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Cerkev sv. Kancijana v ŠKOCJANU (na naslovni strani) je podružnica župnije Dob pri Domžalah. Škocjanov in Škocijanov 
(obojno črkovanje) je v Sloveniji kar nekaj: Atlas Slovenije jih našteva kar štiri, poleg tega pa še Škocjanske jame, Škocjanski 
grič, Škocjanski potok in Škocjanski zatok. Vsa imena pa prihajajo od ljudske izgovarjave imena krajevnega zavetnika sv. 
Kancijana. Dobska podružnica Škocjan je prvič omenjena že leta 1400, sedanja cerkev pa je bila sezidana v letih 1769/71. 
Naselje s podružnico nekoliko umaknjeno od ceste, ki vodi v Moravče in je na meji med dobsko in moravško faro, leži na 
nadmorski višini 325 m in ima okrog 80 prebivalcev.

Mariji posvečujemo dva meseca v letu, enega spomladi, enega jeseni: MAJ in oktober. Oktober je v glavnem posvečen 
molitvi rožnega venca, maj pa praznujemo s šmarnicami. To pobožnost sestavljata govor ali premišljevanje povezano z 
Marijo, pa litanije Matere Božje z blagoslovom. Seveda so ob nedeljah in praznikih te litanije pete. Kjer so ljudje naseljeni 
okoli svoje župnijske cerkve, so šmarnice vsak dan, pri nas v Lemontu bodo pa samo ob nedeljah ob 2:30 (na materinski dan 9. 
maja ob 3:00), saj naši verniki prihajajo od daleč in bi dnevni obisk šmarnic bil komaj mogoč. Zanimivo je, da so v Sloveniji 
imeli v tistih vaseh, ki so bile daleč od cerkve, šmarnice kar sami: zbrali so se pri kapelici ali znamenju, brez katerega skoraj 
ni bilo vasi, tam molili in peli. Ta navada je bila seveda za časa komunizma preganjana in prepovedana, in kolikor vem, je 
nikjer niso uvedli nazaj. Na tretjo nedeljo, 16. maja letos praznujemo vnebohod (v Sloveniji ga praznujejo v četrtek, 13. 
maja), naslednjo nedeljo, 23. maja, pa so binkošti. Maj zaključujemo z nedeljo Svete Trojice (30. maja). V tem mesecu 
obhajamo tudi god Marije Pomočnice (24.), ki se pokriva s praznikom Marije, Matere Cerkve. Marija Pomagaj je zavetnica 
naše lemontske cerkve, na predvečer njenega godu pa se Slovenci doma in po svetu zberemo ob goreči sveči v molitvi 
in posvetitvi na čast naši vseslovenski zavetnici. Ne pozabimo tudi na materinski dan, ki je na drugo nedeljo v maju (9.). 
Med godovi praznujemo maja: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec 
in zavetnik proti požarom Florijan (Cvetko) (4.); gimnazijec in mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec 
Pankracij (12.) ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14.); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija 
(15.), ki je po tradiciji “mokra”, torej deževna; dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in poljski jezuit Andrej Bobola 
(oba 16.); frančiškanski brat in velik častilec sv. Rešnjega telesa Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski 
(20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi v maju pa so: 
Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj, (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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MAJ – VELIKI TRAVEN

		1	 S	 PRVA	SOBOTA;	Jožef	Delavec;

		2	 N	 5. VELIKONOČNA NEDELJA;
	 	 	 Atanazij,	šk.,	c.	uč.;	Boris	in	Gleb,	muč.;
		3	 P	 Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;
		4	 T	 Florijan	(Cvetko),	muč.;
		5	 S	 Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;	Gothard,	šk.;
		6	 Č	 Dominik	Savio,	dijak;	Benedikta,	dev.;
		7	 P	 Janez	iz	Beverleya,	šk.;	Gizela,	op.;
		8	 S	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;

		9	 N	 6. VELIKONOČNA NEDELJA;
	10	 P	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
	11	 T	 Ignacij	Lakonski,	red.;	Mamert,	šk.;
	12	 S	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
	13	 Č	 GOSPODOV VNEBOHOD	(v	Sloveniji);
	 	 	 Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;
	14	 P	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);
	 	 	 Bonifacij,	muč.;	Peter	Regalat,	red.	ust.;
	15	 S	 Izidor,	kmet;	Zofija	(Sonja),	muč.;

	16	N	 GOSPODOV VNEBOHOD	(v	Ameriki);
	17	 P	 Pashal	Baylon,	red.;	Jošt,	op.;
	18	 T	 Feliks	Kantališki,	red.;	Venancij,	muč.;
	19	 S	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Teofil	iz	Corte,	red.;
	20	 Č	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;
	21	 P	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;
	22	 S	 Marjeta	Kasijska,	red.;	Renata,	spok.;

	23	N	 BINKOŠTNA NEDELJA; 	Marija	Mati
	 	 	 Cerkve;	Posvetitev	bazilike	sv.	Frančiška
	 	 	 v	Assisiju;	Leon	Rostovski,	šk.,	muč.;
	24	 P	 Marija	Pomočnica;	Vincenc	Lerinski,	red.;
	25	 T	 Beda	Častitljivi,	duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,	pap.;
	26	 S	 Filip	Neri,	duh.;	Lambert	de	Vence,	šk.;
	27	 Č	 Avguštin	Canterburyjski,	šk.;	Julij,	muč.;
	28	 P	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;	Just,	muč.;
	29	 S	 Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;	Maksimin,	šk.;

	30	N	 SVETA TROJICA;	Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	 P	 Obiskanje	Device	Marije;

Fižol je najbolje saditi
na dan sv. Florijana (4/5).

Dež ob vnebohodu
za košnjo ni pogodu.

Meseca maja mora biti tri dni mrzlo,
če ni v začetku meseca, je pa ob koncu.

Če je majnika lepo,
je dobro za kruh in seno.

Vsi, ki hudo delajo, ne bodo ubežali ostri božji pravici.
Bog odlaga, toda gotovo zadene.

Ne motite se, če se hudodelcem hitro ne plača! Božja šiba zanje raste!
bl. Anton Martin Slomšek

UREDNIK VAM
Velikonočne praznike	smo	preživeli	kot	običajno,	

tudi	obisk	ni	bil	ne	boljši	ne	slabši	kot	navadno.	P.	Me-
tod	je	takoj	na	velikonočno	nedeljo	popoldne	odletel	
v	Slovenijo	na	provincialni kapitelj,	ki	se	je	začel	na	
velikonočni	ponedeljek	v	Nazarjah.	Ena	glavnih	nalog	
kapitlja	je	izvolitev	novega	provinciala	in	provincial-
nega	vodstva.	Od	slovenskih	frančiškanov	v	Ameriki	se	
je	kapitlja	udeležil	tudi	p.	Krizolog	Cimerman,	župnik	
slovenske	fare	v	New	Yorku.	V	Lemontu	menda	kakih	
sprememb	ni	pričakovati.	Če	bo	pa	le	prišlo	do	kakih	
sprememb,	jih	bomo	objavili	v	naslednji	številki.

V	maju	se	bo	poleg	šmarnic	in	materinskega	dneva	
zvrstilo	še	kar	nekaj	praznikov.	Podrobnosti	najdete	
na	drugi	strani	platnic.

Kot	vse	kaže,	smo	se	krepko	zmotili	v	upanju,	da	so	
bile	zamude pri dostavi Ave Maria	samo	stvar	prve	
številke,	ki	je	bila	poslana	iz	Ljubljane.	Glede	aprilske	
številke	ugotavljamo	v	bistvu	isto:	oddana	je	bila	v	Lju-
bljani	17.	marca,	prišla	je	v	New	York	19.	marca,	tam	
pa	se	je	vse	ustavilo.	Najlepše	pri	tem	pa	je,	da	so	kar	iz	
New	Yorka	poslali	nazaj	v	Ljubljano	tri	izvode,	češ	da	
je	naslov	neznan:	to	so	bili	naslovi,	na	katere	naročniki	
redno	prejemajo	svojo	pošto	in	so	prejemali	tudi	Ave	
Maria.	Eden	od	teh	naslovov	je	celo	v	Lemontu.	Kako	
so	v	New	Yorku	“ugotovili”,	da	so	ti	naslovi	neznani,	si	
je	pri	najboljši	volji	nemogoče	predstavljati.	Možno	je	
samo	dvoje:	ali	nekdo	nalašč	nagaja,	ali	pa	je	to	pripisati	
splošni	zanikrnosti	osebja	na	newyorški	pošti.	Verjetno	
bo	to	zadnje.	Naj	za	primerjavo	navedem,	da	je	naroč-
nik	v	Tokiu	na	Japonskem	dobil	aprilsko	številko	AM	
24.	marca,	naročnik	v	Sydneyu	v	Avstraliji	pa	29.	marca,	
pa	sta	obe	deželi	precej	dalj	od	Ljubljane	kot	je	New	
York.	Očitno	 imajo	tam	za	razliko	od	New	Yorka	na	
poštah	ljudi,	ki	svoje	delo	natančno	in	hitro	opravljajo.	
Najlepše	pri	vsem	tem	pa	je,	da	se	tukaj	glede	zanikrne-
ga	poštnega	poslovanja	nimaš	komu	pritožiti.	Malo	sem	
se	zanimal,	pa	sem	zvedel,	da	je	vsaka	pritožba	zoper	
poslovanje	pošte	v	New	Yorku	(in	menda	tudi	drugje	v	
USA)	“political	incorrect”.	Ostalo	si	lahko	mislite	sami,	
saj	zaenkrat	(!)	v	Ameriki	še	nismo	prišli	tako	daleč,	da	
bi	kdo	lahko	bil	kaznovat	za	to,	kar	je	mislil.

Rojstni dan	praznuje	v	maju	P. Metod Ogorevc	(6.	
maja	1965).

Godujeta	maja:	P. Atanazij Lovrenčič	(2.	maja)	in	P. 
Bernardin Sušnik	(20.	maja).

Umrli	 so	 maja:	 P. Tadej Trpin	 (7.	 maja	 1989);	 P. 
Kornelij Petrič	 (8.	 maja	 1925);	 P. Benigen Snoj	 (10.	
maja	1942);	P. Janez Kapistran Ferlin	(11.	maja	1954);	
P. Rafael Stragisher	(11.	maja	1998);	P. Salezij Glavnik	
(25.	maja	1966	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah);	Br. 
Timotej Daničič	(26.	maja	1995)	in	Br. Viktorin Perc	(26.	
maja	1919).	Gospod	jim	daj	večni	mir!

P. Bernardin
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ROJSTNI DAN CERKVE
Rudi Koncilija

Apostoli so bili zbrani v Jeruzalemu za judovski binkoštni 
praznik: 50 dni po veliki noči. To, kar se jim je tu pripetilo, spada 
v velikonočno skrivnost. Prva Cerkev je takoj od začetka 50 dni 
po praznovanju velike noči praznovala binkošti kot dar Svetega 
Duha. Vstali Kristus je svojim učencem izročil novo življenje.

Starozavezni binkoštni praznik je imel drugo vsebino. Pet-
deset dni po veliki noči pa je enak razmak pri obeh. To je bil 
praznik žetve, ki so ga Izraelci praznovali sedem tednov po 
začetku žetve (5 Mz 16,9). Pozneje, ko so ta praznik zapisali v 
koledar, so ga postavili sedem tednov po veliki noči. Binkošti, 
50. dan po veliki noči, je postal sklep velikonočnih praznovanj.

