tudi preobrazbe sveta nova zapoved ljubezni.

Tistim torej, ki verujejo božji ljubezni, prinaša Kristus gotovost, da je vsem ljudem odprta pot ljubezni in da napori 
za vzpostavitev vesoljnega bratstva niso prazni. Obenem opominja, da je treba hoditi po poti ljubezni ne samo v 
velikih stvareh, ampak tudi in predvsem v navadnih okoliščinah življenja.

Za vse nas grešnike je pretrpel smrt. S svojim zgledom nas uči, da je treba nositi tudi tisti križ, ki ga telo in svet 
nalagata na ramena tistim, ki se z vnemo trudijo za mir in pravičnost.

S svojim vstajenjem je bil Kristus postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z 
močjo svojega Duha že deluje v srcih ljudi. In ne prebuja v njih le hrepenenja po prihodnjem veku, ampak že samo s 

tem tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste veli
kodušne težnje, s katerimi si družina ljudi 
prizadeva, da bi napravila svoje življenje 
bolj človeško in bi si v ta namen podvrgla 
vso zemljo.

Toda darovi Duha so različni. Nekatere 
Duh kliče k temu, da bi očitno pričevali za 
hrepenenje po nebeškem prebivališču in 
da bi to hrepenenje ohranjali živo v člo
veški družini; druge kliče k temu, da bi se 
posvečali zemeljski službi ljudem in s to 
svojo nalogo pripravljali snov za nebeško 
kraljestvo.

Vse pa osvobaja, da bi se v odpovedi 
samoljubju in s privzemanjem vseh ze
meljskih sil v človeško življenje stegovali 
nasproti prihodnosti, ko bo človeštvo samo 
postalo Bogu prijetna daritev.

P. Vladimir Kos – TokIo

NAJ BO TA PESEM NJEJ
Zares sem bil že večkrat pel o Njem,
ki je Edini vrnil se iz groba.
A tókrat naj bo pesem Njej ob Njem,
že žlahtnejši od žlahtnih prispodob.

Ljubila je, ljubila prav do ran
z zločinci v Petek križanega Sina,
in verovala Vanj, zvestó in vdano,
svoj križ Mu darovala bolečin.

In zdaj je v tej ljubezni blažena
in z njo nas spremlja v Betlehem življenja,
in če je treba, skozi mestna vrata
na grič med križe, kjer je tudi Njen.

V daljavi zvon doni v Veliko noč:
naj spomnimo se, da je Bog ljubezen.
In da je za Marijino naročje
se príšel učlovéčit iz Nebes.
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NEDELJSKE MISLI
4. april
velika noč Gospodovega vstajenja
KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH
Jn 20,1-9

Poročilo	o	Mariji	Magdaleni,	ki	je	na	velikonočno	
jutro	odkrila	prazni	grob,	je	pri	Janezu	samo	okvir	
za	izkušnjo	Petra	in	»drugega	učenca,	ki	ga	je	Jezus	
ljubil«,	 ki	 sta	 na	 podlagi	 praznega	 groba	 verovala.	
Podrobnosti,	kdo	od	njiju	je	pritekel	prvi,	kdo	je	prvi	
vstopil	v	grob,	predvsem	pa	podrobnost	o	prtiču,	ki	
je	bil	na	Jezusovi	glavi,	so	sicer	pomembne,	za	naše	
razmišljanje	pa	niso	bistvene	važnosti.	Kristjanom	
v	zgodovini	kakor	tudi	nam	pra	zen	grob	nič	ne	po
meni,	toda	njima,	ki	sta	ve	dela,	kako	je	bil	zapeča
ten	in	zastražen,	je	bil	dokaz,	da	se	je	zgodilo,	česar	
prej	 nista	 razumela:	 Kristus	 je	 vstal	 od	 mrtvih.	 Pri	
tem	ne	gre	pozabiti,	da	so	skupnosti,	za	katere	je	bil	
Janezov	evangelij	napisan,	točno	vedele,	da	njihova	
vera	prihaja	od	»učenca,	ki	ga	je	Jezus	ljubil«.	Tako	
tudi	vera	pri	veči	ni	od	nas	izhaja	od	naših	prednikov,	
posredovana	nam	je	bila	v	domači	družini,	kar	pa	
ne	pomeni,	da	je	bi	zaradi	tega	smela	biti	šibkejša	in	
manj	dejavna	kot	je	vera	tistih,	ki	so	se	do	nje	osebno	
prikopali.	Vse	to	pa	kaže	izvor	vere	same:	ko	zložimo	
skupaj	vse	elemente,	ki	zadevajo	Kristusovo	delo,	nas	
to	pripelje	na	prag	razsvetljenja	in	milosti,	ki	nam	
da	možnost,	da	se	za	svojo	dejavno	vero	osebno	in	
svobodno	 odločimo,	 kar	 pa	 seveda	 pomeni	 ne	 le	
teoretično	priznanje,	ampak	tudi	življenje	po	njej.

11. april
2. velikonočna (bela) nedelja
ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS
Jn 20,19-31

Jezusovi	prvi	dve	prikazanji	apostolom	po	vsta
jenu	in	vanje	vključena	Tomaževa	izpoved	vere	sta	vi
šek	velikonočnega	sporočila	v	Janezovem	evan	geliju.	
Evangelist	je	tu	združil	različna	izročila	o	Jezusovih	
prikazovanjih	in	jim	dal	čisto	svojski	pomen.	Sklep	
tega	odlomka	je	bil	v	originalu	tudi	sklep	Janezovega	
evangelija.	Današnje	21.	po	glavje,	ki	danes	zaključu
je	Janezov	evangelij,	je	bi	lo	dodano	pozneje.	Kar	pa	
evangelist	posebej	poudarja	je:	vera	apostolov	se	ni	
začela	samo	na	podlagi	dogodka	vstajenja.	Dokaz:	
Tomažu	 sam	 dogodek	 vstajenja,	 o	 katerem	 je	 bil	
obveščen,	ni	zadoščal.	Njegova	vera	se	začne	šele	na	
Jezusovo	besedo.	Bistvena	pri	tej	veri	 je	bila	vloga	
Vstalega	samega:	on	je	tisti,	ki	utemelji	vero	v	apo
stolih	in	s	tem	tudi	v	Cerkvi	ne	samo	tako,	da	se	je	dal	
videti,	ampak	tako,	da	deli	svoje	darove	miru,	milosti,	
apostolata	in	najvažnejše:	darove	Svetega	Duha.	Tudi	
omemba	ran	je	velike	važnosti:	smrt	in	vstajenje	sta	
pri	Kristusu	nedeljiva	in	prav	iz	tega	izvira,	kar	je	bilo	
rečeno	Tomažu:	»Blagor	tistim,	ki	niso	videli,	pa	so	
verovali.«	To	smo	pa	mi	vsi,	ki	ne	verujemo	napodlagi	
svoje	osebne	izkušnje,	ampak	zaradi	avtoritete	tistih,	
ki	so	nam	to	sporočili	v	razodetih	knjigah.	Tomaževa	
“nevera”,	ki	mu	jo	je	Jezus	blago	očital,	je	oznanilo,	

saj	ni	le	dokaz	vstajenja,	ampak	tudi	sporočilo,	da	do	
vere	pridemo	le	po	Kristusu.

18. april
3. velikonočna nedelja
JEZUS DA APOSTOLOM JESTI
Jn 21,1-19

Jezusovo	prikazanje	ob	Tiberijskem	moreju	(Ge
nezareškem	jezeru)	 je	 iz	poglavja,	ki	ga	 je	Janezo
vemu	evangeliju	dodal	nek	njegov	neznan	učenec,	
kakor	je	bilo	omenjeno	pri	razlagi	evangelija	prejšnje	
nedelje.	Ima	pa	ta	dodatek	več	delov:	čudežni	ribolov	
po	posredovanju	Vstalega	in	sreča	nje	z	njim	pri	jedi	
na	bregu;	imenovanje	Simona	Petra	za	pastirja	–	Je
zusovega	 namestnika	 in	 končno	 razgovor	 o	 smrti	
Simona	 Petra	 in	 najljubšega	 učen	ca.	 Ponavljanje	
besede	»prikazal	se	je«	pove,	kaj	so	za	apostole	pome
nila	prikazovanja	Vstalega:	njegovo	skrb	za	odrešenje	
človeštva.	Glavna	vloga	v	odlomku	je	Petrova,	ki	je	
predstavljen	kot	Skala	(originalni	aramejski	Kefa	je	
preveden	z	grško	be	sedno	igro	petraskala	–	Petros
Peter),	čeprav	tudi	on	Jezusa,	ki	stoji	na	bregu,	takoj	
ne	spozna.	To	je	bistvene	važnosti,	ker	potrjuje,	da	
za	 vero	 poznanje	 zgodovinskega	 Jezusa	 ni	 dovolj,	
saj	iz	zgodovinskega	Jezusa	poveličanega	ni	mogo
če	spoznati,	pa	naj	gre	tu	za	zunanji	izgled,	kakor	je	
to	 bilo	 pri	 Petru,	 ali	 pa	 za	 razumevanje	 njegovega	
poslanstva.	Mnogi	o	zgodovinskem	Jezusu	ne	vedo	
dosti,	pa	to	njihove	vere	nič	ne	prizadene.	Z	vidika	
prve	Cerkve,	ki	ji	je	bil	evangelij	namenjen,	pa	tudi	z	
našega	vidika	je	pomen	odlomka	jasen:	Cerkev	Vsta
lega	sloni	na	SkaliPetru	in	na	njegovem	nasledniku	
v	zgodovini;	skrb	nas	vseh	pa	je,	da	mora	rasti.

25. april
4. velikonočna nedelja
DOBRI PASTIR
Jn 10,27-30

Odlomek	iz	Janezovega	evangelija	je	samo	Je	zu
sova	 razlaga	 prilike	 o	 dobrem	 pastirju,	 ki	 ima	 dva	
dela:	pastir	in	najemnik,	pastir	in	tat.	Vzeto	vse	skupaj	
pa	ima	namen	pokazati	Jezusovo	naravo	in	njegovo	
poslanstvo,	kar	zaključi	s	potrditvijo,	da	sta	Oče	in	
Sin	eno.	Prilika	o	dobrem	pastirju	pa	zadobi	v	luči	
vstalega	in	poveličanega	Kristusa	še	poseben	pomen:	
pastir,	čreda,	ovce	–	vse	to	je	Cerkev,	katere	pogled	je	
usmerjen	v	prihodnost	(»hodijo	za	menoj«),	pa	ne	v	
zemeljsko,	ampak	tisto,	ki	jo	ponazarja	vse	bogoslu
žno	leto:	popotovanje	s	ciljem,	ki	je	onstran	meja	tu
zemeljskega	življenja	(»jaz	jim	dam	večno	življenje«).	
Zatrdilo,	da	je	Oče	dal	Kristusu	ovce	in	da	jih	nihče	
ne	more	iztrgati	iz	njegove	roke,	je	zatrdilo	Cerkvi	
prvih	kristjanov,	kot	tudi	Cerkvi	v	vsakem	času,	da	
bo	vedno	obstajala.	V	časih	prvih	kristjanov,	ki	so	bili	
neprestana	tarča	preganjanj,	je	bilo	táko	zagotovilo	
še	kako	pomembno,	saj	je	dajalo	smisel	njihovemi	
vztraja	nju	v	veri	tudi	za	ceno	mučeništva.	Tudi	danes	
ni	bistveno	drugače.	Ni	sicer	krvavih	preganjanj,	toda	
pritisk	družbe,	ki	ne	trpi	drugačnih,	predvsem	pa	ne	
boljših,	je	velikokrat	hujši,	kot	je	bilo	nasilje	prvih	
časov.	 Ni	 jih	 malo,	 ki	 so	 prav	 zaradi	 tega	 odpadli,	
toda	kdor	odpade,	odpade	na	lastno	odgovornost.
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BRALI SMO...
BEIJING  — Čeprav	so	kitajske	oblasti	prepove

dale	 udeležbo	 na	 pogrebu	 30.	 decembra	 umrlega	
87letnega	papežu	zvestega	škofa	Lea	Yaa	Lianga,	se	
je	kljub	minus	trideset	stopinjam	pod	ničlo	in	omeje
nemu	prometu	tega	pogreba	po	cerkvenih	podatkih	
udeležilo	5.000	katoličanov,	poroča	AsiaNews.	Umrli	
škof	 je	moral,	ker	se	ni	hotel	pridružiti	z	oblastmi	
povezanemu	“domoljubnemu	združenju”,	v	zadnjih	
treh	letih	prebiti	kar	dve	leti	in	pol	v	zaporu,	nato	so	
ga	 oblasti	 strogo	 nadzorovale	 in	 mu	 niso	 dovolile	
prostega	gibanja.	Vzrok	za	to	naj	bila	mašniška	po
svečenja	brez	dovoljenja	vlade.

VATIKAN — Pri	 Svetem	 sedežu	 so	 19.	 januarja	
objavili	prvo	pripravljalno	gradivo	za	škofovsko	si
nodo	od	10.	do	24.	oktobra	v	Vatikanu	z	naslovom:	
Katoliška	Cerkev	na	Bližnjem	vzhodu	—	skupnost	in	
pričevanje.	Smernice	na	30	straneh	tako	imenovane	
“lineamenta”	 načenjajo	 tudi	 pereča	 vprašanja	 po
manjkanja	verske	svobode	v	tem	delu	sveta,	poveču
jočega	se	islamskega	fundamentalizma	in	odhajanja	
kristjanov	zaradi	sovražnosti	do	njih.

ABUJA — Izgredi	 med	 muslimani	 in	 kristjani	 v	
mestu	Jos,	ki	je	na	meji	med	prevladujočim	musli
manskim	severom	Nigerije	in	krščanskim	jugom,	naj	
bi	zahtevali	več	sto	mrtvih	in	ranjenih,	18.000	ljudi	
pa	naj	bi	zapustilo	svoje	domove.	Nadškof	Ignatius	
Ayaua	Kaigama	je	zanikal,	da	bi	bili	 izgredi	verske	
narave;	 prej	 etnične	 in	 politične.	 Povzročili	 naj	 bi	
jih	 mladi	 muslimani,	 ki	 so	 zažgali	 cerkev,	 polno	
vernikov.

CELOVEC — V	letu	2009	je	iz	katoliške	Cerkve	v	
krški	škofiji	izstopilo	2.907	oseb	(382	več	kot	lani),	
spet	 vstopilo	 oziroma	 prestopilo	 pa	 409	 (31	 več	
kot	lani).	Eden	od	razlogov	za	izstope	je	plačevanje	
cerkvenega	davka	v	Avstriji.	Po	statističnih	podatkih	
(na	prvi	dan	letošnjega	leta)	je	v	krški	škofiji	402.850	
katoličanov,	kar	pomeni	72	odstotkov	vsega	prebi
valstva	na	avstrijskem	Koroškem.

VATIKAN — Ob	1.950letnici	brodoloma	sv.	Pavla	
pred	obalo	Malte	bo	papež	Benedikt	XVI.	obiskal	to	
sredozemsko	deželo	17.	in	18.	aprila	2010,	je	sporočil	
Tiskovni	urad	pri	Svetem	sedežu.

VATIKAN — Vatikanski	 filatelistični	 in	 numiz
matični	urad	bo	natisnil	900.000	znamk,	od	katerih	
bo	vsaka	vredna	65	evrov,	prodajali	pa	jih	bodo	po	
85	evrov;	 izkupiček	v	vrednosti	20	evrov	od	vsake	
prodane	 znamke	 bodo	 namenili	 potresnikom	 na	
Haitiju.	 Uprava	 vatikanske	 mestne	 države	 računa,	
da	bodo,	če	bodo	prodali	vse	znamke,	za	potresnike	
zbrali	150.000	evrov	pomoči.

LES CAYES — Škof	te	haitske	škofije	Guy	Poulard	
je	prebivalce	svoje	škofije	pomiril,	da	nedavni	kata
strofalni	potres	ni	bil	“božja	kazen”,	saj	»nam	že	zna
nost	kaže,	da	ima	narava	svoje	zakone,	ki	jih	človek	s	
svojim	razumom	ne	more	premagati«.	Zahvalil	se	je	
za	pomoč	potresnikom,	lete	pa	povabil,	naj	nikar	ne	
vzdihujejo,	da	jih	je	Bog	kaznoval	za	njihove	grehe,	
marveč	več	molijo.

VATIKAN — “Minister	za	kulturo”	nadškof	Gian
franco	 Ravasi	 je	 26.	 januarja	 ob	 letnem	 zasedanju	
350	članov	sedmih	papeških	akademij	za	teologijo	
in	kulturo	časnikarjem	povedal,	da	naj	bi	te	visoke	
znanstvene	ustanove	v	prihodnje	tesneje	sodelovale	
med	seboj	in	naj	bi	bilo	njihovo	delovanje	bolj	raz
vidno	ter	tudi	predstavljeno	širši	javnosti.

PORT-AU-PRINCE — Okrog	 100.000	 ljudi	 se	 je	
12.	februarja	udeležilo	javne	žalne	slovesnosti	za	žr
tvami	katastrofalnega	potresa	na	Haitiju.	Po	ocenah	
haitijske	vlade	je	bilo	mrtvih	okrog	230.000	ljudi.

VARŠAVA — Škof	Tadeusz	Pieronek	je	v	pogovoru	
za	dnevnik	Rzeczpospolita	povedal,	kaj	je	v	resnici	
mislil,	 ko	 je	 v	 pogovoru	 za	 italijanski	 medmrežni	
portal	 www.pontifex.roma.it	 izjavil,	 da	 Judje	 upo
rabljajo	holokavst	za	propagandno	orožje.	Pojasnil	
je,	da	žrtve	nacistične	uničevalne	politike	niso	bili	le	
Judje.	Zanikal	je,	da	je	rekel,	da	je	holokavst	“judovska	
iznajdba”	(pogovor	ni	bil	avtoriziran),	opozoril	je,	da	
je	ta	pojem	ustvaril	Nobelov	nagrajenec	Elie	Wiesel.

MOSKVA — Izvedenec	za	cerkvene	zadeve	Roman	
Lunkin	je	v	pogovoru	za	KNA	izjavil,	da	je	ruskemu	
pravoslavnemu	patriarhu	veliko	do	srečanja	z	Bene
diktom	XVI.	Kot	pogoj	zanj	je	ponovil	že	znana	stali
šča	ruske	pravoslavne	Cerkve:	pravoslavnih	vernikov	
se	 ne	 sme	 pridobivati	 za	 prestop	 v	 katoliško	 vero,	
rimokatoliška	 Cerkev	 naj	 prizna	 vsaj	 “polovično”	
zagrešeno	 napako	 v	 zahodni	 Ukrajini.	 Moskovski	
pravoslavni	 patriarhat	 namreč	 ne	 priznava	 pravic	
tamkajšnjih	grkokatoličanov.

DUNAJ — Dunajska	 nadškofija	 je	 pred	 velikim	
škofijskim	zborovanjem	od	11.	do	13.	marca	pred
stavila	tako	imenovano	misijonsko	mapo	z	naslovom	
Misijon	je	mogoč,	v	kateri	je	predstavila	18	misijon
skih	projektov.	Kardinal	dr.	Christoph	Schönborn	je	
v	uvodu	predstavil	nov	pogled	za	misijonsko	poslan
stvo:	Bog	govori	meni,	jaz	odgovarjam	na	njegov	klic	
z	besedo,	srcem	in	dejanjem.

PARIZ — Francoska	pošta	je	“očeta	brezdomcev”	
abbé	 Pierra	 (1912–2007)	 ob	 tretji	 obletnici	 smrti	
počastila	s	posebno	znamko	v	vrednosti	56	centov.

MADRID — V	baskovski	škofiji	San	Sebastian	še	
naprej	nasprotujejo	papeževemu	imenovanju	mons.	
Munilla	za	škofa	omenjene	škofije,	ker	velja	za	“prija
telja	Madrida”	in	s	tem	nasprotnika	baskovskih	sepa
ratističnih	teženj.	Sredi	decembra	je	77%	duhovnikov	
podpisalo	javno	protestno	izjavo,	pred	kratkim	pa	je	
sedem	duhovnikov	izstopilo	iz	škofijskega	duhovni
škega	sveta.	Ti	duhovniki	simpatizirajo	z	levičarskimi	
baskovskimi	separatisti,	ki	se	zavzamejo	za	politično	
neodvisnost	baskovske	dežele	od	Španije.

FATIMA — Le	 nekaj	 mesecev	 pred	 papeževim	
obiskom	v	tem	portugalskem	osrednjem	romarskem	
kraju	(13.	maja)	so	neznanci	pomazali	z	grafiti	kipe	
na	trgu	pred	romarsko	Marijino	baziliko.	Nanje	so	
napisali	 besede:	 muslimani,	 mošeja,	 sonce,	 otok,	
luna.	Napise	so	že	odstranili,	policija	pa	poizveduje	
za	storilci.
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BRUSELJ — Novoimenovani	komisar	za	širitev	EZ	
Čeh	Stefan	Füle	je	pri	“zaslišanju”	v	Evropskem	par
lamentu	povedal,	da	se	bo	kljub	kritikam	na	račun	
pomanjkljive	verske	svobode	v	Turčiji	zavzemal	za	
pogajanja	o	pristopu	te	države	v	EZ,	ker	je	ta	država	
vseeno	precej	napredovala	v	tem	pogledu.	Povedal	pa	
je,	da	je	spoštovanje	verske	svobode	eden	od	ključnih	
dejavnikov	pri	sprejetju	neke	države	v	EZ.

MINSK — Beloruske	oblasti	so	dvema	poljskima	
duhovnikoma	 (očitale	 so	 jima,	 da	 ne	 znata	 belo
ruskega	 jezika)	 prepovedale	 nadaljnje	 opravljanje	
duhovniške	službe	v	Belorusiji.	Od	leta	2004	so	to	
naredile	že	za	30	tujih	duhovnikov.	Očitale	so	jim,	
da	so	s	pomočjo	poljske	manjšine	v	državi	poskušali	
destabilizirati	položaj	v	Belorusiji,	v	Varšavi	pa	toži
jo,	da	beloruske	oblasti	zatirajo	Poljake	v	Belorusiji.	
Minški	 nadškof	 Tadeusz	 Kondrusiewicz	 je	 za	 KNA	
izjavil,	da	bo	težave	v	zvezi	z	delovanjem	tujih	du
hovnikov	v	Belorusiji	potrebno	reševati	z	dialogom	
z	oblastmi,	saj	te	duhovnike	nujno	potrebujejo,	ker	
je	domačih	premalo.

PORT-AU-PRINCE — Več	 ameriških	 katoliških	
organizacij	 je	v	skupnem	pismu	pozvalo	k	zavaro
vanju	otrok	sirot	s	Haitija.	Pismo	je	5.	februarja	ob
javila	 Ameriška	 škofovska	 konferenca,	 poslano	 pa	
je	bilo	ameriški	državni	sekretarki	Hillary	Clinton	
in	drugim	visokim	predstavnikom	ameriških	obla
sti.	Pošiljatelji	pisma	opozarjajo	na	nujno	potrebne	
korake	pri	zaščiti	teh	otrok,	da	ne	bodo	postali	po	
katastrofalnem	potresu	žrtve	nedovoljene	trgovine	
z	njimi	in	nezakonitih	posvojitev.

ATENE — Carigrajski	 ekumenski	 patriarh	 Bar
tolomej	I.	 je	v	zahvalni	besedi,	ko	so	ga	odlikovali	
z	 naslovom	 častni	 profesor	 tehniške	 visoke	 šole	 v	
Kalamati,	kritično	spregovoril	o	uničevanju	narave.	
Dejal	je,	da	je	bilo	20.	stoletje	»najbolj	nasilno	v	člo
veški	zgodovini«:	ne	le	zaradi	nasilnosti	človeka	do	
človeka,	 marveč	 tudi	 »barbarstva	 brez	 primere	 do	
stvarstva«.	 Po	 dveh	 svetovnih	 vojskah	 je	 nastopila	
»tretja	svetovna	vojska«,	katere	žrtev	je	narava.

SAN SALVADOR — Salvadorska	škofovska	kon
ferenca	 je	 protestirala	 proti	 načrtu	 kanadskega	
vla	ga	te	lja	v	zvezi	s	pridobivanjem	zlata	in	srebra	v	
rudnikih	v	sosednji	Gvatemali,	saj	bo	to	lahko	imelo	
zelo	škodljive	posledice	za	okolje	in	pitno	vodo.	Že	
prej	so	se	temu	uprli	gvatemalski	škofje	in	organiza
cije	za	varovanje	zdravega	okolja.	Projekt	zagovarja	
gvatemalski	 predsednik	 Alvaro	 Colom,	 češ	 da	 bo	
prinesel	nova	delovna	mesta.

TOULOUSE — Nadškof	Robert	Le	Galle	je	v	po
govoru	za	dnevnik	Depeche	podvomil	v	umestnost	
prepovedi	z	zakonom	pokrivanja	telesa	pri	musli
mankah,	ki	jo	za	njihovo	opravljanje	del	v	javnosti	
zahteva	posebna	parlamentarna	komisija.	Takšnih	
stvari	se	ne	bi	smeli	lotevati	na	negativen	način	–	s	
prepovedjo,	meni	nadškof.

KRETA —	Prve	plovbe	po	Sredozemskem	morju	
naj	 bi	 bile	 že	 pred	 130.000	 leti,	 veliko	 prej,	 kot	 so	
do	 zdaj	 sodili	 izvedenci.	 Dokaz	 naj	 bi	 bila	 najdba	
koščkov	kremenca	v	obliki	sekire,	podobni	tistim,	
ki	so	jih	našli	v	afriških	krajih,	kjer	naj	bi	se	začela	
človeška	civilizacija.

ATENE — Milijon	in	pol	grških	delavcev	se	je	ude
ležilo	splošne	stavke	proti	vladnemu	varčevalnemu	
načrtu,	ki	naj	bi	pomagal	državi	 iz	finančne	krize,	
kakor	je	še	ni	bilo.	Na	desettisoče	manifestantov	je	
na	cestah	v	raznih	mestih	popolnoma	onemogočilo	
promet	in	informacije.	V	Atenah	je	morala	policija	
nastopiti	 proti	 nekaterim	 skupinam	 mladih,	 ki	 so	
napadli	banke	in	veletrgovine.

RIM	—	Papež	Benedikt	XVI.	je	14.	februarja	obi
skal	 središče	 rimske	 Karitas	 na	 železniški	 postaji	
Termini.	Srečal	se	je	z	reveži,	brezdomci	in	priseljenci	
brez	bivališča	pa	tudi	s	tistimi,	ki	skrbijo	zanje.	Nje
gov	obisk	je	bil	v	znamenju	solidarnosti	in	notranje	
bližine	z	oskrbovanci	tega	zavetišča	Karitas	in	dru
gimi	nujno	potrebnimi	pomoči.

VATIKAN — Benedikt	XVI.	in	visoki	predstavniki	
rimske	kurije	so	se	15.	in	16.	februarja	posvetovali	
z	irskimi	škofi,	kako	v	prihodnje	preprečiti	spolne	
zlorabe	otrok	in	mladih	na	Irskem.	Posvet	so	začeli	
s	somaševanjem,	ki	ga	je	v	kripti	bazilike	sv.	Petra	bli
zu	groba	prvaka	apostolov	vodil	vatikanski	državni	
tajnik	kardinal	Tarcisio	Bertone.

STRASBOURG —	Evropski	parlament	je	10.	feb
ruarja	kritično	ocenil	»pičel	napredek«	pri	reformah	
v	Turčiji.	To	državo	je	pozval,	naj	se	bolj	potrudi,	da	
bo	izpolnjevala	merila	EZ	za	morebitno	pridružitev	
tej	povezavi.	Prav	posebej	na	področju	spoštovanja	
pravic	žensk,	verske	svobode	in	odprave	korupcije	
ter	nasilja.

VATIKAN —	Papeški	svet	za	edinost	kristjanov	je	
od	8.	do	10.	februarja	pripravil	simpozij,	na	katerem	
so	 udeleženci	 razčlenili	 40	 let	 ekumenskih	 stikov	
med	katoliško	Cerkvijo,	svetovno	luteransko	zvezo,	
svetovno	 zvezo	 reformiranih	 Cerkva,	 anglikansko	
skupnostjo	in	svetovnim	metodističnim	svetom.

SAN JOSE — Predsednik	 kostariške	 škofovske	
konference	 nadškof	 Hugo	 Barrantes	 Urena	 je	 na	
novo	izvoljeno	predsednico	države	Lauro	Chinchillo	
Mirando	pozval,	naj	izpolni	predvolilne	obljube;	prav	
posebej	glede	boja	zoper	siromaštvo.

PORT-AU-PRINCE —	 Številne	 cerkvene	 in	 ne
cerkvene	 organizacije	 z	 vsega	 sveta	 se	 zavzemajo	
za	 popoln	 odpis	 dolga	 Haitiju,	 kajti	 prav	 države,	
pri	katerih	se	je	Haiti	zadolžil,	so	ga	pahnile	v	hudo	
revščino.	 Haiti	 se	 je	 v	 tujini	 najbolj	 zadolžil	 še	 za	
časa	vladanja	vojaške	diktature.	Sedem	industrijsko	
najbolj	razvitih	držav	sveta	je	pred	kratkim	sklenilo,	
da	bo	Haitiju	odpisalo	vse	dolgove	do	njih.

VATIKAN — Papež	Benedikt	XVI.	je	13.	februarja	
za	novega	praškega	nadškofa	imenoval	dosedanje
ga	 škofa	 škofije	 Hradec	 Kralove	 Dominika	 Duko,	
obenem	pa	je	sprejel	odstop	iz	starostnih	razlogov	
dosedanjega	praškega	nadškofa	kardinala	Miloslava	
Vlka.	 Nadškof	 Duka	 se	 je	 rodil	 leta	 1943	 in	 postal	
dominikanec.	Leta	1975	mu	je	tedanja	komunistična	
oblast	odvzela	dovoljenje	za	opravljanje	duhovniške	
službe,	zato	je	celih	15	let	delal	kot	risar	v	tovarni	
Škoda	v	Plznu.

MOSKVA — Ruska	agencija	Interfax	poroča,	da	
rusko	ministrstvo	za	pravosodje	pripravlja	osnutek	
zakona	o	misijonski	dejavnosti	med	mladimi.	Nova	
pravila	bodo	pravno	urejala	vse,	kar	zadeva	to	delo.
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Kot	predstojnik	novega	misijona	bi	bil	Knoblehar	
rad	spoznal	njegovo	ozemlje	in	prebivalstvo.	Rad	bi	
bil	vedel,	na	kakšen	način	in	kako	daleč	se	more	priti	
v	svobodne	dežele	črncev.	Želel	je	dognati,	kje	bi	se	
dale	ustanoviti	misijonske	postaje.	Kongregacija	mu	
je	bila	te	naloge	naložila.	Pa	tudi	kot	znanstvenik	se	
je	zanimal	za	neznane	kraje.	Sklenil	je	torej	potovati	
po	Belem	Nilu.

Vsak	 november,	 ko	 začne	 za	 pol	 leta	 pihati	 po	
Nilu	severnik,	je	kartumski	upravnik	poslal	več	la
dij	z	vojaštvom	proti	jugu,	da	egiptovskosu	dan	ske	
vojaške	in	trgovske	naselbine	oskrbi	z	vsem	potreb
nim.	S	temi	ladjami	so	se	peljali	tudi	trgovci,	ki	so	
pod	 upravnikovim	 pokroviteljstvom	 kupovali	 od	
zamorcev	slonove	okle.	Plačevali	so	jih	s	steklenimi	
biseri,	ki	so	bili	zamorcem	najbolj	priljubljen	okras.	
Ta	kupčija	pa	je	bila	zelo	tvegana.	Zamorci	mnogo
krat	niso	hoteli	prinesti	slonovine	naprodaj.	Tedaj	
so	si	nakupovalci	pomagali	na	krute	načine.	Napadli	
so	zamorske	vasi	in	prebivalstvo	prodali	v	sužnost.	
Zato	 so	 imeli	 črnci	 do	 teh	 nakupovalcev	 strah	 in	
silno	sovraštvo.

Knoblehar	 si	 je	 pod	 zelo	 trdimi	 pogoji	 izposo
dil	 od	 nekega	 mohamedanskega	 trgovca	 potrebni	
de	nar,	 vzel	 od	 kartumskega	 upravnika	 jadrnico	 z	
moštvom	v	najem	in	si	najel	Berberja	za	njenega	vo
dnika.	Ime	mu	je	bilo	Súlejman	Abu	Zaid.	Pri	gojencih	
je	pa	pustil	p.	Kajetana	Zaro	in	jezuitskega	brata.	Dne	
13.	novembra	ob	dveh	popoldne	se	je	odpeljal	s	p.	
Pedemontejem,	z	Vincom	in	z	nekaterimi	hišnimi	
uslužbenci	po	Belem	Nilu.	Turški	in	arabski	trgovci	so	
seveda	neradi	videli,	da	gredo	misijonarji	z	njimi,	ker	
bodo	marsikaj	nelepega	videli	in	zvedeli	o	njih.	Vsega	
skupaj	je	bilo	sedem	ladij.	Evropski	znanstveniki,	ki	
so	bili	v	služ	bi	Izmail	paše,	kakor	Werne,	D'Arnaud,	
Thi	baut	in	Sabatier,	so	raziskali	Beli	Nil	do	4.	stopinje.	
Njih	 zapisniki	 pa	 so	 bili	 nepopolni	 in	 v	 marsičem	
netočni.	Knoblehar	jih	je	na	tem	potovanju	popravil	
in	dopolnil;	tudi	je	prišel	po	reki	nekoliko	više.

Nemški	opis	 tega	potovanja	 je	 izšel	 leta	1850	v	
Ljubljani	pri	založništvu	KleinmayrBamberg.	Naslov	
se	glasi:	»Potovanje	po	Beli	reki.	Po	izvirnih	rokopisih	
provikarja	osrednje	Afrike	dr.	Ignacija	Knobleharja	
predelal	dr.	Vincencij	Fererij	Klun«.	Naslednje	leto	
1851	 je	 potopis	 izšel	 pri	 istem	 založništvu	 tudi	 v	
slovenščini.	Vzbudil	je	veliko	pozornosti;	v	Sloveniji	
in	po	svetu	so	ga	z	zanimanjem	čitali.

D.	Vincenij	Klun	se	je	rodil	leta	1823	v	Ljubljani.	
Služboval	 je	 kot	 profesor	 zemljepisa	 in	 zgodovine.	
Na	 Dunaju	 je	 postal	 dvorni	 svétnik	 v	 trgovskem	
ministrstvu.	Posegal	 je	tudi	v	politiko.	Preden	se	 je	
preselil	 v	 Švico,	 je	 5.	 maja	 1871	 zapisala	 Zgodnja	
Danica	 o	 njem:	 »Morda	 bo	 imel	 tam	 čas	 in	 priliko	
marsikaj	premišljevati	in	popravljati,	kar	za	Cerkev	
in	narodnost	ni	prav	delal«.	Umrl	je	leta	1875	v	Kar

lo	vih	Varih	na	Češkem,	pokopan	je	pa	na	Dunaju.	V	
oporoki	je	zapustil	veliko	vsoto	20.000	goldinarjev	za	
ubožne	ljubljanske	vdove	in	osem	dijaških	ustanov	
po	100	goldinarjev	na	leto.	–	V	letih	1849	do	1856	je	
urejal	Ljubljanski	list	in	bil	tajnik	raznih	društev,	tudi	
odbora	delničarjev	slovenskega	gledališča.	Knoble
har	mu	je	ob	obisku	Ljubljane	dal	na	uporabo	svoje	
zapiske	 o	 potovanju	 od	 Aleksandrije	 do	 Kartuma	
leta	1847/1848,	prepis	po	ro	čila,	ki	ga	je	iz	Kartuma	
poslal	po	Casolaniju	Kongregaciji	za	širjenje	vere,	in	
zapiske	tega	potovanja	po	Belem	Nilu.

Kako	je	torej	Knoblehar	prvič	potoval	v	zamorsko	
ozemlje?

Prvo	noč	je	močan	severnik	vzdigoval	na	Belem	
Nilu	precej	visoke	valove.	Ladje	so	se	zibale,	vendar	so	
še	dobro	spali.	Jutro	je	bilo	hladno:	morali	so	obleči	
plašče.	 Ladje	 so	 plule	 v	 vrsti	 druga	 za	 drugo.	 Kno
bleharjeva	ladja,	ki	je	nosila	avstrijski	grb	z	orlom,	
je	pa	kmalu	prehitela	druge,	ki	so	imele	na	jamboru	
turški	grb	s	polmesecem.	Zvečer	so	se	ustavili	ob	goz
du	mimoz.	V	tihi	noči	so	slišali	krike	štorkelj;	že	so	
prišle	zimoval	s	severnih	krajev,	saj	je	bilo	že	pozno	
v	jeseni.	Ladjarji	so	prepevali	svoje	zategle	pesmi,	ki	
jih	je	spremljajo	tuljenje	hijen	z	drugega,	zelo	odda
ljenega	brega.	Tisto	noč	so	prvič	zagledali	ozvezdje	
Južni	križ,	ki	se	vidi	samo	v	južnih	krajih.	Drugo	jutro	
ni	bil	severnik	več	tako	močan.	Desni	breg,	ki	je	višji	
kakor	levi,	je	bil	zelo	porasel	z	mimozami.	Ovijalke	
z	lepo	oblikovanimi	listi	so	se	vzpenjale	ob	njihovih	
deblih.	Na	nekaterih	mestih	je	bila	zemlja	obdelana.

Oblast	Egipta	se	je	takrat	nehavala	na	levem	bregu	
Belega	Nila	že	pri	13.	stopinji	in	20	minut	severne	
širine,	na	desnem	brebu	pa	pri	12.	stopinji	in	10	mi
nut.	Od	tam	naprej	stanujejo	na	levem	bregu	preko	
poldruge	stopinje	Arabci	iz	rodu	Bákara,	na	desnem	
pa	čez	več	ko	tri	stopinje	črnci	Dinka.	Otoke	v	Belem	
Nilu	imajo	v	lasti	črnci	Šíluki.	Bákara	in	Dinka	so	v	
tistem	ča	pasli	črede	v	notranjosti	dežele,	kjer	je	bilo	
po	deževni	dobi	dovolj	paše.	Obala	reke	je	bila	zapu
ščena;	do	28.	novembra	skoraj	niso	na	njej	videli	žive	
duše.	Pač	pa	so	jih	prišle	ogledovat	opice	s	sivorjavo	
dlako,	črnimi	obrazki	in	begajočimi,	zvedavimi	očmi.

15.	novembra	so	se	ladje	ob	dveh	popoldne	ustavi
le	v	Voad	(Dolina)	Šelajé.	Popravljali	so	vrvi,	jadra	in	
vesla	in	dokupovali	živila.	Eden	ladijskih	vojakov	je	
iz	same	objestnosti	zažgal	zamorsko	kočo,	v	kateri	je	
bil	samo	šestleten	deček.	Ves	se	je	opekel.	Knoblehar	
ga	je	skušal	rešiti,	vendar	je	–	kakor	so	nazaj	grede	
zvedeli	–	čez	nekaj	dni	v	veliki	bolečinah	umrl.	Kno
blehar	pripominja:	»Za	to	krutost	se	pa	niso	nič	bolj	
menili,	kakor	če	bi	bil	vojak	spekel	pišče.«

Na	 obeh	 bregovih,	 ki	 sta	 daleč	 vsaksebi,	 je	 bilo	
mnogo	živali	in	ptic.	Opice	so	se	igrale,	se	véšale	po	
vejah,	tekale	po	drevju	in	po	tleh.	Vodne	ptice	so	v	
dolgih	jatah	stale	ob	bregu	in	se	oglašale,	ko	so	se	
vozili	mimo.

Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR

PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU
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Veliki	petek	je	edini	dan	v	letu	ko	v	cerkvi	ni	maše.	
Oltar	je	brez	vsega	okrasja.	Tabernakelj	je	odprt	in	
prazen.	Mrtvaško	vzdušje	v	cerkvi	se	je	preneslo	tu
di	na	domove	in	vsakdanje	življenje.	Veliki	petek	je	
dan žalosti.	 V	 litijski	 okolici	 pravijo,	 da	 so	 zato	 še	
ptički	tiho.	Bolj	kot	prejšnje	dni	matere	zabičujejo	
otrokom,	naj	ne	razgrajajo:	»Na	veliki	petek	mora	biti	
mir	pri	hiši!«	Če	na	Cerkljanskem	otrok	vpije,	ga	mati	
brž	posvari,	naj	molči,	ker	je	“Buh	umróu”.	Povsod	
je	vladala	popolna	tišna.	Tudi	ženske,	ki	sicer	rade	
klepetajo,	so	bile	ta	dan	kar	molčeče.	Marsikje,	tako	
v	Prekmurju,	na	Koroškem	in	v	Slovenski	Istri	so	se	
ženske	 na	 veliki	 petek	 oblekle	 kakor	
za	 k	 pogrebu,	 kadar	 so	 šle	 v	 cerkev	 k	
božjemu	grobu	molit.	V	Kostelu	so	na
ročali	otrokom,	kadar	so	šli	božji	grob	
molit,	 naj	 s	 čevlji	 preveč	 ne	 razbijajo	
po	tleh,	da	z	žeblji	ne	bi	ranili	zemlje	v	
kateri	leži	Odrešenik.	Gorje	tudi,	da	bi	
kateri	otrok	zavriskal!	V	Šentjurju	pod	
Kumom	so	menili,	da	v	življenju	ne	bi	
mogel	 več	 zaukati,	 kdor	 bi	 se	 ta	 dan	
tako	spozabil.	Na	Dolenjskem	so	se	na	
današnji	dan	varovali	svojih	velikih	in	
malih	 napak,	 zakaj	 ne	 spodobi	 se,	 so	
bili	prepričani,	da	bi	kdo	na	veliki	petek	
klel	 ali	 se	 jezil	 (Mirna	 peč).	 Marsikje	
praznujejo	veliki	petek	sploh	kakor	dan	
vernih	duš.	V	Vipavski	dolini	postavijo	
k	vsem	križem	in	v	vsa	znamenja	v	vasi	
in	na	polju	svečke	ali	lučke	in	jih	pri
žgo,	da	je	na	večer	kar	vsa	dolina	v	luči.	
Tudi	ponekod	na	Dolenjskem	(Polica	
pri	Višnji	gori)	prižigajo	na	veliki	petek	svečke	po	
vseh	kapelicah.

V	prepričanju,	da	 je	sam	Bog	umrl	 in	da	na	da
našnji	dan	mrtev	leži	v	grobu,	sklepajo	ljudje	da	je	
hudoba	zdaj	prosta	in	da	lahko	počne,	kar	hoče….	
Tako	si	razlagamo	navado,	da	so	morale	biti	v	Podjuni	
na	Koroškem	na	veliki	petek	hiše	zaprte	in	da	ne	v	
hišo	ne	v	hlev	ne	sme	stopiti	noben	tujec,	ker	da	ne	
prinese	nič	dobrega.	Odtod	nemara	tudi	navada,	da	
v	Kostelu	matere	na	veliki	petek	že	zgodaj	vstanejo	
in	 začno	 buditi	 vso	 družino.	 Nato	 gredo	 v	 hlev	 in	
spravijo	pokonci	tudi	živino.	V	hlev	grede	izgovarja
jo	posebne	reke,	ki	naj	bi	zavarovali	domačijo	pred	
zlimi	duhovi	in	sovražno	živadjo.	Od	vsake	domačije	
je	včasih	odmevalo:	»Kapitan,	kapitan,	s	kurjekom	
zafrigljan!«	Klic	naj	bi	sicer	odganjal	kurje	tatove,	ti	
pa	so	v	ljudski	predstavi	nadomestili	nemara	kaka	
zlovešča	bitja.	Volkove	so	prav	tako	odganjali	in	kli
cali:	»Hulja,	hulja,	vučja	duša!«	Lisico	in	jastreba	naj	
bi	pregnalo	nabijanje	po	kosi	ali	srpu.	Takšni	klici	in	
tak	hrušč	so	odmevali	včasih	v	ranem	petkovem	jutru	
od		vseh	kostelskih	domačij.	Čim	dlje	jih	je	slišati,	tem	
dlje	od	hiše	bodo	ostali	kurji	tat,	lisjak	in	jastreb…

Tudi	sicer	je	veliki	petek	dan	starodavnih	doma
čih	 obredov.	 V	 Slovenskih	 goricah	 na	 veliki	 petek	
pa	še	na	veliko	soboto	in	veliko	nedeljo	zjutraj	prav	
zarana	vstanejo	in	gredo	na trato molit.	Kdor	tako	
ravná,	 ne	 dobi	 mrzlice.	 Na	 Koroškem,	 v	 Podjuni,	
naredijo	 na	 ta	 dan	 iz	 blagoslovljenih	 šib	 cvetnega	
prajtlja	nekaj	križcev,	ki	jih	naslednji	dan,	na	veliko	
soboto,	 raznesejo	 po	 polju	 in	 travnikih	 in	 zraven	
krope	z	blagoslovljeno	vodo.	Kravji	žegen	–	mači-
ce,–	 osmukane	 s	 posvečenih	 cvetnonedeljskih	 šib	
polagajo	živini	na	Dolenjskem,	in	sicer	zjutraj	pred	
soncem	ali	na	tešče.	To	delajo	zato,	da	bi	živini	ne	

mogla	 škoditi	 zverina	 na	 paši.	 V	 Ko
stelu	 vzame	 gospodar	 iz	 butarice,	 ki	
so	jo	že	prejšnji	večer	prinesli	v	hišo	in	
dali	na	mizo,	tri	leskove	šibe	in	z	njimi	
udari	vsako	živinče	v	hlevu.	To	naj	bi	bil	
opomin,	da	bo	živina	živela	med	seboj	
v	slogi.	Pravijo	tudi,	da	pomeni	šibanje	
Jezusovo	 bičanje.	 Obenem	 dá	 gospo
dar	 vsakemu	 govedu	 vejico	 bršljana.	
Iz	drugih	šib	butarice	napravijo	otroci	
križce	 in	 jih	 nabijejo	 na	 vsaka	 vrata.	
Poleg	zataknejo	bršljanovo	vejico.	Na	
nekaterih	vratih	je	že	vrsta	takih	križ
cev.	Oljko,	dren	in	mačice	pa	spravijo,	
ker	jih	utegnejo	rabiti	za	kajenje	proti	
otroški	bolezni	“naníku”	in	ob	hudi	uri.

O	 ostankih	 nekih	 navad	 v	 Kostelu	
je	poročal	Jože	Gregorič.	Na	novo	leto	
se	je	bilo	treba	nekoč	umiti	s	posebno	
vodo.	 Prinese	 jo	 mati	 gospodinja	 še	
danes	na	veliki	petek	naravnost	od	stu

denca;	najboljša	je,	pravijo	“drenska”	voda,	“ki	kvišku	
izvira”.	K	taki	vodi	so	šli	včasih	že	na	veliki	četrtek	
spat,	da	so	mogli	priti	z	njo	domov	še	pred	soncem.	
Posebno	moč	so	pripisovali	tisti	vodi,	čez	katero	so	
kdaj	nesli	mrliča.	V	tej	vodi	se	umivajo	vsi	domači	
po	vrsti,	ker	jih	baje	opere	vseh	dušnih	in	telesnih	
madežev…	 Na	 Kozjanskem	 (Buče)	 pravijo,	 da	 naj	
gre	tisti,	ki	ima	razpokane	roke,	na	veliki	petek	pred	
sončnim	vzhodom	k	mirno	tekoči	vodi	po	vodo	in	
naj	se	v	njej	umije,	pa	se	mu	bo	koža	pozdravila.	Na	
poti	k	vodi	in	nazaj	mora	molčati;	če	ga	kdo	ogovori,	
mu	ne	sme	odgovoriti.	Vodo	mora	prinesti	domov	še	
pred	sončnim	vzhodom,	med	umivanjem	pa	mora	
moliti	–	k	sv.	Tereziji…	Vera	v	moč	“novoletne”	vode	
se	skriva	tudi	v	kostelski	navadi,	ko	nanosijo	vodo	
še	pred	sončnim	vzhodom	velikega	petka	in	z	njo	
nato	očedijo	kislo	zelje;	takšno	zelje	se	baje	ne	spridi.

Po	prastari	veri	se	morajo	ženske	v	Kostelu	na	ve
liki	petek	zjutraj	še	pred	sončnim	vzhodom	skrbno	
počesati	 in	si	na	koncu	kit	odrezati	konček	las.	To	
opravilo	je	nekako	obredno	“novoletno”	opravilo	–	
za	vse	leto	naj	bi	se	iznebili	nadležnega	mrčesa,	uši,	
in	poskrbeli,	da	bi	lasje	bolj	rasli.	Nekdo	stopi	tudi	na	

Niko Kuret

VELIKI PETEK
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skem,	mora	kmet	koso	nabrusiti	pred	sončnim	vzho
dom,	da	ne	bo	živinske	kuge	k	hramu	in	da	coprnice	
ne	bodo	imele	moči.

Dolga	 vrsta	 vraž	 se	 drži	 starosvetnega	 velikega	
petka.	Pod	Kumom	so	menili,	da	bo	treščilo	v	člove

ka,	ki	se	rodi	na	veliki	petek.	Na	
Koroškem	so	verovali	ponekod,	
da	se	ti	izpolni	sleherna	stvar,	ki	
si	jo	poželiš	na	ta	dan	pred	sonč
nim	 vzhodom.	 Če	 gospodinja	 v	
Savinjski	 dolini	 na	 veliki	 petek	
pred	sončnim	vzhodom	pomete	
pajčevino	iz	vseh	kotov	hiše	proti	
vratom,	 pomete	 za	 leto	 dni	 vso	
golazen	iz	hiše.	Pri	Sv.	Tomažu	pri	
Ormožu	in	v	ljutomerski	okolici	
so	 tekali	 svoje	 dni	 na	 veliki	 pe
tek	pred	sončnim	vzhodom	bosi	
na	trato,	da	bi	jih	nič	ne	pičilo	v	
noge.	Na	Koroškem	je	šel	tisti,	ki	
ga	je	trla	kolika	(“trot”)	v	trebu
hu,	na	veliki	petek	pred	sončnim	
vzjhodom	na	polje,	potegnil	tam	
trikrat	 s	 kosom	 slanine	 okoli	
popka	 in	 sicer	 v	 obratni	 smeri	
kakor	kroži	sonce,	pa	zraven	go
voril:	»Ti	grdi	Trot,	na	veliki	petek	
pred	sončnim	vzhodom	že	špeh	

ješ!«	To	naj	bi	ga	za	leto	dni	obvarovalo	trota.
Lovci	imajo	na	veliki	petek	posebne	vraže.	V	Ša

leški	dolini	pravijo:	Kdor	pije	na	veliki	petek	pred	
sončnim	 vzhodom	 gorko	 zajčjo	 kri,	 bo	 naletel	 na	
divjačino,	kadar	bo	želel.	Na	Koroškem	pa	verujejo,	
da	bo	naletel	na	divjačino,	kadar	bo	hotel,	kdor	pojé	
na	veliki	petek	pred	sončnim	vzhodom	na	tešče	srce	
divjačine,	ki	je	bila	ustreljena	na	lanski	veliki	petek.	
Še	psa	težko	pripraviš,	da	bi	požrl	takšno	meso.	Če	
ga	pa	požre,	bo	iz	njega	najboljši	pes	na	svetu	in	bo	
lovcu	vsak	čas	prignal	divjačino	pred	puško.

“izbo”	in	zmaje	v	“sušilu”	posebej	vsak	kos	mesa,	a	se	
v	njem	ne	bi	zalegli	molji	ali	kak	drug	mrčes.

V	lendavski	okolici	v	Prekmurju	menijo	zrediti	de
bele	svinje,	če	jim	pokladajo	na	veliki	petek	koprive,	
ki	so	jih	nabrali	pred	sončnim	vzhodom.	Drugod	v	
Prekmurju	nažene	gospodinja	že	
pred	 sončnim	 vzhodom	 svinje	
na	 travo	 in	 jim	 nasuje	 v	 obroč	
konopljevega	semena,	da	bi	se	ji	
čez	 leto	 ne	 razkropile.	 Petelinu	
dado	v	lendavski	okolici	na	veli
ki	petek	rdečo	papriko	na	kruh,	
»da	 bo	 bolj	 hud«.	 Kokošim	 pa	
nasujejo	 na	 Pohorju	 (Lobnica)	
pičo	v	obroč,	da	se	čez	leto	ne	raz
gube.	Na	Koroškem	(Grebinj)	so	
kmetice	pred	sončnim	vzhodom	
polovile	vse	kokoši,	jim	pristrigle	
peruti,	potem	pa	jih	zaprle	v	klet,	
da	bi	jih	jastreb	ali	lisica	ne	videla.	
Pa	tudi	zelje	so	jim	dale,	da	bi	ga	
poleti	 ne	 kljuvale.	 Na	 Pohorju	
so	 nekoč	 na	 veliki	 petek	 pred	
sončnim	 vzhodom	 streljali,	 ker	
so	menili	s	tem	odgnati	čarovni
ce	in	obvarovati	perutnino	pred	
roparicami.

Na	veliki	petek	gre	belokranj
ski	gospodar	pred	sončnim	vzhodom	s	sekiro	v	roki	v	
sadovnjak.	Po	deblu	vsakega	nerodovitnega	drevesa	
trikrat	zamahne	z	ušesom	sekire	in	mu	ponekod	še	
zagrozi	z	besedami:	»Če	ne	boš	rodilo,	boš	posekano!«

Pri	Zilji	in	tudi	drugod	na	Korošekm	je	pri	starih	
ljudeh	še	ohranjena	vera,	da	na	veliki	petek,	ko	je	bil	
Kristus	položen	v	zemljo,	narava	oživi	in	da	bo	vse,	
kar	na	ta	dan	vseješ	ali	vsadiš,	prav	posebno	uspevalo.	
Vsadijo	ali	vsejejo	seveda	le	nekaj	malega,	da	bi	setve	
ali	nasadi	bolje	rodili.

Na	veliki	petek,	pravijo	v		v	Pavlovcih	na	Štajer

Druga	slovenska	pokrajina,	kjer	 je	 jurjevanje	še	
živo,	je	Rož	na	Koroškem.	Tam	“šentjurja	jagajo”	(v	
narečju:	“jahajo”).	Sicer	tudi	v	Rožu	šega	polagoma	
gine.	Danes	jo	srečujemo	še	na	ozemlju	med	Dravo	
in	 Ziljo,	 kjer	 ima	 nekakšno	 jedro	 okoli	 Baškega	
jezera.	Razprostira	se	pa	tudi	severno	od	Drave	na	
ozemlju	med	Vrbskim	in	Osojskim	jezerom,	v	tako	
imenovanih	Gurah	s	središčem	v	Strmcu,	kjer	je	farni	
patron	sv.	Jurij.

Veliki	 koroški	 rodoljub	 Matija	 Majar	 Ziljski	 	 je	
opisal	že	leta	1841	svojevrstno	jurjevanje.	Fantiči	in	
pastirji	se	sestanejo	o	mraku	na	občinskem	pašniku	

zunaj	vasi.	Eden	izmed	njih	je	ovit	v	slamo	in	pred
stavlja	Pomlad;	imenujejo	ga	Šentjurij.	Pozabiti	ne	
smemo,	da	na	Koroškem	o	Jurjevem	navadno	še	ni	
zelenja.	Zato	se	Šentjurij	–	podobno	kakor	štajerski	
“Rábolj”	 ovije	 v	 slamo!	 Drugi	 fantje	 imajo	 s	 seboj	
kravje	rogove	pa	kravje,	ovčje	in	kozje	zvonce.	Ka
dar	 je	čas	za	to,	začno	vsi	skupaj	tuliti	v	rogove	in	
zvončkljati	 in	 se	 spuste	 v	 dir	 proti	 vasi.	 Pred	 prvo	
hišo	se	ustavijo	in	nato	v	en	glas	povedo	ali	zapojo	
svojo	kolednico:

Sveti Šent-Juri
potrka na duri,

Niko Kuret

KOROŠKO JURJEVANJE
23. mali traven

Pomladanski ljudski obredi v Beli Krajini, kakor jih je opisal Niko Kuret, so bili objavljeni 
že v prejšnjih letnikih. Nadaljujemo z opisom obredja v drugih slovenskih pokrajinah.
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ma jeno hlačo zeleno,
jeno rudečo.
Je še le prišel v deželo,
je ga že vse veselo:
tičice v grmovji,
kukovca v bukovji.
Rumene rožice lepo cvetó,
se svetga Šent-Jurja veseló.
Gospodinja	 se	 oddolži	 šentjurjevcem	 s	 kakim	

jajcem,	z	betvo	masla	ali	zaseke	pa	z	zagozdo	pšenič
nega	kruha,	včasih	celo	s	klobaso.	Šentjurjevci	se	za	
dar	zahvalijo:

Bog obvari vam živino:
vaše krave, vaše vole,
vaše konje, vaše svinje,
vaše kure, vaše teleta.
Pa vaše lepe dekleta.
Miše in grile pa zlodej vzemi!
Potelj	 teko	 trobentaje	 in	 žvenkljaje	 k	 naslednji	

hiši	in	tako	naprej,	da	obhodijo	vso	vas.	Nikjer	jih	ne	
odslovijo	praznih	rok,	ker	se	je	bati,	da	bi	sicer	prišla	
nesreča	nad	hišo,	posebno	nad	živino.	Če	jim	pa	kje	
res	ničesar	ne	dado,	zagrozijo:

Naj pokrepa vam živina,
vaše krave, vaši voli,
vaši konji, vaše svinje,
vaše kure, vaše teleta!
Miši in grili naj vse snedó!
Ogenj naj vam vse požge,
voda zalije,
grom in toča pobije!
Naslednji	dan	se	zbero	šetnjurjevci	v	kaki	hiši,	kjer	

imajo	mladino	radi,	si	iz	nabranih	darov	pripravijo	
gostijo	in	se	pozabavajo.

Po	Majarju	so	tako	jurjevali	v	Rožeku,	na	Pečnici,	
v	Ločah,	na	Brnici,	v	Podlipi,	v	Šentilju	in	v	Lipi.

Do	nedavnega	pa	nihče	ni	natančneje	opisal	jur
jevanja	v	Ledenicah,	ki	se	kot	obredje	bistveno	loči	
od	 rožeškega,	 čeprav	 je	 kolednica	 obema	 bolj	 ali	
manj	skupna.	To	je	storil	pred	nekaj	leti	Fr.	Koschier.

Že	 tedne	 prej	 se	 fantičišolarji	 pripravljajo	 na	
Jurjevo.	Nekateri	se	vadijo	piskati	na	kravje	ali	kozje	
rogove,	 drugi	 si	 omislijo	 manjše	 ali	 večje	 živinske	
zvonce.	 Vsi	 skupaj	 pa	 navlečejo	 na	 bližnji	 grič	 za	
vasjo	velik	kup	drv	za	kres.	Izkopljejo	tudi	grob	za	
ŠentJurija.

Kmalu	 po	 sončnem	 zahodu	 zzakurijo	 kres.	 V	
slamo	 oviti	 ŠentJurij	 leže	 v	 “grob”.	 Pokrijejo	 ga	 z	
zelenim	 smrečjem.	 Vsi	 drugi	 fantiči	 pokleknejo	 in	
molijo	očenaš	in	zdravamarijo,	eden	naprej,	drugi	za	
njim.	Tudi	ŠentJurij	na	glas	odgovarja.	Ko	odmolijo	
častbodi,	planejo	vsi	skupaj	po	griču	navzdol	proti	
vasi.	 Zdaj	 vstane	 ŠentJurij	 iz	 “groba”	 in	 zapiska	 v	
svoj	 rog.	 Tovariši	 mu	 od	 spodaj	 odgovore	 s	 piska
njem	in	zvončkljanjem.	ŠentJurij	steče	do	njih	 in	
skupaj	odidejo	po	vasi.	Tu	in	tam	poteka	obredje	tudi	
drugače.	Ko	okoli	Marije	na	Zilji	(Loče)	kres	zagori,	
zazvončkljajo	 šentjurjevci	 na	 vso	 moč	 s	 kravjimi	
zvonci,	nato	pa	okoli	ognja	zaplešejo.	Po	končanem	
plesu	vsi	pokleknejo	in	zmolijo	rožni	venec	ali	vsaj	
angelovo	češčenje.	Tisti,	ki	moli	naprej,	pazi,	da	se	

med	molitvijo	nobeden	ne	muza	ali	ne	reži,	ker	ga	
sicer	z	leskovko	oplazi	po	hrbtu.	V	Šentjurjev	kres	
mečejo	lesene	križce	zoper	zle	duhove.	V	Maloščah	
so	v	prejšnjih	časih	na	kresišču	zakopali	v	zemljo	tri	
srebrne	novce,	danes	zakopljejo	tri	navadne	kovance.	
Po	molitvi	pride	na	vrsto	zanimiva	obredna	igra,	ki	
jo	bomo	srečali	pozneje	pri	ivanjskem	kresu.	Fantiči	
namreč	pripravijo	“šibe”	–	pedenj	široke,	okrogle	ali	
štirioglate	bukove	ploščice.	Ploščico	nataknejo	na	
palico,	jo	vtaknejo	v	ogenj,	da	se	vname,	potem	jo	
pa		prožijo	s	palice,	da	v	visokem	loku	kakor	raketa	
odleti	pod	hrib.	Ko	zmečejo	vse	šibe,	kar	so	si	jih	bili	
pripravili,	 se	 zavijejo	 v	 rjuhe	 in	 zdrve	 med	 silnim	
truščem	pod	hrib	v	vas.

Že	prej	so	si	razdelili	vloge.	Poleg	ŠentJurija	sta	
dva	nosača	–	eden	nosi	 jerbas	za	 jajca,	drugi	velik	
lonec	 za	 mast.	 Vsi	 ostali	 morajo	 na	 moč	 tuliti	 in	
zvončkljati.

Pred	prvo	hišo	v	vasi	se	ustavijo.	ŠentJurij	najprej	
z	rogom	trikrat	prekriža	hišne	duri.	Drugod	(Marija	
na	Zilji)	udari	najpogumnejši	šentjurjevec	s	palico	
po	vratih.	Nato	pa	spregovori	navadno	ŠentJurij:

Sveti Šent-Jurij
potrka na duri.
Ma eno hlačenco rumeno,
eno pa zeleno,
punče brez podplat,
vsak dan gnoj ošlat(a),
čikel brez kragniča,
vsako jutro ana bovha ntré čiča.
Glava kar ana skala,
ušeta kar an konji,
oči kar ane peči,
nos kar ana kost,
uste kar ane vrate,
b jedle dobre prate,
roke kar ane grable,
so po celem svetu okrog kradle,
koleno kar an poleno,
noge kar ane vile,
so ves svet obhodile.

Bog obvari vaša gospodarja!
Bog obvari vašo gospodinjo!

Rožek



2010 – AM – APRIL   90

na	 duri,	 nadaljuje	 s	 prav	 tako	 znanimi	 željami	 za	
blagoslov	 živini	 in	 domačim,	 a	 preseneča	 nato	 z	
mrliško	pesmijo,	ki	je	sama	na	sebi	znana	sicer	po	
vsem	Slovenskem,	a	je	v	tej	zvezi	nenavadna.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
III. poglavje

politična podoba

BOG IN CESAR

Bog obvari vaša Hanzeja,
Bog obvari vašo Mojcijo!
Bog obvari vaše krave, vaše vole, vaše konje,
vaše teleta, vaše svinje, vaše ovce,
pa vaše kure,
da bi prav veliko v vašo cajno nanesle!”
Miše pa podgane pa naj pokrepajo!
Pa dajte, kar je vaša vola…

Nekateri	narečni	izrazi	so	na	prvi	hip	manj	razum
ljivi:	punče	–	čevlje,	čikel	–	srajca,	kragnič	–	ovratnik,	
kar	–	kakor,	ušeta		–	ušesa,	vaša	–	vašega,	ntré	–	notri.

Zdaj	 se	 odpro	 duri	 in	 gospodar	 ali	 gospodinja	
pozdravita	in	obdarita	šentjurjevce:	v	cajno	pridejo	
jajca	ali	mast,	tu	in	tam	tudi	kak	denar.

Šentjurjevci	 spotoma	 nikoli	 ne	 hodijo	 počasi,	
ampak	–	po	starem	pravilu	–	zmerom	tečejo.