V Jezusovem času judovske binkošti niso bile več toliko 
praznik žetve, ampak spomin na prejem božjih zapovedi na 
Sinaju. Nekateri so poudarjali sklenitev zaveze, zaradi česar so 
binkošti postale praznik prenovljene zaveze. Drugi so posta-
vljali v središče postavo. Sklenitev zaveze in dar postave sta 
opisana v 2 Mz 19–20 in 24,50. dan po izhodu iz Egipta, ki so 
se ga spominjali na veliko noč.

Po Apd so binkošti praznik, s katerim so Judje sklenili čas 
praznovanja, ki se je začel z veliko nočjo. Na binkoštni dan je 
prišel glas iz nebes nad zbrane učence kakor glas silnega vihar-
ja, ki je napolnil hišo, kjer so se zadrževali. Nad glavami so se jim 
pokazali ognjeni jeziki. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom.

Učenci so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je dajal 
Duh umeti (5–11). Judje so verovali v enega Boga, Stvarnika vseh stvari, pred katerim bodo nekega dne pokleknili 
vsi ljudje (Iz 45,22–24).

Ob koncu bo zbral vsa ljudstva na svojo sveto goro na Sion (Iz 25,6–7). Ljudje vseh jezikov, vsi ljudje in spreobrnjeni 
k judovstvu so predstavljali ljudstva, med katerimi so živeli. V njihovih jezikih so jim apostoli oznanjali velika božja 
dela (Apd 2,11).

Binkošti so predokus smisla, vrhunec in cilj zgodovine. Binkošti so tudi začetek, rojstni dan Cerkve, božjega ljud-
stva nove zaveze. Petdeset dni po izhodu iz Egipta je ljudstvo prejelo na Sinaju postavo in vzpostavljeno je bilo božje 
ljudstvo s sklenitvijo zaveze. Binkošti so podobne dogodku na Sinaju. Besedo, ki opisuje glas, ki je prišel iz nebes (Apd 
2,2), Sveto pismo Nove zaveze le redko uporabi. Le za dogodke ob koncu sveta, ko bo zgorelo stvarstvo (Lk 21,25) ali 
ko Bog da postavo na Sinaju (Heb 12,19). Sveto pismo Stare zveze govori večkrat o zapovedih kot o vidnih in živih 

bitjih, ki jih spremlja nevihta, grmenje in bliskanje (Heb 12,18–19). 
Na binkošti se novozavezni zakon izraža učencem na viden način. 
Duh živega Boga in vstalega Kristusa se zapiše, vgravira v njihova 
srca. S tem novim darom zakona (postave) je ustanovljeno božje 
ljudstvo Nove zaveze. Opis binkošti se konča z opisom prve krščan-
ske skupnosti (Apd 2,42–47). Tisti, ki so sprejeli božjo besedo in 
Svetega Duha, so se izkazali kot tisti, ki so sprejeli nauk apostolov, 
zvesti bratski skupnosti, lomljenju kruha in molitvam (v. 42). Bratsko 
občestvo je vidno delo Svetega Duha.

Čas Cerkve je ustanovljen z binkoštmi, vendar ne teče linearno 
kot čas stare zaveze. Čas Cerkve je »Gospodov dan«, je veliki in 
slavni dan (Apd 2,20). Edinstveni dan dopolnitve, od velikonočnega 
jutra do Gospodovega drugega prihoda. Dan binkošti nima večera, 
kajti njegovo sonce, ljubezen, ne pozna spanja. Sveti Duh v času 
Cerkve aktualizira zgodovino stare zaveze, ki je pričakovala Mesija, 
in vnaprej skuša izpolnitev v prihodnosti, Gospodovo vrnitev, ki že 
živi v daru Svetega Duha.

P.Vladimir Kos – Tokio

DAL SI MI ZAUPATI MED BLISKI
Tebi, ljubi Sveti Duh, to pesem!
Kot sem bil obljubil Ti skrivaj,
ko sem létel skoz vihar nebes
s strelami in žrel nevidnih zmajev.

Ti si Dober, Ti močan po božje!
Srečno sem na zemlji spet pristal.
Semafori – šop rdečih rož –
so pozdravljali obraz letala.

Dal si mi zaupati med bliski,
ko sem čutil, da sem skoraj nič.
Toda, tudi če je pot na iks –
kdor s Teboj je, plava v nebu s ptički.

Ti si razodel nam v Božjem Sino
vso enačbo: Bog je Treh Oseb,
plus, da rad si v dnu srcá globin –
srečen, kdor se upa biti v Tebi.
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NEDELJSKE MISLI
2. maj
5. velikonočna nedelja
NOVA ZAPOVED
Jn 13,31-33a.34-35

Evangeljski	 odlomek	 je	 začetek	 Jezusovega	 po-
slovilnega	govora	pri	zadnji	večerji.	Trpljenje	in	smrt	
sta	že	navzoča	tik	pred	tem	v	simboličnem	dejanju	
umivanja	 nog	 in	 v	 naznanilu	 Judovega	 iz	dajstva.	
Ko	Juda	sprejme	grižljaj	iz	Jezusove	roke	in	zapusti	
dvorano	zadnje	večerje,	to	ni	samo	Išakriotova	do-
končna	prelomitev	z	Jezusom,	kar	pomeni	prestop	
k	hudobnemu	duhu,	ampak	se	tudi	začenja	ura	Je-
zusovega	poveličanja:	trpljenje	in	smrt	sta	prav	tako	
pogoj	poveličanja	kot	vstajenje.	Zanimivo	je,	da	se	v	
Jezusovem	omenjanju	poveličanja	mešata	sedanji	in	
prihodnji	čas:	prihodnji	čas	pomeni	trpljenje,	ki	se	
bo	izpolnilo	v	najbližji	bodočnosti,	sedanji	čas,	ko	
pravi,da	»je	Sin	človekov	proslav	ljen«,	pa	se	nanaša	
na	čas	zgodovine	odrešenja,	ki	je	že	v	teku.	Pri	vsem	
tem		pa	se	je	treba	zavedati,	da	je	trpljenje,	smrti	in	
poveličanje	sicer	res	Kristusov	odrešenjski	dar,	ven-
dar	je	ta	dar	treba	sprejeti,	za	to	pa	je	nujno	potrebno	
osebno	prizadevanje.

9. maj
6. velikonočna nedelja
SVETI DUH UČI EVANGELIJ
Jn 14,23-29

Glavne	misli	odlomka,	ki	spada	v	Jezusov	poslo-
vilni	govor,	bi	lahko	povzeli	takole:	sprejeti	evan	gelij	
daje	možnost,	da	ostanemo	v	skupnosti	z	Jezusom	
in	da	tako	izkusimo	Božjo	navzočnost	v	človeku.	Ta	
je	podeljena	vernemu	človeku	preko	Jezusove	smr-
ti,	ki	istočasno	pomeni	njegovo	poveličanje	v	Božji	
slavi.	Poveličani	Gospod	ostane	v	tistem,	ki	spolnjuje	
njegovo	besedo.	Resnično	ra	zumevanje	Jezusovega	
razodetja,	 njegove	 besede	 in	 njegovih	 del	 je	 sad	
odprtosti	delovanju	Duha,	ki	deluje	v	verniku	in	ga	
opominja	na	Jezusovo	oznanilo.	Vendar	krščanska	
skupnost	živi	sredi	sveta,	ki	ni	sprejel	Jezusove	be-
sede	in	je	daleč	od	njega.	To	v	vernikih	povzroča	ne-
lagodje	in	strah,	kar	je	sicer	popolnoma	razumljivo.	
vendar	pri	tem	ne	sme	ostati.	S	tem,	ko	jim	je	Jezus	
dal	svoj	mir,	jim	je	zagotovil	možnost,	da	zmagajo	
vsa	nasprotovanja.	Jezusov	mir	pomeni	dar	njegove	
navzočnosti	in	človeku	ni	treba	drugega,	kot	da	ga	
hvaležno	sprejme	ter	zaupa	v	Božje	obljube.

16. maj
Gospodov vnebohod
JEZUS GRE V NEBESA
Lk 24,46-53

Vnebohodni	evangeljski	odlomek,	ki	je	sklep	Lu-
kovega	evangelija,	se	jasno	deli	na	dva	dela:	Jezusov	
govor	apostolom	in	njegovo	vnebohod	z	vrnitvijo	
apostolov	 v	 Jeruzalem.	 V	 poslovilnih	 besedah	 na	
kratko	 povzema	 svoje	 zemeljsko	 življenje,	 pogled	
pa	 obrne	 v	 prihodnost,	 v	 svojo	 navzočnost	 »med	

vsemi	narodi«.	S	tem	označi	apostole	za	svoje	dediče	
in	priče	in	jim	obljubi	dar	Svetega	Duha.	Vnebohod	
sam	je	popisan	čisto	preprosto	 in	brez	podrobno-
sti,	 edini	 poudarek	 je	 na	 poslovilnem	 blagoslovu,	
s	katerim	Luka	zaključuje	svoj	evangelij.	V	tej	gesti	
blagoslova	ostaja	Cerkvi	spomin	na	zgodovinskega	
Jezusa.	Tisti,	ki	so	blagoslov	prejeli,	so	vezani	nanj	
kot	»priče«	in	po	njem	prihaja	moč,	ki	jo	ima	njiho-
vo	oznanjevanje.	To	pojasnjuje,	kaj	je	Cerkev:	ne	le	
verska	skupnost	med	drugimi,	ampak	delo	Kristusa,	
zato	mora	nadaljevati	njegovo	delo:	prinesti	ljudem	
odrešenje.	 Odveč	 se	 je	 spraševati,	 kam	 in	 kako	 je	
Jezus	šel:	ker	živi	izven	časa	in	prostora,	je	vedno	in	
povsod	z	nami.

23. maj
Binkoštna nedelja
JEZUS RAZPOŠLJE UČENCE
Jn 14,15-16.23b-26

Odlomek	 iz	 Janezovega	 evangelija	 o	 prvem	 Je-
zusovem	prikazanju	po	vstajenju	nam	sporoča,	da	
je	treba	binkoštni	praznik	razumeti	predvsem	kot	
Kristusov	praznik,	ne	pa	kot	spomin	prihoda	Svetega	
Duha.	Sveti	Duh	 je	namreč	Kristusov	dar,	 saj	ga	 je	
podelil	prav	ob	svojem	prvem	prikazanju,	in	ena	iz-
med	posledic	delovanja	Svetega	Duha	je	odpuščanje	
grehov,	za	katero	je	Kristus	apostolom	podelil	oblast	
prav	ob	tem	prvem	prikazanju.	Apostoli	ponavljajo,	
kar	 je	 tolikokrat	 storil	 Kristus,	 ki	 je	 pred	 telesnim	
ozdravljenjem	najprej	odpustil	grehe.	Za	odpuščanje	
je	namreč	nujno	kesanje,	tega	pa	ni,	če	človek	prej	
ne	 prizna	 svojih	 grehov	 samemu	 sebi.	 Ni	 namreč	
malo	ljudi,	ki	so	prepričani,	da	je	z	njimi	vse	v	redu,	
čeprav	je	resnica	čisto	drugačna.	Ni	malo	ljudi,	ki	so	
prepričani,	da	je	II.	vatikanski	koncil	grehe	odpravil.	
Manjka	jim	dar	Svetega	Duha,	ki	bi	jim	omogočil,	da	
bi	spoznali	svoje	pravo	stanje.	Sveti	Duh	je	z	odpu-
ščanjem	ozko	povezan,	in	to	je	sporočilo	binkošti.
30. maj
Sveta Trojica
BOŽJI DUH OZNANJA
Jn 16,12-15

Janezov	odlomek	o	Jezusovi	obljubi,	da	bo	Sveti	
Duh	vodil	apostole	k	popolni	resnici,	opominja,	po	
kateri	poti	človek	lahko	pride	do	resnice,	ki	je	Kri-
stus	sam.	Delovanje	Svetega	Duha,	o	katerem	poroča	
Nova	zaveza,	z	apostolskimi	časi	ni	prenehalo,	ampak	
lahko	skozi	vso	zgodovino	odkrivamo	izredne	oseb-
nosti,	ki	so	v	svojem	času	povzročile	prave	duhovne	
revolucije	v	najboljšem	pomenu	besede.	Cerkev	je	
te	izjemne	osebnosti	večkrat	raz	glasila	za	cerkvene	
učitelje,	kar	pa	ne	pomeni,	da	je	Sveti	Duh	deloval	
samo	 v	 tistih,	 ki	 so	 uradno	 priznani	 za	 take.	 Biti	
Kristusov	oznanjevalec	nam	reč	pomeni	pričevati	o	
njegovem	vstajenju,	za	tako	pričevanje	pa	so	mnoga	
pota.	Treba	je	vedeti,	da	»Duh	veje,	kjer	hoče«	in	da	
naša	 prepričanja	 nikakor	 niso	 “edino	 zveličavna”.	
Marsikaterega	 takega	 pričevalca	 v	 zgodovini	 niso	
priznali	in	ga	niso	hoteli	videt.	Zavedati	se	moramo,	
da	taki	živijo	tudi	med	nami.	Ta	zavest	nam	bo	odprla	
oči,	da	se	bomo	zavedeli,	da	smo	po	krstu	vsi	deležni	
splošnega	preroštva	in	splošnega	duhovništva.
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BRALI SMO...
BEIJING  —	Čeprav	so	kitajske	oblasti	prepovedale	
udeležbo	na	pogrebu	30.	decembra	umrlega	87-le-
tnega	 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.	 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	obla-
sti	strogo	nadzorovale	in	mu	niso	dovolile	prostega	
gibanja.	 Vzrok	 za	 to	 naj	 bila	 mašniška	 posvečenja	
brez	dovoljenja	vlade.
VATIKAN —	Pri	Svetem	sedežu	so	19.	januarja	objavili	
prvo	pripravljalno	gradivo	za	škofovsko	sinodo	od	
10.	do	24.	oktobra	v	Vatikanu	z	naslovom:	Katoliška	
Cerkev	na	Bližnjem	vzhodu	—	skupnost	in	pričeva-
nje.	Smernice	na	30	straneh	načenjajo	tudi	pereča	
vprašanja	pomanjkanja	verske	svobode	v	tem	delu	
sveta,	povečujočega	se	islamskega	fundamentalizma	
in	odhajanja	kristjanov	zaradi	sovražnosti	do	njih.
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	prebivalstva	na	av-
strijskem	Koroškem.
BUENOS AIRES —	Papež	Benedikt	XVI.	je	15.	mar-
ca	 za	 šestega	 pomožnega	 škofa	 buenosaireškemu	
nadškofu	kardinalu	Bergogliu	imenoval	slovenskega	
lazarista	Vinka	Bokaliča,	sina	slovenskih	povojnih	
izseljencev.	 Novi	 škof	 se	 je	 rodil	 11.	 junija	 1952	 v	
Buenos	Airesu,	 leta	1970	je	vstopil	k	 lazaristom.	V	
mašnika	je	bil	posvečen	1.	aprila	1978.	Od	leta	1983	
do	1986	je	bil	vzgojitelj	in	ekonom	v	lazaristovskem	
semenišču	v	San	Miguelu,	nato	pa	do	leta	1990	hišni	
predstojnik.	V	letih	od	1991	do	1993	je	bil	župnik,	
od	1994	do	1997	misijonar	v	provinci	Cordoba,	od	
1997	do	2000	spet	hišni	predstojnik	v	San	Miguelu.	
Od	leta	2000	do	2003	je	deloval	kot	misijonar	v	škofiji	
Goya,	 dokler	 ni	 bil	 19.	 decembra	 2003	 izvoljen	 za	
vizitatorja	 argentinske	 lazaristovske	 province,	 kar	
je	ostal	do	1.	decembra	2009.	
SALZBURG —	Senat	Evropske	akademije	znanosti	in	
umetnosti	je	imel	ob	20.	obletnici	njene	ustanovitve	
5.	marca	v	Salzburgu	60.	sejo,	6.	marca	pa	slavnostno	
skupščino.	 Obeh	 sta	 se	 udeležila	 akademika	 prof.	
dr.	 Jože	 Krašovec	 in	 prof.	 dr.	 Branko	 Stanovnik.	
Akademik	 prof.	 dr.	 France	 Bernik	 je	 bil	 imenovan	
za	častnega	senatorja.	Nova	člana	akademije	sta	iz	
Slovenije	postala	prof.	dr.	Andrej	Capuder	(prvega	
razreda	humanističnih	ved)	in	ljubljanski	nadškof	
dr.	Anton	Stres	(sedmega	razreda	svetovnih	religij).
VATIKAN —	Predsednik	papeškega	sveta	za	edinost	
kristjanov	 kardinal	 Walter	 Kasper	 je	 čestital	 cari-
grajskemu	 ekumenskemu	 patriarhu	 Bartolomeju	
I.	ob	njegovem	70.	rojstnem	dnevu.	Zlasti	se	mu	je	

zahvalil	 za	 neutrudno	 zavzemanje	 za	 sodelovanje	
med	katoliško	in	pravoslavno	Cerkvijo.
VATIKAN —	 Papežu	 Benediktu	 XVI.	 so	 na	 god	 sv.	
Jožefa,	19.	marca	pripravili	slavnosten	koncert.	The	
Henschel	 String	 Quartet	 in	 mezzosopranistka	 Su-
sanne	Kelling	so	izvajali	delo	španskega	skladatelja	
Joseja	 Perisa	 Lacasa	 Variacijo	 dela	 Zadnjih	 sedem	
Kristusovih	besed	na	križu	Josepha	Haydna.
DUNAJ —	Dunajska	nadškofija	je	pred	velikim	ško-
fijskim	zborovanjem	od	11.	do	13.	marca	predstavila	
tako	imenovano	misijonsko	mapo	z	naslovom	Misi-
jon	je	mogoč,	v	kateri	je	predstavila	18	misijonskih	
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	na-
prej	 nasprotujejo	 papeževemu	 imenovanju	 mons.	
Munilla	 za	 škofa	 omenjene	 škofije,	 ker	 velja	 za	
“prijatelja	 Madrida”	 in	 s	 tem	 nasprotnika	 baskov-
skih	separatističnih	teženj.	Sredi	decembra	je	77%	
duhovnikov	podpisalo	javno	protestno	izjavo,	pred	
kratkim	pa	je	sedem	duhovnikov	izstopilo	iz	škofij-
skega	duhovniškega	sveta.
FATIMA —	Le	nekaj	mesecev	pred	papeževim	obi-
skom	 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.
DUNAJ —	Predsednik	Avstrijske	Karitas	Franz	Küberl	
je	v	pogovoru	za	Gospodarski	list	(Wirtschaftsblatt)	
izjavil,	 da	 je	 gospodarska	 kriza	 neposredna	 posle-
dica	neetičnega	ravnanja	 in	so	zanjo	v	veliki	meri	
odgovorne	tudi	državne	ustanove,	ker	so	bile	preveč	
popustljive	do	bank.	Jasno	je	pokazala,	»da	presežno	
vrednost	ustvarja	le	dejansko	delo«.	
RIM —	 Libanonski	 minister	 za	 obveščanje	 Tarek	
Mitri	je	na	mednarodni	konferenci	katoliške	skup-
nosti	 sv.	 Egidija	 povedal,	 da	 so	 visoki	 politični	 in	
cerkveni	predstavniki	z	Bližnjega	vzhoda	zaskrbljeni	
zaradi	vedno	večjega	odseljevanja	kristjanov	s	tega	
območja.	Poudaril	je,	da	je	njihov	prispevek	v	arabski	
družbi	nenadomestljiv.	
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	poslal	funchal-
skemu	škofu	Antoniu	Carrilhu	sožalno	brzojavko	ob	
hudem	neurju,	ki	je	prizadelo	otok	Madeiro.	V	njem	
je	 umrlo	 42	 ljudi,	 32	 jih	 pogrešajo;	 nastala	 je	 tudi	
velika	gmotna	škoda,	saj	je	več	kot	370	ljudi	ostalo	
brez	strehe	nad	glavo,	okoli	 tisoč	hiš	pa	 je	močno	
poškodovanih.
LVOV —	Latinski	nadškof	Mieczyslaw	Mokrzycki	je	
21.	februarja	znova	slovesno	izročil	pravemu	name-
nu	cerkev	v	Hyrivu,	ki	so	jo	oblasti	vrnile	katoliški	
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Cerkvi.	Pred	tem	je	bila	v	njej	tržnica,	športna	dvo-
rana	 in	 celo	 diskoteka.	 Cerkev	 si	 je	 osemnajst	 let	
prizadevala	za	njeno	vrnitev.
GRADEC —	Mladi	v	župniji	Sv.	Andreja	bodo	ob	100.	
obletnici	rojstva	bl.	matere	Terezije	iz	Kalkute	(rodi-
la	se	je	26.	avgusta	1910	v	Skopju)	20.	in	21.	marca	
izvedli	muzikal	z	naslovom	Življenje je ljubezen.	Pri-
pravili	so	ga	sami,	z	njim	pa	želijo	spomniti	na	veliko	
delo	matere	Terezije	za	bližnjega	v	stiski,	posebej	za	
brezpravne,	ostarele	in	umirajoče	ljudi	v	Kalkuti.
KAIRO —	Papeški	svet	za	medverski	dialog	in	med-
verski	odbor	kairske	univerze	Al-Azhar	sta	se	na	letni	
dialoški	konferenci	23.	in	24.	februarja	zavzela	za	boj	
proti	vsakršnemu	verskemu	razločevanju	in	zaposta-
vljanju.	V	sklepnem	sporočilu	sta	poudarila,	da	mo-
rajo	načelno	enakost	verskih	skupnosti	zagotavljati	
pravični	zakoni.	V	šolah,	cerkvah	in	mošejah	mora	
prevladovati	kultura	spoštovanja	in	“duh	bratstva”.	
LONDON —	Nekdanji	canterburyjski	nadškof	Geor-
ge	Carey	je	v	pogovoru	za	britanski	list	Times	posvaril	
pred	 marginalizacijo	 krščanstva	 v	 Veliki	 Britaniji.	
»Prišli	smo	do	točke,	ko	se	politikom,	če	ti	priznajo,	
da	so	verni,	smejijo.	To	je	škandal,	sramota	za	našo	
deželo,«	 je	 povedal	 nekdanji	 anglikanski	 primas.	
Kristjane	je	pozval,	naj	bodo	odločnejši	v	javnosti:	
»Če	se	vedemo	kot	predpražniki,	potem	ne	smemo	
biti	presečeni,	da	tako	tudi	gledajo	na	nas.«
NAGASAKI —	Tukajšnji	nadškof	Mitsuaki	Takami	je	
za	AsiaNews	povedal,	da	bo	končna	postaja	romanja	
Marije	iz	Nagasakija	špansko	mesto	Guernica.	Tam	
namreč	častijo	podobo	Marije,	ki	 je	bila	poškodo-
vana	med	nemškim	bombnim	napadom	leta	1937,	
močno	pa	je	bila	zaradi	eksplozije	atomske	bombe	9.	
avgusta	1945	poškodovana	tudi	Marija	iz	Nagasakija.	
Romanje	naj	bi	združilo	obe	Mariji.
VARŠAVA —	Dnevnik	Rzeczpospolita	je,	sklicujoč	se	
na	študijo	univerze	kardinala	Štefana	Višinskega	v	
Varšavi,	objavil,	da	se	vsaj	enkrat	letno	spovedo	trije	
od	štirih	Poljakov;	le	en	odstotek	vprašanih	je	izjavil,	
da	še	nikoli	ni	bil	pri	spovedi.	
VATIKAN — Prefekt	Kongregacije	za	vzhodne	Cer-
kve,	kardinal	Leonardo	Sandri,	je	katoliške	škofe	po	
vsem	svetu	pozval,	naj	vernike	spodbujajo	k	dajanju	
darov	 za	 brate	 in	 sestre	 v	 veri	 v	 Sveti	 deželi	 in	 na	
Bližnjem	vzhodu.	Ti	kristjani	varujejo	prvotne	svete	
kraje	krščanstva,	zato	si	tudi	zaslužijo	podporo	vse	
Cerkve.	Le	tako	bo	mogoče	uresničiti	številne	zasno-
vane	projekte.	
ANKARA —	Predsednik	turške	škofovske	konference,	
škof	Luigi	Padovese,	je	povedal,	da	bo	Karitas	poma-
gala	potresnikom	v	vzhodni	Turčiji,	obenem	pa	bo	
skušala	ugotoviti,	kolikšna	je	bila	škoda.	Tudi	zato,	
ker	gre	za	“območje	stare	krščanske	navzočnosti”.
LIMA —	Nadškof	Jose	Antonio	Eguren	Anselmi	(Pi-
ura)	je	obsodil	zastonjsko	delitev	tako	imenovane	
“tablete	po”,	za	kar	se	je	odločila	perujska	vlada,	saj	
za	to	niso	le	verski,	marveč	tudi	zdravstveni	razlogi.	
Poudaril	 je,	da	minister	za	zdravje	dobro	ve,	da	se	
človeško	življenje,	s	tem	pa	tudi	nosečnost,	začne	z	
oploditvijo	in	ne	šele	z	vgnezdenjem	jajčne	celice.
RIM —	Italijanska	katoliška	agencija	SIR	je	objavila	
novico,	sklicujoč	se	na	predsednika	Turške	škofovske	