Pri	stiskaških	hišah	ne	dobe	ničesar.	Takrat	Šent
Jurij	“cebne”	(brcne)	v	duri	in	izgovori	prekletstvo:

Miši pa podgane naj živijo,
ljudje naj poginijo!
Prav	nenavadne,	iz	raznih	sestavin	zložene	so	ko

lednice,	kakršna	je	znana,	na	primer,	iz	Lipe.	Začne	
se	z	že	znano	pesmijo	o	svetem	Šentjuriju,	ki	potrka	

U peklu je vroče,
v vicah temno,
v nebese jes pojdam,
ki tore lepó.

Malih otročičev
poslušejta glas:
Oh Jezus, Marija,
ostanta pri nas!

Jožaf, Marija
na troni sedi,
vsimiljana Jezusa
na krili drži.

Oče no mati
so učili nas lepo:
Prezveste sestre in brati,
le služite Bogu!

Baško jezero

Tej	pesmi	je	sledil	nato	tudi	že	znani	poziv	k	da
rom.

Ob	 nekdanjem	 predkrščanskem	 novem	 letu	 se	
je	zmerom	obhajal	tudi	spomin	mrtvih.	Tudi	Jurje
vo	 je	 ostanek	 poganskega	 novega	 leta	 ob	 začetku	
pomladi.

Jurjevska	kolednica	iz	Kostanj	je	spet	nekaj	pov
sem	drugačnega.	Nič	ni	v	njej	ljudskega.	Duhovsko
poučno	 bukovništvo	 govori	 iz	 nje.	 Zato	 jo	 samo	
omenjam.

Dan	po	Jurjeve	si	tudi	koroški	šentjurjevci	pripra
vijo	gostijo,	“šentjurjevec”.	Preden	gredo	v	hišo,	jo	
trikrat	obkrožijo.	S	sabo	prineso	regrat	(“vrtance”)	
in	nabrane	darove.	Iz	jajc	in	zaseke	jim	gospodinja	
pripravi	cvrtje.

Ta ura, ki pride
morebiti nojcó,
nobeni prijatou
na pojda z menó.

Le bratri in sestre
ostanejo tu,
ta mrtve pokóplamo
v črno zamló.

Duša pa pojda,
kam zaslužila bo:
v pekel al vice,
v nebese svetlé.

Pred	očmi	imamo	znani	prizor,	ko	so	Jezusa	nje
govi	sovražniki	vprašali,	če	smejo	plačevati	davek,	
ki	 so	 ga	 zahtevale	 rimske	 oblasti,	 pa	 je	 odgovoril	
s	 tistim	 kmečkim	 posmehom,	 kot	 je	 bila	 njegova	
navada:	»Dajte	cesarju,	kar	je	cesarjevega,	in	Bogu,	
kar	 je	 Božjega«	 (Mr	 12,1317).	 Nobenega	 dvoma	
ni,	da	mora	ta	zapoved	urejati	človekovo	ravnanje	
v	nadnaravnem	redu,	druga	stvar	pa	je,	kako	jo	iz

polnjevati	v	vsakdanjem	življenju.	In	še	toliko	bolj	
v	 Palestini	 pred	 dvajsetimi	 stoletji,	 kot	 pa	 v	 naših	
modernih	državah.	Zakaj	Judu	v	Kristusovem	času	
je	bilo	v	mnogih	primerih	prav	sitno	ugotoviti,	kje	
se	začne	cesarjevo	področje	in	kje	Božje.

Kadar	 poskušamo	 opisati	 življenje	 v	 Palestini	
pred	dvatisoč	leti,	ne	smemo	nikdar	izgubiti	izpred	
oči	 glavnega	 dejstva,	 da	 gre	 za	 okupirano	 deželo.	
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Zapadna	Evropa	ve	iz	izkušnje,	kaj	pomeni	
beseda	 “okupacija”,	 kakšno	 prisilo	 in	
tiranijo	prinaša	tak	režim.	Rimljani	
so	“držali”	deželo	bodisi	sami,	bo
disi	preko	posrednikov	s	pravico	
močnejšega.	Toda	istočasno	so	na	
svoj	 običajni	 način	 pustili	 delo
vati	upravo,	katere	so	bila	vajena	
ljudstva,	ki	so	jih	podjarmili.	V	Pa
lestini	so	bile	to	upravne	stopnje	
judovske	skupnosti,	ki	so	se	uvelja
vile	po	povratku	iz	izgnanstva.	Tako	
je	prihajalo	do	oblasti	in	nadoblasti,	
kar	je	že	lahko	povzročali	težave.

V	resnici	so	bile	težave	v	“Judeji”	
veliko	večje,	kot	so	bile	na	primer	v	
Galiji	ali	Grčiji,	to	pa	zaradi	poseb
nega	pojmovanja	Judov	o	politiki	
in	njihovih	pravicah.	Tako	za	Rim
ljana	 kot	 za	 Grka	 iz	 helenističnih	
im	perijev	je	bila	država	življenjsko	
načelo	 suverenosti.	 MestoDržava	
ali	 imperij	 si	 je	 lastil	 pravico,	 da	
je	nalagal	življenju	svojih	podlož
nikov	 pravila,	 ki	 so	 se	 skladala	 z	
njihovimi	najvišjimi	koristmi.	Vera	
in	narodnost	sta	bili	priznani	samo,	
v	kolikor	sta	služili	državi.	Vera	in	
bogoslužje	 v	 taki	 obliki,	 kot	 ju	 je	
predpisala	 država,	 sta	 bili	 civilna	
obveznost.	 Skratka,	 cesar	 je	 nad
zoroval	Boga.	Pri	Judih	pa	je	bilo	ravno	nasprotno:	
Bog	je	pogoltnil	cesarja.	Država	ni	obstajala	sama	od	
sebe.	Vse	tisto,	kar	je	bilo	drugje	bistveno	za	državo,	

je	bilo	v	Izraelu	podrejeno	veri,	zakaj	vera	
je	 bila	 edina,	 ki	 je	 dala	 izvoljenemu	

ljudstvu	 preživeti	 tudi	 takrat,	 ko	 ni	
imelo	niti	ozemlja	niti	države.	Kot	je	
za	nemški	narod	rekel	v	19.	stolet
ju	Fichte,	so	tudi	značilne	poteze	
usode	Izraela:	»Obstoj	brez	države,	
mimo	države,	duhovni	razvoj.«	Za	
Juda	prav	tako,	kot	bo	to	pozneje	
za	muslimana,	ni	razlike	med	civil

nimi	zakoni	 in	verskimi	predpisi,	
saj	ti	določajo	civilne,	in	prav	tako	

ni	 razlike	 med	 politično	 oblastjo	 in	
versko	avtoriteto.	Čeprav	sta	bili	njuni	

“filozofiji”	 točno	 nasprotni,	 sta	 se	
oba	 sistema	 prekrivala,	 oziroma	
bolje,	prepletala.

Odtod	 izredna	 zapletenost	 po
litike	in	uprave:	tega	se	zavemo,	če	
sledimo	razvoju	Jezusovega	proce
sa,	kjer	se	menja	vmešavanje	rimske	
oblasti	 z	 oblastjo	 nekega	 malega	
rimskega	vazala,	galilejskega	tetrar
ha,	kjer	so	soočajo	različni	pravni	
sistemi.	 To	 ni	 samo	 zapletenost	
politične	 slike,	 ampak	 tudi	 poli
tičnega	delovanja	udeležencev,	vse	
verske	pogojenosti	s	posledicami	v	
političnem	redu	in	obratno.	Odtod	
množica	 tokov,	 stremljenj,	 strank	
in	sekt,	ki	gredo	od	herodovskega	

svetovljanstva	 do	 nasilnega	 mesijanizma	 zelotov.	
Tudi	naš	polpretekli	čas	ni	pokazal	bolj	zamotane	
slike.

t

zgoraj: rimski novec
spodaj: tempeljski novec

V	zelo	znanem	odlomku	piše	Jožef	Flavij	takole:	
»Nekatera	 ljudstva	so	prepustila	najvišjo	politično	
oblast	monarhijam(1),	druga	oligarhijam(2),	spet	dru
ga	ljudstvu(3).	Našega	zakonodajalca	pa	ni	zapeljala	
nobena	teh	vladnih	oblik.	Svoji	ustavi	je	dal	obliko,	ki	
bi	jo	lahko	označili	z	izrazom	teokracija(4),	če	smemo	
tvegati	ustvariti	novo	besedo.	Vso	neodvisnost	in	vso	
oblast	je	dal	v	roke	Bogu.«

Trditev	 je	 umestna.	 Ko	 je	 katastrofa	 izgnanstva	
onemogočila	 monarhijo,	 je	 oblast	 prešla	 na	 tiste,	
ki	so	zastopali	Jahveja	na	zemlji	in	so	kot	posledico	
utelešali	Izraelovo	voljo	za	življenje.	Skupnost,	ki	se	
je	znova	postavila	na	noge	po	vrnitvi	v	obljubljeno	
deželo,	se	je	strnila	okrog	Božjih	mož	in	njim	prepu
stila	skrb,	naj	jo	vodi	in	se	zanje	pogaja	z	naslednjimi	
gospodarji.	Teokratski	režim	je	bil	normalna	posle

dica	tega	zgodovinskega	položaja,	ko	je	vera,	duša	
Božjega	ljudstva	vse	prekrila	in	vsrkala.	Za	vernega	
Juda	je	ukazoval	edini	Jahve	ob	posredništvu	svojih	
zastopnikov	na	zemlji:	to	sta	bila	v	bistvu	sanhedrín	
in	veliki duhovnik.

Izraz	sanhedrin	–	v	grščini	“synédrion”	–	ki	na
tančno	prevaja	besedo	“konzistorij”	(pri	Rimljanih	
cesarski	svet,	v	Cerkvi	vrhovni	svet	v	škofiji	ali	po
svetovanje	 kardinalov	 pod	 predsedstvom	 papeža,	
op. ur.)	je	označeval	zbor,	senat,	“bulé”,	kakor	so	ga	
imenovali	v	Atenah,	ali,	če	hočemo,	stalno	komisijo,	
ki	je	zasedala	v	Jeruzalemu.	Samo	po	sebi	je	umevno,	
da	ji	je	judovska	tradicija	poiskala	izvor	pri	Mojzesu.	
Takole	se	bere	v	3.	Mojzesovi	knjigi:	»Tedaj	je	Gospod	
rekel	 Mojzesu:	 ‘Zberi	 mi	 sedemdeset	 mož	 izmed	
Iz	raelovih	 starešin,	 za	 katere	 veš,	 da	 so	 starešine	
ljudstva	 in	njegovi	predstojniki!	Tam	naj	se	posta
vijo	poleg	tebe,…	da	bodo	s	teboj	vred	nosili	breme	
ljudstva…«	(11,1617).	V	resnici	pa	niti	pod	kralji,	niti	
za	časa	Ezra	ni	bilo	nobene	skupščine,	ki	bi	se	mogla	
primerjati	sanhedrinu	zadnjih	stoletij.	Prvo	sled	je	
najti	v	času	Antioha	III.	Velike	(223187	pr.	Kr.);	Jo
žef	Flavij	govori	o	nekem	senatu,	ki	naj	bi	bil	takrat	
ustanovljen.	Toda	šele	pod	velikim	voditeljem	Maka

TEOKRACIJA

(1)	iz	grščine:	mónos	=	eden,	arhéin	=	vladati;	mo-
narhija	=	vlada	enega	človeka.

(2)	 iz	 grščine:	 óligos	 =	 neznaten,	 majhen,	 malo
številen;	oligarhija	=	vlada	majhne	skupine	ljudi.

(3)	iz	grščine:	démos	=	ljudstvo,	kratéin	=	imeti	moč,	
vladati;	demokracija	=	vlada	ljudstva.

(4)	iz	grščine:	theós	=	Bog;	teokracija	=	vlada	Boga,	
bogovladje.
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bejcev	Janezom	Hir
kanom	(134104	pr.	
Kr.)	se	pojavi	ta	skup
ščina	 kot	 nekakšen	
zastop	nik	 odlič
nih	 družin	 (prim.	
1	 Mkb	 12,6;	 2	 Mkb	
1,10;	4,44;	11,27).	Po	
njem,	 za	 časa	 vla	de	
njegove	 sna	he	 Ale
ksandre	 Sa	lome	 so	
se	 ji	 pridružili	 člani	
duhovniških	vrst.	Ko	
so	se	Rimljani	pola
stili	 Palestine,	 niso	
ukinili	te	skupščine,	
ampak	so	ji	priznali	
celo	uraden	položaj.	

V	nekem	judovskem	apokrifu	iz	tega	časa,	Salomono-
vih psalmih,	je	prvič	najti	besedo	“synédrion”,	sanhe
drin.	Poprej	je	označevala	bolj	neko	sodišče,	kot	pa	
vladno	posvetovalnico.	Število	članov,	ki	so	postali	
s	kooptacijo	(stari	člani	izberejo	novega	člana,	op. 
ur.)	 je	bilo	po	tradiciji	70,	dodatno	še	predsednik,	
kakor	je	bilo	70	starešin	okrog	Mojzesa.	V	približno	
enakem	številu	so	ga	sestavljali	“veliki	duhovniki”,	
to	je	veliki	duhovniki,	ki	so	končali	službo,	in	pred
stavniki	24	duhovniških	vrst;	pismouki	in	izvedenci	
v	Postavi;	ter	ljudski	starešine	in	znani	laiki,	izbrani	
izmed	 poglavarjev	 družin,	 katerih	 hčere	 so	 imele	
pravico	poročati	 se	z	duhovniki.	V	sanhedrinu	sta	
bi	li	zastopani	dve	glavni	stranki,	saduceji	in	farizeji;	
zadnji	so	imeli	večji	vpliv.	Predsedstvo	je	oblikoval	
duumvirat	 (vlada	 dveh	 mož,	 op. ur.):	 Nassi	 je	 bil	
predsednik	po	naslovu,	toda	Abet Bethdin	ob	njem	je	
bil	več	kot	samo	podpredsednik,	saj	je	predsedoval	

skupščini,	kadar	je	ta	zasedala	kot	sodišče.	Kdo	je	bil	
“nassi”,	torej	dejanski	predsednik?	Je	bil	to	izvoljen	
rabin,	ali	je	ta	čast	bila	del	velikega	duhovništva?	O	
tem	se	je	veliko	razpravljalo.	Zdi	se,	da	Jožef	Flavij	
in	Nova	zaveza	dopuščata,	da	je	bil	veliki	duhovnik	
samodejno	tudi	“nassi”,	in	zdi	se,	da	je	tako	bilo	tudi	

v	Jezusovem	času.	Kaže	pa,	da	talmudska	literatura	
zagovarja	drugo	mnenje.

V	evangeliju,	predvsem	v	Jezusovem	sodnem	pro
cesu,	 se	 sanhedrin	 kaže	 zgolj	 kot	 sodišče,	 najvišje	
sodišče,	 kar	 je	 tudi	 bilo,	 kot	 bomo	 videli.	 Pa	 ni	 bil	
samo	to.	Imel	je	tudi	vlogo	duhovniške	akademije,	ki	
je	bila	posebej	obvezana	študirati	verska	vprašanja,	
pa	tudi	vlogo	političnega	sveta.	Bilo	je	celo	vprašanje,	
če	ni	bil	kot	nekateri	današnji	državni	sveti	razdeljen	
v	sekcije,	od	katerih	je	vsaka	imela	svojo	določeno	
nalogo,	za	važnejše	odločitve	pa	so	bile	predvidene	
plenarne	seje.	Nobenega	dvoma	ni,	da	je	imel	politič
no	vlogo:	izglasoval	je	zakone,	imel	je	svojo	lastno	
policijo,	svoje	lastne	služabnike,	»ki	so	tepli	tiste,	ki	
so	se	grdo	obnašali«,	vmešaval	se	je	tudi	v	odnose	z	
rimskimi	okupatorji.	Nadzoroval	je	vse,	kar	je	bilo	
verskega;	ker	pa	je	bilo	v	judovski	skupnosti	versko	
vse,	lahko	rečemo,	da	je	nadzoroval	vse.	To	pa	seveda	
ni	bilo	vsem	po	volji.	Herod	Veliki	je	bil	v	mladosti	

klican	pred	sanhedrin	zaradi	zlorabe	svoje	moči,	ko	
pa	je	postal	popoln	gospodar,	se	je	kruto	maščeval	
in	je	zdesetkal	vzvišeni	zbor…

Naj	 je	 bil	 veliki	 duhovnik	 po	 službi	 predsednik	
sanhedrina	 ali	 ne,	 vsekakor	 je	 predstavljal	 drugo	
avtoriteto	kot	veliki	zbor.	Najprej	je	seveda	imel	svoj	
posvečeni	značaj:	šef	duhovniške	kaste,	posvečen	z	
maziljenjem	s	svetim	oljem	kot	nekoč	kralji,	podvr
žen	zelo	strogim	predpisom,	ki	so	zagotavljali	nje
govo	obredno	čistost	in	“svetost”,	oblečen	in	pokrit	
tako,	da	ga	je	bilo	spoznati	na	prvi	pogled,	je	bil	v	re
snici	posebno	bitje,	Jahvejeva	priča,	duhovni	voditelj	
izvoljenega	ljudstva.	Toda	politične	okoliščine	so	še	
utrdile	to	prvenstvo.	Stopetdeset	let	pred	krščansko	
dobo	 sta	 si	 Jonatan	 in	 Simon	 Makabejec,	 junaka	
osvo	bodilne	vojske,	sledila	kot	velika	duhovnik	in	
za	njima	je	naslov	ostal	deden	v	njuni	družini.	Janez	
Hirkan,	predvsem	pa	Aleksander	Janej	–	prvi,	ki	se	
je	spet	polastil	naslova	“kralj”	–	sta	združila	versko	
avtoriteto	in	politično	oblast.	Po	krvavih	prepirih,	
ki	so	sledili	Janejevi	smrti	leta	76,	je	služba	ostala	v	
tej	družini	Hazmonejcev,	toda	vedno	bolj	omejena	
na	svojo	versko	vlogo	je	 izgubljala	moč.	Ko	je	 leta	
37	pr.	Kr.	umrl	zadnji	veliki	duhovnik	iz	potomstva	
Makabejcev,	ki	ga	je	dal	obglaviti	Herod,	je	bil	naslov	
za	to	odlično	družino	izgubljen.	Toda	iz	tega	dolgega	
združenja	 obeh	 oblasti	 je	 nekaj	 ostalo	 v	 spominu:	
čeprav	je	bi	veliki	duhovnik	uradno	pristojen	samo	
za	duhovniške	naloge,	je	obdržal	neko	avtoriteto,	ki	
ni	bila	samo	duhovna.	V	nekem	pomenu	je	mogoče	
govoriti	od	neodvisnem	velikem	duhovništvu.

Veliki duhovnik

Kristus pred velikim duhovnikom

Rimski prokurator
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL PREPUSTITVE

Njegov	položaj	je	bil	torej	edinstven.	V	resnici	je	
bilo	njegovo	imenovanje	odvisno	od	odločitev	poli
tičnih	gospodarjev	dežele.	V	tej	izbiri	so	igrale	svojo	
vlogo	spletke,	grožnje,	pogosto	tudi	denar.	Najbolj	
spreten	 jo	 je	 pograbil.	 Če	 ni	 bil	 več	 po	 volji,	 so	 ga	
odstavili	kljub	njegovemu	svetemu	in	neuničljivemu	
položaju.	V	Jezusovem	času	so	veliko	duhovništvo	
zasedali	člani	neke	duhovniške	družine,	katere	glav
na	prednost	je	bila	skrajna	spretnost	v	političnem	
plazenju:	naslov	ji	je	uspeli	obdržati	petdeset	let!	Ana,	
ki	ga	je	za	to	službo	postavil	sirijski	legat	Kvirin	leta	7	
po	Kr.,	jo	je	obdržal	do	leta	14,	ko	je	zavladal	Tiberij.	
Leto	dni	po	svoji	odstavitvi	je	imel	še	toliko	vpliva,	
da	je	dal	imenovati	svojega	sina	Eleazarja	in	potem	
svojega	 zeta,	 nepomembnega	 Kajfa,	 ki	 je	 potolkel	
rekord,	saj	je	obdržal	to	službo	osemnajst	let,	do	leta	
36,	ko	ga	je	sirijski	legat	Vitelij	odstavil.	To	pa	se	je	
zgodilo	zato,	da	sta	ga	po	vrsti	nadomestila	njegova	
svaka,	Anova	sinova,	najprej	Jonatan,	nato	Ana,	ki	je	

imel	grški	nadimek	Teofil.
Kakor	je	bilo	veliko	duhovništvo	oslabljeno	in	na	

nek	način	razvrednoteno,	je	še	vedno	uživalo	upo
števanja	vreden	ugled.	Preprosto	ljudstvo	je	gledalo	
v	velikem	duhovniku	živo	utelešenje	Postave.	Obda
jalo	ga	je	bogoslužno	spoštovanje.	Očarani	so	bili,	ko	
so	ga	videli	stanovati	v	eni	najlepših	jeruzalemskih	
palač	in	se	obdajati	s	skoraj	kraljevskim	“dvorom”.	
Poziv	tega	duhovnega	voditelja	 je	 lahko	brez	prav	
hitro	sprožil	sitnosti,	ali	pa	jih	pomiril.	Zato	je	bilo	
političnim	gospodarjem	dežele	do	tega,	da	so	bili	v	
dobrih	odnosih	s	to	visoko	osebnostjo:	iz	evangelija	
je	videti,	kako	je	upravitelj	Poncij	Pilat	ravnal	z	njim	
vidno	obzirno.	Med	okupatorji	in	tem	človekom,	ki	
uradno	ni	imel	političnih	pravic,	pa	zato	ni	bil	nič	
manj	močan,	je	vladala	pretkana	igra.	In	dokler	je	to	
igro	vodil	izjemno	spretni	duh	nekega	Ana,	je	lahko	
imela	upoštevanja	vredno	važnost	v	političnem	ži
vljenju	Izraela.

Prepustiti	se	nam	sprva	zveni	zelo	pasivno	in	obu
pano.	Komur	ne	uspe,	da	bi	svoje	življenje	dejavno	
oblikoval,	se	pač	prepusti	usodi.	Obupa	nad	seboj.	A	
angel	prepustitve	nas	prav	gotovo	ne	bi	rad	privedel	
v	takšno	držo.	Želi	nekaj	drugega.	Prepustiti se	je	naj
prej	povezano	s	pomenom	spustiti se v kaj.	Kdor	
se	prepusti	življenju,	se	spusti	v	življenje	in	njegov	
tok.	Ne	drži	se	ob	stranil.	Ne	stiska	se	krčevito	vase,	
marveč	se	prepusti	reki	življenja.	Tako	lahko	v	njem	
nekaj	zacveti	in	oživi.

Prepustiti	se	ima	nasproten	pomen	od	trdno	se	
dr	žati,	oklepati	se.	Mnogi	se	oklepajo	svojega	ugleda,	
drugi	 se	 držijo	 svojih	 navad	 ali	 pa	 se	 oprijemljejo	
svoje	posesti,	svojega	slovesa,	svojega	uspeha.	Angel	
prepustitve	 bi	 te	 rad	 uvedel	 v	 umetnost,	 da	 bi	 se	
znal	 sprostiti,	 da	 bi	 se	 prepustil	 življenju	 in	 konč
no	Bogu.	Prepustim	se	lahko	le,	če	zaupam	v	to,	da	
ne	 bom	 padel	 v	 roke	 slučajnosti	 življenja,	 marveč	
angelu,	ki	mi	želi	dobro.	Kdor	se	prepusti	svojemu	
angelu,	se	osvobodi	nepotrebnih	skrbi,	s	katerimi	si	
dandanes	mnogi	razbijajo	glavo.	Osvobodi	se	ukvar
janja	s	samim	seboj	in	s	svojim	zdravjem,	s	tem,	da	
bi	ga	drugi	priznali,	s	svojim	uspehom.	V	takšni	drži	
prepustitve	ne	tiči	 le	zaupanje,	marveč	tudi	velika	
notranja	svoboda.	Če	ni	treba,	da	bi	vse	naredil	sam,	
če	se	preprosto	prepustim	Bogu	v	zaupanju,	da	bo	
On	poskrbel	zame,	se	povsem	osvobodim	zaprtosti	
v	svoj	Jaz	in	samoljubne	usmerjenosti	vase.

Angel	prepustitve	te	hoče	uvesti	tudi	v	zaupanje,	
da	se	prepustiš	kakšnemu	človeku.	Številna	prijatelj
stva	in	zakoni	se	danes	razbijejo,	ker	se	vsak	trdno	
oklepa	le	samega	sebe,	ker	se	boji	prepustiti	druge
mu..	Tako	se	vede	iz	strahu,	da	bi	izgubil	svojo	svobo
do,	da	bi	drugi	lahko	počel	z	njim,	kar	se	mu	zljubi,	

da	 bi	 bil	 izročen	 na	 milost	 in	
nemilost	samovolji	drugega	in	
navsezadnje	 njegovi	 hudobiji.	
Vendar	 brez	 te	 prepustitve	 ne	
more	 uspeti	 noben	 človeški	
od	nos.	 Kajti	 tedaj	 bi	 vsak	 v	
stra	hu	samo	pazil	na	to,	da	bi	
nadzoroval	sebe	in	svoja	čustva,	
svoje	besede	in	dejanja,	da	se	le	
ne	 bi	 predal	 v	 roke	 drugemu.	
A	 v	 tem	 primeru	 med	 njima	
ne	 more	 rasti	 zaupanje,	 tedaj	
drugi	sploh	ne	more	pokazati,	
da	bo	z	menoj	ravnal	dobro,	da	
ne	 bo	 zlorabil	 mojega	 zaupa
nja.	 Prepustiti	 se	 ne	 pomeni,	
da	 se	 odpovem	 samemu	 sebi.	
Prepustim	se	lahko	le,	če	sem	v	
stiku	s	seboj,	če	vem,	kdo	sem.	
Hkrati	pa	v	tej	prepustitvi	vselej	
tiči	tudi	tveganje.	Skočim	iz	za
varovanosti,	ki	mi	jo	daje	oklepanje	samega	sebe,	in	
se	prepustim	roki	drugega.	To	bo	uspelo	le,	če	vem,	
da	drugi	ni	nekakšen	hudič,	marveč	angel,	ki	me	bo	s	
svojimi	rokami	prestregel	in	nosil,	ker	mi	želi	dobro.

Poznam	 mnogo	 ljudi,	 ki	 mislijo,	 da	 morajo	 vse	
narediti	 sami.	 Morali	 naj	 bi	 trdo	 delati	 na	 sebi,	 da	
bodo	napredovali	in	uresničili	svoje	ideale.	Prizade
vajo	si,	da	bi	delali	dobro.	A	nekoč	prispejo	do	točke,	
ko	začutijo,	da	vendarle	ne	morejo	doseči	vsega,	kar	
hočejo.	Delajo	lahko	še	tako	trdne	sklepe,	pa	jih	ne	
bodo	 nikoli	 vseh	 uresničili.	 Tedaj	 moram	 razširiti	
roke	in	se	prepustiti	angelu,	ki	mi	ga	je	poslal	Bog,	
da	mi	bo	življenje	uspelo.	To	potem	ni	drža	obupa,	
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Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL

BOGOČASTJE

ampak	svobode.	Čutim,	da	mi	ni	treba	doseči	vsega,	
kar	bi	rad,	da	je	to	zgolj	izraz	moje	ambicioznosti,	še	
zdaleč	pa	ne	Božja	volja.	Če	v	meditaciji	z	razprtimi	
praznimi	 dlanmi	 sedem	 pred	 Boga,	 tedaj	 začutim	
svobodo,	 ki	 izhaja	 iz	 takšne	 prepustitve.	 Spustim	

se,	da	padem	v	Boga,	saj	vem,	da	me	bo	On	držal,	da	
smem	v	Njegovih	dobrotljivih	rokah	biti	preprosto	
tak,	kakršen	sem.	To	pa	je	pravzaprav	jedro	krščanske	
vere:	doživetje	svobode,	za	katero	nas	je	osvobodil	
Kristus	(prim.	Gal	5,1)

Zavzetost	za	edinost	s	Kristusom	je	zgled,	ki	nam	
ga	 daje	 tudi	 sveti	 Pavel.	 Tako	 nadaljujemo	 njemu	
posvečene	kateheze,	pri	katerih	bi	danes	rad	sprego
voril	o	zelo	pomembnem	vidiku	njegovega	mišljenja.	
To	 je	 vidik	 kulta	 ali	 bogočastja,	 ki	 naj	 ga	 kristjani	
skrbno	gojimo.	V	preteklosti	so	radi	govorili	o	apo
stolovi	 protibogoslužni	 težnji,	 o	 “poduhovljenju”	
kultne	misli.	Danes	bolje	razumemo,	da	Pavel	v	Kri
stusovem	križu	vidi	zgodovinski	obrat,	ki	temeljito	
spreminja	in	prenavlja	bogočastje.	To	novo	pojmo
vanje	bogočastja	se	kaže	predvsem	v	treh	besedilih	
Pisma	Rimljanom

Potem	ko	je	Pavel	govoril	o	»odrešenju,	ki	ga	 je	
uresničil	Jezus	Kristus«,	nadaljuje	v	Rim	3,25	s	trditvi
jo,	ki	je	za	nas	nekoliko	skrivnostna.	
Takole	pravi:	»Bog	je	določil	Kristusa,	
da	bi	bil	s	svojo	krvjo	orodje	sprave,	
sprave	po	veri«.	S	tem	za	nas	nekoliko	
nenavadnim	izrekom	–	»orodje	spra
ve«	 –	 Pavel	 kaže	 na	 tako	 imenovani	
“spravni	pokrov”	starega	templja,	se	
pravi	na	pokrov	skrinje	zaveze,	ki	 je	
bil	mišljen	kot	stična	točka	med	Bo
gom	in	človekom,	točka	skrivnostne	
navzočnosti	 Boga	 v	 svetu	 ljudi.	 Ta	
“spravni	 pokrov”	 so	 na	 veliki	 sprav
ni	dan	–	“yom	kippur”	–	pokropili	s	
krvjo	darovanih	živali.	Ta	kri	 je	sim
bolično	prinesla	grehe	preteklega	leta	
pred	Boga.	Tako	so	bili	grehi	vrženi	v	
brezno	božje	dobrote,	kjer	jih	je	božja	
moč	 tako	 rekoč	 vsrkala,	 premagala,	
odpustila.	Življenje	se	je	začelo	znova.	

Sveti	 Pavel	 nakazuje	 ta	 obred	 in	
pravi:	 ta	 obred	 je	 izražal	 željo,	 da	 bi	
bilo	 mogoče	 zares	 vreči	 vso	 našo	 krivdo	 v	 brezno	
božjega	usmiljenja	in	jo	tako	odstraniti.	Toda	samo	
z	živalsko	krvjo	tega	ni	mogoče	doseči.	Potreben	je	
bil	 bolj	 stvaren	 stik	 med	 človeško	 krivdo	 in	 božjo	
ljubeznijo.	 To	 se	 je	 zgodilo	 na	 Kristusovem	 križu.	
Kristus,	pravi	Božji	Sin,	ki	je	postal	pravi	človek,	je	
sprejel	vase	vso	našo	človeško	krivdo.	On	sam	je	kraj	
stika	med	človeško	bednostjo	in	božjim	usmiljenjem.	
V	njegovem	srcu	se	raztaplja	žalostna	gmota	zla,	ki	
ga	počenja	človeštvo,	in	se	obnavlja	življenje.	

Ko	 Pavel	 razodeva	 to	 spremembo,	 nam	 pravi:	 s	
Kristusovim	križem	–	najvišjim	dejanjem	božje	lju
bezni,	ki	je	postala	človeška	ljubezen	–	se	je	končalo	

staro	bogočastje	z	daritvami	živali	v	jeruzalemskem	
templju.	 To	 simbolično	 bogoslužje,	 bogočastje	
hrepenenja,	je	zdaj	nadomestilo	pravo	bogočastje:	
namreč	božja	ljubezen,	ki	se	je	učlovečila	v	Kristusu	
in	 je	v	smrti	na	križu	dosegla	svojo	dopolnitev.	To	
torej	ni	poduhovljenje	pravega	bogočastja,	marveč	
nasprotno:	pravo	bogočastje,	resnična	božječlove
ška	ljubezen,	ki	nadomešča	simbolično	in	prehodno	
bogočastje.	Kristusov	križ,	njegova	ljubezen	v	mesu	
in	 krvi,	 je	 pravo	 bogočastje,	 ki	 ustreza	 resničnosti	
Boga	in	človeka.	Za	Pavla	je	bil	čas	templja	in	njego
vega	bogoslužja	končan	že	pred	zunanjim	poruše
njem	templja:	Pavel	je	tukaj	v	popolnem	sozvočju	z	
Jezusovimi	besedami,	s	katerimi	je	napovedal	konec	

templja	in	naznanil	drugačen	tempelj,	
»ki	 ni	 narejen	 s	 človeškimi	 rokami«	
–	 tempelj	 njegovega	 vstalega	 telesa	
(prim.	Mr	14,58;	Jn	2,19ss).	

Drugo	besedilo,	o	katerem	bi	danes	
rad	govoril,	je	v	prvi	vrstici	12.	poglav
ja	pisma	Rimljanom.	Slišali	smo	ga	in	
ga	 še	 enkrat	 ponavljam:	 »Rotim	 vas	
torej,	 bratje,	 pri	 božjem	 usmiljenju,	
dajte	svoja	telesa	v	živo,	sveto,	Bogu	
všečno	 daritev;	 to	 je	 vaše	 smiselno	
bo	go	služje.«	 V	 tem	 besedilu	 prihaja	
do	 navideznega	 protislovja:	 daritev	
navad	no	 terja	 smrt	 žrtve,	 Pavel	 pa	
go		vo	ri	o	tem	glede	na	kristjanovo	ži
vlj	enje.	Izraz	»dajte	svoja	telesa	v	dari
tev«	dobiva	zaradi	naslednjega	pojma	
daritve	 kultni	 odtenek	 »žrtvovati,	
da		ro	vati	 se«.	 Spodbuda	 »dajte	 svoja	
te	lesa«	se	na	naša	na	celotno	osebo.	V	
Rim	6,13	nas	Pavel	dejansko	vabi,	naj	

»izročimo	sami	sebe«.	Sicer	pa	se	izrecno	sklicevanje	
na	telesno	razsežnost	kristjana	ujema	s	povabilom:	
»Poveličujte	Boga	v	svojem	telesu«	(1	Kor	6,20);	gre	
torej	za	to,	da	častimo	Boga	v	najbolj	stvarnem	vsak
danjem	bivanju,	ki	ga	sestavlja	zaznavanje,	vidnost	
medsebojnih	odnosov.

Ta	način	življenja	Pavel	označuje	kot	»živo,	sveto,	
Bogu	 všečno	 daritev«.	 Prav	 tukaj	 srečamo	 besedo	
“daritev”.	V	vsakdanji	rabi	 je	ta	beseda	del	nekega	
svetega	 besedila	 in	 služi	 za	 označevanje	 zaklanja	
neke	živeli,	od	katere	bo	del	sežgan	v	čast	bogov,	del	
pa	bodo	pojedli	darovalci	pri	pojedini.	Pavel	pa	ga	
naobrača	na	kristjanovo	življenje.	Tako	daritev	ozna



2010 – AM – APRIL  95

t

čuje	s	tremi	pridevniki.	Prvi	–	“živa”	–	izraža	življenj
skost.	Drugi	–	“sveta”	–	spominja	na	Pavlovo	misel	o	
svetosti,	ki	ni	vezana	na	prostor	ali	predmete,	ampak	
na	samo	kristjanovo	osebo.	Tretji	–	“Bogu	všečna”	–	
morda	spominja	na	pogosten	svetopisemski	izraz	o	
daritvi	“v	prijeten	vonj”	(prim.	3	Mz	1,13.17).

Takoj	nato	Pavel	opredeli	ta	novi	način	življenje:	
to	je	»vaše	smiselno	bogoslužje«.	Komentatorji	be
sedila	 dobro	 vedo,	 da	 grškega	 izraza	 (ten	 logikén	
latreían)	ni	lahko	prevesti.	Vsekakor	ne	gre	za	kako	
manj	resnično	ali	celo	samo	metaforično	obliko	bo
goslužja,	ampak	za	kult,	v	katerem	človek	v	svoji	ce
loti	kot	z	razumom	obdarjeno	bitje	postane	molitev,	
poveličevanje	živega	Boga.	(Za	razliko	od	latinskega	
in	še	marsikaterega	drugega	prevoda,	je	slovensko	
“smiselno	bogoslužje”	zelo	točno	izrazilo	v	grščini	
zapisano	Pavlovo	misel;	op. ur.).

Ta	Pavlov	izraz	je	sad	dolgega	razvoja	verske	iz
kušnje	v	stoletjih	pred	Kristusom.	V	tej	 izkušnji	se	
teološki	razvoj	v	Stari	zavezi	srečuje	z	grškimi	misel
nimi	tokovi.	Rad	bi	pokazal	vsaj	kakšen	primer	tega	
razvoja.	 Preroki	 in	 mnogi	 psalmi	 hudo	 kritizirajo	
krvave	daritve	v	templju.	Tako	pravi	na	primer	50	
(49)	psalm,	v	katerem	govori	Bog:	»Ko	bi	bil	lačen,	bi	
ne	pravil	tebi,	zakaj	moj	je	svet	in	kar	ga	napolnjuje.
Mar	 naj	 jem	 meso	 volov,	 pijem	 kri	 kozlov?	 Daruj	
Bogu	hvalno	daritev…«	(vv.	1214).	V	 istem	smislu	
pravi	naslednji,	51.	(50.)	psalm:	»Zakaj	nad	klavno	
daritvijo	nimaš	veselja,	če	bi	ti	namenil	žgalno	da
ritev,	bi	je	ne	maral.	Moja	daritev	Bogu	je	potrt	duh,	
potrtega	 in	 pobitega	 srca,	 o	 Bog,	 ne	 preziraš«	 (vv.	
119).	V	Danielovi	knjigi,	v	času,	ko	je	helenistični	
režim	 ponovno	 razdejal	 tempelj	 (2.	 stoletje	 pred	
Kr.),	najdemo	ponovno	odlomek,	ki	gre	v	isto	smer.	
Sredi	ognja	–	to	je	preganjanja,	trpljenja	–	Azarija	
moli	takole:	»Zdaj	nimamo	ne	kneza,	ne	voditelja,	
ne	 preroka,	 ne	 žrtve,	 ne	 daritve,	 ne	 darovanja,	 ne	
kadila,	 ne	 kraja,	 kjer	 bi	 ti	 darovali	 prve	 sadove	 in	
našli	usmiljenje.	Lahko	smo	sprejeti	s	strtim	srcem	
in	ponižanim	duhom,	kot	daritve	ovnov	in	bikov…	
Takšna	naj	bo	danes	naša	daritev	pred	teboj	in	naj	
ti	bo	všeč…«	V	razrušenju	bogoslužnega	svetišča,	v	

tem	položaju	brez	vsakega	znaka	Božje	navzočnosti,	
vernik	daruje	kot	resnično	daritev	strto	srce	–	svoje	
hrepenenje	po	Bogu.

Vidimo	važen	in	lep	razvoj,	toda	tudi	neko	nevar
nost.	Obstoja	namreč	poduhovljanje,	moralizacija	
kulta:	bogoslužje	postane	samo	stvar	srca,	duha.	Ni	
pa	telesa,	ni	skupnosti.	Tako	razumemo,	da	tako	51.	
psalm	 kot	 tudi	 Danielova	 knjiga	 klub	 kritiziranju	
bogoslužja,	 želita	 povratek	 v	 čas	 daritev.	 Toda	 gre	
za	 obnovljen	 čas,	 za	 obnovljeno	 daritev,	 za	 neko	
sintezo,	ki	je	takrat	še	ni	bilo	mogoče	predvideti,	na	
katero	ni	bilo	mogoče	niti	pomisliti.

Vrnimo	se	k	svetemu	Pavlu.	On	je	dedič	tega	raz
voja,	tega	hrepenenja	po	resničnem	kultu,	v	katerem	
bo	 človek	 sam	 postal	 slava	 Boga,	 živo	 češčenje	 z	
vsem	svojim	bitjem.	V	tem	smislu	pravi	Rimljanom:	
»Dajte	svoja	telesa	v	živo	daritev.. .:	to	je	vaše	smiselno	
bogoslužje«	(Rim	12,1).	Pavel	tako	ponavlja	to,	kar	
je	nakazal	že	v	3.	poglavju:	čas	daritev	živali,	nado
mestnih	daritev,	je	končan.	Prišel	je	čas	resničnega	
bogočastja.	Tu	pa	je	tudi	nevarnost	nesporazuma:	to	
novo	bogočastje	bi	mogli	zlahka	razlagati	v	morali
stičnem	smislu:	ko	darujemo	svoje	življenje,	mi	sami	
opravljamo	 pravo	 bogoslužje.	 Tako	 bi	 moralizem	
nadomestil	kult	z	živalmi:	človek	bi	vse	napravil	sam	
iz	sebe	s	svojim	moralnim	naporom.	Tega	sveti	Pavel	
prav	gotovo	ni	nameraval	reči.	Ostaja	pa	vprašanje:	
kako	naj	torej	razlagamo	to	“duhovno	bogoslužje«“.	
Pavel	vedno	predpostavlja,	da	smo	postali	»eno	v	Kri
stusu	Jezusu«	(Gal	3,28),	da	smo	umrli	v	krstu	(prim.	
Rim	6)	in	zdaj	živimo	s	Kristusom,	po	Kristusu,	v	Kri
stusu.	V	tej	edinosti	–	in	samo	tako	–	moremo	postati	
v	njem	in	z	njim	»živa	daritev«	in	opravljati	»pravo	
bogoslužje«.	Darovane	živali	naj	bi	nadomeščale	člo
veka,	človekovo	darovanje	samega	sebe,	tega	pa	niso	
zmogle.	Jezus	Kristus	v	svoji	podaritvi	Očetu	in	nam	
ni	nadomestilo,	marveč	v	sebi	resnično	nosi	člove
ško	bitje,	našo	krivdo	in	naše	hrepenenje.	Resnično	
nas	 ponavzočuje,	 nas	 sprejema	 vase.	 V	 občestvu	 s	
Kristusom,	ki	se	uresničuje	v	veri	in	v	zakramentih,	
postajamo	kljub	vsem	svojim	nezadostnostim	živa	
daritev:	uresničuje	se	»pravo	bogoslužje«.

Prispeli	 smo	 do	 velikonočne	 nedelje.	 Obstajajo	
ljudje,	ki	so	pripravljeni	–	na	primer	teroristi	samo
morilci	–	umreti	za	napačno	ali	celo	zločinsko	stvar,	
v	dobri	veri,	delajo	prav,	vendar	živijo	v	zmoti.	Tudi	
Kristusova	smrt	sama	po	sebi	ne	dokazuje	resničnosti	
njegove	stvari,	ampak	zgolj	dejstvo,	da	je	sam	verjel	
v	njeno	resničnost.

Kristusova	smrt	je	najvišji	dokaz	njegove	ljubezni,	
ne	 pa	 resnice.	 O	 tej	 ustrezno	 pričuje	 šele	 njegovo	

vsta	je	nje.	 »Vera	 kristjanov,«	 pravi	 sv.	 Avguštin,	 »je	
Kristusovo	vstajenje.	Nič	posebnega	ni,	če	verujemo	
v	njegovo	smrt	–	vanjo	verjamejo	tudi	pogani,	vanjo	
verjamejo	vsi.	Resnično	velika	stvar	pa	je	verjeti,	da	
je	vstal	od	mrtvih.«

Da	bi	lahko	poiskali	odgovor	na	naše	vprašanje,	
smo	 prisiljeni	 vero	 za	 trenutek	 dati	 na	 stran	 in	 se	
oprijeti	zgodovine.	Radi	bi	torej	odgovorili	na	vpraša
nje:	»Ali	lahko	rečemo,	da	je	Kristusovo	vstajenje	zgo

P. Raniero Cantalamessa

ALI JE VSTAJENJE
ZGODOVINSKI DOGODEK?

»Nič posebnega ni, če verujemo v njegovo smrt – vanjo verjamejo vsi
Resnično velika stvar pa je verjeti, da je vstal od mrtvih.«
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dovinski	dogodek,	da	se	je	torej	‘resnično	zgodilo’«?
Ko	 govori	 o	 vstajenju,	 ima	 zgodovinar	 na	 voljo	

dve	dejstvi,	ki	 ju	 lahko	upošteva:	 to	 je	nenadna	in	
nerazložljiva	vera	učencev,	ki	je	bila	tako	trdna,	da	je	
prestala	celo	mučeništvo;	in	drugič,	razlaga	te	vere,	
ki	so	nam	jo	zapustili	Kristusovi	učenci.	V	ključnem	
trenutku,	ko	so	Jezusa	prijeli	in	mu	sodili,	učenci	niso	
gojili	nikakršnega	upanja	na	vstajenje.	Razbežali	so	
se	in	Jezusovo	zgodbo	vzeli	kot	končano.

Vmes	se	je	moralo	torej	zgoditi	nekaj,	kar	je	pov
zročilo	 ne	 samo	 korenito	 spremembo	 njihovega	
razpoloženja,	ampak	jih	je	tudi	pognalo	v	čisto	novo	
dejavnost	in	v	ustanovitev	Cerkve.	Ta	“nekaj”	je	zgo
dovinsko	jedro	vere	v	vstajenje.

Najstarejše	pričevanje	o	vstajenju	nam	je	zapustil	
sv.	 Pavel	 in	 pravi	 takole:	 »Izročil	
sem	 vam	 predvsem	 to,	 kar	 sem	
sam	prejel:	Kristus	je	umrl	za	naše	
grehe,	kakor	je	v	Pismih.	Pokopan	
je	 bil	 in	 tretji	 dan	 je	 bil	 obujen,	
kakor	 je	 v	 Pismih.	 Prikazal	 se	 je	
Kefu,	nato	dvanajsterim.	Potem	se	
je	 prikazal	 več	 kot	 petsto	 bratom	
hkrati.	 Od	 teh	 je	 še	 zdaj	 večina	
živih,	nekateri	pa	so	zaspali.	Nato	
se	je	prikazal	Jakobu,	potem	vsem	
apostolom.	 Nazadnje	 za	 vsemi	 pa	
se	 je	 kot	 negodniku	 prikazal	 tudi	
meni.«	(1	Kor	15,3–8).	To	besedilo	
je	bilo	zapisano	okrog	leta	56	ali	57	
po	 Kr.,	 vendar	 pa	 njegov	 osrednji	
del	izvira	iz	starejšega	verovanja,	o	
katerem	Pavel	pravi,	da	ga	je	prejel	
od	drugih.	Če	domnevamo,	da	se	je	
Pavel	 teh	 stavkov	 naučil	 takoj	 po	
svojem	spreobrnjenju,	potem	lahko	sklepamo,	da	so	
nastali	nekje	l.	35,	torej	pet	ali	šest	let	po	Kristusovi	
smrti.	Imamo	torej	pričevanje	z	redko	zgodovinsko	
vrednostjo.

Pripovedovanja	 evangelistov	 so	 bila	 napisana	
nekaj	desetletij	pozneje	in	kažejo	poznejšo	stopnjo	
razmišljanja	 Cerkve.	 Vendar	 pa	 jedro	 pričevanja	
ostaja	nespremenjeno:	Gospod	je	vstal	in	se	je	živ	pri
kazal.	Temu	so	dodali	nov	element	–	morda	iz	vneme	
za	obrambo	vere	in	zato	malo	manjše	zgodovinske	
vrednosti	–,	trditev	o	obstoju	praznega	groba.	Vendar	
pa	so	tudi	v	evangelijih	prikazovanja	vstalega	Jezusa	
odločilnega	pomena.

Prikazovanja	pričajo	tudi	o	novi	razsežnosti	Vsta
lega,	o	njegovem	načinu	bivanja,	ki	je	»po	Duhu«,	ki	
je	nov	in	drugačen	od	prejšnjega	načina	»po	mesu«.	

Ne	more	ga,	denimo,	prepoznati	vsak,	kdor	ga	vidi,	
ampak	samo	tisti,	katerim	se	sam	da	prepoznati.	Nje
gova	telesnost	je	drugačna	od	prejšnje.	Ne	omejujejo	
ga	več	fizikalni	zakoni,	lahko	vstopa	in	izstopa	skozi	
zaprta	vrata	ali	se	pojavi	in	izgine.

Drugačna	 razlaga	 Jezusovih	 prikazovanj,	 ki	 jo	
je	predlagal	Rudolf	Bultmann	in	jo	nekateri	še	zdaj	
zagovarjajo,	je,	da	je	šlo	za	psihogena	videnja,	torej	
za	subjektivne	pojave	in	vrsto	halucinacij.	Vendar	bi	
to,	če	bi	bilo	res,	predstavljalo	nič	manjši	čudež	od	
tistega,	ki	se	mu	želimo	izogniti.	Predpostavljali	bi,	
da	je	imelo	več	oseb	na	različnih	krajih	in	v	različnih	
položajih	isti	privid	oziroma	halucinacijo.

Učencev	 se	 ni	 dalo	 kar	 tako	 pretentati,	 bili	 so	
konkretni	ljudje,	ribiči,	vse	kaj	drugega	kot	nagnje

ni	k	videnjem.	Niso	verjeli	na	prvo	
besedo,	 Jezus	 je	 moral	 dejansko	
premagati	njihov	odpor:	»O	počas
ni	v	srcu	za	verovanje!«	Prav	ta	ko	
gotovo	niso	želeli	s	tem	varati	dru
gih.	 Prej	 so	 se	 sami	 počutili	 pre
varane,	čutili	so,	da	jih	je	prevaral	
Jezus.	Če	on	ni	vstal,	kakšen	smisel	
je	imelo	vztrajati	v	preganjanju	vse	
do	smrti?	Kakšno	materialno	korist	
so	imeli	od	tega?

Če	zanikamo	zgodovinski	značaj	
vstajenja,	torej	njegov	objektivni	in	
ne	samo	subjektivni	značaj,	potem	
postane	rojstvo	Cerkve	in	krščan
ske	 vere	 še	 bolj	 nerazložljivo	 dej
stvo	od	vstajenja	samega.	Nekdo	je	
upravičeno	zapisal:	»Predpostavlja
ti,	 da	 mogočna	 stavba	 zgodovine	
krščanstva	kot	ogromna	piramida	

stoji	v	ravnotežju	na	enem	samem	nepomembnem	
dejstvu,	 je	 gotovo	 bolj	 neverjetno	 kot	 priznati,	 da	
ta	dogodek	–	se	pravi	podatek	o	njem	skupaj	s	težo	
pomena,	ki	ga	nosi	–	dejansko	zavzema	v	zgodovini	
takšno	mesto,	kot	mu	ga	pripisuje	Nova	zaveza.«

Kakšen	je	torej	rezultat	zgodovinskega	raziskova
nja	vstajenja?	Lahko	bi	ga	povzeli	z	besedami	učen
cev,	ki	sta	šla	v	Emavs:	na	velikonočno	jutro	 je	šlo	
nekaj	učencev	k	Jezusovemu	grobu	in	so	našli	stvari	
tako,	kot	so	jih	opisale	žene,	ki	so	bile	tam	že	pred	
njimi,	vendar	»njega	niso	videli«.	Tudi	zgodovina	se	
odpravlja	k	Jezusovemu	grobu	in	mora	ugotoviti,	da	
so	stvari	takšne,	kakor	so	jih	opisale	priče.	Vendar	
njega,	Vstalega,	ne	vidi.	Ni	dovolj	ugotoviti	zgodo
vinska	dejstva,	potrebno	je	videti	Vstalega	in	tega	ne	
more	dati	zgdovina,	ampak	samo	vera.

Splošen:	Da	bi	se	vsakemu	izzivu	fundamentalizma	in	ekstremizma	uprla	neprestana	strpnost	in	dialog	
med	vsemi	vernimi.

Misijonski:	Da	bi	zaradi	evangelija	preganjani	kristjani	ob	podpori	Svetega	Duha	vztrajali	v	zvestem	
pričevanju	o	Božji	ljubezni	do	vsega	človeštva.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
ZA APRIL
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Tisto	popoldne	je	bilo	kakor	da	bi	bil	zrak	pretkan	
z	vročim,	leno	tekočim	svincem.	Brez	dvoma!	Ham
sin	se	v	svojem	puščavskem	pesku	pripravlja	na	svoj	
prvi	napad.	Skrivnostno	sikanje	in	puhanje	v	višini	
ga	naznanja.	Na	tleh	je	še	vse	mirno,	preveč	mirno.	
Kakor	da	sedanjost	strahoma	pričakuje	naslednji	tre
nutek.	Mučna	tišina.	Niti	en	list	ne	zatrepeta	na	veji.	
Nikomur	ne	pride	na	misel,	da	bi	nevarni	vzhod	nik	
mogel	prihrumeti	že	zdaj,	v	tako	zgodnjem	letnem	
času.

Kljub	opoldanski	uri	silijo	ljudje	v	mesto	in	pol
nijo	že	tako	pretesne	jeruzalemske	ulice.

Zadnji	romarji,	ki	so	hiteli	v	Sveto	mesto,	so	pri	
vratih	srečali	grozo	vzbujajoč	sprevod.

Z	Antonijeve	trdnjave	so	zadonele	trobente.	Za
slišala	so	se	ostra	povelja.	Vojaški	korak	Sebastijcev	
je	 trdo	 zabobnel	 po	 kamnitih	 ploščah.	 Spredaj	 je	
hodil	glasnik	in	kriče	naznanjal	začetek	usmrtitve.

Žareči	od	želje,	da	bodo	spet	videli	krvav	prizor,	
so	romarji	z	obeh	strani	ulic	zijali	v	sprevod,	ki	se	je	
od	rimske	trdnjave	pomikal	proti	mestnemu	obzidju.

»Tukaj	morajo	iti	mimo!«	so	si	kričali.	»Baraba	in	
ostali	razbojniki.«

»Kakšen	Baraba	le!«	se	je	zakrohotal	lončar,	ki	je	
bil	prej	pri	sojenju	v	pretoriju.	»Baraba	je	na	svobodi!	
Križali	bodo	Jezusa	iz	Nazareta!«

»Odrešenika?«	je	predirljivo	zakričala	neka	žena.
»Da,	lažnega	Odrešenika,	sleparja,	ki	nas	je	s	svoji

mi	goljufijami	vse	vlekel	za	nos.	Toda	sedaj	je	opravil.	
Prokurator	ga	je	obsodil	na	križ.«

»Tako	je	dobil,	kar	je	zaslužil!«	je	zaškrtal	drugi.
Ulice	so	bile	ozke.	Ljudje	so	se	stiskali	h	hišnim	

zidovom.	Na	vseh	vratih	se	je	kar	trlo	zijal.	Drug	čez	
drugega	so	stegovali	vratove.	Ob	ozkih	linah,	ki	naj	
bi	služile	za	okna,	je	bila	glava	pri	glavi.	Na	pol	do
rasla	otročad	je	splezala	na	oboke,	ki	so	preko	ulice	
povezovali	nasproti	si	stoječe	hiše.	Visela	je	tam	po
dobna	živim	grozdom.	Neštete	gole	umazane	noge	
so	bingljale	na	cesto.

S	svojega	konja	je	centurij	Kornelij	mrko	pogledal	

okrog.	Vse	kaj	drugega	bi	si	želel,	kot	pa	v	tej	pasji	
vročini	izvršiti	smrtno	obsodbo.

Sebastijci	iz	tako	imenovane	italske	kohorte,	ki	
je	bila	nastanjena	v	Cezareji,	so,	ne	ozirajoč	se	ne	na	
levo	ne	na	desno	korakali	mimo.	Mladenič	surovega	
obraza	je	na	drogu	nosil	napis.

»Kaj	piše?«	je	vprašal	dolgonogi	svečar.
»‘Jezus Nazarečan, kralj judovski!’ß	 piše	 v	 treh	

jezikih:	hebrejsko,	grško	in	latinsko.«
»Judovski	kralj?«	so	ogorčeno	vzkliknili	radoved

neži.
»Od	kdaj	pa	je	ta	bednik	naš	kralj?«
»Zaradi	 tega	 je	 nastal	 hud	 prepir	 med	 velikim	

duhovnikom	 in	 prokuratorjem,«	 je	 nekdo	 zaupno	
poročal.	 »Sam	 sem	 bil	 zraven.	 Debeli	 Kajfa	 je	 bil	
ves	zelen	od	jeze,	ko	je	govoril	Pilatu:	‘Nikar ne piši: 
judovski kralj, ampak da je on rekel: judovski kralj 
sem.’	Toda	Pilat	se	je	zviška	ozrl	nanj	in	odgovoril:	
‘Kar sem napisal, sem napisal.’«

Vendar	 se	 za	 njegovo	 pripovedovanje	 ni	 skoraj	
nihče	več	menil.	Oči	vseh	so	bile	uprte	v	moža,	ki	se	je	
mukoma	krivil	pod	bremenom	križevega	tramu	ter	se	
opotekal	mimo.	Oblečen	je	bil	spet	v	svojo	obleko,	le	
okrog	pasu	je	bil	
navezan	 na	 de
belo	vrv.	Eden	od	
štirih	vojakov,	 ki	
so	hodili	ob	njem,	
je	 držal	 zanjo	 in	
ga	 kakor	 žival	
vlekel	 za	 se	boj.	
Še	vedno	je	nosil	
trnjevo	krono.	Na	
od	 u	darcev	 raz
bitem	 obrazu	 se	
je	napol	strnjena	
kri	mešala	z	zno
jem.	 Tudi	 izpod	
trnjeve	 krone	 je	
še	vedno	silila	in	
se	 stekala	 v	 oči,	
tako	da	skoraj	ni
česar	 ni	 mogel	
vi	deti.	 Vlekel	 se	
je	mimo	kakor	slepec,	pa	vendar	je	bilo	v	njegovem	
pogledu	nekaj,	kar	je	gobezdačem	v	hipu	zaprlo	usta.	
Ta	človek	ne	kriči,	ne	preklinja	in	ne	rjove,	samo	tiho	
ječi	 in	 sope	 pod	 težkim	 bremenom.	 Za	 njim	 je	 na	
kamniti	poti	ostajala	krvava	sled.

Jezus	se	je	skušal	obdržati	na	nogah,	toda	zaman.	
Pod	težkim	borovim	tramom	je	zgrmel	na	tla.	Oble
žal	 je	kakor	mrtev.	Vojaki	so	na	vso	moč	potegnili	
za	vrv,	da	bi	ga	spet	postavili	na	noge.	Skoraj	se	je	že	
pobral,	tedaj	pa	se	mu	je	stemnilo	pred	očmi	in	je	spet	
padel.	Čez	čas	si	je	toliko	opomogel,	da	se	je	postavil	
na	kolena	in	potem	vstal.	Na	negotovih	nogah	se	je	

Wilhelm Hünermann

GOLGOTA

Obsodba
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s	 težkim	 bremenom	 vlekel	 naprej	 skozi	 ulico.	 Na	
križišču	s	sosednjo	ulico	je	tretjič	padel.

Planili	so	nanj	z	biči	in	palicami.	Toda	breme	je	
bilo	pretežko.	Ni	ga	mogel	več	dvigniti.

Ko	je	poveljnik	Kornelij	opazil	zastoj,	je	prijezdil	
nazaj.

»Saj	bo	že	med	potjo	umrl!«	se	je	prestrašilo	ne
kaj	farizejev,	ki	se	niti	za	trenutek	niso	umaknili	iz	
njegove	bližine.

»Toda	na	križu	mora	končati!	Naj	kdo	drug	nosi	
križ!«

Ko	so	še	zmeraj	tako	stali,	ne	da	bi	vedeli,	kaj	bi,	
se	je	skozi	množico	prerinila	žena	v	galilejski	noši,	
se	 sklonila	 k	 ležečemu	 obsojencu,	 mu	 pomagala	
vstati,	ga	objela	in	mu	nato	s	svojo	naglavnico	otrla	
z	obraza	kri	in	znoj.

»To	 je	 mati!	 Gotovo	 je	 njegova	 mati!«	 je	 nekdo	
vzkliknil.	Nekaj	žena	je	glasno	zajokalo.	Tedaj	je	Go
spod	dvignil	svojo	grozno	okronano	glavo,	se	zazrl	
v	svojo	mater	z	dolgim	bolečim	pogledom,	nato	pa	
se	 je	 obrnil	 k	 jokajočim	 ženam.	 Na	 smrt	 izmučen	
jim	je	hlastajoč	za	zrakom	s	pretrganimi	besedami	
spregovoril:

»Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, mar-
več jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Prišli bodo 
namreč dnevi, ob katerih poreko: Blagor nerodovi-
tnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile. 

Takrat bodo začeli 
govoriti goram: Pa-
dite na nas in gri-
čem: Pokrijte nas. 
Zakaj če delajo tako 
z zelenim lesom, kaj 
se bo zgodilo šele s 
suhim?«

Kornelij 	 se	 je	
ogle	doval	okrog,	da	
bi	 našel	 nekoga,	 ki	
bi	nosil	križ	name
sto	Nazarečana.	Po
gled	 mu	 je	 obstal	
na	 krepkem	 možu.	
S	 srpom	 za	 pasom	
se	je	vračal	s	polja.

»Hej,	ti	tam!«	mu	
je	zaklical.	»Kdo	si?«

»Simon	mi	je	i	me.	
Šel	 sem	 po	 zelišča	

za	 velikonočni	 obed.	 Nisem	 od	 tu,	 iz	 Cirene	 sem,	
go	spod.	Pusti	me	oditi!	Mudi	se	mi!«

»Ti	boš	nosil	križ!«	je	ukazal	poveljnik.
»Jaz,	 križ?«	 se	 je	 Simon	 prestrašen	 umaknil	 za	

korak.	»Pošten	človek	sem,	ne	zločinec!«
»Naprej!«	Naložite	mu	tram!«	je	častnik	ostro	rekel	

svojim	vojakom.	Simon	se	je	obupno	branil.	Potem	
se	je	njegov	pogled	srečal	z	Nazarečanovim.	V	tem	
pogledu	 je	 bilo	 toliko	 žalosti,	 bila	 je	 v	 njem	 tako	
ponižna	in	iskrena	prošnja,	da	je	Simon	brez	besed	
zgrabil	mučilni	tram	in	zakoračil	pred	obsojencem.

Sprevod	se	je	premaknil.	Marija	se	je	trudila,	da	bi	
ostala	pri	Jezusu,	toda	besneča	množica	jo	je	vsako
krat	odrinila.	Kleofova	žena	je	hodila	ob	njej.

Na	širokem	kamnitem	pragu	Efraimovih	vrat	je	
Jezus	 znova	 omagal.	 Surovo	 so	 ga	 pograbili	 in	 ga	
postavili	 na	 noge.	 Dovolili	 so	 mu	 nekaj	 trenutkov	
počitka.	Jezus	je	težko	sopel,	od	onemoglosti	se	mu	
je	neprestano	meglilo	pred	očmi.	Ko	je	tako	stal,	se	
je	približala	Veronika	in	mu	ponudila	bel	prt.	Jezus	
ga	je	vzel,	si	ga	pritisnil	na	obraz	in	jih	ga	s	hvaležnim	
pogledom	vrnil.	Podoba	obraza,	oblitega	s	krvjo,	je	
ostala	na	platnu.

Končno	so	prispeli.
Golgota.	Gola,	kamnita	vzpetina,	ki	so	jo	zaradi	

njene	oblike	domačini	imenovali	lobanja.	Vojaki	so	
obsojenca	zvlekli	na	vrh.	Kmalu	so	iz	razkopanega	
kamenja	 zaštrleli	 trije	 tramovi,	 navpična	 bruna	
kri			žev.	Vse	je	pripravljeno.	Mučilno	tramovje	čaka.	
Surove	roke	so	strgale	z	Učenika	spodnje	oblačilo,	ki	
se	je	sprijeto	s	krvjo	prilepilo	na	razbičano	kožo.	Vse	
rane	so	se	znova	odprle	in	začele	krvaveti.	Gospod	je	
od	bolečine,	ki	je	v	hipu	pretresla	vse	njegovo	telo,	
pritajeno	kriknil.