konference,	da	je	v	prizadevanju	za	vrnitev	cerkve	sv.	
Pavla	v	Tarzu	iz	državnih	v	cerkvene	roke	prišlo	do	
premika	na	bolje.	Ministrstvo	za	turizem	in	kulturo	
v	Ankari	je	odločilo,	da	bo	to	cerkev,	spremenjeno	
v	 muzej,	 trajno	 dalo	 na	 voljo	 za	 bogoslužje.	 Zaen-
krat	ustno,	vendar	je	tudi	to	obljubo	treba	“modro”	
sprejeti.
LUSAKA —	Times	of	Zambia	je	objavil	novico,	da	je	
policija	prijela	duhovnika	Franka	Bwalyja,	ker	je	med	
praznovanjem	mladih	v	rudarskem	mestu	Kitwe	v	
znamenju	 protesta	 proti	 domači	 vladi	 delil	 rdeče	
karte.	Akcijo	deljenja	rdečih	kart	je	pred	tedni	začela	
Konferenca	za	rešitev	Zambije,	v	prihodnje	pa	bodo	
delili	tudi	druge	predmete	rdeče	barve	in	na	ta	način	
izražali	nezadovoljstvo	nad	vladajočimi	oblastmi.	
VATIKAN —	Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	objavil	
novico,	 da	 papež	 Benedikt	 XVI.	 letos	 poleti	 ne	 bo	
preživljal	 oddiha	 na	 severu	 Italije,	 marveč	 v	 svoji	
letni	rezidenci	Castel	Gandolfo.	
RIM —	 Škof	 Domenico	 Mogavero,	 pri	 Italijanski	
škofovski	 konferenci	 pristojen	 za	 pravna	 vpraša-
nja,	je	obsodil	novo	pravno	določilo,	ki	bi	oblastem	
omogočilo,	da	bi	lahko	iz	države	izgnale	“ilegalne”	
priseljence,	čeprav	so	se	ti	že	udomačili	v	državi	in	
njihovi	otroci	obiskujejo	šolo.	Povedal	je,	da	pri	tem	
niso	imeli	pred	očmi	dramatičnih	posledic	za	prise-
ljence,	marveč	težave	policistov	z	njimi.
VATIKAN —	 Prefekt	 Kongregacije	 za	 duhovnike,	
kardinal	Claudio	Hummes,	se	je	na	nedavnem	med-
narodnem	teološkem	simpoziju	v	Rimu	postavil	v	
bran	celibatu.	Poudaril	je,	da	je	ta	dar	Svetega	Duha,	
ki	ga	je	treba	živeti	prepričljivo	in	veselo,	saj	je	izraz	
polne	predanosti	Bogu.	Duhovnik	z	njim	izpoveduje	
posebno	duhovno	povezanost	z	Bogom.	
BRAZILIJA —	Predstavniki	Cerkve	in	borci	za	člove-
kove	pravice	so	obsodili	nečloveške	razmere	v	brazil-
skih	zaporih.	Ti	so	prenatrpani,	higiensko	oporečni,	
zapornikom	 pa	 je	 v	 nekaterih	 zaporih	 celo	 skopo	
časovno	odmerjena	voda.	
PRETORIA —	Južnoafriška	škofovska	konferenca	je	
pred	svetovnim	nogometnim	prvenstvom	v	Južno-
afriški	republiki	odprla	lastno	spletno	stran:	www.
churchontheball.com.	 Na	 njej	 ponuja	 informacije	
o	teološkem	vidiku	nogometa,	duhovni	oskrbi	no-
gometašev	 in	 obiskovalcev	 nogometnih	 tekem,	 v	
kratkem	pa	bo	pripravila	tudi	knjižico	za	nogometne	
navdušence.
RIM —	Asianews	je	poročala,	da	se	hanojski	nadškof	
Joseph	Ngo	Quang	Kiet	zdravi	v	eni	izmed	rimskih	
bolnišnic	 zaradi	 izgorelosti.	 Zdravljenje	 sta	 mu	
oskrbeli	Kongregacija	za	evangelizacijo	narodov	in	
papeški	svet	Cor	unum.	57-letni	nadškof	še	zlasti	trpi	
zaradi	hudih	pritiskov	vietnamske	vlade,	ki	ga	je	že	
večkrat	poskušala	odstraniti.
ABUJA —	Izgredi	med	muslimani	in	kristjani	v	mestu	
Jos,	ki	je	na	meji	med	prevladujočim	muslimanskim	
severom	Nigerije	in	krščanskim	jugom,	naj	bi	zah-
tevali	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.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Privozili	so	k	pragozdovom,	ki	silijo	do	reke	in	celó	
na	otoke.	Pisani	ptiči	so	vreščali	z	dreves.	Preplašeni	
povodni	konji	so	smrčali	in	krulili,	dvigali	glave	in	
hrbet	iz	vode,	potem	pa	se	sunkoma	poganjali	v	glo-

bino	in	valovili	vodo.	Dne	
19.	novembra	je	ob	eni	čez	
poldne	zarohnel	vihar,	se	
vrgel	 na	 reko,	 jo	 visoko	
vzvalovil,	 se	 zaganjal	 v	
ladje	in	jih	skušal	prevrni-
ti.	Na	eni	je	prelomil	naj-
višji	jambor;	tesarji	so	pa	
posekali	drevo	in	naredili	
novega.	 Med	 tem	 časom	
se	 je	 peljal	 Knoblehar	 s	
tovarišema	in	nekaterimi	
ladjarji	na	otok,	porasel	z	
visoko	 travo,	 ki	 so	 iz	 nje	
vzletavale	 gosi,	 čaplje,	
belo-črni	 ibisi	 z	 dolgim,	
navzdol	 zapognjenim	
kljunom	 in	 druge	 ptice.	
Žabe	so	regljale.	V	prahu	

in	pesku	so	videli	sledove	bosih	nog;	na	severnem	
delu	otoka	so	se	ti	sledovi	razhajali	v	razne	smeri.	
Prišli	so	do	popolnoma	prazne	vasi;	po	kočah	je	pa	
še	gorel	ogenj	in	pričal,	da	so	vaščani	Šíluki	ravnokar	
zbežali.	Koče	so	bile	zelo	nizke	in	tesne,	narejene	iz	
drobnih	debel	in	iz	stebel	dure.	Pred	vsako	kočo	je	
bil	majhen	pometen	prostor	z	glinastim	možnarjem,	
zakopanim	 v	 zemljo.	 Pobegli	 vaščani	 so	 vse	 svoje	
borno	 orodje	 pustili	 v	 kočah.	 Ladjarji	 so	 zdaj	 vse	
vprek	ropali.	Eden	je	iz	same	hudobije	razbil	glinast	
možnar.	Knoblehar	je	vse	pognal	iz	vasi.

21.	novembra	so	se	pripeljali	na	rajsko	lepe	otoke	
z	bujnim	rastlinstvom.	S	plitvin	so	jih	pozdravljali	

lokvanji,	perunike	in	druge	vodne	cvetlice.	Ljudje	in	
povodni	konji,	ki	se	hodijo	ponoči	na	otok	past,	so	
si	do	reke	napravili	zavite	steze.

Drugi	dan	se	je	pokrajina	zelo	spremenila.	Otoki	
so	bili	porasli	samo	z	bičkom	in	grmičjem.	Razgled	
z	ladje	se	je	sprostil	in	razširil.	–	Dan	nato	so	v	mo-
drikasti	daljavi	zagledali	na	desnem	bregu	stožčasti	
hrib	Niumar	in	tri	druge	hribe	za	njim.	Knoblehar	
se	 je	 povzpel	 na	 Niumar.	 Hrib	 sestoji	 iz	 skalnatih	
skladov,	ležečih	eden	na	drugem.	Pot	po	teh	skalah	
zahteva	mnogo	napora	in	potú.	Na	njih	raste	visoka	
trava;	v	njej	pa	niso	videli	niti	ene	živali,	saj	je	vročina	
kar	puhtela	od	skal.	Z	vrha	se	v	širnem	obzorju	vidi	
sama	ravnina,	porasla	z	mimozami.	Samo	na	jugo-
zahodu	se	vleče	nizko	gričevje.	Na	ravnini	se	svetlika	

mogočni	veletok.	Ponekod	se	je	visoko	dvigal	dim;	
z	njim	si	zamorci	javljajo	prihod	lovcev	na	sužnje,	
da	morejo	pravočasno	zbežati.	Od	sončne	pirpeke	
razbeljena	skalnata	gora,	smrtna	tišina,	mrtva	ravan:	
srce	je	nehote	postalo	žalostno.	Pot	navzdol	je	bila	
še	težja	morali	so	se	sezuti	in	iti	bosi.	Včasih	se	jim	je	
zdelo,	da	stopajo	po	žerjavici.	Ladje	so	že	dajale	znak	
za	odhod;	treba	je	bilo	pohiteti.

Pripeljali	so	se	do	zelenih	plavajočih	otokov	bička.	
Na	nekaterih	so	negibno	stale	bele	čaplje;	ko	so	ladje	
plule	mimo,	so	le	malo	dvignile	glavo.	Potem	so	se	ob	
reki	menjavale	travnate	planjave	in	gozdovi	tamarin-
de,	ki	daje	užitne	sadeže.	V	vroči	soparici	so	gledali	
privide	jezer	in	dreves.	Približali	so	se	gori	Tefafán.

27.	novembra	so	se	pripeljali	do	strnjenega	ozemlja	
Šílukov.	Stanujejo	ob	reki	doli	do	jezera	No,	zlasti	na	
njenem	levem	bregu.	Včasih	so	bivali	ob	Gazelini	reki.	
Ko	se	je	pa	pred	dvema	stoletjema	vnel	spor	med	dve-
ma	bratoma	kraljevičema,	je	eden	od	njiju,	Nikang,	
odpeljal	večji	del	rodu	proti	severu.	To	je	postal	kralj	
in	najvišji	duhovnik.	Nikanga	Šíluki	zelo	častijo;	po	
vsej	deželi	ima	ograjene	koče,	v	vsaki	pa	posvečeno	
kopje,	ki	z	njim	koljejo	živali	njemu	na	čast.Povodni konj

Ibis

Čaplja
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O	majih,	ki	jih	»stavijo	dečki	v	spomladi«	na	Šta-
jerskem,	je	vedel	poročati	J.	Pajek.	»Tak	maj	je	tenka,	
visoka	 smreka,	 vsa	 omajana,	 to	 je,	 čisto	 olupljena,	
z	zelenjem,	cvetlicami	in	venci	ovita	in	okinčana.«	
V	Savinjski	dolini	(Gotovlje)	so	do	svetovne	vojske	
postavljali	 maj,	 visoko	 obeljeno	 smreko	 z	 vencem	
zimzelena	na	vrhu«.	Iz	svojih	otroških	let	med	prvo	
svetovno	 vojsko	 se	 spominjam	 majev,	 okrašenih	 s	
frfotajočimi	 trakovi	 raznovrstnega	 papirja,	 v	 jur-
kloštrski	 fari	 na	 Kozjanskem.	 V	 ptujski	 okolici	 so	
prav	 tako	 do	 druge	
sve	tovne	 vojske	 po-
stavljali	 “majpan”	 (iz	
nemškega	Maibaum	–	
majsko	drevo),	ne	si-
cer	ravno	za	prvi	maj,	
ampak	 tudi	 pozneje.	
»Pod	vršičem	z	zasta-
vo	 ima…	 zatak	njen	
kratek	drog,	malo	više	
pa	 visi	 venec	 (krog),	
na	katerem	so	obeše-
ni	 darovi:	 košarica	 z	
vinom,	potico	in	me-
som	in	tudi	denarjem.	
Ta	 dar	 je	 namenjen	
tistemu,	ki	se	mu	po-
sreči,	 da	 po	 mastno	
namazanem	 obelje-
nem	 deblu	 pripleza	
do	vrha.	Ni	to	nikaka	
šala.	Fantje,	zlasti	pastirji,	se	že	cele	tedne	vadijo	v	
plezanju.	Res	da	je	treba	žrtvovati	kake	stare	hlače,	
toda	trud	se	splača.	Vsa	soseska	je	navzoča.	Z	nav-
dušenimi	vzkliki	spremljajo	plezalca.	In	ko	doseže	
klin,	zaigra	godba	in	vse	ploska.	“Zmagovalec”	dobi	
vse	darove	na	mlaju,	tudi	spodaj	mu	marskido	stisne	
kaj	v	roko	in	pa	čast	ima	nekega	fantovskega	prvaka	
v	vasi.«

V	Podjuni,	okoli	Velikovca,	so	fantje	do	nedavne-
ga	zvečer	pred	prvim	majem	skrivaj,	brez	vednosti	
gospodarja	ali	njegovih	domačih,	posekali	najlepšo	
smreko,	 jo	olupili	 in	spravili	v	vas,	kar	 je	bilo	zelo	
nevarno	in	težavno.	Krone	niso	odsekali.	Pod	vrh	so	
obesili	venec	iz	smrečja.	Na	vse	štiri	strani	so	obesili	
zastave.	Drevo	so	morali	postaviti	ponoči.	Z	verigami	
so	ga	pritrdili	in	tudi	do	jutra	stražili,	da	bi	ga	fantje	iz	
sosednje	vasi	ne	odpeljali.	Mlaj	je	moral	stati	do	prve	
nedelje	v	mesecu	ali	do	Florjanovega,	včasih	tudi	kar	
do	naslednjega	žegnanja.	V	hribovskih	krajih,	kjer	
je	zemlja	1.	maja	še	zmrznjena,	so	postavili	maj	noč	
pred	Telovim.

Žilavo	 je	 izročilo	 “majnice”	 v	 tržaški	 okolici,	 v	
Dolini,	Boljuncu,	Mačkovljah.	Navzlic	nevšečnostim	
s	policijo,	ki	zasleduje	“tatvino”	drevesa,	postavljajo	
“maj”	 ali	 “mlaj”	 še	 dandanes.	 Zanimivo	 je,	 da	 se	 v	
tržaški	okolici,	pred	vrati	 tujejezičnega	velemesta,	
“fantovske”	–	tako	pravijo	tod	fantovskim	družbam	
–	trdovratno	držijo	izročila	in	da	so	nanj	ponosne.

Za	Dolinčane	je	še	danes	“májenca”	navečja	pri-
reditev	v	letu.	Mlaj	postavijo	na	prvo	nedeljo	v	maju.	
V	starih	časih	to	nedeljo	ni	bilo	plesa,	pač	pa	nasled-

njo	 nedeljo,	 ko	 so	 ga	
združili	s	tradicional-
nim	 sejmom.	 Fantje	
so	se	že	marca	mese-
ca	 sestajali	 k	 svojim	
“fantovskim	 uram”,	
kjer	 so	 se	 dogovarja-
li,	 kako	 bodo	 izvedli	
majnico.	 V	 fantovski	
družbo	 je	 bil	 sprejet	
tisti,	 ki	 je	 dosegel	 16	
let	starosti	in	je	plačal	
“fantovsko”:	 cigaro,	
kozarček	 žganja	 in	
nekaj	 vina.	 Zadnja	
seja	fantovske	družbe	
je	 bila	 prvi	 četrtek	 v	
ma	ju.	 Po	 njej	 so	 šli	
vsi	 fantje	 na	 “lov”	 za	
češnjo,	ki	jo	je	bilo	tre-
ba	 ukrasti.	 Češnjo	 so	

spravili	do	vasi	in	jo	skrili	pri	potoku	pod	mostom.	V	
soboto	zvečer	so	je	spravili	v	vas,	jo	pritrdili	na	drog,	
opletli	in	postavili.	Dandanes	gredo	po	češnjo	šele	
v	soboto	zvečer.	Ko	jo	prinesejo	v	vas,	se	zbero	“Na	
šanci”	in	zapojo:

Na gorici, na placi, tri rožce cveto…

Glavni	praznik	se	začne	v	nedeljo	popoldne.	Vsi	
dvajsetletniki	prikorakajo	v	vas	v	belih	srajcah,	s	šop-
ki	cvetja	na	prsih	in	s	steklenico	vina	v	rokah.	Tedaj	
se	prične	prava	zabava	in	ples	pod	mlajem,	ki	traja	
dva	 dni.	 V	 torek	 proti	 večeru	 se	 zberejo	 domačini	
in	tuji	gostje,	da	prisostvujejo	podiranju	mlaja.	Ko	
mogočno	drevo	trešči	na	tla,	plane	mladina	in	ženski	
svet	k	njemu	in	začno	obirati	pomaranče	in	limone.	
S	tem	je	majnice	v	Dolini	konec.

V	Boljuncu	pravijo	drevesu	“maj”.	Postavljajo	ga	
prav	za	praznik	prvega	maja.	Že	v	nedeljo	prej	gredo	
fantje	v	hrib	nad	Krogljami,	kjer	poiščejo	in	posekajo	
primeren,	lep	bor.	Na	večer	pred	prvim	majem	gredo	
ponj	 in	 ga	 spravijo	 do	 “gorice”,	 kjer	 maj	 navadno	

Niko Kuret

FANTOVSKI PRAZNIKI
IN FLORJANOVO

Del poročila Nika Kureta o postavljanju mlajev (imenovanih tudi majev, majskih dreves)
je bil objavljen že v lanski majski številki. Letos to poročilo nadaljujemo.

Maj (mlaj) v tržaški okolici
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stoji.	V	noči	pred	prvim	majem	je	na	trgu	v	Boljuncu	
vse	živo	kakor	podnevi.	Meščani	in	okoličani	pasejo	
radovednost,	boljunški	fantje	–	in	tudi	možje	–	pa	
pridno	delajo.	Deklet	ni	videti,	te	pripravljajo	malico,	
ki	jo	bodo	fantje	po	napornem	delu	potrebni.	Bor	
okrasijo	s	pomarančami	in	limonami,	leta	1959	jih	
je	bilo	450	kg,	 leta	1964	pa	250	kg.	Kupiti	 jih	mo-
rajo	mladi	šestnajstletniki,	ki	 jih	to	leto	sprejmejo	
v	“fantovsko”.	Njihova	dolžnost	je	tudi,	da	okrasijo	
vaške	 ulice	 z	 zelenimi	 topolovimi	 vejami.	 Na	 vrh	
bora	pritrdijo	rdečo	zastavo.	Bor	tudi	tukaj	“cepijo”	
na	“lanteno”.	Ta	mogočni	drog	mora	biti	vsake	tri	
ali	štiri	leta	nov.	Po	napornem	delu	se	oglasi	zadnji	
»ruk!«	in	mlaj	stoji.	Fantje	se	ustopijo	okoli	njega	in	
v	tihi	majski	noči	se	oglasi	pesem:

Barčica zaplavala,
ljubca je zajokala…

Zdaj	se	jim	prileže	malica,	ki	so	jim	jo	pripravi-
la	 skrbna	 domača	 dekleta:	 sipe,	 sardoni,	 solata	 in	
domače	 vino.	 Pesem	 se	 vrsti	 za	 pesmijo	 in	 tudi	 za	
goste	je	dovolj	prigrizka	in	pijače.	Fantje	se	počasi	
porazgube.	Spanja	to	noč	ni	dosti.	Vsak	fant	odide	
pod	okno	svojega	dekleta	in	položi	k	njemu	zelene	
topolove	veje.