Vojaki	so	vrgli	Jezusa	na	prečnik,	ki	ga	je	Simon	
položil	 na	 tla.	 Izprožili	 so	 mu	 roki.	 Pod	 težkimi	
udarci	sta	dva	ostra	žeblja	prebila	zapestji	in	se	zarila	
globoko	v	les.	To	je	ena	od	tistih	bolečin,	ki	povzro
či,	da	ves	človek	za	hip	otrpne,	kajti	železo	prebije	
najbolj	 občutljive	 živčne	 vezi.	 Hip	 zatem	 se	 telo	
vzboči	v	silovitem	naporu,	da	bi	se	odtrgalo	od	lesa.	
To	naprezanje	pa	še	bolj	razžari	že	tako	neznosne	
bolečine.	Človeku	se	zdi,	kakor	da	bi	mu	razbeljen	
sveder	zavrtal	v	možgane.

Sedaj	so	ga	spravili	pokonci,	navezali	prečnik	na	
vrvi,	 potem	 pa	 ga	 preko	 vrha	 stoječega	 trama	 po
tegnili	do	višine,	kjer	je	bila	izžagana	globoka	fuga.	
Prečnik	se	je	dobro	prilegel	vanjo.	Na	pokončnik	so	
vojaki	pritrdili	rogljasto	sedalo,	ki	naj	bi	obsojencu	
podaljšalo	trpljenje.	Če	tega	ne	bi	bilo,	bi	se	križane
mu	zaradi	teže	telesa	in	zaradi	groznih	krčev	lahko	
odtrgale	roke.	Potem	so	se	lotili	Nazarečanovih	nog.	
Naravnali	so	najprej	eno,	spet	je	zapelo	kladivo,	že
belj	 je	 s	 hrstajočim	 pokom	 zdrobil	 stopalne	 kosti.	
Kri	je	obrizgnila	kladivo	in	rabljevo	roko.

Na	 vrhu	 pokončnika	 so	 nato	 pritrdili	 še	 leseno	
deščico	z	napisom.

Jezus	je	zaklical	z	močnim	glasom:	»Oče, odpusti 
jim, saj ne vedo, kaj delajo!«

Centurij	ni	mogel	več	prenašati	Jezusovega	pogle
da.	Ozrl	se	je	na	vojake,	ki	so	si	Nazarečanov	simlah	
razrezali	na	štiri	dele	in	pravkar	žrebali	za	suknjo,	
ki	je	bila	brez	šiva.	Čeprav	je	bila	vsa	krvava	in	one
snažena,	je	bila	vendar	iz	dobrega	blaga	in	je	s	tem	
sebastijskim	plačancem	le	precej	pomenila.

Ker	so	križanje	opravili	brez	vseh	težav	in	ni	bilo	
videti,	da	bi	se	narod	upiral,	je	večina	vojakov	odko
rakala	nazaj	v	vojašnico.

V	višinah	nad	mestom	je	vedno	bolj	grozeče	buča
lo.	Čutiti	je	bilo,	da	se	bo	hamsin	vsak	hip	razbesnel.	
Kljub	 temu	 ni	 nihče	 odšel	 s	 prizorišča.	 Hoteli	 so	
videti,	kako	bo	umrl	zasovraženi	Galilejec.

Peklensko	se	režeč	so	ga	farizeji	ogledovali.
»Aha, ti,«	 je	 vreščal	 eden	 od	 njih,	 »ti, ki podiraš 

tempelj in ga v treh dneh postavljaš, reši sam sebe! Če 
si Sin Božji, stopi s križa!«

Simon iz Cirene
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»Druge je rešil, sam sebe ne more rešiti, Kristus, 
Izraelov kralj!«	se	je	posmehoval	član	sinedrija,	rabi	
Joel.

»Saj je vendar izraelski kralj!«	 se	 je	škodoželjno	
režal	 sloki	 haber.	 »Naj stopi zdaj s križa, da bomo 
videli in verovali!«

Rabi	Eleazar,	Anov	sin,	se	je	zarežal:	»Zaupal je v 
Boga, naj ga zdaj reši, če hoče, saj je rekel: Božji Sin 
sem.«

»Ali	nisi	ti	Mesija?«	je	zatulil	Gezma,	ki	so	ga	križali	
na	njegovi	levici.	»Reši sebe in naju!«

Pogled	na	njegovo	mater	je	Križanemu	samo	še	
povečal	 trpljenje.	 Marija,	 Kleofova	 žena	 in	 Marija	
Magdalena	sta	stali	ob	njej.	Potem	se	jima	je	pridružil	
še	mlad	mož.	Janez.	Bil	je	edini,	ki	je	svojega	Učenika	
spremljal	na	Kalvarijo.	Jezus	se	je	z	bolečino	v	srcu	
ozrl	 nanj.	 »Kje	 so	 drugi?«	 je	 bilo	 čutiti	 v	 njegovem	
pogledu.	Kje	so	vsi	tisti,	ki	so	hoteli	iti	z	menoj	v	tr
pljenje	in	smrt?	Kje	je	Simon	Peter?	Kje	Tomaž,	ki	je	
zatrjeval,	da	hoče	umreti	z	menoj?	Kje	so	trije	učenci,	
katerih	mati	stoji	pod	križem?

Razkropili	so	se	kakor	pleve	pred	skednjem,	ko	
zapiha	 veter.	 Gospod	 je	 ostal	 čisto	 sam,	 sam	 s	 to	
majhno	skupinico	in	od	učencev	je	prišel	na	Kalva
rijo	samo	eden,	Janez.

Jezus	se	je	ozrl	na	svojo	mater.	Rablji	imajo	prav.	
Njena	 prisotnost	 je	 pomnožila	 njegovo	 trpljenje,	
obenem	pa	mu	je	bila	tudi	v	tolažbo,	saj	je	vedel,	da	
bo	v	zadnji	uri	ob	njem	njegova	mati.	Vsakokrat,	ko	
so	mu	ljudje	vzklikali	in	ga	slavili,	je	gledala	od	da
leč.	Sedaj	pa	vztraja	ob	njem,	čeprav	meč	nepopisne	
bolečine	prebada	njeno	dušo.	Res,	tako,	kakor	je	bil	
v	templju	napovedal	starec.	Kaj	se	bo	z	njo	zgodilo?	
V	tem	težkem	trenutku	je	bila	to	Jezusova	največja	
skrb.

Rad	 bi	 ji	 kaj	 rekel,	 toda	 njegov	 jezik	 je	 omrtvel	
kakor	kos	lesa.	Ne	uboga	ga.	Z	velikim	trudom	se	je	
nekoliko	vzravnal,	da	je	laže	zadihal	ter	v	pretrganih	
besedah	zaklical:	»Žena, glej tvoj sin!

Nato	se	je	ozrl	v	učenca,	ki	ga	je	ljubil,	in	mu	rekel:	
»Glej, tvoja mati!«

Janez	je	prikimal!	Razumel	ga	je!	Razumel,	da	hoče	
Jezus	njemu	in	svetu	v	svoji	največji	osamljenosti	in	
bedi	dati	še	zadnje,	svojo	mater.

Na	gori	se	je	vedno	bolj	temnilo.	Ljudje	so	se	pre
plašeni	spogledovali.	Je	to	res	hamsin,	ali	kaj	drugega,	
čudežnega,	strašnega?

Nenadoma	je	tisti,	ki	je	bil	pribit	Jezusu	z	desne	
strani,	 umolknil.	 Zagledal	 se	 je	 v	 Nazarečana,	 ne	
da	bi	trenil	z	očmi.	V	njegove	otopele	možgane	se	
je	zavrtala	tako	nenavadna	misel,	da	je	ob	njej	po
zabil	celo	na	neznosne	bolečine.	Mnogo	ljudi	je	že	
videl	umirati,	toda	nihče	še	ni	umiral	tako,	kakor	ta	
Nazarečan.	On,	razbojnik	in	upornik,	je	prej	kot	vsi	
drugi	spoznal	pogum	in	junaštvo,	ki	ga	je	razodevalo	
to	umiranje.	Kaj	daje	temu	človeku	moč,	da	vse	te	
bolečine	prenaša	tako	molče	in	potrpežljivo?	Ne,	ta	
človek	ni	takšen,	kakor	so	ostali!	Kljub	temu,	da	je	ves	
zmrcvarjen,	ima	vendar	na	sebi	nekaj	kraljevskega,	
nekaj	božanskega!	Toda,	mar	ga	niso	farizeji	posmeh
ljivo	imenovali	Božjega	Sina:	kaj,	ko	bi	v	resnici	bil!

S	težavo	se	je	obrnil	k	njemu	in	stokaje	zaklical:	

»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
Tedaj	je	Jezus	obrnil	k	njemu	svojo	s	trnjem	okro

nano	glavo	in	rekel:	»Resnično ti povem: še danes boš 
z menoj v raju!«

Mrka	tema	je	prekrila	nebo.	Če	ne	bi	bila	ravno	
sedaj	 polna	 luna,	 bi	 lahko	 kdo	 pomislil	 na	 sončni	
mrk.	Radovedneži	so	se	vznemirili.	Večina	se	je	tiho	
in	prestrašeno	pobrala.	Na	mrtvaškem	griču	je	za
vladala	grozeča	tišina.

Bližala	se	je	tretja	ura	popoldne.	Trpljenje	je	bilo	
vedno	hujše.	Rane	so	žgale	kakor	da	bi	bilo	vse	telo	v	
ognju.	Pribite	ude	so	pretresali	divji,	vedno	močnejši	
krči.	Zaradi	trnjeve	krone	Jezus	niti	glave	ni	mogel	
nasloniti	na	tram.	Trudno	mu	je	padla	na	hropeče	
prsi.	Vendar	jo	je	še	enkrat	dvignil,	z	dolgim	pogle
dom	se	je	ozrl	na	Jeruzalem.

Mesto	se	je	lesketalo	v	čudni,	zastrašujoči	svetlobi.	
Kako	ga	je	ljubil!	Kolikokrat	se	je	truden	od	dolgih	
potovanj	mudil	za	njegovimi	zidovi!	Sedaj	ga	je	za
vrglo	 in	 opljuvalo	 tako	 kakor	 se	 zavrže	 in	 opljuje	
zločinca.

Pod	seboj	je	videl	zemljo.	Zapustil	je	svojo	slavo	
in	se	nastanil	na	njen.	In	sedaj	mu	ne	nudi	niti	enega	
samega	prostorčka,	kjer	bi	lahko	legel	in	mirno	umrl.

»Lisice imajo svoja brloge, ptice svoja gnezda, Sin 
človekov pa nima, kamor bi glavo položil!«

Jezus	se	je	ozrl	v	nebo.	Zdelo	se	je,	da	so	ga	težki	
oblaki	dokončno	zaprli.	Niti	en	sam	žarek	svetlobe	
se	ni	prebil	skoznje.	Nobenega	glasu.	Vse	je	onemelo	
in	otrpnilo.	Zdelo	se	mu	je,	da	se	celo	Oče	ne	meni	
več	zanj.

Božji	Sin	je	tako	kakor	prejšnji	dan	na	Oljski	gori	
spet	 doživljal	 popolno	 osamljenost.	 Tudi	 Oče	 mu	
je	 bil	 v	 tej	 najtežji	 uri	 obupno	 daleč.	 V	 neizmerni	
bolečini	je	Jezus	glasno	zaklical:	»Eloí, Eloí, lamá sa-
baktáni?« – »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«

To	je	prva	vrstica	psalma,	ki	ga	je	nekoč	v	najhujši	
stiski	molil	njegov	davni	prednik	kralj	David.

Farizeje	je	sovraštvo	še	vedno	zadrževalo	na	Kal
variji.	Hripavo	so	se	zadrli:	»Slišite, Elija kliče! Poglej-
mo, če ga pride Elija rešit!«

Tretja	ura	popoldne.	Jezusove	prsi	se	vse	bolj	divje	
dvigajo	in	spuščajo.	Muči	ga	neznosna	žeja.

»Žejen sem!«	je	omagano	zastokal.
Sebastijci	 so	 čakali	 na	 ta	 trenutek.	 Vedeli	 so	 za	

groz	no	žejo,	ki	muči	križanega	bolj	kakor	vse	druge	
bolečine.	In	sedaj	so	se	pripravili,	da	trpljenje	še	pove
čajo.	Eden	od	njih	je	vzel	gobo,	jo	namočil	v	kis,	gobo	
nataknil	na	hizop	in	jo	Jezusu	podržal	na	ustnicah.

Toda	Gospod	ni	bil	niti	toliko	več	pri	moči,	da	bi	pil.	
Še	enkrat	se	je	vzravnal	in	zaklical:	»Dopolnjeno je!«
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Po	tem	zadnjem	vzkliku	je	z	umirajočimi	ustnicami	
zašepetal:	»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo!«

Glava	mu	je	omahnila	na	prsi.	Srce	je	zadnjič	vztre
petalo.

Tedaj	je	sonce	popolnoma	potemnelo.	Svetloba	je	
utonila	v	grozljivi	 temi.	
Hamsin	 je	 pošastno	 za
tulil	skozi	zrak.	Zemlja	se	
je	stresla.	Prastara	skal	na	
pečina	 se	 je	 razpočila.	
Nebo	in	zemlja	sta	zajo
kala	ob	Božjem	Sinu,	ki	
je	umrl	na	križu.

V	templju	se	je	zagri
njalo	 pred	 najsvetejšim	
pretrgalo	 na	 dvoje.	 Du
hovniki	so	se	zgrozili.	Ob
stali	so	kot	vkopani	pri
čakujoč	 najhujše.	 Kako	
naj	bi	ti	ljudje	mogli	razumeti,	da	je	Bog	sam	porušil	zid	
med	seboj	in	človekom,	odrešenim	z	Jezusovo	smrtjo?

Tisti,	ki	so	še	ostali	na	gori,	so	sedaj	bledi	in	na	smrt	
preplašeni	tekli	proti	mestu.	Poveljnik	Kornelij	je	ves	
trepetal.	Ozrl	se	 je	h	Križanemu	še	vedno	globoko	
pretresen	ob	tako	junaškem	prenašanju	trpljenja.	Ni	
človeka,	ki	bi	mogel	tako	trpeti	 in	umreti!	Nobeno	
ustvarjeno	bitje	tega	ne	zmore!

In	bobnenje,	ki	grozi	iz	globin	zemlje?	Pečina,	ki	se	
je	sunkovito	razletela?	Tema?	Ne,	saj	sonca	ni	zagrnil	
puščavski	pesek!	Nebo	je	spregovorilo!	Bog	sam	je	spre
govoril	in	to	tako	očitno,	da	tega	ne	more	nihče	tajiti.

»Resnično, ta človek je bil Božji Sin!«	je	jecljal	cen
turij,	preplašen	do	dna	duše.

Pod	križem	je	klečala	Magdalena	in	se	ga	oklepala	
kakor	obupan	mornar	jambora	med	divjanjem	viharja	
in	bučanjem	valov.	Kri	ji	je	kapljala	na	lase,	ji	močila	
obraz	in	roke.	Zanjo	je	je	prelil,	zanjo	in	za	grešnike	
vsega	sveta.

In	mati?	Marija	je	stala	pod	krvavim	lesom	vse	do	
zadnjega	krika	svojega	Sina.	Sedaj	ni	mogla	več,	one

moglo	se	je	naslonila	na	rame	učencu,	kateremu	jo	je	
Jezus	izročil.

Sedaj	je	tudi	ona	do	zadnje	kaplje	izpila	kelih	bole
čin.	Njeno	srce	je	skupaj	z	njegovim	zgorelo	v	plamenu	
daritve.	Da,	ve,	čemu	je	umrl.

Prihitele	so	dobre	že	ne,	
da	 bi	 zanjo	 poskrbe	le,	
Kleofova	žena	Marija,	Sa
loma,	 mati	 Zebedejevih	
sinov,	 sestri	 iz	 Betanije,	
Veronika.	Res	so	pogum
ne,	saj	so	se	celo	učenci	in	
apostoli,	vsi	razen	enega,	
plaho	razkropili.

Janez	bi	jih	rad	tolažil,	
pa	ni	mogel	spregovoriti	
niti	 besedice.	 Je	 sploh	
mogoče	tolažiti	v	tej	uri,	
ko	 ni	 niti	 enega	 žarka	

upanja,	ne	luči?	Ali	ni	z	Jezusovim	srcem	umrlo	tudi	
vsako	upanje	v	odrešenje?

»Jezus Nazarečan, kralj judovski!«	je	pisalo	zgoraj	
na	križu.	Toda	kje	je	tvoje	kraljestvo,	dobri	Učenik?	Kje	
so	tisti,	ki	so	ti	vzklikali	in	ti	zaneseno	mahali	s	palma
mi?	Onemeli	so	njihovi	glasovi.	Tebi,	križanemu,	ni	
ostalo	nič	drugega	kakor	posmrtna	pesem	krokarjev,	
ki	ti	letajo	okrog	glave,	sedajo	na	križ	in	čakajo,	da	ti	
izkljujejo	oči.

Vse	je	izgubljeno!	Prav	vse!	Obupne,	mračne	misli	
so	se	učencu	zavrtale	v	dušo	in	neusmiljeno	greble	
po	njej.	Toda	njegov	zadnji	vzklik,	kaj	pomeni	njegov	
poslednji	krik:	»Dopolnjeno je!«

Kaj	je	dopolnjeno?	Poraz	vseh	porazov!
Ali	pa	je	morda	ta	grozna	smrt	dopolnjenje	njego

vega	dela?	Je	križ,	na	katerem	visi	s	trnjevo	krono	na	
glavi,	prestol	njegovega	kraljestva?

Apostol	ni	mogel	več	misliti.	Zagrnila	ga	je	tema,	
črna	kakor	peruti	smrti,	ki	so	plahutale	nad	Golgoto.	
Brez	tolažbe,	brez	luči	in	brez	upanja!	In	jutri?	Jutri	
bo	–	velika	noč!

Kardinal	 državni	 tajnik	 Tarcisio	 Bertone	 je	 20.	
februarja	 papežu	 predstavil	 novo	 izdajo	 Annuario	
Pontificio,	ki	ga	vsako	leto	izda	Osrednji	statistični	
urad	Cerkve.	Podatki	se	nanašajo	na	leto	2009	glede	
novih škofij	(8	in	1	prelatura)	in	imenovanje	novih 
škofov	(169).	Za	ostalo	se	statistični	podatki	nanaša
jo	na	čas	od	2007	do	2007	in	kažejo	razvoj	katoliške	
Cerkve	v	njenih	2.945	upravnih	enotah	na	Zemlji.

V	tem	razdobju	je	število	krščenih katoličanov	
naraslo	od	1.147	na	1.166	milijonov,	kar	pomeni	pri
rastek	19	milijonov	(+	1,7%).	V	primerjavi	s	svetov
nim	prebivalstvom,	ki	je	v	tem	času	naraslo	od	6,62	
milijard	na	6,70	milijard,	se	je	odstotek	katoličanov	
rahlo	dvignil	in	sicer	iz	17,33%	na	17,40%.

Leta	2008	je	razdelitev duhovnikov	po	konti
nentih	pokazala	močno	prevlado	v	Evropi	(47,1%),	
sledi	 Amerika	 (30%),	 nato	 Azija	 (13,2%),	 Afrika	

(8,7%)	in	Oceanija	(1,2%).
V	razdobju	med	leti	2000	in	2008	je	opaziti	rahel	

dvig	števila	duhovnikov	(+	1%).	V	istem	času	je	ostal	
odstotek	 enak	 v	 Oceaniji,	 dvignil	 pa	 se	 je	 v	 Afriki,	
Aziji	in	Ameriki.	Število	evropskih	duhovnikov	se	je	
občutno	znižalo	iz	51,5%	na	47,1%.	

Redovnice	 so	najmočnejša	skupina	sodelavcev	
v	škofijah.	V	letih	2000	do	2008	se	je	njihovo	število	
zmanjšalo	za	7,8%	(od	801.185	na	739.067).	Število	
se	je	znižalo	v	Evropi	(	17,6%	),	Ameriki	(	12,9%)	in	
Oceaniji	(	14,9%).	V	Afriki	in	Aziji	pa	se	je	njihovo	
število	povečalo	(v	Afriki	za	21,2%	in	v	Aziji	za	16,4%).

Na	celotni	Zemlji	se	je	število	kandidatov za du-
hovništvo	povečalo	za	okrog	1%	iz	115.919	leta	2007	
na	117.024	leta	2008.	Povečalo	se	je	za	3,6%	v	Afriki,	
za	4,4%	v	Aziji	in	za	6,5%	v	Oceaniji.	V	Evropi	je	število	
padlo	za	4,3%,	Amerika	pa	je	ostala	nespremenjena.

STATISTIKA KATOLIŠKE CERKVE
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Avstrijski častnik v ruski vojski
»Blodni	in	nemirni	Pavel	Golia«,	kakor	se	je	sam	

imenoval,	se	je	rodil	10.	aprila	1887	v	Trebnjem,	kjer	
je	bil	njegov	oče	Ludvik	okrožni	sodnik.	V	družini	je	
bilo	več	otrok	in	oče	se	je	zaradi	njihovega	šolanja	
preselil	 v	 Novo	 mesto,	 kjer	 je	 Pavel	 končal	 nižjo	
gimnazijo.	Že	v	tistem	času	je	pisal	pesmice;	njegov	
vzornik	je	bil	čustveni	in	gladko	pojoči	Gregorčič,	
občudoval	pa	je	tudi	Ketteja,	s	katerim	se	je	v	dolenj
ski	prestolnici	srečal.

Po	 mali	 maturi	 se	 je	 odločil	 za	 vojaško	 službo,	
zato	je	odšel	na	kadetsko	šolo	v	Karlovcu.	Za	dosego	
častniškega	čina	avstroogrske	vojske	je	moral	nada
ljevati	šolanje	še	v	Trstu	in	Ljubljani.	Po	izbruhu	prve	
svetovne	vojske	(26.	julija	1914)	je	odšel	na	fronto	
v	Galicijo.	Septembra	1915	je	stotnik	Golia	s	svojo	
enoto	prestopil	k	Rusom	ter	se	odločil	za	tamkajšnjo	
srbsko	 vojsko.	 Leto	 kasneje	 ga	 najdemo	 v	 Moskvi,	
kjer	je	deloval	kot	časnikar,	predvsem	pa	se	je	zani
mal	za	gledališče.	Leta	1919	se	je	po	težavni	poti	vrnil	
v	Ljubljano,	kjer	se	je	povsem	posvetil	književnosti	
in	gledališču.

Ob	vrnitvi	je	čutil,	kar	je	položil	na	jezik	junaku	
ene	svojih	dram:	»Ko	sem	po	dolgih	letih	zaslišal	go
vorico	našega	kraja	in	zagledal	našo	domačijo,	sem	
se	pokrižal	in	tako	me	je	prevzelo,	da	so	se	mi	ulile	
solze	po	licih.«	Poročil	se	je	s	pianistko	Dano	Koblar.	
Opravljal	je	razne	gledališke	funkcije:	bil	je	drama
turg	in	ravnatelj	ljubljanske	Drame	(19191923),	in
tendant	Narodnega	kazališta	v	Osijeku	(19231925),	
ravnatelj	Drame	v	Beogradu	(1925),	potem	pa	spet	
ravnatelj	Drame	v	Ljubljani	do	upokojitve	leta	1946.	
Bil	je	zelo	uspešen	ravnatelj,	ki	je	znal	delati	z	igralci.

Ljubezenske pesmi,
premišljanja in žalostinke
Njegove	prve	pesmi	so	bile	objavljene	v	Slovanu	

leta	1912;	pod	njimi	se	je	Golia	podpisal	kot	Pavel	

Ludovikov.	V	naslednjih	letih	je	kar	precej	objavljal.	
Izid	prve	pesniške	zbirke	z	naslovom	Blodnje,	ki	jo	
je	imel	že	pripravljeno,	je	preprečila	prva	svetovna	
vojska.	Pesmi	je	pisal	tudi	kot	vojak	in	kot	časnikar	v	
Moskvi.	Ko	je	po	vojski	prišel	v	Ljubljano,	je	leta	1921	
izdal	kar	dve	pesniški	zbirki:	Pesmi o zlatolaskah	in	
Večerna pesmarica.	»V	prvi	je	zbral	ljubezenske	moti
ve	in	socialne	slike	iz	moskovskega	življenja,	v	drugi	
pa	premišljanja	in	žalostinke	osebnega	in	splošnega	
značaja,«	je	zapisal	Anton	Slodnjak,	ki	o	našem	pe
sniku	pohvalno	pravi:	»Že	s	prvimi	pesmimi	je	Golia	
izpričal	lirsko	nadarjenost	in	bolj	otožno	kakor	de
kadentno	razpoloženje,	ki	ga	je		na	bralce	prenašal	
z	lahkotnim	muzikalnim	ritmom	ter	s	preprostimi	
in	prisrčnimi	podobami.«	Literarni	zgodovinar	Lino	
Legiša	je	o	njegovih	ljubezenskih	pesmih	zapisal	tole	
misel:	»To	je	pravzaprav	metuljevsko	obletavanje,	ki	
dela	iz	ljubezni	skoraj	pravljično,	dvorljivo	igro.«	V	
“večernih”	pesmih	pa	Golia	začuti,	da	je	»brez	pesmi	v	
srcu,	brez	Boga,	brez	vere«	in	zato	obsojen	na	samoto.

Izbrane	 in	 včasih	 predelane	 pesmi	 iz	 teh	 prvih	
dveh	 zbirk	 z	 nekaj	 novimi	 pesmimi	 je	 leta	 1936	
uredil	Izidor	Cankar,	za	tisk	pa	jih	je	pripravil	Josip	
Vidmar,	ki	je	zapisal,	da	ima	Golia	v	svojih	pesmih	
»veliko	pristno	človeškega,	veliko	iskrega	veselja	do	
življenja	in	resnične	in	tople	ljubezni	do	vsega	živega.	
Po	tej	in	po	svoji	ironiji	do	samega	sebe	je	ganljiv	in	
očarljiv.«	Leta	1951	so	izšle	njegove	Izbrane pesmi.

Največji slovenski 
mladinski dramatik
S	svojimi	 igrami	za	otroke	 je	Pavel	Golia	zavzel	

prvo	mesto	med	slovenskimi	pisci	mladinskih	iger.	
Povečini	so	»zasnovane	na	znanih	pravljičnih	mo
tivi,	 segajo	 pa	 s	 svojimi	 namigi	 v	 živo	 sodobnost,«	
je	zapisal	Lino	Legiša.	Vsi	priznavajo,	da	je	od	vseh	
najboljša	Petrčkove poslednje sanje,	ki	jo	je	napisal	
leta	1921	in	so	jo	v	ljubljanski	Drami	prvič	igrali	na	

naša kultura
Silvester Čuk

PAVEL GOLIA
10. aprila 1887 – 15. avgusta 1959

Pravljica je pripoved, ki je zgrajena izključno na domišljiji. »Ži-
vljenje presoja otroško naivno, naravnih zakonov ne upošteva in vse 
pooseblja,« to pripovedno zvrst tolmači Silva Trdina. Med najbolj 
znane svetovne pravljice spada nemška ljudska pravljica o Sneguljči-
ci, ki sta jo zapisala brata Jakob in Wilhelm Grimm. Slovenski pesnik 
in dramatik Pavel Golia je to pripoved prelil v verze in tako je nastala 
pravljična igra v osmih slikah, ki je bila pogosto uprizorjena. Pavel 
Golia velja za največjega slovenskega mladinskega dramatika. Poleg 
“Sneguljčice” (1938) je napisal šest priljubljenih iger, ki se odlikujejo 
z živahno domišljijo, razposajenim humorjem in dobrim poznanjem 
otroške duševnosti. Večino svojega življenja je deloval v gledališču in 
pisal tudi igre za odrasle, vendar se je njegov dar bolj razživel v igrah 
za otroke. Uveljavil se je tudi kot pesnik in velja za nadaljevalca mo-
derne, ki je hodil svoja pota ob ekspresionizmu.
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Božič	 1921	 in	 tam	 se	 je	 na	 odru	 obdržala	 do	 leta	
1943.	Doživela	je	72	ponovitev,	česar	ni	dosegla	še	
nobena	druga	slovenska	mladinska	igra.	Igrali	so	jo	
tudi	na	številnih	podeželskih	odrih.	Igra	je	napisana	
delno	v	prozi,	delno	v	verzih.	Zgodba	je	postavljena	v	
čas	okoli	Božiča.	Bolnemu	Petrčku	se	prikaže	umrla	
mati	in	mu	pove,	da	bodo	prišle	najlepše	sanje.	Jezu
šček	pride	na	zemljo	po	pridnega	otroka;	vse	skupaj	
poživljajo	palčki,	govoreča	drevesa,	nerodna	 luna.	
Vse	je	podano	tako,	kakor	ustreza	otrokovi	predstavi.	
Igra	je	izšla	v	knjigi	leta	1923.

Njegova	druga	znamenita	igra	za	otroke	je	Prince-
ska in pastirček,	ki	jo	je	ljubljanska	Drama	prvič	upri
zorila	na	praznik	Svetih	treh	kraljev,	6.	januarja	1931,	

in	 je	doživela	42	predstav.	To	 je	neke	vrste	otroška	
komedija,	zgrajena	največ	na	situacijski	komiki.	Golia	
pa	ji	je	dal	tudi	socialno	noto:	princeska	in	pastirček	se	
ljubita,	pa	jima	ljudje	branijo,	ker	je	pastirček	siromak.

Leta	1932	so	v	ljubljanski	Drami	prvič	(in	pozneje	
še	dvajsetkrat)	uprizorili	njegovo	pravljično	kome
dijo	Jurček.	Naslovni	junak	ni	prav	bistre	pameti	in	
tudi	to	ustvarja	v	igri	napetost.

Pavel	Golia	je	napisal	še	štiri	mladinske	igre:	Tri-
glavska bajka	(1927),	ki	je	prenatrpana	z	mitologijo;	
Srce igračk	(1932),	v	kateri	nastopajo	igračke;	Uboga 
Ančka	(1935),	ki	je	Goljeva	Pepelka,	in	Sneguljčica 
(1938).

Veliki	prijatelj	otrok	je	umrl	15.	avgusta	1959.

Turški	voditelji	reagirajo	na	švicarski	referendum,	
ki	prepoveduje	gradnjo	minaretov.	Od	muslimanov	
zahtevajo,	naj	zaprejo	svoje	bančne	račune	v	Švici.	
Nekateri	pa	zahtevajo	od	vlade	v	Ankari,	naj	»pogleda	
sajasto	dno	lastnega	lonca«:	dovoljenja	za	gradnjo	in	
obnovo	cerkva,	ki	niso	bila	nikoli	dana;	prelomljene	
obljube	 o	 cerkvi	 sv.	 Pavla	 v	 Tarzu	 in	 o	 pravoslavni	
teološki	šoli	v	Halki.

Med	polemikami,	ki	so	se	začele	v	Turčiji	po	švi
carskem	 referendumu	 o	 ustavljenih	 gradnjah	 mi
naretov,	so	tudi	pogumni	glasovi,	ki	se	vprašujejo	o	
resnični	verski	svobodi,	za	katero	je	jamčil	Erdogan.	
Turški	 novinar	 Serkan	 Ocak	 postavlja	 v	 dnevniku	
popolnoma	jasno	vprašanje:	»Švica	je	ravnala	slabo,	
toda…	ali	je	Cerkev	v	Turčiji	svobodna?«

Turčija	 je	 bila	 med	 prvimi	 državami	 islamske
ga	 sveta,	 ki	 je	 reagirala	 proti	 izidu	 referenduma	 v	
Švici.	 Premier	 Recep	 Tayyip	 Erdogan,	 ki	 je	 na	 čelu	
AKP,	 zmernoislamske	 stranke	 Pravica	 in	 Razvoj,	
je	izrekel	trde	besede	proti	referendumu	in	označil	
izid	 kot	 »odsev	 vala	 rasizma	 in	 skrajne	 desnice	 v	
Evropi.«	Predsednik	Abdullah	Gul	je	poudaril,	da	je	
to	sramota	za	Švico.

Turški	minister	za	evropske	zadeve	Egemin	Bagis	
je	preko	dnevnika	Hurriyet	objavil	zahtevo,	naj	mu
slimani	umaknejo	svoje	kapitale	iz	švicarskih	bank	
in	spodbujal	svoje	sodržavljane,	naj	se	raje	obrnejo	
na	turške	banke.	»Vrata	turškega	bančnega	sektorja	
so	široko	odprta,«	je	poudaril	minister	in	dodal,	da	
bi	 morala	 Švica	 »storiti	 korak	 nazaj	 od	 te	 zmotne	
odločitve«	o	prepovedi	minaretov.	»Izprazniti	bi	bilo	
treba	švicarske	blagajne,«	je	poudaril.