Naslednji	dan,	prvega	maja,	se	zbero	fantje	okoli	
ene	popoldne	na	”Jami”.	Vsak	si	pripne	na	prsi	kosta-
njev	cvet.	Nato	se	razvrstijo	v	široke	četverostope	ter	
z	veliko	topolovo	vejo	na	čelu	odkorakajo	v	sprevodu	
skozi	vas,	čez	“gorico”	v	vaško	dvorano.	V	dvorani	
imajo	fantje	svojo	“fantovsko	uro”.	Kaj	se	tukaj	doga-
ja,	ostane	tajnost.	Pogovarjajo	se	ob	domačem	belem	
vinu,	ki	ga	plačajo	seveda	novinci.	Ko	pa	je	ura	pol	
petih,	se	vrnejo	na	trg.	Maj	je	treba	“vreči	dol”.	Morje	
ljudi	se	je	zbralo	na	trgu.	In	ko	velikansko	deblo	udari	
ob	tla,	plane	k	njemu	vaška	otročad	in	začne	–	kakor	
v	Dolini	–	trgati	slastne	sadeže.	Ko	je	to	med	vikom	
in	krikom	opravljeno,	 fantje	vse	pospravijo,	deblo	
pa	“kantirajo”,	prodajo	na	dražbi.	Kdor	dá	več	zanj,	
ga	odpelje	domov.	Izkupiček	zapijejo.

V	Mačkovljah	je	majnica	na	drugo	nedeljo	v	maju.	
Mačkoljsko	drevo	je	topol.	Ponj	gredo	v	soboto	in	ga	
postavijo	pri	“pilu”	na	začetku	vasi.	V	nedeljo	zvečer	
se	 zbero	 pri	 vaški	 lipi	 “pártarji”,	 pet	 zastopnikov	
fantovske	družbe.	Včasih	so	bili	v	domačih	nošah,	
danes	tudi	oni	nastopajo	samo	v	temnih	hlačah	in	
beli	srajci	z	rdečim	nageljnom	na	prsih	pa	s	kozarcem	
in	steklenico	domačega	belega	vina	v	rokah.	Od	lipe	
v	spremstvu	številnih	vaščanov	in	tujcev	odkorakajo	
najprej	do	vaške	“osmice”,	kjer	nekaj	popijejo,	nato	
pa	dalje	skozi	vas	do	“pila”.	Topol,	okrašen	z	vihrajo-
čimi	raznobarvnimi	“čučkami”	(trakovi),	stoji	sredi	
plesišča	 in	“pártarji”	se	zbero	okoli	 topola.	Godba	

zaigra	in	“pártarji”	začno	ples.	Prvi	trije	plesi	so	brez-
plačni,	druge	plese	je	treba	plačati.	Zabava	traja	do	
polnoči	in	se	nadaljuje	še	v	ponedeljek.

Podobno	praznujejo	“maj”	v	Brdih.	“Mej”,	kakor	
mu	pravijo,	postavijo	na	trgu	ali	na	kakem	drugem	
vid	nem	kraju	ponoči	pred	prvo	majniško	nedeljo.	
Mej	je	visoka	breza,	ki	jih	vrh	okrasijo	z	“bijo”,	ven-
cem	 kolačev	 in	 pomaranč.	 Otroci	 imajo	 pravico	
plezati	po	meju	in	tisti,	ki	spleza	do	vrha,	sme	pobrati	
vse	dobrote	z	njega.	Ko	je	mej	postavljen,	okrasijo	
fantje	 priljudnim	 in	 priljubljenim	 dekletom	 okna	
in	vrata	z	rožami.	Lenim	in	neprijaznim	dekletom	
pa	potresejo	pred	vrata	pepel,	tudi	gnoj,	 in	jim	jih	
zadelajo	z	robidjem	in	koprivami.	Dekleta,	ki	letajo	
za	fanti,	pa	dobe	slamnatega	moža.

V	Kanalski	dolini	postavljajo	fantje	“maj”	(“majo”)	
za	prvo	nedeljo	v	maju	(poprej	za	1.	maj)	ali	za	Telo-
vo,	v	Ukvah	sploh	šele	o	božiču.	Izbero	si	lep,	raven,	
visok	hrast	ali	smreko.	Kraj,	kamor	ga	zasadijo,	je	po	
izročilu	zmerom	isti;	v	Žabnicah	imajo	luknjo	zanj	
kar	betonirano,	tako	da	ni	težav	s	kopanjem.	Drevo	
si	fantje	kupijo	ali	pa	ga	kar	posekajo,	“ukradejo”.	To	
opravijo	prejšnji	večer.	V	Žabnicah	drevo	do	čistega	
oklestijo,	 mu	 tudi	 vrha	 ne	 pustijo,	 tako	 da	 ostane	
samo	deblo,	ki	ga	olupijo.	V	Soški	dolini	vrh	ohra-
nijo.	Žabniški	fantje	pripeljejo	“majo”	(po	nemško	
ji	pravijo	tudi	“majbaum”)	na	vozu	v	vas	in	jo	vozijo	
daleč	 naokrog,	 preden	 se	 ustavijo	 na	 določenem	
kraju.	“Majo”	okrasijo	z	venci,	zelenjem	in	cvetjem,	
da	 golo	 deblo	 skoraj	 povsem	 prekrijejo.	 Oblivajo	
jo	tudi	z	vinom.	“Majo”	vzdignejo	 in	nato	vso	noč	
proslavljajo.	”Maja”	stoji	v	Žabnicah	do	žegnanja	v	
nedeljo	 po	 sv.	 Egidiju	 (1.	 septembra).	 V	 Ločniku	 v	
Soški	dolini	fantje	18-letniki	že	v	petek	ponoči	na	
skrivaj	izginejo	iz	vasi	in	jih	vso	soboto	ni	na	spre-
gled.	V	gozdu	posekajo	brest	ali	topol.	Vrh	pustijo.	
Starejši	fantje	jih	zasledujejo,	iščejo.	K	postavljenemu	
drevesu	postavijo	nekakšen	šotor,	v	njem	prebijejo	
noč	in	“maj”	stražijo.

Na	Koroškem,	kjer	nastopi	vigred	pozneje	kakor	
drugod	na	Slovenskem,	se	je	–	kakor	poroča	Matija	
Majar	leta1851	–	navada,	postavljati	“maj”	premak-
nila	večinoma	na	Telovo.	Tedaj	ga	postavijo	fantje	
»zvečer	 in	 v	 tihej	 noči…	 pred	 hišami,	 kjer	 devojke	
stanujejo,	 njim	 na	 čest.	 Tak	 maj	 je	 tenka,	 visoka	
smreka,	vsa	omajena,	to	je	čisto	olupljena,		zelenjem,	
cvetlicami	in	venci	ovira	in	okrašena,	na	verhu	lesen	
petelin,	pod	petelinom	na	smreko	križoma	pribiti	
dve	leseni	sablji.«

Na	svojih	potih	spomladi	leta	1965	sem	naletel	
na	mlaje	še	marsikje	na	Slovenskem,	tako	na	Štajer-
skem	(Haloze,	Ptujska	okolica,	Savinjska	dolin)	in	v	
Bohinju	(Češnjica).	Tako	je	še	dandanes.

MISLI ZA MARIJIN MESEC

Kot Božji materi pripisuje slovensko ljudstvo 
Mariji tolikšno veljavo, da more izprositi pri Bogu 

domala vse, tudi kadar se zdi brezupno.
Zmaga Kumer

Bog lahko ustvari večji in popolnejši svet, 
ne more pa nobeni stvari podeliti večjega 

dostojanstva, kot ga je podelil Mariji.
sv. Bonaventura
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
III. poglavje

politična podoba

PALESTINA OB URI RIMA

Tisti,	ki	so	pred	več	kot	pol	stoletja	pre	Kristusom	
vsilili	 Palestini	 svoje	 varstvo,	 niso	 zato	 imeli	 nič	
manjše	vrhovne	oblasti.	Pogoji,	pod	katerimi	so	jo	
ustvarili	in	potem	izvajali,	razložijo	odnos,	ki	so	ga	
imeli	do	judovskega	ljudstva.	Sicer	je	pa	to	prav	malo	
znana	zgodovina	–	Sveto	pismo	ne	pove	nič	o	njej	–,	
pač	pa	zelo	zamotana,	pravi	klopčič	spletk,	uporov,	
državljanskih	vojsk,	umorov,	ki	jih	je	še	bolj	zamešala	
zmeda	odzivov	rimske	politike,	ki	je	bila,	kot	pravijo,	
v	tistem	času	vse	kaj	drugega	kot	preprosta.

Za	 razumevanje	 je	 treba	 poseči	 nazaj	 v	 začetek	
1.	 stoletja	 pred	 Kristusom,	 v	 čas	 vlade	 Aleksandra	
Janeja	(106-76),	sinu	vélikega	Hazmonejca	Janeza	
Hirkana.	Odločen	in	oblasten	kot	njegov	oče,	čigar	
širitveno	politiko	je	nadaljeval,	je	v	svojo	korist	spet	
uvedel	naslov	kralja	–	nezadovoljneži	so	pravili,	da	
si	 ga	 je	 nasilno	 prilastil,	 ker	 ni	 spadal	 v	 Davidovo	
rodbino.	 Proti	 njemu	 se	 je	 dvignila	 druščina	 ver-
skih	gorečnikov,	tistih,	ki	so	se	imeli	za	naslednike	
hasidimov,	 junakov	 upora	 proti	 Grkom,	 in	 so	 se	
imenovali	 farizeji.	 Očitali	 so	 temu	 edinstvenemu	
velikemu	duhovniku,	da	je	stalno	v	vojski,	da	se	je	
spajdašil	 z	 neobrezanci,	 da	 živi	 nemoralno	 in,	 kar	
je	 bilo	 veliko	 hujše,	 da	 se	 je	 oženil	 z	 vdovo,	 kar	 je	
Postava	duhovnikom	prepovedovala	(3	Mz	21,13).	
Nasprotovanje	farizejev	je	doseglo	višek	v	uporu,	ki	
ga	je	Janej	zadušil	na	svoj	prav	nič	obziren	način.	Mir	
je	zacementiralo	petdeset	tisoč	trupel.	In	tako	je	bilo	

videti	izraelskega	duhovnega	
voditelja,	 ki	 je	 požreševal	 s	
svojimi	priležnicami	medtem,	
ko	 je	 bilo	 križanih	 osemsto	
zapornikov	in	so	pred	umira-
jočimi	pobili	njihove	žene	in	
otroke	(Jožef	Flavij,	Judovske 
starožitnosti	12,14	in	Judovska 
vojska	1,4).

Ta	 žaloigra	 je	 imela	 hude	
posledice.	Predvsem	je	narod	
razdelila	na	dva	dela.	En	del	je	
bil	naklonjen	farizejem,	drugi	
pa	je	podpiral	nasilne	metode.	Tu	je	izvir	zmešnjave	
med	verskim	in	političnim	stališčem,	ki	jo	je	bilo	ja-
sno	videti	v	Jezusovem	času.	Predvsem	pa	je	privedla	
mnogo	Izraelcev	do	tega,	da	so	si	želeli,	da	bi	se	kdo	
vmešal	in	preprečil	povratek	teh	grozot.	Vendar	so	
se	 po	 Janejevi	 smrti	 nemiri	 nadaljevali.	 Kraljeva-
nje	 njegove	 vdove	 Aleksandre	 Salome	 (76-67)	 je	
zaznamovala	 reakcija	 farizejev:	 takrat	 so	 namreč	
nabasali	 sanhedrin	 s	 svojimi	 prijatelji	 pismouki,	
ki	so	iz	hvaležnosti	opisali	kraljevanje	te	lahkot	ne,	
napol	 poganske	 lepote	 kot	 čas	 raja,	 kjer	 »so	 bila	
ječmenova	zrna	velika	kot	olivne	pečke	in	leča	kot	
zlatniki.«	Tej	zlati	dobi	je	sledila	borba	na	življenje	
in	smrt	med	Aleksandrovima	sinovoma	Hirkanom	
II.	in	Aristobulom	II.	Ta	zadnji,	vročekrvna	in	briht-

na	 osebnost,	 ni	 oprostil	
svojemu	 nesposobnemu	
in	 lenemu	 starejšemu	
bratu,	da	je	bil	veliki	du-
hovnik	 in	 kralj.	 Položaj	
je	 še	 dodatno	 zapletlo	
vmešavanje	 edomskih	
beduinov	in	nabatejskih	
Arabcev	 iz	 rdeče	 Petre,	
tako	da	je	postal	obupen.	
Državljanska	vojska,	uni-
čevalni	vpadi:	dežela	se	je	
utapljala	v	krvi.

Takrat	so	številni	Judje	sanjali	o	tem,	da	bi	se	po-
vabili	nekega	razsodnika.	Nastala	je	“tretja	stranka”,	
ki	je	poslala	odposlanstvo	k	mogočnemu	tujcu,	ki	je	
bil	takrat	(spomladi	63)	v	Damasku.	Kmalu	po	tem	
sta	se	pri	njem	pojavila	oba	sovražna	brata	in	posku-

Farizeji

Pompej

Mitridat
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šala	 vsak	 zase	 s	 cingljanjem	
denarja	 pridobiti	 njegovo	
podporo.	Tujec,	ki	sta	mu	ta	
dva	pokvarjenca	tako	naivno	
ponujala	 žezlo,	 ni	 bil	 nihče	
drug	kot	Pompej.

Rim	 je	 moral	 na	 svojem	
neustavljivem	širjenju	v	Ori-
ent	 zakoračiti	 v	 odločilno	
etapo.	 Mitridata,	 zad	njega	
helenističnega	 princa,	 v	 ka-
terem	 je	 še	 živel	 Aleksan-
drov	 pogum,	 je	 preganjal	
tja	 do	 Krima	 in	 ga	 prisilil	 v	
samomor.	 Leta	 65	 je	 Sirija	
postala	rimska	provinca.	Po-
vabilo	 Judov,	 naj	 posreduje	
pri	 njih,	 Pompeja	 ni	 pustilo	
hladnega…	 Po	 večmesečnih	

zmešnjavah	se	je	odločil,	da	bo	temu	naredil	konec.	
Podprl	je	nepomembnega	Hirkana	in	korakal	pro-
ti	Jeruzalemu,	da	bi	se	znebil	Aristobula.	Ta	se	 je	s	
svojimi	pristaši	zatekel	v	tempelj	in	se	držal	dobre	
tri	mesece.	Nazadnje	je	uspelo	enemu	od	častnikov	
–	sinu	diktatorja	Sula	–	vdreti	s	peščico	legionarjev	
skozi	 neko	 odprtino	 v	 zidu.	 In	 takrat	 se	 je	 odigral	
znani	prizor:	Pompej,	nestrpen,	da	bi	spoznal	tajnost	
judovske	vere,	je	z	mečem	v	roki	vstopil	v	Najsvetej-
še	v	pričakovanju,	da	bo	odkril	kakega	čudežnega	
malika,	 pa	 presenečen	 ni	 našel	 drugega	 kot	 –	 nič,	
vacuam sedem et inania arcana – prazen prostor in 
puhle skrivnosti,	je	rekel	Tacit.

Tako	so	bili	Rimljani	prišli	v	Palestino	kot	pomir-
jevalci,	skoraj	kot	rešitelji,	kar	razloži,	da	so	bili	še	
tričetrt	stoletja	pozneje	nekateri	med	Judi	njihove-
mu	gospostvu	naklonjeni,	ali	pa	so	se	v	vsakem	pri-
meru	z	njim	sprijaznili	kot	z	manjšim	zlom.	Karkoli,	
le	državljanske	vojske	ne!	Toda	tega	prednostnega	
položaja	razsodnika	niso	obdržali	nedotaknjenega.	
Njihova	palestinska	politika	se	je	izkazala	kot	zme-
dena,	celo	protislovna.	Človek	ima	vtis,	da	je	njihov	
tako	hvaljeni	realizem	obtičal	nemočen	spričo	ne-
omejenih	 zalog	 prebrisanosti	 judovskega	 ljudstva	
in	vznemirljive	lahkotnosti	njegovih	voditeljev	pri	

menjavi	stališč.
Režim,	ki	ga	je	uvedel	Pompej,	je	bil	pokrovitelj-

stvo.	 Judovska	 država,	 ki	 so	 ji	 odrezali	 obalno	 po-
dročje	 in	 grška	 mesta	 v	 notranjosti,	 je	 životarila	
kot	podložnik	Rima	in	plačevala	davek.	Hirkan	II.	
je	 bil	 potrjen	 v	 službi	 velikega	 duhovnika	 in	 mu	
je	 bil	 milostno	 dodeljen	 naslov	 etnarha	 namesto	
kralja.	 Njegov	 sovražni	 brat	 Aristobul	 II.	 je	 bil	 kot	
ujetnik	s	svojima	dvema	sinovoma	Aleksandrom	in	
Antigonom	odveden	v	Rim.	Toda	Hirkanu	njegova	
nesposobnost	ni	dala,	da	bi	se	uveljavil.	Aristobulo-
va	sinova,	ki	sta	eden	za	drugim	ušla	iz	rimske	ječe,	
pozneje	pa	še	sam	Aristobul,	so	se	znova	pojavili	v	
Palestini	 in	zbrali	 svoje	tolpe.	Državljanska	vojska	
se	je	spet	začela.	Rimljani	so	morali	posegati	vmes	
brez	konca	 in	kraja	 in	poskušati	najti	neko	vlado,	
primerno	temu	posebnemu	ljudstvu.	Sredi	te	krvave	
zmešnjave	pa	je	na	prizorišče	stopila	še	tretja	sila.

Enega	 od	 šejkov	 južnih	 step,	 ki	 se	 je	 v	 grščini	
imenoval	 Antipater,	 je	 Janez	 Hirkan	 imenoval	 za	
guvernerja	njegove	lastne	dežele	Edoma	(Idumeje).	
Njegov	 sin	 istega	 imena	 si	 je	 po	 sreči	 in	 z	 zvezo	 z	
nabatejskim	kraljestvom	v	Petri	pridobil	tako	veliko	
moč,	da	ga	je	Pompej	postavil	nesposobnemu	Hir-
kanu	za	neke	vrste	“šefa	palače”	in	nadzornika.	To	
je	bilo	izhodišče	za	neko	izredno	dinastično	kariero.	
Ti	v	judovstvo	spreobrnjeni	Edomci	so	sanjali,	da	bi	
postali	gospodarji	Izraela,	in	da	bi	prišli	do	tega,	so	
zelo	spretno	igrali	na	rimsko	karto.	To	pa	sploh	ni	
bilo	preprosto,	saj	v	tistem	zmešanem	času	ni	bilo	
jasno,	kdo	v	Rimu	predstavlja	legitimnost.	Antipater	
II.	je	odlično	igral	to	težko	igro.	Kot	Pompejev	pri-
jatelj	je	znal	postati	še	večji	prijatelj	Cezarja	in	ko	je	
ta	po	prekoračenju	Rubikona	12.	januarja	49	uničil	
svojega	tekmeca,	je	bilo	prijateljstvo	tako	veliko,	da	
je	dobil	naslov	prokuratorja	zase	in	dve	vojaški	po-
veljstvi	za	dva	svoja	mlada	sinova,	Fazaela	in	Heroda.	
Ta	 zadnji,	 strateg	 (poveljnik)	 Galileje,	 je	 znal,	 star	
ko	maj	 osemnajst	 let,	 pokazati	 svojega	 odločnega	
duha,	ko	je	zadušil	nacionalistični	upor,	ki	ga	je	vodil	
neki	Ezekija.	Ob	tej	priliki	se	je	sanhedrin	ustrašil	in	
ga	 zastonj	 poskušal	 kaznovati.	 Ko	 je	 ob	 marčevih	
idah	leta	44	Cezar	padel	pod	trindvajsetimi	udarci	
bodala	Kasija	in	republikanskih	zarotnikov,	so	An-
tipater	in	oba	fanta	že	drugič	spretno	zasukali	plašč	
po	vetru,	 in	novi	prokonzul	v	Siriji,	ki	ni	bil	nihče	

Julij Cezar

Pismouki

Razvaline “rdeče” nabatejske Petre
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drugi	kot	Kasij,	ni	imel	boljših	
prijateljev.	Ko	je	prišlo	do	pro-
tirimske	vstaje	zaradi	visokega	
davka,	jo	je	Herod	zadušil	brez	
oklevanja.	 Ko	 je	 njegov	 oče	
umrl	 zastrupljen	 od	 nekega	
izdajalca,	 ga	 je	 to	 naredilo	
za	 pravega	 uspešneža	 lastne	
sreče,	lastnega	stremušt	va,	pa	
tudi	lastne	spretnosti.

Rimska	politika	se	je	nam-
reč	še	enkrat	zasukala.	Oblast	ni	diktator	Antonij	je	
našel	v	Herodu	in	njegovem	bratu	dva	taka	svoja	pri-
vrženca,	kakor	sta	bila	prej	privrženca	republikanca	
Kasija.	Judje	so	zastonj	vpili,	obtoževali	in	pošiljali	
odposlanstva	novemu	gospodarju.	Oba	Edomca	sta	
dobila	naslov	“tetrarhov”	(četrtnih	oblastnikov),	kar	
bi	se	lahko	prevedlo	“kraljičkov”,	nesposobni	Hirkan	
II.	pa	je	bil	čedalje	bolj	omejen	v	svoje	duhovniške	
naloge.	Končno	Antipatrovima	sinovoma	ni	ostalo	
nič	drugega,	kakor	uganiti,	kdo	od	novega	triumvi-
rata	Antonij-Oktavij-Lepidij	bo	najmočnejši,	da	se	
bosta	zvezala	z	njim,	ko	bo	izbruhnila	nova	kriza.

Antonij	je	bil	preveč	zaposlen	z	lepoto	Kleopatre	
in	ni	pravočasno	ustavil	vpada	Partov,	kar	je	poma-
galo	 zadnjemu	 sinu	 Aristobula	 II.	 Antigonu,	 da	 se	
je	spet	pojavil	v	javnosti.	Ob	podpori	številnih	do-
moljubnih	Judov	in	tudi	tistih,	ki	so	obupali	zaradi	
zvišanih	rimskih	davkov	je	zadnji	Makabejec	korakal	
nad	Jeruzalem	potem,	ki	se	je	dogovoril	z	osvajalci,	
katerim	 je	 obljubil	 1.000	 talentov	 in	 500	 žensk	 –	
pač	 edinstven	 prispevek	 pretendenta	 za	 najvišje	
duhovništvo!	 Rimljani	 so	 bili	 zaposleni	 drugje	 in	
niso	mogli	uspešno	posredovati.	Divja	državljanska	
vojska	je	mesece	dolgo	znova	oblivala	deželo	s	krvjo.	
Končno	je	Antigon	zavzel	sveto	mesto	in	naznanil,	
da	uteleša	v	svoji	osebi	dvojni	naslov	kralj	in	velikega	
duhovnika.	Da	bi	se	znebil	starega	Hirkana	mu	je	z	
lastnimi	zobmi	zgrizel	ušesa,	da	 je	tako	postal	ne-
sposoben	za	duhovništvo,	saj	so	ga	lahko	opravljali	
samo	tisti	brez	telesnih	napak.	Fazael	pa	je	raje	storil	
samomor	tako,	da	se	je	z	glavo	zaletel	v	skalo,	kakor	
da	bi	se	dal	prijeti.