Tem	 ostrim	 reakcijam	 pa	 se	 pridružujejo	 tiste,	

ki	 vabijo	 »pogledati	 v	 sajasto	 dno	 lastnega	 lonca«.	
»Švica	je	ravnala	slabo,	toda…	ali	je	Cerkev	v	Turčiji	
svobodna?«	S	tem	naslovom	na	prvi	strani	dnevnika	
Radikal	je	turški	novinar	Serkan	Ocak	z	vso	jasnovi
dnostjo	postavil	velik	vprašaj	glede	verske	svobode	v	
svoji	deželi.	Kaže,	da	je	kljub	vpitju	politične	oblasti	
o	 rasističnem	 škandalu	 v	 Švici,	 v	 Turčiji	 dejansko	
nemogoče	 zgraditi	 novo	 cerkev,	 ali	 vsaj	 obnoviti	
cerkev,	ki	je	že	dalj	časa	zaprta,	da	bi	jo	uporabili	kot	
krščanski	bogoslužni	prostor.

»V	resnici,«	pravi	Serkan,	»je	od	leta	2003	skladno	
z	uredbno	Evropske	unije	 in	po	turškem	pravnem	
redu	 glede	 gradnje	 mogoče	 odpreti	 cerkev,	 toda	 v	
praksi	položaj	sploh	ni	lahek.«	V	poglobljenem	član
ku	znotraj	časopisa	navaja	zgled:	»Pred	sedmimi	leti	
je	protestantska	Odrešenjska	Cerkev	vložila	zahtevo	
za	gradnjo	deseterih	verskih	zgradb,	pa	nobena	ni	
bila	dovoljena.	V	praksi	zakon	da	pooblastilo,	toda	
dovoljenje	je	odvisno	od	okrajnega	prefekta.	V	sami	
Ankari,	na	primer,	je	prefekt	odgovoril	negativno	z	
izgovorom,	da	v	četrti	Cankaya	–	kjer	so	hoteli	zidati	
svetišče	za	protestante	–	ni	prostora.«

V	 Turčiji	 je	 takih	 primerov	 omejevanja	 verske	
svobode	nešteto.	Serkan	navaja	drug	zgled:	odvet
nika	 Orhana	 Kemala	 Cengiza,	 ki	 je	 od	 leta	 2003	
do	segel	 pooblastilo	 komaj	 za	 eno	 ali	 dve	 zgradbi,	
in	 pravi:	 »Razglaša	 in	 potrjuje	 se	 pravice	 manjšin,	
potem	pa	se	postavljajo	taki	pogoji,	da	je	praktično	
nemogoče	uresničiti,	kar	bi	se	po	pravu	moglo	storiti.	
Izšla	je	okrožnica,	da	mora	biti	bogoslužni	prostor	
velik	2.500	kvadratnih	metrov	(27.000	kvadratnih	
čevljev).	Jasno,	da	to	povzroča	strašanske	težave.	Isto	
velja	za	obnove	ali	arhitektonske	spremembe,	ki	jih	

islam
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TURČIJA – ŠVICA
turške reakcije na švicarski referendum
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lahko	uresničijo	samo	ustanove:	to	je	kavelj,	ki	odpira	
druga	nerešena	vprašanja,	kot	dejstvo,	da	katoliška	
Cerkev	še	danes	ni	priznana	kot	pravna	oseba.«

V	slepi	ulici	je	tudi	zadeva	cerkve	sv.	Pavla	v	Tarzu.	
Cerkev	je	že	dalj	časa	muzej,	kristjani	pa	zahtevajo,	
naj	bo	vrnjena	za	bogoslužje.	Sicer	je	res,	da	romar
jem,	ki	pridejo	tja	opravit	mašo,	ne	zaračunavajo	več	
vstopnine,	toda	resnični	problemi	so	ostali.	Predse
dnik	turške	škofovske	konference	in	apostolski	vikar	
Anatolije	mons.	Luigi	Padovese	razlaga:	»Poleg	prak
se,	ki	jo	je	uvedla	turška	oblast	na	koncu	Pavlovega	
leta,	ki	obvezuje	skupine,	da	se	prijavijo	za	obhajanje	
evharistije	tri	dni	prej	pri	vodstvu	muzeja,	že	nekaj	
mesecev	uniformirana	policija	prihaja	v	cerkev	med	
obredom.	Pravijo,	da	‘zaradi	varnosti’,	toda	lahko	bi	
prišli	tudi	v	civilu,	da	ne	bi	delali	panike	med	romar
ji.	Besede	ministra	za	kulturo	 in	turizem	so	dajale	
upanje,	da	bo	ta	‘muzej’	v	Tarzu	spet	postal	cerkev,	
toda	zdaj	nič	ne	kaže,	kdaj	se	bo	položaj	dokončno	

Pripomba urednika: In ne samo, da hoče taka goljufiva Turčija v Evropsko unijo, ampak ni malo vlad v 
Evropski uniji, ki to celo podpirajo, potem se pa čudijo, da so muslimani v Evropi vedno bolj zahtevni in nasilni.

spremenil.«
Tudi	pravoslavni	Cerkvi	so	obljubili	vse	polno,	pa	

se	ni	nič	uresničilo.	Kljub	vsem	lepim	besedam	ob	
srečanju	premierja	Erdogana	z	grškim	patriarhom	
Bartolomejem	I.	in	drugimi	voditelji	verskih	manj
šin	15.	avgusta	2009,	še	vedno	ni	prišlo	dovoljenje	
za	 ponovno	 odprtje	 teološke	 šole	 v	 Halki,	 ki	 so	 jo	
zaprli	leta	1971	in	nobenega	znamenja	ni,	da	bi	se	
zadeva	kmalu	rešila.

Problem	v	Turčiji	je	mnogo	globlji	od	primerjave	
z	minareti	ali	zvoniki.	Že	leta	2002	je	turška	vlada	
zagotovila	Vatikanu	in	pravoslavnemu	patriarhatu,	
da	bodo	storjeni	koraki	odprtja	za	spoštovanje	ver
ske	svobode.	Čeprav	laična	ustava	uzakonja	popolno	
svobodo	 bogoslužja	 vsakemu	 vernike	 katerekoli	
veroizpovedi,	imajo	danes	kristjani	ne	samo	težave,	
da	najdejo	kako	odprto	cerkev,	ampak	živijo	v	taki	
socialni	diskriminaciji,	da	mnogi	raje	ne	pokažejo	v	
javnosti	svoje	verske	pripadnosti.

Tragedija,	ki	zalezuje	Haiti	in	njegove	prebivalce,	
je	svetopisemska,«	so	besede	ameriške	državne	sekre
tarke	Hillary	Clinton,	ki	je	prekinila	azijsko	turnejo	
ter	 z	 obrambnim	 ministrom	 Robertom	 Gatesom	
pohitela	v	Washington	usklajevat	pomoč	nesrečne
mu	karibskemu	otoku.	Tragedija	ni	svetopisemska,	
pravzaprav	ni	niti	predvsem	naravna.	V	največji	meri	
so	namreč	zanjo	odgovorni	ljudje,	in	to	ne	(ali	zlasti	
ne)	samo	Haitijci.

Državo,	ki	so	jo	ustanovili	uporni	črnski	sužnji	že	
leta	1804,	so	najprej	izčrpavali	njihovi	bivši	franco
ski	gospodarji,	ki	so	od	Haitijcev	zahtevali	in	dobili	
plačilo	za	izgubljeno	suženjsko	kolonijo.	Nadaljevalo	
se	je	z	grobo	dvajsetletno	ameriško	okupacijo	med	
obema	svetovnima	vojskama,	nato	pa	vse	do	dana
šnjih	dni	s	postavljanjem	in	rušenjem	skorumpiranih	
vladavin,	ob	katerih	je	bogatela	peščica	priskledni
kov,	večina	prebivalstva	pa	se	je	utapljala	v	vse	večji	
revščini.	 Stotine	 milijonov	 človekoljubne	 pomoči	
so	v	teh	letih	izpuhtele	v	žepe	kriznih	dobičkarjev,	
položaj	pa	se	ni	bistveno	popravil	niti	po	letu	2004,	
ko	so	po	(ameriškem?)	udaru	proti	predsedniku	Ari
stideju	svojo	drugo	mirovno	misijo	na	Haiti	poslali	
Združeni	narodi.	V	človekoljubno	pomoč	tej	državi	
je	 zdaj	 poleg	 ZN,	 Rdečega	 križa	 in	 drugih	 medna
rodnih	 humanitarnih	 organizacij	 vpetih	 še	 kakih	
10.000	 zasebnih	 združb,	 a	 očitno	 večina	 denarja	
steče	daleč	mimo	tistih,	ki	jim	je	namenjen.	Potres	
je	samo	na	najbolj	tragičen	način	razgalil	sprevrže
nost	 mednarodne	 človekoljubnosti	 v	 najrevnejših	
kotičkih	 sveta.	 Da	 ne	 gre	 v	 prvi	 vrsti	 za	 naravno	
katastrofo,	priča	podatek,	da	je,	denimo,	leta	1989	

potres	z	enako	stopnjo	moči	prizadel	območje	San	
Francisca	s	trikratno	populacijo	PortauPrincea,	a	
je	terjal	57	življenj	ter	še	šest	posledičnih	žrtev.	Na	
Haitiju	naj	bi	minuli	torek	umrlo	več	kot	50.000	ljudi,	
vsi	pa	s	strahom	ugibajo,	kolikšna	bo	košnja	smrti	
še	po	potresu.

Pravzaprav	 je	 vsak	 orkan,	 ki	 je	 v	 minulih	 letih	
stresel	jezo	na	Hispaniolo,	dokazoval,	da	je	tretjina	
otoka,	ki	pripada	Haitiju,	popolnoma	nezavarova
na.	Zgradbe,	ki	klonejo	ob	malo	močnejšem	vetru,	
infrastrukturo,	ki	jo	prekine	že	naliv,	ter	jalove	javne	
službe	 je	 potres	 zgolj	 postavil	 na	 sedmo	 potenco.	
Rezultat	je	popolna	človeška	nemoč,	ki	jo	še	najmanj	
kažejo	 Haitijci	 sami,	 ko	 z	 golimi	 rokami	 kopljejo	
med	ruševinami	in	sestavljajo	konce	svojega	vselej	
tragičnega	življenja.	PortauPrince	ni	neka	zakotna	
vas	v	pakistanskih	gorah	ali	kitajskem	Sičuanu,	a	so	

Dejan Kovač

PREKLETSTVO REVŠČINE
ob potresu na Haitiju
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razmere	štiri	dni	po	potresu	hujše	kot	tik	po	njem.	
Tudi	zato,	ker	se	je	okoliški	svet	zavestno	slepil	pred	
tamkajšnjo	 dolgoletno	 humanitarno	 katastrofo,	
zdaj	pa	ga	nekakšna	zapoznela	slaba	vest	žene,	da	

čez	noč	spravi	tja	vse	reševalne	potenciale.	Z	letali,	ki	
nimajo	kje	pristati,	ker	zaradi	pomanjkanja	kerozina	
druga	niso	mogla	odleteti,	z	ladjami,	ki	jih	ni	mogoče	
raztovoriti,	ter	z	družbo,	kjer	uspeva	plenilcem	in	se	
reševalci	brez	vojaškega	zaledja	med	njimi	sploh	ne	
bodo	znašli.

Ko	je	maja	lani	Ban	Ki	Moon	Hillaryjinega	moža	
Billa	Clintona	imenoval	za	posebnega	odposlanca	
ZN	za	Haiti,	je	to	upravičil	s	prepričanjem,	da	lahko	
bivši	ameriški	predsednik	mobilizira	mednarodno	
pomoč	 za	 obnovo	 in	 gospodarski	 razcvet	 države.	
Isti	Clinton	je	imel	to	možnost	pred	poldrugim	de
setletjem,	ko	je	kot	predsednik	obnavljal	Haiti	tudi	
s	pomočjo	vojske.	Kako	uspešno,	 je	razkril	potres.	
Upati	je,	da	bo	po	njem	drugače.	Ne	le	na	Haitiju,	tudi	
drugod,	kjer	vlada	prekletstvo	revščine.

A	 ne	 zaradi	 strahu,	 ki	 bi	 nas	 –	 po	 Gospodovih	
besedah	–	ne	smel	obvladovati.	Bojim	se	to	zgodbo	
pripovedovati,	ker	me	je	–	malce	sram.	Še	zdaj	ob	
spominu	nanjo.

Mrak	se	je	spuščal	z	gora,	ne	prehitro,	ker	je	bilo	
kar	nekaj	steza	pokritih	s	kamni.	Zmeraj	se	mi	zdi,	da	
mrak	pri	tem	sestopu	z	nebes	uživa,	namreč	pokra
jino,	ki	je	pod	sončnim	zatonom	vsak	dan	drugače	
barvana.	In	zato	se	spušča	počasi	v	dolino.	V	žepu	
nosim	odlično	priporočilno	pismo,	ki	naj	odpre	srce	
in	 blagajno	 premožne	 družine.	 Še	 zmeraj	 hodim	
prosit	za	otroke	brez	staršev.	Po	japonsko	to	pomeni,	
da	mati,	ki	je	ostala	sama	z	otroki,	ne	more	zanje	skr
beti,	tudi	če	–	navadno	–	ves	dan	dela.	Mrak	z	gora	in	
megla	z	doline	se	srečata	in	dan	se	neslišno	umakne.	
Moja	pot	bo	dolga,	so	mi	rekli,	ker	ob	tej	večerni	uri	ni	
več	avtobusa.	Nekateri	se	vračajo	na	kolesu,	nekatere	
pelje	domov	avto	družbe,	pri	kateri	so	zaposleni.	Nad	
gorami	se	zasvetijo	prve	zvezde.	In	prve	lučke	vzdolž	
prašne	ceste.	Ko	pridem	do	košate	lipe,	so	mi	rekli,	
naj	zavijem	na	levo.	Odtlej	da	bo	pot	bolj	“domača”,	
se	pravi,	za	domačo	rabo	dovolj	široke,	netlakovana,	
na	 levi	 in	 desni	 jo	 spremlja	 podolgovata	 kotanja,	
polna	vode,	ki	da	se	v	mraku	sveti.	Čez	kakih	deset	
minut	da	bom	prišel	do	ograje,	ki	je	vhod	v	hišo	in	
konec	poti.	Ob	vhodu	je	zvonec,	ki	odlično	deluje,	
so	mi	zatrdili.	Za	vsak	primer	imam	močno	žepno	
svetilko	s	seboj.	Problem	se	mi	zdi	lipa:	čas	cvetenja	
je	mimo,	z	vonjem	se	mi	torej	ne	bo	predstavila.

In	zdaj	je	že	precej	temno.	Na	desni	zagledam	še	
zmeraj	dobro	vidno	košato	drevo.	To	bo	tista	lipa,	si	
rečem.	Rad	bi	se	je	dotaknil,	z	vidim,	da	je	onstran	
globokega	jarka.	O	mraku	ne	manjka	kač	v	teh	jarkih,	
menda	tako	lažje	prežijo	na	miši	z	njiv	na	obeh	stra
neh	ceste.	Zdi	se	mi,	da	se	na	levi	strani	ceste	nekaj	

svetlika,	 najbrž	 pesek	 izhojene	 poti.	 Pod	 nogami	
jo	začutim.	Tisti	kotanji	vode	na	desni	in	levi	bom	
najbrž	kmalu	odkril,	obljubim	sebi	in	drevesom,	ki	
me	tiho	spremljajo.	Pot	se	skoraj	neopazno	vzpenja.	
Včasih	se	nad	vejami	prikaže	zvezdica.	Nekaj	večerne	
svetlobe	je	še	zmeraj	nad	drevesi,	a	kotanji	pogrešam.	
Sicer	je	bilo	precej	vroče	v	zadnjih	dneh	–	sta	se	mor
da	posušili?	Sem	ga	spet	polomil	in	ubral	napačno	
pot?	Naenkrat	se	spomnim	japonskega	drevesa,	tako	
košatega	in	velikega	kot	je	lipa,	in	s	podobnimi	srča
stimi	listi.	Kako	mu	že	pravimo?	Nántengíri!	Napol	
se	obrnem	za	pot	nazaj	in	v	črni	dalji	opazim	drobno	
luč.	Morda	sem	pa	kljub	vsemu	na	pravi	poti?	Malce	
hitreje	stopam.

Čez	pot	je	postavljena	preprosta	koliba	s	prižgano	
svetilko	ob	oknu.	Tako	kot	se	povsod	na	Japonskem	
najavljamo,	glasno	zakličem	»Gomén	kudasái!«	No
benega	odgovora.	Še	enkrat	malo	močneje	zakličem.	
Nobenega	odgovora.	S	pestjo	potrkam	na	vrata.	Se	
pravi:	udarim	na	vrata.	Ta	se	odpro	in	vame	se	zapiči	
dvoje	 sivih,	 ostrih	 oči.	 Možakarju	 prisodim	 kakih	
sedemdeset	let.	Vljudno	ga	vprašam	za	pot.	Odkima	
in	se	s	prsti	dotakne	ušes	–	gluh	je.	Iz	žepa	potegnem	
vizitko	družine,	h	kateri	sem	povabljen.	Ozre	se	na
njo	in	zamahne	z	roko	v	smeri	nazaj.	In	zaloputne	
vrata.	Tako	hitro,	da	se	iz	kolibe	lahko	izmuzne	–	črn	
pes.	Iz	gobca	mu	visi	rdeč	jezik	–	znameneje	česa?	
Ritensko	se	začnem	pomikati	nazaj	in	pes	mi	sledi.	
Vidim,	da	ima	ostre	zobe.	Počasi	se	pomikam	nazaj,	
ne	upam	se	obrniti.	V	torbi	nosim	malico	za	nasle
dnji	dan	–	za	vsak	primer.	Psi	imajo	čudovito	razvit	
čut	vonja	–	menda	zavohajo	stvari,	ki	so	oddaljene	
tudi	štiri	kilometre…	Med	mano	in	psom	je	komaj	
kakih	sto	centimetrov,	se	pravi	komaj	kak	meter,	ki	
pa	se	je	začel	po	pasji	iniciativi	krajšati.	Vem,	d	se	psi	
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po	celem	svetu	–	torej	tudi	na	Japonskem	–	najbolj	
veselijo	človekovega	strahu.	Tega	temu	psu	ne	bom	
ponudil.	Ustavim	se	in	pes	in	jaz	se	gledava.	Mirno	
dvignem	torbo	in	iz	nje	počasi	potegnem	malico.	Za	
hrbtom	začutim	neke	vrste	žično	ograjo,	ki	je	prej	v	
temi	nisem	opazil.	Psu	se	nozdrvi	širijo.	Še	malo	po
čakam;	naj	se	pes	o	kvaliteti	malice	prepriča.	Potem	
dvignem	 roko	 in	 vržem	 malico,	 kolikor	 morem,	 v	
smeri	kolibe.	V	hipu	je	pes	za	njo.	Končno	se	hočem	
obrniti,	da	se	bom	lahko	vračal	po	človeško.	Nekaj	
me	drži	–	žična	ograja;	morda	je	le	ostanek	takšne	
ograje.	Moram	nzaj,	preden	pes	poje	malico.	S	silo	
se	 odtrgam	 in	 pustim	 dobršen	 del	 svojih	 hlač	 na	
žici.	 Takoj	 čutim	 padec	 temperature	 zadaj,	 čeprav	
mi	 je	 telo	 razmeroma	 toplo.	 Ali	 nagota	 privlačuje	
psa	tako	kot	malica?	Nihče	mi	ne	more	odgovoriti.	
S	 hitrejšimi	 koraki	 in	 zmeraj	 hladnejšim	 hrbtnim	
kompleksom	se	znajdem	v	črni	senci	ob	glavni	cesti.	
Iz	torbe	potegnem	dežni	plašč,	ki	me	po	navadi	spre
mlja,	posebno	na	koncu	poletja.	Nadenem	si	ga;	zdi	
se	mi,	da	telesna	temperatura	nič	več	ne	pada,	vsaj	
ne	tako	hitro	kot	prej.

Še	 zmeraj	 stojim	 pod	 drevesi	 ob	 cesti.	 Ali	 naj	
nadaljujem	 –	 do	 prave	 dobrotnikove	 hiše?	 Bom	 v	
dežnem	plašču	sedel	k	večerji	in	drugi	dan	k	zajtrku?	
Da	zdaj	pomolim	k	Svetemu	Duhu	za	razsvetljenje	
se	mi	ne	zdi	izguba	časa.	Kljub	deževnemu	plašču	mi	
telesna	toplota	nesramežljivo	uhaja.	Odločim	se	za	
obisk.	Čez	kakih	deset	minut	razločim	v	temi	veliko	
košato	drevo	–	to	mora	biti	tista	usodna	lipa.	Na	levo	
od	nje	vodi	dokaj	široka	pot,	dobro	vidna	po	belih	
kamnih	vzdolž	poti.	Potem	sem	pri	kotanjah.	Rahlo	
se	svetlikata.	Z	žepno	svetilko	si	ju	ogledam,	najprej	

levo,	potem	desno.	Leva	kotanja	se	zdi	obdana	okrog	
in	okrog	s	gtrdnim	nasipom,	ki	nosi	bičje,	 ločje	in	
grmovje.	Desna	je	drugačna:	blizu	poti	se	v	kotanjo	
vleče	mokra	steza.	Pogumno	stopim	vanjo,	stisnem	
zobe,	 dvignem	 dežni	 plašč	 in	 sem	 v	 vodi	 do	 tiste	
meje,	ki	loči	s	svitrom	pokrito	telo	in	s	tanko	srajco	
pokrito	nagoto.	Kakih	dvajset	minut	pozneje	stojim	
pred	vrati	dobrotnikove	hiše,	se	pravi	pred	vrati	v	
zidu	z	zvoncem.	Ob	nogah	se	dela	luža.

Še	 preden	 smo	 se	 drug	 drugemu	 primerno	 po
klonili	–	moj	poklon	je	mora	biti	najgloblji,	pa	se	mi	
zaradi	hladu	na	hrbtu	ni	posrečil	niti	za	dve	tretjini	
–	vidim,	kako	jih	muči	japonska	etiketa,	ki	povablje
nega	gosta	vabi	v	notranjost	hiše,	in	pogled	na	kaplje	
izpod	mojega	dežnega	plašča.

»Veste,	 tista	 desna	 kotanja…	 rad	 plavam,,,	 hotel	
sem	 si	 to	 vodo	 pobliže	 ogledati…	 naenkrat	 sem	
zdrsnil	v	vodo…	ali	mi	lahko	pomagate	s	kakšnimi	
starimi	hlačami…?«	Dobil	sem	jih,	tako	odlične,	da	jih	
lahko	še	danes	nosim.	Preoblečenega	me	spustijo	v	
sobo	za	goste.	V	zahodnjaški	čaj	nalijejo	toliko	škot
skega	žganja,	da	ne	vem	več,	ali	sploh	pijem	čaj.	»Da	
se	ne	prehladim,«	mi	rečejo,	»in	–	malce	smehljaje	
–	da	bom	spet	lahko	hodil	plavat.«

Pod	dežni	plašč	sem	v	svojo	torbo	skril	žepno	sve
tilko.	Še	danes	menim,	da	sem	vse	po	resnici	povedal,	
vendar	ne	vse	resnice.	Tolažim	se	z	ugotovitvijo,	ki	
sem	jo	našel	v	knjigi	izkušenega	katoliškega	morali
sta:	nismo	zmeraj	dolžni	razodeti	vse	resnice.	Včasih	
je	celo	ne	smemo.	Tisto,	kar	je	ostalo	od	mojih	hlač,	
sem	tudi	skrbno	zavil	v	dežni	plašč,	ki	ne	prepušča.

Še	eno	zahvalo	sem	dolžan	ljubemu	Bogu:	nisem	
se	prehladil.

UZBEKISTAN
sistematično in

nekaznovano mučenje
V	Uzbekistanu	policija	in	preiskovalci	še	vedno	

izvajajo	sistematično	mučenje	zapornikov	in	drugih	
državljanov,	posebno	aktivistov	za	človekove	pravi
ce,	nasprotnikov	vlade	in	članov	neodvisnih	skupin.	
Oblasti	se	za	to	ne	brigajo.	Nobenega	izboljšanja	ni	
v	zadnjih	sedmih	letih,	kar	je	Visoki	komisar	Zdru
ženih	narodov	Theo	van	Boven	ob	zaključku	obiska	
dežele	 izjavil,	 da	 v	 Uzbekistanu	 sistematično	 upo
rabljajo	mučenje.	Poročilo,	ki	je	nastalo	na	temelju	
agencij	za	človekove	pravice	in	za	osvoboditev	tistih,	
ki	so	zaprti	zaradi	vesti,	ki	imata	obe	sedež	v	Tašken
tu,	prinaša	mnoge	zgodbe	iz	razdobja	od	januarja	do	
avgusta	2009,	zanika	uradno	izjavo	vlade,	da	mučenje	
ni	več	dovoljeno	in	se	ne	izvaja.

V	 letih	2008	 in	2009	 je	v	zaporih	ali	med	zasli
ševanjem	umrlo	najmanj	9	ljudi.	Med	njimi	jih	je	6	
povezanih	 na	 dogodke	 v	 Andijanu	 maja	 2005,	 ko	
je	 vojska	 streljala	 na	 miroljubne	 manifestante	 in	
jih	pobila	na	stotine,	morda	na	tisoče.	Za	ta	poboj	
je	 Taškent	 vedno	 zavračal	 mednarodno	 preiskavo	
in	 zasmehoval	 zapadne	 sankcije,	 saj	 ga	 podpirata	
Rusija	in	Kitajska.

Poročilo	ugotavlja,	da	je	v	deželi	v	rabi	mučenje,	ki	
je	podobno	tistemu,	ki	je	bilo	v	rabi	v	stalinističnem	
času,	ko	je	bilo	priznanje	dovolj	za	obsodbo.	Preiska
ve	pogosto	skušajo	izsiliti	priznanje	s	sistematičnim	
mučenjem	kot	je	pretepanje,	opekline	in	električni	
udarci	po	vsem	telesu,	 lakota,	prepoved	spanja	ali	
uporabe	stranišča,	dušenje	s	plastično	vrečko	ali	s	
plinsko	 masko,	 obešanje	 ali	 vezanje	 v	 nemogočih	
položajih,	grožnje	sorodnikom	in	prijateljem,	spol
no	nasilje.	Ko	so	policaji	9.	maja	2009	posilili	mlado	
zasliševanko	in	je	ta	18.	decembra	rodila	(2	meseca	
prezgodaj)	hčerko,	je	družina	naredila	28	prijav	raz
nim	oblastem,	tiskovna	predstvanica	tožilstva	pa	je	
izjavila,	da	preiskava	ni	ugotovila	nobenega	nasilja	
nad	zakoni	ali	sploh	kakega	nasilja.

Med	drugimi	je	bil	mučen	tudi	oporečniški	pesnik	
Yusuf	 Djumaev	 in	 obsojen	 na	 5	 let	 zapora,	 ker	 je	
kritiziral	predsednika	države.	V	zaporu	so	ga	puščali	
cele	dneve	brez	jedi	in	vode,	moral	je	stati,	doker	ni	
padel	v	nezavest,	bil	je	v	samici	cele	mesece,	vse	pa	
brez	vsake	razlage.

Po	 zakonu	 je	 sodni	 sistem	 neodvisen,	 v	 resnici	
pa	 je	 podložen	 oblasti:	 sodnike	 izvoli	 senat,	 zares	
pa	 jih	 imenuje	predsednik,	ki	posiljuje	parlament.	
Zato	se	o	nasilju	tudi	ne	govori	in	ne	piše,	vlada	pa	ga	
zanika.	Na	ustavo	se	pa	vsi,	od	predsednika	navzdol,	
do	zadnjega	policaja,	požvižgajo.	Agencija AsiaNews. 
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… pa bo pograbil celo roko.« Ne morem si kaj, da se ne bi spomnil na ta nemški pregovor, ko gledam slovensko politiko zadnjih mesecev. 
Začelo se je pred volitvami 2008, ko so slovenski postboljševiki (izraz sem si sposodil pri prof. Justinu Stanovniku, saj vsebinsko pomeni veliko več kot 
“postkomunisti”) videli, da jim slabo kaže. Treba je bilo najti za vsako ceno nekaj, kar bi preprečilo ponovno izvolitev dotedanje Janševe stranke. In ker 
poštenih sredstev ni bilo, so se po stari boljševiški navadi oprijeli načela, da je etično vse, kar njim koristi, pa so inscenirali gonjo z oklepniki in vanjo 
potegnili še finske udeležence. Po letu in pol vladanja še niso dokazali niti ene obtožbe od vseh, ki so jih takrat sprožili, in je seveda tudi ne bodo dokazali, 
saj so bile iz trte izvite in so jim služile edino, da so s pomočjo goljufije z malenkostno prednostjo slavili zmago na volitvah. Jim tudi ni v interesu, da bi 
šla preiskava naprej, saj bi prej ali slej odkrila, da so v resnici oni vse to inscenirali. In s to goljufijo so hudiču dali mezinec. Po letu in pol vidimo, da se 
pregovor ne le uresničuje, ampak da pove še premalo, saj jim hudič ni pograbil samo roke, ampak še precej več. Trojček, ki je slavil z goljufijo pridobljeno 
zmago, tone iz krize v krizo, iz škandala v škandal. Ne le svetovna kriza (Janša je po svoje lahko vesel, da se mu ni treba ubadati z njo), ampak tudi po-
polna nesposobnost, da bi se soočili z njo, ministri, ki ne le očitno nimajo pojma o tem, kaj bi počeli, ampak se spuščajo v dejanja, ki bi jih lahko označili 
kot kriminal, na primer Golobičevo laganje ob zatajevanju premoženja, pa Türkova obramba lažnivega ministra, pa nesposobni finančni minister, ki z 
nepremišljenimi (da ne rečem bedastimi) izjavami sili predsednika vlade Pahorja, da ga mora braniti, pa Pahorja samega, ki razen lepega besedičenja 
ne spravi skupaj ene same pametne poteze bodisi v politiki bodisi v financah, da o skrivnem popuščanju Hrvatom pri določanju morske meje v Piranskem 
zalivu niti ne govorimo, pa pravosodnega ministra Zalarja, ki vsiljuje svoje nadzorstvo in pravila slovenskemu tožilstvu, pa predsednika republike, ki 
odlikuje nekdanjega šefa udbe Ertla. Višek vsega pa je škandal, ko so trije psi napadli in do smrti razgrizli znanega ljubljanskega zdravnika Bariševiča, h 
kateremu je tako ali drugače zahajala vsa politična elita, nakar so raziskave ugotovile, da so bili psi spolno zlorabljeni. Svojsko vlogo pri tem igra odvetnik 
Miro Senica, ki je “življenjski partner” notranje ministrice Katarine Kresal, in da je strokovno mnenje o teh psih, ki so že pred leti napadli mimoidočega, 
dal izvedenec, ki je “slučajno” stric notranje ministrice… Cela zgodba je predolga in preumazana, da bi jo navajal v podrobnostih, vendar izmikanje in 
zavlačevanje preiskave kaže, da so udeleženci teh sodomitskih orgij tako visoko, da preiskava resnice ne bo smela odkriti.

Po vsem tem je sedanje stanje dobro povzel prvak opozicije Janez Janša na spletni strani stranke SDS pod naslovom “Boga ni. Vse je dovoljeno.” 
Stvar je precej dolga, pa je branja vredna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»DAJ HUDIČU MEZINEC…

MISIJONSKI POMENKI
Misijonske	 pomenke	 zares	 dobite	 v	 dvomeseč

niku	“Misijonska	obzorja”,	kjer	veliko	naših	misijo
narjev	odda	svoj	prispevek	v	tej	reviji.	Vsaka	stran	je	
drugačna.	Na	nekaterih	straneh	je	več	dopisov,	dru
gje	manj,	a	gradiva	je	povsem	dovolj,	da	si	lahko	sami	
predstavljate	misijonarjevo	življenje.	Revija	prihaja	
le	šestkrat	na	leto,	med	besedili	so	tudi	fotografije,	
ki	še	bolj	prikažejo,	kar	je	napisanega.	Misijonarji	se	
zelo	trudijo,	da	sejejo	Božjo	besedo,	vmes	pa	poma
gajo	k	dvigu	boljšega	življenja.	Vsi	smo	ustvarjeni	po	
Božji	podobi,	torej	je	naša	dolžnost,	da	darujemo	v	
sklad	za	pomoč	misijonarjem.

Veliko	 bo	 veselje	 ob	 prehodu	 v	 večnost,	 ko	 se	
bo	mo	zavedali,	da	smo	z	veseljem	zbirali	in	se	mar
sičemu	odpovedali,	da	smo	lahko	darovali	v	pomoč	
bližnjemu	po	naših	misijonarjih.

Prav	lep	misijonski	pozdrav	od	vseh	sodelujočih.
Marica Lavriša

SEVERNA KOREJA
rojstni dan med paradami

in pomanjkanjem
Medtem	ko	velika	večina	prebivalcev	živi	v	revšči

ni	in	trpi	lakoto,	je	diktator	Kim	Jongil	praznoval	68.	
rojstni	dan	z	običajnim	razkošjem	in	zapravljanjem	
denarja.	 To	 je	 tudi	 edini	 uradni	 praznik	 te	 azijske	
države.	Ob	tej	priliki	so	zanj	skovali	nov	naziv:	“luč	
brez	primere”.	Istočasno	pa	diktatorski	režim	kaže	
nove	znake	odprtosti	za	pogajanja.	Vzrok	za	to	so	
nemogoči	gospodarski	pogoji	dežele.	Po	nori	refor
mi	valute,	ki	je	uničila	že	tako	revno	skupno	posest,	
so	mednarodne	sankcije,	ki	so	 jih	uvedli,	mnogim	
ljudem	 onemogočile	 preživetje.	 Ta	 trenutek	 10	
milijonov	 severnih	 Korejcev	 živi	 z	 manj	 kot	 enim	
dolarjem	na	dan	–	pa	še	za	ta	denar	ni	nič	dobiti.	
Agencija AsiaNews.

INDIJA
na tisoče zdravnikov

se vrača iz Anglije
Najmanj	25.000	zdravnikov	indijskega	izvora,	ki	

so	do	zdaj	živeli	v	Angliji,	kjer	so	delali	ali	stažirali,	
se	bo	vrnilo	v	Indijo	v	naslednjih	štirih	letih.	Delo	
bodo	dobili	predvsem	v	novih	zdravstvenih	posto
jankah,	ki	jih	zdaj	pripravljajo.	Povratek	temelji	na	

dogovoru	 med	 indijsko	 vlado	 in	 organizacijo	 Bri
tish	Association	of	Physicians	of	Indian	Origin.	Med	
drugim	 je	 treba	 poskrbeti	 za	 zdravstveno	 osebje	 v	
sedmih	velikih	novih	bolnišnicah,	ki	so	v	izgradnji	
v	sedmih	zveznih	državah.	Od	teh,	ki	se	vračajo,	naj	
bi	bilo	15.000	takih,	ki	zdaj	končujejo	staž,	10.000	pa	
takih,	ki	so	blizu	upokojitve.	Agencija Misna.
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garaža slavnih razgalja tranzicijsko elito.
Dostojevski je v romanu Zločin in kazen opisal razliko med koristnim 

in moralnim. V središču njegovega sporočila je vprašanje o tem, kaj je 
dobro in kaj je zlo, kaj je dovoljeno in kaj ni. Če ni Boga, je po njego
vem mnenju in po mnenju njegovega glavnega junaka Raskolnikova, 
vse dovoljeno. Tudi umor je dovoljen, če je to sredstvo za doseganje 
človekove sreče.

Tako nacionalsocializem kot komunizem sta v prejšnjem stoletju 
množično uporabljala umor za doseganje koristi posameznikov in po
samičnih družbenih slojev. V komunizmu je bilo za srečo komunistične 
elite, ki se je skrivala pod diktaturo proletariata, dovoljeno vse. Zato se 
ob odkritju množičnega grobišča v Hudi jami znaten del slovenskega 
levičarskega občestva ni posebej vznemirjal. Tisoče zverinsko pomor
jenih ljudi so označili za drugorazredno temo, pobita mlada dekleta za 
kolaborantke in izdajalke, podmladek Pahorjeve SD pa je čas, v katerem 
so te ljudi pobili, poimenoval za čas napredka.

Če je bilo v imenu višjih ciljev in koristi dovoljeno pobiti desettisoče 
ljudi, ne da bi en sam posameznik za ta zločin odgovarjal pred roko 
pravice, potem je bilo še manj sporno kršiti človekove pravice desttisočev 
in organizirati mednarodna teroristična dejanja, kar je počela bivša 
tajna politična policija ves čas prejšnjega režima. In spet se je našel 
predsednik republike, ki je z visokim državnim odlikovanjem nagradil 
organizatorja teh kršitev, ob tem pa se je še zlagal, da je to storil na 
formalen predlog veteranskega združenja. V času krize in socialnih stisk 
več kot sto tisoč brezposelnih, najvišji po položaju v državi ne odlikuje 
prvega med humanitarnimi delavci, ki lajša stiske obubožanim, niti ne 
nagradi koga izmed podjetnikov, ki so krizi navkljub odprli večje število 
delovnih mest. Ne nagradi niti železničarskega sindikata, ki je pred akcijo 
Sever samoiniciativno iz domoljubne zavesti blokiral prevoz mitingašev 
v Ljubljano, če so se že delile namenske nagrade za to akcijo. Nagrado 
dobi šef organizacije, ki je bila po obrazložitvi v sodbi Vrhovnega sodišča 
zločinska in še nekateri posamezniki iz nekdanje milice, ki so ji bili tako 
ali drugače blizu. Izpuščeni pa so številni, ki so dejansko pripravljali 
akcijo Sever in tudi kasneje aktivno sodelovali v najtežjih preizkušnjah 
slovenske osamosvojitve. In izpuščena je tudi veteranska organizacija 
Sever kot celota.

Ni se še polegel prah okrog spornega odlikovanja, ko se je zgodila 
garažna afera. Mučna in tragična smrt pripadnika tranzicijske levičarske 
elite je razgalila delovanje mafijskega omrežja, ki omogoča ljudem brez 
vesti stanje, v katerem je vse dovoljeno. Dobesedno vse. Niso jim dovolj 
samo zlorabe sistema in ljudi, pred njimi niso varne niti domače živali.

Ob odstranjevanju vsaj nekaterih tančic iz ozadij garažne afere se v 
vsej svoji grotesknosti razgalja morbidno dekadentno obličje mogočne 
pajkove glave, za katerim se pne gosta lepljiva mreža, ki povezuje 
mnogotere stare in novodobne koristi in koristolovce.

Pravno mnenje, strokovna ekspertiza, odločba komisije prve in se
veda druge stopnje, sodba upravnega in kajpada tudi vrhovnega sodišča 
(celo ustavnega, če je potrebno), predlog zakona, zamujen podzakonski 
akt, začasna odredba, klic iz ministrovega kabineta, načelno mnenje 
protikorupcijske komisije, glas iz računskega sodišča ravno ob pravem 
času, odločba informacijske pooblaščenke, dezinformacija diplomat

ski mreži, pristranski članki in komentarji, TV oddaje, medijski molk, 
neobičajna zamuda pri obveščanju državnega tožilstva, neopravljena 
hišna preiskava, vsakršne izjeme od pravil...   prava malenkost. Ni da 
ni. Le na prava vrata je treba potrkati, a ta so dostopna le posvečenim.

Žegnana voda, s katero so poškropljeni pripadniki izbrane tran
zicijske elite, pa ni prozorna, temveč rdeče obarvana tekočina. Je kri. 
Življenjska tekočina žrtev velikega zločina, prelita zaradi koristi povojne 
komunistične avantgarde in njihovih dejanskih in političnih naslednikov, 
ki sestavljajo večji del današnje tranzicijske elite. Če je bilo njihovim 
biološkim in političnim prednikom dovoljeno najprej moriti, nato pa 
še drastično kršiti človekove pravice brez kazni, potem ni nobenih ovir, 
da kraje, zlorabe in vsakovrstna sprevržena dejanja ne bi bila dovoljena 
njim. Vse je dovoljeno in še več. Je celo nagrajeno. Če je nekdo leta 2009 
dobil visoko državno odlikovanje za vodenje zločinske in teroristične 
organizacije ali dobro plačano službo v sedanji vladni administraciji 
zaradi nekdanjih podobnih zaslug, potem ni vrag, da čez leta ne bi padlo 
tudi kako odlikovanje za uspešno divjo privatizacijo, izigravanje pravne 
države ali za kak spretno izpeljan stečaj v Elanu ali Usnjarni Vrhnika. Zato 
le pogumno naprej. Če si sin ali vnuk ali nečak nekdanjega partijskega 
šefa ali oznovskega likvidatorja, potem lahko kot stečajni upravitelj 
posluješ tudi s svojo lastno firmo in to krepko zaračunaš. Imaš več 
mož nosti kot drugi, da postaneš predsednik računskega sodišča, ustavni 
sodnik, predsednik sveta RTV, urednica časopisa, sodnik ali diplomat.

Cenzura omogoča dvojna merila
Pripadniki tranzicijske elite dobro vedo, kdo v ozadju postavlja 

merila. Ni važno, ali so enotna za vse, ali pa morebiti dvojna. Važno 
je, da v praksi veljajo tako, kot se odloči. In pri tem se vztraja do konca 
ne glede na razdiralne posledice. Značilen primer dvojnih meril, ki 
ponazarja obstoj pajkove glave v ozadju, je angažiranje nekdanjega 
pripadnika Udbe Draga Isajlovića kot svetovalca v ministrstvu za finance. 
Brez ustrezne izobrazbe in izkušenj svetuje enemu najpomembnejših 
ministrov v vladi. Ko je novica o tem prišla v javnost, je predsednik vlade 
javno izrazil dvom v ustreznost in primernost te ministrove poteze. 
Istočasno, ko je njegov minister za finance začel plačevati svetovalca z 
neprimerno izobrazbo in sporno preteklostjo, je sam predsednik vlade 
za svetovalca v svojem kabinetu prerazporedil nekdanjega dolgolet
nega ministra za zunanje zadeve, predsednika sveta EU za splošne 
in zunanje zadeve ter utemeljitelja slovenske diplomacije. Njegovi 
koalicijski partnerji so začeli javno oporekati pravici predsednika vlade, 
da si izbere svetovalce po svoji presoji. In predsednik vlade je potem 
uporabil izrecna dvojna merila. Ministru za finance je javno dejal, da 
ima pravico, da si sam izbere svoje svetovalce. Enako pravico pa je sebi 
odrekel, češ da delu najbolj izkušenega diplomata v državi v njegovem 
kabinetu nasprotujejo nekateri njegovi ministri, ki so tudi koalicijski 
partnerji. Ne samo, da je šlo za uporabo dvojnih meril, ampak tudi za 
dejanje, s katerim je predsednik vlade izgubil velik del za to funkcijo 
potrebne avtoritete. Ob tistem dogajanju sem se spomnil nekaj svojih 
pogovorov z njim pred leti, ko se je dolgo odločal, ali bo kandidiral 
za predsednika republike. Najprej je dejal, da je trdno odločen, da bo 
kandidiral. Ob naslednjem pogovoru, daleč preden je to javno oznanil, 
pa je dejal, da mu kandidature ne dovolijo. Ko sem ga vprašal, kdo mu 
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ne dovoli kandidature in kako mu to lahko preprečijo, je pokazal nekam 
nad levo ramo in dejal, da se ne zavedam, česa so vse sposobni. Ker sem 
v preteklosti na lastni koži precej bolj kot on občutil, česa so vse sposobni, 
sem to njegovo izjavo vzel bolj kot del teatraličnega nastopanja, žal 
pa so kasnejša dogajanja dokazala resničnost teh besed. Z začetkom 
mandata aktualne vlade je spet nastopilo obdobje, ko je nekaterim v 
Sloveniji dovoljeno vse. Pravila veljajo samo za ostale.

Vsi, ki se ob bizarnostih garažne afere ter vsak dan novih informa
cijah o izigravanju pravnih in upravnih postopkov sprašujejo, kako je 
to mogoče, bi morali vedeti: Če je bilo dovoljeno nekaznovano moriti, 
je še toliko prej dovoljeno tudi krasti, zlorabljati pravno državo, ljudi in 
seveda tudi živali.

V prvih dneh po izbruhu garažne afere smo lahko spremljali žalost
no sliko slovenske medijske krajine. Cenzura je skoraj uspela. Kje je 
danes 600 podpisnikov peticije proti cenzuri iz leta 2007? Če ne bi bilo 
nekaterih manjših medijskih hiš in spletnih portalov, garažne afere ne 
bi bilo. V javnosti bi obstala zgodba o smrti uglednega zdravnika in o 
nevarnih pasmah psov, ki jih je treba prepovedati. V prvih dneh februarja 
smo lahko po slovenskih mestih in trgih množično srečevali zmedene 
sprehajalce domačih štirinožcev, ki so se, držeč živali praktično za ovrat
nice, spraševali, koga naj se bojijo. Pravzaprav se je moč dela izprijene 
tranzicijske elite ob tem poskusu cenzure pokazala v vsej svoji razsež
nosti. Kajti načelo “vse je dovoljeno” lahko uporabljajo le v prostoru, iz 
katerega je resnica izgnana in vanj namesto nje pripeljana laž. Samo 
prikrivanje, obračanje in sprenevedanje omogočajo takšno ravnanje. 
In potem, ko cenzura ni uspela in je jeza ljudstva rasla, se je začelo 
spreobračanje. Urednik brezplačnika Dobro Jutro, na katerem piše, da 
so ga zastonj razdelili v 350.000 izvodih, je prave negativce v garažni 
aferi našel v sedanjem predsedniku SLS, ki je zahteval interpelacijo 
kmetijskega ministra in v njegovem predhodniku, ki je nekoč odredil 
odstrel viška medvedov. Uvodničarka in urednica tednika Mag, ki ga 
prav tako zastonj delijo kot prilogo Delovih izdaj, pa si je ob naštevanju 
reakcij ljudi na garažno afero dovolila celo zapisati, da »je z narodom 
v tej deželi nekaj hudo narobe.« Ta “globoka” misel je bila objavljena 
celo s poudarjenimi črkami.

Spreobračanje je s tem stavkom doseglo zenit. Ni torej nekaj hudo 
narobe s klientelističnimi navezami, ki so grobo zlorabile pravno državo, 
kršile zakon in mučile živali, temveč je nekaj hudo narobe z narodom, 
ki se nad tem zgraža. Seveda so bila med temi zgražanji tudi močna 
pretiravanja in grobe diskvalifikacije, vendar so jih izrekali posamezniki 
brez moči in vpliva in še to praviloma na raznih spletnih forumih. Zlorabo 
pravne države pa so izvajali tisti, ki so zavezani različnim kodeksom 
ravnanja ali so prisegli, da bodo branili pravico in resnico in delali za 
skupno blaginjo.

Žal je primerov takšne zlorabe pravil ali uporabe dvojnih meril pri 
nas na tisoče, na nekaterih področjih, v sodstvu npr., na deset tisoče. 
Navadni državljani čakajo leta in leta na dokončne sodbe sodišč, 
posvečeni tranzicijski eliti preko najema par posvečenih odvetniških 
pisarn z zvezami na vseh stopnjah sodne oblasti uspe primere zaključiti 
v rekordnem času. Tudi, če gre za pse in ne za ljudi. Človek, ki je lansko 
leto domnevno posredno grozil z atentatom na sedanjega predsednika 

vlade (v resnici je dejal, da bi bombe vrgel pred parlament in ne pred 
vlado), je bil po hitrem postopku že obsojen na 11 let zapora. Policijski 
funkcionar, ki je kar s službenega računalnika poslal neposredno grožnjo 
z likvidacijo prejšnjemu predsedniku vlade, pa je bil po sklepu sodišča 
zaposlen nazaj v policijo in ponovno oborožen. Še prej se je zanj v 
parlamentu javno zavzela poslanka Pahorjeve stranke. Očitno je grozil 
pravemu in bil zato zaščiten in nagrajen.

Že dolga leta poteka v Sloveniji razprava o reorganizaciji zdravstve
nega sistema. Organiziralo se je Gibanje za zaščito javnega zdravstva, 
pred kratkim je nastalo še eno s podobnim imenom. V teh gibanjih 
deluje veliko dobromislečih ljudi, ki se iskreno zavzemajo za enako 
dostopnost zdravstvenih storitev. V njih pa najdemo tudi nekaj težkih 
“kapitalcev”, med njimi tudi bivšo županjo, ki je podelila velikansko 
število koncesij v svoji občini ter celo bivšega predsednika republike. 
Nekateri med njimi praktično takoj po okrogli mizi, na kateri zlijejo 
ogenj in žveplo nad podlimi namerami prejšnje vlade po domnevni 
razgradnji javne zdravstvene mreže, odidejo na pregled v zasebni 
zdravstveni center, največkrat kar v Barsos. In nekateri isti med njimi 
naslednji teden žolčno razpravljajo o nevarnosti privatizacije šolstva, 
nato pa se veselo v istem forumu družijo z lastnico najstarejše privatne 
pridobitniške poslovne šole. Slovenska levičarska tranzicijska elita je 
dvojna merila ob pomoči nadzorovanih medijev prignala do skrajnosti, 
ki je na meji eksplozije.

Tragična in mučna smrt, ki je doletela lastnika zlorabljenih psov, 
pa dokazuje, da ima palica dva konca. Dokazuje, da se vsega le ne da 
organizirati preko klientelističnih zvez. Dokazuje, da se vsega ne da 
prikriti. Dokazuje, da se moči navkljub, resnica le ne da nikoli popol
noma izgnati iz prostora. Upajmo, da se bo kdo le zamislil nad tem. Če 
ne drugega, bi morali zagovorniki in opravičevalci zločina v Hudi jami, 
podporniki odlikovanja šefu Udbe in vsi, ki še vedno mislijo, da meril ni 
in da je zato vse dovoljeno, potegniti iz zadnje afere vsaj sebičen nauk 
zase. Da se zloraba na koncu lahko obrne tudi proti tistemu, ki se z njo 
okorišča ali jo je pripravljen namerno spregledati. Če bodo zagovarjali 
tezo, da so lahko nekateri zveri, ni nobene garancije, da podobne zveri 
nekoč ne pokončajo njih samih.

Quo vadis, tranzicijska levica?
Dogajanje bi moral biti nauk tudi za našo tranzicijsko levico. Brez 

dvoma je v tem konglomeratu, v katerem je pajkova glava preprečevala 
omembe vredno notranjo diferenciacijo, veliko posameznikov, ki jim je 
zloraba vrednostno tuja. Ki dejstva, da ne verujejo v nič, ne povežejo s 
sklepom, da je zato vse dovoljeno. Nekateri med njimi so se pogumno 
oglasili tako ob Hudi jami kot ob podelitvi odlikovanja Ertlu in tudi ob 
odkritih zlorabah ter pritiskih cenzure ob garažni aferi. Vendar pa to 
ne bo dovolj.

Za začetek globinskega zdravljenja slovenske družbe bo moralo v 
tranzicijski levici priti do jasne ločitve duhov. Zločin da ali ne, zlorabe 
da ali ne. Ne samo na načelni ravni, ampak tudi v sprejemanju posledic. 
Zgoditi pa se bo morala tudi organizacijska ločitev. To, kar danes večinsko 
predstavlja tako imenovani levi tranzicijski trojček, ki je tudi sinonim za 
aktualno vladno koalicijo, je trden ideološki konglomerat, preko katere
ga je Slovenija v demokratično Evropo pretihotapila čaščenje diktatorjev, 
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t
»Naše “elite” ne privoščim nikomur«. S temi besedami je 

končala pogled na slovenske razmere novinarka Petra Sovdat v časniku 
Finance. Sklep je izpeljala iz analize, v kateri je ugotovila, da se po letu 
2008 na slovenski politični oder »vračajo stari obrazi«, »ki so po gospo
darstvu in politiki šarili vse od osamosvojitve. Metode dela ostajajo. Še 
več, zadnje čase se zdi, da jih glavni akterji niti ne poskušajo več prikriti.« 
Zgodovina si jih bo zapomnila po neomejeni in nesramežljivi privatizaciji 
državne imovine in 100.000 nezaposlenih. V primerjavi z današnjim 
številom ljudi brez dela smo že presegli nekdanje število. “Privatizacija”, 
slovenščina pozna zanjo bolj razumljive izraze, kot so kraja, prilaščanje 
ipd., traja in še bo. Vsebine so stare, oblike sila iznajdljive. V modi je 
nevidno (in brez rezultata) “svetovalno” delo, ki prinaša največje zaslužke.

Pri opazovanju vladnih krogov je najbolj zanimivo opazovati tek
mo, kdo bo razmere v Sloveniji opisal kot najbolj brezupne. Če se ves 
svet spopada z gospodarsko krizo, postaja ta v naši državi vse bolj 
ne le politična, ampak širše družbena in ni jih malo, ki so zaskrbljeni 

za usodo države. Nekateri se, žal, že ravsajo, kdo bo prvi potegnil za 
navček. Ne bo oznanil le konca Slovenije, ampak da je konec upanja, 
da je mogoče živeti brez Jugoslavije in komunizma. Oboje vse bolj sim
bolizira ljubljanski župan in njegov izjemno vpliven krog. Morda so to v 
skrajnem primeru zaradi strahu pred mednarodnim odzivom začasno še 
pripravljeni zamolčati, bodo pa oboje vsebinsko nadomestili s trditvijo, 
da brez njihove vladavine ni nič in predvsem ničesar.

Zakaj se vse to dogaja? Zato, ker imamo v državi delavce, upokojen
ce, kmete, študente, mladino, bolnike in reveže. Slednje so ali bodo v 
kratkem pravzaprav vsi. Naša država bi cvetela, če bi živela v njej samo 
elita. V njo ne spadajo resnično uspešni direktorji, kot so Colarič in 
nekateri, ampak oni, ki vijejo roke in vreščijo zaradi zvišanja minimalne 
plače. Zadnje čase so se spravili še nad svoje časnike in njihove pisune, 
ki da jih blatijo in znižujejo njihov ugled v družbi. Ne razumem, od kod 
prepričanje, da so ga kdaj vsaj trohico imeli. So ljudje brez morale in 
časti. Predsednika upokojencev so nagnali iz vlade, ne zaradi “kant” za 

Po vsem tem res ni druge možnosti kot da se strinjam s tem, kar je v Družini napisal zgodovinar dr. Stane Granda pod naslovom “Naše ‘elite’ ne 
privoščim nikomur”.

totalitarnih simbolov ter represivnega aparata komunistične ureditve.
V interesu zdrave slovenske družbe je, da ima tudi moderno levico 

in transparentno civilno družbo. Ki ne skriva svojega finančnega poslo
vanja, kot to počno Semoličevi Svobodni sindikati, kateri z vsemi štirimi 
nasprotujejo zakonu o preglednosti finančnega poslovanja sindikatov, 
celotna vladna koalicija v državnem zboru pa jim pri tem sekundira. V 
interesu začetka zdravljenja slovenske družbe je, da dobimo v Slove
niji levico, ki bo tako kot je nemška socialdemokracija obsodila Stasi 
in njegove metode, sposobna obsoditi delovanje slovenske Udbe. V 
interesu Slovenije in njenega normalnega razvoja je, da dobimo levico, 
očiščeno ostankov totalitarnih ideologij in navdušenja nad rdečimi 
maliki. Levico, ki bo dosledna zagovornica socialne pravičnosti in ne 
podpornica tranzicijskih kraj in malverzacij. Levico, ki bo ozdravljena 
razrednega sovraštva ter sposobna razvojnega sodelovanja z drugače 
mislečimi. Dogajanja v Sloveniji po letu 2008 dokazujejo staro pravilo, 
da je ideološka levica izjemno sposobna pri organizaciji propagande 
in represije, popolnoma nesposobna pa pri ustvarjanju potrebnih 
pogojev za delovanje gospodarstva in povečevanje splošne družbene 
blaginje. Nekdanja Sovjetska zveza in Jugoslavija sta nazoren prikaz 
te dvojnosti, v njej leži tudi vzrok propada socialističnih ureditev v 
nekdanji Vzhodni Evropi. Ob tem je treba priznati, da je bilo v nekdanji 
Jugoslaviji le nekaj let, ko smo doživeli tako velik padec BDP kot lani 
v Sloveniji pod Pahorjevo vlado. Ob tem, da je naša vlada javni dolg v 
istem letu povečala za 50 %.

Slovenska tranzicijska levica je danes na razpotju. Pred njo sta dve 
poti, žal približno enako verjetni. Prva pot jo vodi nazaj v ponovno 
povampirjenje prevladujoče moči in v uporabo teze iz Maga, da »je z 
narodom v tej deželi nekaj hudo narobe.« Zato je treba kupiti nov vodni 
top in se dogovoriti s sosednjo državo, da nam v primeru demonstracij 
posodi še šest njihovih. Zato je treba ponovno zaposliti ali drugače 
angažirati v policiji ideološko trdne, stare in že upokojene kadre ter z 

reorganizacijo zagotoviti popolno podrejenost represivnega aparata 
vladajoči politični opciji. Zato je potrebno izvajati gonjo proti Slovenski 
vojski, ki ima kljub vsemu še vedno velik ugled med Slovenci in ki je ni 
mogoče kar čez noč navdušiti nad “garažnimi vrednotami”. Veliko je 
znakov, ki nakazujejo skomine močnih centrov tranzicijske levice v smer 
ponovnega povampirjenja. Upajmo, da jih bo očitni nauk garažne afere 
odvrnil od teh namer. Kajti naroda ne bodo uspeli zamenjati, odpor bo 
močan, celotna tranzicijska levica pa bo brez diferenciacije po še nekaj 
podobnih aferah poniknila v obskurni garaži lastne morbidne dekadence.

Druga pot, za katero močno upamo, da se bo uresničila, vodi v 
nastanek normalne leve opcije, očiščene zablode, da pravil ni in da 
je vse dovoljeno. Upamo, da obstajajo posamezniki, ki so sposobni 
izpeljati cankarjansko očiščenje in pomlajenje slovenske tranzicijske 
levice, vendar morajo najti dovolj poguma, da pretrgajo niti pajkove 
mreže in se upro njegovi glavi. Prav vsi dobromisleči v Sloveniji bi jim 
morali pri tem pomagati.

Glavni junak Dostojevskega v romanu Zločin in kazen Rodja 
Raskolnikov je najprej prepričan, da se ljudje delijo na uši, ki niso 
zmožne velikih dejanj in na redke posameznike, ki so dovolj močni, 
da lahko vzamejo pravico v svoje roke in lahko zagrešijo tudi zločin, 
če se jim to zdi potrebno. To prepričanje so nacionalsocialisti z zlorabo 
filozofa Friedricha Nietzscheja povzdignili v uradno doktrino rasne 
teorije večvrednosti in v prakso uničevalnih koncentracijskih taborišč, 
komunisti pa so ga še pred njimi in tudi kasneje z uporabo marksistično 
leninistične teorije o razredni večvrednosti proletariata in komunistične 
partije kot njegove avantgarde izpopolnili v povampirjen sistem, ki je 
uničil več kot sto milijonov nedolžnih človeških življenj. Del slovenske 
tranzicijske elite, ki uživa sadove zločina in ga zato še vedno zagovarja 
ter brani storilce, se simbolično zgleduje po mlademu Raskolnikovu. A 
pri njem je Dostojevski izpeljal preobrazbo. Kdo bo to storil s slovensko 
tranzicijsko levico?
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Naši postboljševiki v LDS, Zares in SD so izdelovalci stavkov. Temelj 
klasičnega nastopa v začetkih grške demokracije je bila ambicija nekaj 
povedati. Poslušalec je srečen in domala odrešen, ko vidi, da mu je 
nekdo prišel nekaj povedat, ne le govorit. Latinci pravijo temu flatus 
vocis – valovanje glasov. Gregor Golobič je takšen spreten izdelovalec 
stavkov. Nekakšen logomat.

V zadnjih desetih ali petnajstih letih se je izkazalo, da postboljševiki 
ne morejo več braniti svoje idejne pozicije ne svojih rezultatov v zgo
dovini. Ko govorijo, ne morejo več slediti normi jezika. Zato ne morejo 
ničesar povedati…

Lani 27. aprila si je predsednik vlade Borut Pahor v govoru dovolil 
okupatorsko gesto. Polovico Slovencev je seznanil s falzificirano naro
dovo zgodovino. Tako govorijo lahko le ljudje z lastniškim odnosom 
do naroda. Večkrat pomislim, da bi morali zgodovinarji pripraviti zbo
rovanje, na katerem bi priznali, da so pol stoletja ponarejali narodno 
zgodovino. Silno nasilje, nič manjše, kot so bila taborišča. To bil bila 
osvoboditev za vse.

Zgodovinarji naj bi nas osvobodili?
Prav postboljševiki, kot na primer Borut Pahor, Miran Potrč in Danilo 

Türk, nas pošiljajo k zgodovinarjem. Venomer ponavljajo, da preteklost 
prepuščajo zgodovinarjem. V polni zavesti seveda, da bodo ti govoril 
prav to, kar bi tudi oni.

Dvajset let bo od prvih demokratičnih volitev. Je demo-
kracija zagotovilo, da se državljanska vojska ne ponovi?
Demokracija je eden največjih dosežkov civilizacije, ki zagotavlja 

obstoj človekovih pravic in svobode. Seveda pa ni absolutni branik pred 
zlorabo. Demokracija niso le volitve vsaka štiri leta, temveč avtenično 
delovanje njenih ustanov in vej oblasti. Ko je bila na oblasti levica, se 
je izkazalo, da so od demokracije bolj kot ne ostale samo volitve. Ko bi 
bila Slovenija zunaj Evropske unije in bolj na robu tega sveta, se včasih 
sprašujem, ali bi se postboljševiki, če bi bila njihova oblast ogrožena, 
še enkrat lotili “vstaje”. Evropska skupnost je za zdaj najboljše jamstvo 
za demokracijo.

Za izpeljavo revolucij in obvlaovanje totalitarne države so boljševiki 
uporabljali ideologijo kot obliko nasilja nad ljudmi. Vrednote so bile 
sankcionirane z zakoni in s tajno policijo. Postboljševiki zdaj poskušajo 
z radikalno drugačno strategijo. Uničiti vsa trdna dejstva, vse, kar trdno 
stoji v družbi: družino, domoljubje, metafizične vrednote v estetiki in 
etiki… Kar počno postboljševiške medijske agenture, je eno samo 
razkrajanje obstoječih entitet. To novolevičarstvo, ki je tudi ime za 
postboljševiški svet, vidi možnost za obvladanje sveta v tem, da ne bo 
ničesar, kar bi držalo družbo.

Kaos torej. Na levici seveda pravijo, da se prav vodja
opozicije v zmedi počuti kot riba v vodi.
Še ena od boljševiških manipulacij. Moje besede se slišijo tako, kot 

da zgolj napadam. A so izraz vztrajnega razmišljanja, kaj je ta svet. 
Zato ne smem izbirati besed, ko povem, da so postboljševiki z izgubo 
človeškega pridobili aroganco. V življenju sklepamo boljše ali slabše 
kompromise, mogoče celo izdaje, da pa bi zapadli v temeljno arogant
nost, tega pri nas ni. Ste kdaj razmišljali o tem, kakšna prvina je okus?

Ne preveč, kot bi vi dejali, vztrajno.
Okus je tudi to, da nekaterih stvari ne narediš. Poljski pesnik Zbigni

ew Herbert je nekje dejal: »Okus mi je branil, da bi se udeleževal vaših 
zlih obredov.« Oni gredo zlahka čez to. Poglejva le ves pomp okoli bol
nišnice Franja. Kot da bi ne bilo brezna pri Konfinu in na grozovit način 
pobitih 88 ranjencev in bolnikov. Ko so se okoli brezna razpostavljale 
kosti, bi morali, če bi obstajal okus, nehati govoriti o bolnišnici Franji. 
Aroganca jim omogoča, da tega ne občutijo. Takšna kultura arogance 
ne ostane le pri vrhu. Počasi pronica v zavest Slovencev.

Je predsednik republike reprezentant te arogance?
Vas je vseeno presenetil?
Ni me presenetil toliko z vsebino izjav kot z gladkostjo stavkov. Biti 

predsednik države na primer v Franciji ali Nemčiji, je služba, v kateri se 
ne prostituira ob vsaki novi brizgalni. Predsednik je človek, ki govori 
nekoliko zadržano in premišljeno, predvsem pa v interesu vsega naroda. 
Te predsedniške drže Türk nima. Izkazal se je kot odličen podpornik 
postboljševiške politične opcije. Temu v opomin je v ustavi napisan 
tudi kakšen stavek. Ko je bil zaradi podelitve odlikovanja Ertlu deležen 
nasprotovanj, se je skliceval na svojo izvolitev. Rekel bi le, da je tudi ta 
izjava precej arogantna.

Si je z odlikovanjem Ertla zaslužil ustavno obtožbo?
To je primeren način, da ta odločitev in njegov predsedniški stil 

postaneta predmet narodovega spraševanja…
Kako vlada naša levica?
Zaznamovana je z dediščino boljševizma. Levičarji imajo prednost 

zaradi zgodovinske obdarjenosti za manipuliranje z ljudmi – to bi 
lahko podrobneje utemeljil z izvori v francoskem jakobinstvu – a so 
politično sterilni, kar se je pokazalo z njihovim angažmajem v revolu
cijah. Izpeljali so jih virtuozno. Spomnim naj le na to, kaj vse so počeli 
s tako imenovanimi sopotniki. Ko pa so postali lastniki države in začeli 
rokovati z bitjo – politika je postopanje z bitjo –, so odpovedali. Bit je 
suverena in avtonomna. Ni nikogaršnja projekcija. Komunisti so si v 
svoji zgodovinski ideji domišljali, da je njihova projekcija. Politika je 
tudi ljubezen. Življenje oziroma bit je treba imeti rad. Postboljševikom 
ne odrekam znanja, manjka pa jim tisti primarni odnos in skrb do biti. V 
življenju so nastopali z drugimi kartami. Dar za politiko jim je bil odvzet 
na račun hipertalentiranosti za manipulacijo. Slovenci ne bomo prišli k 
sebi, če ne bomo politično krmilo dali v roke tistim, ki premorejo temeljni 
odnos do biti in niso obremenjeni z omenjeno sterilnostjo.

Mislim, da bo več od običajnega sklepa povedalo nekaj navedkov iz pogovora, ki ga je imel prof. Justin Stanovnik za revijo Reporter 15. februarja.

smeti, ampak zato, ker jim ni pustil, da bi pri patrijah zaslužili. Saj so 
mu to napovedali! Na maščevanje niso pozabili, saj so iz svojeglavega 
in brezobzirnega maščevanja za krivice in strah, ki bi jih lahko utrpeli, 
pa jih niso, tudi zrasli.

Za demokracijo je potrebna zrelost. Na vsakokratnih volitvah pre
vzemamo odgovornost za svojo prihodnost in prihodnost potomcev. 
Pri nas so mnogi to prodali za obljubljeno zvišanje pokojnine. Za koliko 
že? 300 ali 1000 evrov? So to judeževi groši? On jih je dobil! Pa volivci?
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
»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	te
lovnikom	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.	Zdaj	sem	
pa	hitro	izginil.

Šlape	in	Žborle	nisem	mogel	nikjer	opaziti.	Bilo	
je,	kakor	da	sta	se	v	zemljo	vdrla.	Ko	pa	grem	po	robu	
velike	 gramozne	 jame,	 zaslišim	 na	 mah,	 kakor	 bi	
prihajalo	izpod	zemlje:

»Tilelalaiti.«
Hitro	se	ozrem	dol.	Barabici	sta	sedeli	na	dnu	jame	

v	senci	pod	nekakim	podvisom	in	mirno	kadili.
»Si	bil	nalajban?«	me	vpraša	Žborla.
»Ne,	sem	mu	ušel.«
Da	mi	je	k	begu	pomagal	na	kveder	šivan	škorenj,	

sem	zase	obdržal.
Ker	se	nam	ni	nikamor	mudilo,	smo	šli	še	proti	

gorenjski	 železniški	 progi.	 Tu	 zapazimo	 začasen	
stranski	tir	in	na	njem	voz,	kakršnega	rabijo	želez
niški	 delavci.	 Ker	 je	 bil	 tir	 nekoliko	 nagnjen	 proti	
jami,	ki	so	jo	zasipali,	je	bil	voz	dobro	zavrt.	In	spet	
smo	eno	uganili.

Žborla	se	je	kot	železničarjev	sin	dobro	spoznal	
na	take	reči.	Sedli	smo	na	voz,	Žborla	ga	 je	počasi	
odvrl	in	takoj	smo	se	veselo	odpeljali	po	tiru	navzdol.	
Navzgor	smo	morali	voz	seveda	porivati.	Bilo	je	kaj	
zabavno.	Žal,	da	se	je	ta	zabava	prekmalu	končala.

V	hipu	sta	bila	pri	nas	dva	železničarja,	kakor	bi	
bila	zrasla	iz	tal.

Zdaj	sem	ša	jaz	prvi	izginil.	Ucvrl	sem	jo	po	po
lju	proti	Svetemu	Krištofu,	kar	se	je	dalo.	Ko	se	pa	
ozrem	po	preganjalcih,	vidim,	da	mi	ne	preti	nobena	
nevarnost.

Od	 železničarjev	 je	 bil	 eden	 pameten,	 drugi	 pa	
nespameten.	 Pametni	 je	 skočil	 k	 vozu	 in	 ga	 zavrl;	
nato	 je	 pa	 mirno	 gledal,	 kako	 je	 nespametni	 lovil	
mojega	tovariša.

Žborla	je	dirjal	ko	jelen	v	smeri	proti	Šiški.	Zato	
ga	je	mož	pustil	in	stekel	za	Šlapo.	Segel	je	že	skoraj	
po	njem.	Tu	pa	se	barabica	spusti	na	vse	štiri	na	tla	
in	 železničar	 je	 naredil	 lep	 salto	 mortale	 v	 travo.	
Preden	se	je	pobral,	je	bil	Šlapa	že	tako	daleč,	da	ga	
ni	mogel	več	dohiteti.

Jaz	sem	lepo	ležal	v	travi	in	z	veseljem	opazoval	
ta	 zanimivi	 lov.	 Potem	 sem	 se	 pa	 počasi	 odpravil	
proti	domu.

Prišel	bi	bil	gotovo	pravočasno	domov,	če	bi	ne	
bil	 v	 Lefontengasi	 (Slonova, pozneje Prešernova, 
zdaj Čopova ulica)	srečal	glumača	z	opicami	in	psi.

Ljubljana	 je	 bila	 že	 v	 devetnajstem	 stoletju	 na	
glasu,	 da	 se	 v	 nji	 umetnikom	 dobro	 godi.	 Zato	 so	

prihajali	 k	 nam	 od	 vseh	 strani	 umetniki,	 virtuozi,	
pevci	in	artisti	vsake	vrste.	Producirali	se	pa	niso	le	
v	gledišču,	Čitalnici	in	Kazini,	kjer	so	se	vršile	takrat	
prireditve,	marveč	tudi	po	ulicah	in	dvoriščih.

Jaz	sem	najrajši	gledal	može	z	opicami,	ki	so	se	
skazovale	 v	 raznih	 umetnostih.	 Spremljal	 sem	 jih	
večkrat	po	vsem	mestu,	Ker	pa	mati	ni	imela	smisla	
za	umetnost,	sem	prišel	zaradi	svojega	umetniškega	
nagnjenja	včasih	v	velike	težave.

Zato	 me	 je	 nekoliko	 skrbelo,	 ko	 sem	 hitel	 po	
stopnicah	 v	 II.	 nadstropje,	 kjer	 smo	 takrat	 stano
vali.	Na	srečo	je	bil	samo	oče	doma.	Ta	se	pa	za	take	
malenkosti	ni	zmenil	in	se	je	zato	stvar	za	tisti	dan	
srečno	iztekla.

S	 svojim	 popoldanskim	 izletom	 sem	 bil	 popol
noma	zadovoljen.	Vendar	sem	sklenil,	da	s	takimi,	
ki	kradejo,	ne	pojdem	več	na	tuzen.

Ko	 pridem	 drugi	 dan	 v	 šolo,	 ni	 Pavlin	 prav	 nič	
kazal,	 da	 me	 je	 pogrešil.	 Najbrž	 bi	 bil	 moj	 tuzen	
pozabljen,	če	ne	bi	bilo	nesrečnega	parklja,	ki	je	bil	
tistikrat	jako	moderen.

Parkelj	je	bila	debela	suknena	krpa	z	izrezanimi	
odprtinami	za	oči,	usta,	ušesa	in	z	rogovi.	Vse	skupaj	
je	bilo	pritrjeno	na	vrvico.	To	krpo	sem	namazal	s	
kredo,	jo	vrgel	komu	na	hrbet,	vrvico	potegnil	nazaj	
k	sebi	in	na	obleki	se	je	prikazala	umetniška	glava	
vladarja	pekla.

Tisto	popoldne	smo	imeli	računstvo	in	Pavlin	je	
spraševal	gimnazijske	kandidate	posamič	pri	tabli.	
Pred	menoj	je	sede	fant	v	črnem	suknjiču,	ki	se	mi	
je	zdel	jako	pripravno	ozadje	za	parkljevo	sliko.	Ta
koj	mu	pritisnem	parklja	na	hrbet	in	pokazal	se	je	
krasen	odtis.

V	tem	hipu	pa	pokliče	Pavlin	fanta	k	tabli.	Ker	so	
bili	moji	sošolci	neumni,	so	zagnali	grozanski	krohot,	
ko	je	stopil	fant	na	kateder.	Nedolžni	zločinec	je	bil	
seveda	takoj	najden.

»Noch	etwas«	(še	nekaj),	pravi	Pavlin,	ko	sem	že	
stal	v	kotu	pri	peči.	»Kje	si	bil	pa	včeraj	popoldne?«

»Na	 tuzen	 je	 šel,«	 se	 je	 oglasil	 zbor	 nesramnih	
“špecov”.

»Tako	torej,	so	weit	ist	es	schon	mit	dir	gekom
men	(tako	daleč	je	že	prišlo	s	teboj)?	Ako	pojde	tako	
hitro	navzdol,	prideš	še	na	Grad.	Kdo	bo	šel	domov	
povedat?	Ti,	Milharčič?	Prav,	reci,	naj	ga	tako	nabijejo,	
da	mu	bo	kri	ven	špricala«	(na Gradu je bila v tistih 
časih kaznilnica).

Jaz	sem	potem	do	konca	ure	premišljeval	učitelj
sko	krivičnost.

Najprej	mi	pravi,	naj	ne	pridem	več	v	šolo.	Ko	ga	
ubogam	in	izostanem,	mi	pa	naj	zato	»kri	ven	špri
ca«.	Ako	to	ni	krivično,	potem	pa	sploh	ne	vem,	kaj	
je	krivica.	Dobro,	da	Gerjola	ni.	Z	Milharčičem	se	pa	
že	pobotam.

Po	šoli	sva	šla	z	Milharčičem	skupaj	k	nam.	Dal	
sem	mu	lepo	stekleno	frnikulo	in	tako	je	Pavlinovo	
naročilo	ostalo	med	nama.	Sicer	sem	se	težko	ločil	
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od	svetle	kroglice,	ki	se	je	lesketala	v	vseh	mavričnih	
barvah,	toda	gotovo	je	še	neprijetnejše,	če	iz	človeka	
»kri	ven	šprica«.

Nekaj	dni	pozneje	smo	sklenili	šolsko	leto.	Poni
žani	in	razžaljeni	so	čakali	na	obeh	izhodih	Cojzove
ga	grabna	na	“špece”,	da	bi	se	jim	dejansko	zahvalili	
za	človekoljubno	“špecanje”,	ki	so	ga	bili	izvrševali	
med	letom.

Tudi	jaz	bi	se	bil	rad	zahvalil	Gerjolu	in	Müllerju,	
pa	sem	se	po	modrem	preudarku	premislil.	Razlika	
glede	moči	in	velikosti	je	bila	le	prevelika.	Sploh	pa	
sem	čez	leto	dni	dobil	vsaj	delno	zadoščenje.

Z	 Müllerjem	 sva	 delala	 skupaj	 sprejemni	 izpit.	
Profesor	Šega	naju	 je	gnal	skozi	vse	oblike	 in	čase	
pomožnih	glagolov	“sein”	in	“haben”.	Jaz	sem	po
vedal	najprej	svoje,	potem	pa	še	to,	česar	Müller	ni	
vedel.	Tega	je	pa	bilo	prav	toliko,	da	je	fant	frčal,	in	
jaz	sem	mu	privoščil.

Vem,	 da	 ni	 bilo	 lepo,	 bilo	 pa	 je	 razumljivo.	 Kaj	
ga	je	pa	brigalo,	če	sem	si	hotel	svojo	zbirko	peres	
spopolniti.

Repetent
V	začetku	leta	sem	navadno	vedno	rad	šel	v	šolo.	

Radoveden	sem	bil	na	nove	součence	in	–	pozneje	
v	gimnaziji	–	na	nove	profesorje.

Tudi	takrat,	ko	sem	šel	drugič	v	četrti	razred,	sem	
bil	 radoveden,	 kakšen	 bo	 učitelj	 Šepec	 in	 kako	 se	
bomo	z	novimi	učenci	razumeli.

Bilo	nas	je	nekaj	nad	sedemdeset,	in	moram	reči,	
da	nas	je	učitelj	dobro	držal	na	vajetih.

Šepec	je	bil	mlad	lep	mož,	vedno	elegantno	oble
čen	 in	 jako	 zmožen.	 Kadar	 je	 pisal	 na	 tablo,	 ali	 je	
komu	segel	v	lase,	si	je	vselej	potem	umil	roke.	Jaz	
sem	ga	pri	tem	zanj	zelo	važnem	opravilu	rad	gledal.

Najprej	je	snel	prstane,	odložil	manšete,	potem	je	
pa	umil	in	obrisal	vsak	prst	posebej.	Jaz	gotovo	nisem	
porabil	ves	teden	toliko	časa	za	umivanje,	kakor	on	
pri	eni	šolski	uri.	Spominjam	se,	da	sem	ga	zaradi	te	
požrtvovalnosti	zelo	občudoval.

Ker	je	tako	ljubil	lepo	in	snažno	zunanjost,	se	mi	
ni	prav	nič	čudno	zdelo,	da	je	imel	najrajši	tisto	pe
ščico	gosposkih	otrok,	ki	so	se	ponižali,	da	so	hodili	
na	Graben	v	šolo.

Največji	njegov	ljubljenec	je	bil	neki	Pollack,	ki	je	
prišel	šele	med	letom	v	šolo.	Bil	je	pravi	gizdalin	in	
je	nosil	celo	rokavice.	Šepec	je	ravnal	z	njim,	kakor	
bi	bil	iz	sladkorja.	Klical	ga	je	tako	mehko,	da	se	je	
slišali	 samo	 “Bola”,	 zraven	 se	 je	 pa	 vselej	 blaženo	
nasmehljal.

Fant	je	bil	iz	nemšek	rodbine	in	tako	prevzeten,	da	
nas	proletarcev	niti	pogledal	ni.	V	peti	gimnaziji	sva	
zopet	prišla	skupaj.	Ker	pa	je	padel,	sem	ga	pozneje	
izgubil	iz	oči.	On,	ki	je	padel,	je	bil	v	četrtem	letu	prvi	
odličnjak,	dočim	sem	jaz,	ki	sem	zdelal,	takrat	komaj	
“zlezel”.	Sploh	pa	sva	izmed	Šepčevih	učencev	prišla	
gladko	v	osmo	dva:	Frole,	ki	je	zdaj	velike	železniška	
živina	v	pokoju,	in	jaz.

Sicer	 je	bil	pa	Šepec	dober	učitelj	 in	smo	se	pri	
njem	veliko	naučili,	zlasti	nemščine.	Meni	kot	hu
demu	 narodnjaku	 je	 posebno	 ugajalo	 to,	 da	 je	 pri	
slovenskih	 urah	 samo	 slovensko	 govoril,	 dočim	 je	

Pavlin	vedno	nemščino	vmes	štulil.
Čeprav	me	Šepec	ni	nikdar	udaril	 in	tudi	zlasal	

ne	–	morda	bi	se	bil	moral	potem	predolgo	umivati	
–	me	je	vendarle	mrzel.	Vsaj	zdelo	se	mi	je	tako:	kajti	
nikdar	me	ni	pohvalil	in	naj	sem	še	tako	dobro	znal.	
–	»Seveda,	ti	kot	repetent	moraš	to	vedeti,«	je	rekel	
navadno,	kadar	sem	jaz	edini	v	razredu	pravo	zadel.

Zdi	 se	 mi,	 da	 me	 je	 zato	 zapostavljal,	 ker	 sem	
preveč	“lepo”	pisal	in	risal.	Lepa	pisava	je	namreč	pri	
njem	največ	veljala.	Zato	pa	v	nalogah	nisem	nikdar	
dobil	dobrega	reda,	in	naj	so	bile	tudi	brez	napake.	
Mož	je	pač	povsod	ljubil	lepo	zunanjost,	pri	človeku,	
knjigah	in	zvezkih,	na	kar	sem	jaz	polagal	premalo	
pozornosti.

Risal	sem	rad	in	veliko,	seveda	ne	tistih	ravnih	črt,	
ki	smo	jih	morali	črtati	v	šolskih	risankah	od	pike	
do	pike,	marveč	ljudi	in	živali	po	naravi;	risal	sem	s	
svinčnikom	in	barvami,	pa	brez	vsake	anatomične	in	
perspektivične	navlake.	Moja	nesreča	je	bila	samo	to,	
da	sem	bil	najmanj	pol	stoletja	pred	svojimi	sodob
niki,	ki	me	zato	niso	razumeli	in	ne	prav	cenili.	Ako	
bi	imel	še	tiste	risbe,	bi	z	njimi	posekal	vse	današnje	
eks,	im,	kon	in	druge	presijoniste.

Pod	Šepcem	sem	se	nekoliko	umiril.	Nikdar	mu	ni	
bilo	treba	domov	pošiljati	pošt	in	zaprt	sem	bil	samo	
dvakrat	in	še	to	enkrat	res	po	nedolžnem.

Dočim	 je	 Pavlin	 sam	 nadzoroval	 pred	 poukom,	
je	Šepec	ostajal	v	konferenčni	sobi,	namesto	njega	
pa	je	pazil	na	razred	kak	njegov	ljubljenec.	Pisal	je	
nagajivce	na	tablo,	jih	v	ponovnem	slučaju	prestopka	
podčrtaval	ali	jim	delil	zvezde.	Ti	fantje,	vulgo	špe
ci,	 so	 pa	 svoj	 odlični	 posel	 opravljali	 pogosto	 zelo	
pristransko.	Sovražnike	–	in	kdo	je	brez	njih?	–	so	
zapisovali	 večkrat	 po	 nedolžnem,	 prijateljem	 pa	
gledali	skozi	prste.

Ko	pridem	neko	popoldne	v	šolo,	 je	stal	na	ka
tedru	Škis.	To	pri	taroku	tako	odlično	ime	je	dobil	
zato,	ker	se	 je	za	vsako	malenkost	kremžil.	Komaj	
me	je	zagledal,	sem	bil	že	na	tabli.	Pa	samo	zaradi	
grdega	maščevanja.	Prejšnje	popoldne	sem	namreč	
pri	štolcanju	kot	izvedenec	razsodil	v	njegovo	škodo.

Jaz	sem	pri	tej	krivici	glasno	ugovarjal,	a	kaj	–	ta
koj	sem	bil	še	podčrtan	in	okrašen	z	več	zvezdicami.	
Šel	sem	v	zadnjo	klop,	kjer	so	sedeli	repetenti,	na
slonil	glavo	na	roke	in	grdo	gledal	Škica	in	tablo,	ka	
kateri	se	je	sredi	zvezdic	blestelo	moje	ime.

»Samo	tiste	zapišeš,	ki	jih	imaš	na	piki,	kdor	ti	pa	
kaj	da,	pa	sme	početi,	kar	hoče,«	so	leteli	ugovori	od	
vseh	strani.	Škis	je	pa	pridno	pisal	upornike,	tako	da	
je	bila	kmalu	spodnja	tabla	čez	in	čez	popisana.	Nato	
je	hotel	na	zgornji	nadaljevati	svoje	delo.

Tu	se	dvigne	Kremžar,	stara	bajta	iz	Kurje	vasi,	gre	
počasi	na	kateder,	vzame	gobo	in	zbriše	s	table	vsa	
imena.	Nato	pa	pokaže	Škisu	pest	in	mu	pravi:	»Le	
čakaj,	če	te	jaz	dobim	na	samem!«

Kremžarjeva	požrtvovalnost	je	drugim	pomagala,	
njemu	in	meni	pa	ne.	Naju	je	Škis	še	zapisal,	drugih	
pa	ni	mogel,	ker	je	isti	hip	stopil	Šepec	v	sobo.

»Kaj	pa	je	Mlakar	naredil?«
»Pretepal	se	je,«	se	je	zlagal	Škis.
»Ni	res!«
Bil	sem	ves	ogorčen.



»Tiho,	Mlakar!	Jutri	ostaneš	po	pouku	v	šoli.«
»Pa	res	nisem	nič	naredil.	Čisto	po	nedolžnem.. .«
»Ako	ne	boš	molčal,	boš	dvakrat	zaprt.«
Pa	si	pomagaj,	če	si	moreš,	ko	niti	govoriti	ne	smeš.	

Mene	ni	izlepa	kaj	spravilo	v	jok.	Takrat	sem	pa	skril	
obraz	v	dlani	in	se	tiho	jokal.

»No,	treba	se	ti	je	za	to	cmeriti.	Kaj	pa	je	če	ostaneš	
eno	uro	tu?«

Ako	bi	bil	učitelj	videl	v	moje	srce,	bi	ne	bil	go
voril	tako;	kajti	bolela	me	ni	kazen,	ampak	krivica.	
Ko	sem	doma	povedal,	da	bom	zaprt,	niso	nič	rekli.	
Proti	učitelju	niso	hoteli	biti,	z	menoj	pa	tudi	niso	
potegnili,	čeprav	so	mi	verjeli.

Naslednje	dopoldne	sem	ostal	ob	enajstih	v	šoli.	
Bilo	nas	je	precejšnje	število,	pa	ne	zaprtih,	ampak	
tistih,	ki	so	imeli	posebno	uro	ali	“ekstraštund”,	ka
kor	smo	navadno	pravili.

V	tistih	časih	so	si	učitelji	svoje	pičle	plače	radi	po
večavali	s	tem,	da	so	nekatere	učence	proti	majhni	od
škodnini	še	posebej	učili.	Kdor	je	imel	“dober”	razred,	
mu	je	posebna	ura	skoraj	toliko	nesla	kakor	služba;	

kajti	k	posebni	uri	hoditi	je	veljalo	za	imenitno.
Zaprtniki	smo	sedeli	v	zadnjih	klopeh	in	delali,	

kar	 smo	 hoteli,	 samo	 da	 nismo	 motili	 pouka.	 Jaz	
sem	 svoj	 zapor	 dobro	 porabil.	 Spisal	 sem	 s	 tistimi	
vred,	 ki	 so	 imeli	 v	 prednjih	 klopeh	 posebno	 uro,	
domačo	nalogo	in	se	pripravil	za	šolsko,	ki	smo	jo	
potem	popoldne	pisali.	Spoznal	sem	pa	tudi,	zakaj	
so	 “ekstraštundarji”	 tako	 dobro	 pisali	 domače	 in	
šolske	naloge.

Drugič	in	zadnjič	sem	bil	zaprt	zaradi	prestrogih	
Šepčevih	ukazov.	Prepovedal	nam	je	bil	ostro	kepa
ti	se	na	ulici.	Pa	grem	nekega	dne	skozi	Zvezdo	in	
dobim	mahoma	kepo	v	hrbet.	Komaj	se	ozrem,	mi	
že	prileti	druga	v	glavo.	Hitro	sežem	v	sneg	in	že	je	
zletela	moja	kepa	v	gručo	nesramnih	napadalcev.

Tu	pride	mimo	moj	sošolec	Jakše.
»Mlakar,	zatožen!«	in	je	šel	mirno	naprej.
Ves	teden	sem	mu	potem	moral	dajati	jabolka,	da	

je	molčal.	Ko	sem	se	mu	pa	nazadnje	uprl,	sem	imel	
takoj	brezplačno	posebno	uro.

Takih	 izsiljevalcev	se	v	našem	razredu	ni	manj
kalo.

Papež	Benedikt	XVI.	je	19.	decembra	podpisal	21	
odlokov	Kongregacije	za	zadeve	svetnikov,	s	čimer	je	
priznal	“junaške	kreposti”	kandidatom	za	blažene.

“Junaške	 kreposti”	 papež	 Benedikt	 XVI.	 ni	 pri
znal	le	svojemu	neposrednemu	predniku	na	sedežu	
apostola	Petra	papežu	Janezu	Pavlu	II.	(1978–2005),	
marveč	tudi	že	malo	bolj	časovno	odmaknjenemu,	
zato	pa	čisto	nič	manj	“aktualnemu”	(zaradi	očitkov	
v	zvezi	z	njegovim	ravnanjem	z	Judi	med	drugo	sve
tovno	vojno)	papežu	Piju	XII.	(1939–1958).	S	tem	
je	 njun	 postopek	 na	 kongregaciji	 prišel	 v	 sklepno	
obdobje.	 Za	 razglasitev	 za	 blažena	 je	 potrebno	 še	
priznanje	ozdravljenja	na	njuno	priprošnjo.	

Benedikt	 XVI.	 je	 19.	 decembra	 poleg	 teh	 dveh	
podpisal	še	19	odlokov	Kongregacije	za	zadeve	svet
nikov	o	“junaških	krepostih”	kandidatov	za	blažene.	
Med	njimi	tudi	za	leta	1984	ugrabljenega	in	umorje
nega	(poljska	tajna	obveščevalna	služba)	poljskega	
duhovnika	Jerzyja	Popieluszka,	tesno	povezanega	s	
sindikatom	Solidarnost.	

Papežev	korak	v	postopku	za	razglasitev	papeža	
Janeza	 Pavla	 II.	 za	 blaženega	 ni	 presenetljiv,	 saj	 je	
bil	skoraj	pričakovan.	Zanj	se	je	postopek,	ki	je	eden	
najkrajših	v	cerkveni	zgodovini,	začel	hkrati	v	Rimu	
in	Krakovu,	za	njegov	začetek	pa	je	zaslužen	papež	
Benedikt	XVI.,	ki	je	dal	dovoljenje	za	predčasni	za
če	tek,	 kajti	 sicer	 mora	 od	 smrti	 kandidata	 miniti	
naj	manj	pet	let.	

Preseneča	 pa,	 da	 se	 je	 Benedikt	 XVI.	 odločil	 za	
istočasno	priznanje	“junaških	kreposti”	tudi	papežu	
Piju	XII.,	na	katerega	so	se	predvsem	zgrinjali	očitki	
Judov	in	drugih	prizadetih	zaradi	njegovega	ravna
nja	do	Judov	med	drugo	svetovno	vojsko.	Na	njegovi	

delovni	mizi	je	ležal	ustrezen	dokument	Kongrega
cije	za	zadeve	svetnikov	dve	leti	in	pol,	kar	pomeni,	
da	se	je	hotel	papež	prej	natančno	prepričati,	kajti	
priznanje	 “junaških	 kreposti”	 kandidatu	 za	 blaže
nega	pomeni	potrditev,	da	je	papež	Eguenio	Pacelli	
kot	duhovnik,	škof	in	papež	zares	živel	zgledno	in	
krepostno,	se	odlikoval	v	veri,	upanju	in	ljubezni,	pa	
tudi	po	pogumu,	razumu	in	modrosti	tako	v	svojih	
nastopih	kot	tudi	službenemu	ravnanju.	

Papež	Wojtyla,	ki	 je	kot	prvi	papež	po	apostolu	
Petru,	 da	 bi	 se	 spravil	 z	 Judi,	 obiskal	 shodnico	 in	
Izrael	ga	je	imel	za	“velikega	papeža”.

Vendar,	kot	vse	kaže,	bosta	na	oltar	povzdignjena	
ločeno	drug	od	drugega.	Veliko	stvari	govori	v	prid	
temu,	da	bi	to	lahko	doletelo	papeža	Janeza	Pavla	II.	že	
ta	oktober.	Ko	bo	razglašen	za	blaženega,	bo	potrebno	
računati	z	ogromno	množico	ljudi	na	Trgu	sv.	Petra	v	
Rimu,	kar	spet	pomeni,	da	bosta	to	dve	ločeni	veliki	
slovesnosti.	Ozdravljenje	francoske	redovnice,	ki	je	
bolehala	za	parkinsonovo	boleznijo,	na	priprošnjo	
papeža	Janeza	Pavla	II.,	 je	bogato	dokumentirano,	
medtem	ko	bo	moralo	biti	ozdravljenje	na	priprošnjo	
papeža	Pija	XII.	še	podrobneje	pregledano.

Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža,	p.	Federico	
Lombardi,	je	v	pogovoru	za	Corriere	della	Sera	zavrnil	
številne	kritike	judovskih	organizacij	in	posameznih	
znanih	Judov,	ki	so	se	zgrnile	na	papeža	Benedikta	
XVI.	zaradi	priznanja	“junaških	kreposti”	kandidatu	
za	blaženega	papežu	Piju	XII.	Poudaril	je,	da	s	tem	
papež	Benedikt	XVI.	ni	zgodovinsko	sodil	o	ponti
fikatu	Pija	XII.,	marveč	potrdil,	da	je	Eugenio	Pacelli	
zgledno	udejanjal	krščanske	kreposti.	Pomemben	je	
pastoralni	zorni	kot	tega	papeža,	ne	politični.	Cerkvi	

JANEZ PAVEL II. BLIŽE OLTARJU
potrebno še priznanje čudeža na priprošnjo kandidata za blaženega
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010

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	dopoldne.	
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, spomi-
njamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

NAŠI RAJNI:
ALICE BELANGER, Lockport, IL
DANICA VLAHOVIČ, Lemont, IL

DAROVI
ZA SVETE MAŠE:	$90:	S.	Vidmar;	$70:	F.	Omahen;	$60:	F.	Kosir,	
J.	Gerzel;	$50:	M.	Holjevac;	$40:	L.	Zupancic,	J.	Kastelic;	$30:	D.	
Senk;	$25:	A.	Krizman;	$20:	V.	Omahen,	M.	Fabian,	F.	Markosek,	
A.	Jenskovec,	M.	Tavcar;	$15:	R.	NovakSmej;	$10:	M.	Snedder,	I.	
Dimnik,	D.	Strmsek.

ZA CERKEV:	$10:	D.	Senk.

ZA SAMOSTAN:	$20:	M.	Stariha,	S.	Vidmar.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$20:	A.	&	F.	Wozniak.

ZA LUČKE:	$10:	M.	Fabian;	$5:	D.	Senk,	A.	Jenskovec,	F.	Dimnik.

ZA MISIJONE:	$40:	L.	Zupancic;	$30:	V.	Jursinic;	$20:	S.	Vidmar,	
A.	Jenskovec.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$20:	G.	Gombac,	S.	Vidmar.

DAR LISTU AM:	$240:	J.	Gerzel;	$40:	F.	Markosek;	$25:	S.	Smole,	

J.	Kastelic;	$20:	F.	Kosir,	M.	Dolynka;	$15:	V.	Jursinic;	$10:	M.	Ko
mljanec;	$5:	I.	Dimnik.

V	spomin	+	Bogumila	Kranjca:	$70	M.	Kranjec.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

njegovo	 življenje	 pomeni	 vzor	 življenja	 v	 veri.	 Če	
zgodovinarji	pridejo	do	drugačne	ugotovitve,	lahko	
svobodno	 zastopajo	 svoje	 mnenje.	 P.	 Lombardi	 je	
tudi	zanikal,	da	bi	v	vatikanskem	tajnem	arhivu	na

črtno	zadrževali	zgodovinske	raziskave.	Tam	ničesar	
ne	prikrivajo,	treba	pa	se	je	zavedati,	da	je	za	ureditev	
16	 milijonov	 listov,	 15.000	 map	 in	 2500	 fasciklov	
potrebnih	pet	do	šest	let.
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