Ostal	je	pa	Herod,	jekleni	človek.		Uspelo	se	mu	
je	zateči	v	neosvojljivo	trdnjavo	Masado	nad	Mrtvim	
morjem.	Ko	je	zvedel	za	Antigonovo	zmago	in	smrt	
svojega	brata,	je	brez	obotavljanja	spet	izigral	naj-
boljšo	karto.	Sredi	zime	se	je	vkrcal	za	pot	v	Rim	in	
dospel	tja	točno	v	trenutku,	ko	sta	Oktavij	in	Antonij	
sklenila	 premirje	 v	 svojem	 prepiru.	 Oba	 Rimljana	
sta	imela	takrat	vse	kaj	druge	skrbi,	kot	pa	da	bi	se		
ukvarjala	s	Palestino.	Ta	mladi	Herod	–	triindvajset	
let	je	bil	star	–,	pameten,	spreten,	katerega	oče	je	bil	
Cezarjev	prijatelj,	se	jima	je	zdel	pravi	človek,	ki	bo	
vendar	 enkrat	 naredil	 konec	 judovskim	 neredom.	
Poleg	 tega	 se	 je	 ravnokar	 zaročil	 s	 hazmonejsko	
prin	ceso	Mariame,	kar	mu	je	dalo	neko	vrsto	legi-
timnosti.	 Z	 dekretom	 senata	 sta	 ga	 imenovala	 za	
“kralja	Judeje”.	To	se	je	zgodilo	jeseni	leta	40.	Še	tri	
leta	je	divjala	huda	vojska,	v	katero	so	bili	vmešani	
Herodovi	pristaši	in	privrženci	Hazmonejcev,	ko	je	
leta	37	enajst	legij	in	6.000	konjenikov	zavzelo	Jeru-
zalem,	čemur	je	po	tedanji	navadi	sledil	velik	pokol.	
Na	ostro	Herodovo	zahtevo	je	Antonij	dal	obglaviti	
Antigona.	Sanhedrin,	ki	je	odklonil	priznanje	kralje-
vanja	mlademu	zmagovalcu,	so	pa	zdesetkali.

To	je	razlog,	da	je	bila	Palestina	v	trenutku	Jezu-
sovega	rojstva	že	trideset	let	pod	pokroviteljstvom	
Rima,	vladal	pa	ji	je	“edomski	suženj”.

Kasij

Razvaline “rdeče” nabatejske Petre

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL TOPLINE

O	nekaterih	ljudeh	pravimo,	da	iz	njih	veje	topli-
na.	 V	 njihovi	 bližini	 se	 počutimo	 dobro.	 Človeku	
postane	toplo	pri	srcu.	Od	nekaterih	drugh	pa	veje	
hlad.	Celo	poleti	nas	mrazi	v	njihovi	bližini.	Angel	
topline	naj	te	usposobi,	da	bo	iz	tebe	vela	toplina,	da	
se	bodo	ljudje	v	tvoji	bližini	čutili	varne	in	ljubljene.	
In	 naj	 ti	 pomaga,	 da	 boš	 sam	 vedno	 znova	 našel	
lju	di,	ki	bodo	zate	postali	angeli	topline,	v	katerih	
bližini	boš	lahko	odtalil	svoja	zamrznjena	čustva,	v	
katerih	bližini	se	boš	lahko	ogrel,	kadar	te	bo	zeblo	

v	tem	hladnem	svetu.	Dandanes	mnogi	doživljajo,	
da	je	svet	mrzel.	Redkokdaj	se	zgodi,	da	lahko	pred	
drugim	slečeš	plašč,	ki	te	varuje	pred	tem	mrazom.	
Človek	se	boji,	da	bi	bil	izpostavljen	hladnemu	po-
gledu	drugega.	Vsak	se	skrije	za	steno	svojega	hladu.	
Tu	bi	nam	angeli	topline	dobro	deli,	saj	omogočajo	
bližino	in	srečanja.	Ustvarjajo	ozračje,	v	katerem	se	
dobro	počutimo,	kjer	smo	lahko	doma.

Vprašanje	je,	kaj	lahko	ti	pripomoreš	k	temu,	da	te	
angel	topline	usposobi,	da	boš	v	svojo	okolico	izžare-
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val	toplino.	Zame	je	pomembno,	
da	se	vedno	znova	sam	ogrejem	
v	toplini	božje	 ljubezni,	da	bom	
tako	imel	toplo	srce	tudi	za	druge.	
Henri	Nouwen	pojmuje	duhovno	
življenje	kot	varovanje	notranje-
ga	ognja,	ki	gori	v	vsakomer	od	
nas.	Nouwen	meni,	da	so	mnogi	
ljudje	danes	izgoreli,	ker	so	vrata	
svoje	peči	odprli	preveč	na	stežaj.	
Tako	 ne	 morejo	 ohraniti	 žara	 v	
sebi.	Zato	se	kmalu	spremenijo	v	
pepel.	Duhovno	življenje	pome-
ni	zame	varovati	notranji	ogenj.	
Meni	 pomaga,	 če	 pri	 meditaciji	
prekrižam	 roke	 na	 prsih	 in	 si	
predstavljam,	 da	 zapiram	 vrata	
svoje	peči,	da	 lahko	ogenj	božje	
ljubezni	 vse	 v	 meni	 prežari	 in	
spremeni.	 Tedaj	 v	 sebo	 začutim	
prijetno	toploto.	Zavedam	se,	da	

bo	ognja	božje	ljubezni	dovolj	za	vse.	Ne	bo	se	mi	treba	
nameniti,	da	bom	vsem	izkazoval	toplino.	Če	v	molitvi	
varujem	notranji	ogenj,	bo	v	meni	postali	toplo	in	ta	
toplina	bo	zadostovala	za	vse,	ki	jih	bom	danes	srečal.

Toplega	izžarevanja	ne	moremo	narediti	sami.	Ne	
moremo	ga	načrtno	doseči.	Če	si	ogledujem	gotske	
upodobitve	angelov,	na	primer	angele	Fra	Angelica,	

mi	postane	toplo	pri	srcu.	To	so	angeli,	ki	izžarevajo	
toplo	ljubezen.	V	njih	ni	nič	mračnega,	nič	hladnega,	
nič	sovražnega.	Zanje	velja,	kar	je	nekoč	o	angelih	
izjavil	Paracelsus:	»Vedeti	morate,	da	je	angel	človek,	
ki	ne	pozna	umrljivosti.«	Ker	pri	angelih	ni	nič	umr-
ljivega,	nič	uničevalnega	ne	bolezenskega,	lahko	iz	
njih	veje	takšna	toplina,	ob	kateri	se	lahko	ogrejemo,	
ne	da	bi	se	opekli.	Ko	gledam	te	angele,	čutim,	kako	
mi	ta	toplina	dobro	dene.	In	tedaj	bom	doživel,	da	
toplina	veje	tudi	iz	mene.	Zato	sem	lahko	hvaležen.	
Toplina,	 ki	 jo	 oddajam,	 ob	 kateri	 bi	 se	 drugi	 radi	
ogreli,	me	ne	oropa	moje	topline.	Nasprotno,	dovolj	
je	je	za	vse,	saj	se	napaja	iz	vira	božje	topline,	ker	jo	
vedno	znova	podžiga	ogenj	božje	ljubezni.

Angel	topline	te	bo	uposobil,	da	boš	lahko	hitro	
topel	do	drugi	in	da	bodo	drugi	hitro	topli	s	teboj.	
Tedaj	se	bo	toplina	razširjala	sem	in	tja.	Vendar	se	
zaradi	tega	ne	boš	ohladil.	Nasprotno,	toplina,	ki	se	
širi	sem	in	tja,	se	bo	povečala.	Ustvarila	bo	ozračje,	
ki	ga	bodo	mogli	občutiti	tudi	drugi.	Če	sem	v	neki	
skupini,	takoj	začutim,	ali	vlada	tu	hladno	ozračje,	
ali	je	treba	paziti	na	vsako	besedo.	Ali	pa	prevladuje	
toplo	ozračje,	ozračje	dobrohotnosti,	prijaznosti.	Tu	
se	vsaka	beseda	ne	tehta	z	zlato	tehtnico.	To	smem	
biti	 tak,	 kakršen	 sem.	 Tu	 sem	 popolnoma	 sprejet.	
Želim	ti,	da	bi	ob	sebi	vedno	čutil	angela	topline	in	
da	bi	tudi	ti	sam	postal	za	druge	angel,	ki	izžareva	
toplino	in	jim	ogreje	srce.

Benedikt	XVI.

SVETI PAVEL

TEOLOŠKA VIZIJA
PISEM KOLOŠANOM IN EFEŽANOM

Med	pavlinskimi	pismi	sta	dve,	Kološanom	in	Efe-
žanom,	ki	ju	imamo	lahko	na	nek	način	za	dvojčka.	
V	obeh	je	način	izražanja,	ki	ga	je	najti	samo	tukaj.	
Ocenili	so,	da	je	več	kot	tretjina	besed	iz	Pisma	Kolo-
šanom	tudi	v	Pismu	Efežanom.	V	Pismu	Kološanom	
najdemo	 dobesedno	 »…	 se	 med	 seboj	 poučujte	 in	
spodbujajte.	S	psalmi,	hvalnicami	in	duhovnimi	pe-
smimi	v	svojih	srcih	hvaležno	prepevajte	slavo	Bogu«	
(Kol	3,16),	v	Pismu	Efežanom	pa	enako	priporoča:	
»nagovarjajte	se	s	psalmi,	hvalnicami	in	z	duhovnimi	
pesmimi,	ko	v	svojem	srcu	prepevate	in	slavite	Go-
spoda«	(Ef	5,19).	Lahko	bi	razmišljali	o	teh	besedah:	
s	psalmi	in	hvalnicami	mora	prepevati	srce	in	tudi	
glas,	da	bi	vstopili	v	izročilo	molitve	vse	Cerkve	stare	
in	nove	zaveze.	Tako	se	naučimo	biti	z	nami,	med	
nami	in	z	Bogom.	Poleg	tega	je	v	obeh	Pismih	tako	
imenovani	“domači	zakonik”,	ki	ga	v	drugih	pavlin-
skih	pismih	ni:	to	je	vrsta	priporočil,	namenjenim	
možem	in	ženam,	staršem	in	otrokom,	gospodarjem	
in	sužnjem	(prim.	Kol	3,18		–	4,1	in	Ef	5,22	–	6,9).

Še	bolj	važno	je	ugotoviti,	da	je	samo	v	teh	dveh	
Pismih	izpričan	naslov	“glava”	(kefalé)	za	Kristusa.	In	
ta	naslov	je	uporabljen	na	dveh	ravneh.	Najprej	Kri-
stusa	razume	kot	glavo	Cerkve	(prim.	Kol	2,18-19	in	

Ef,415-16).	To	pomeni	dvoje.	Predvsem,	da	je	on	vla-
dar,	voditelj,	odgovorni,	ki	vodi	krščansko	skupnost	
kot	njen	vodja	in	Gospod	(prim.	Kol	1,18:	»On	je	glava	
telesa,	to	je	Cerkve«).	Potem	je	pa	še	drugi	pomen,	da	
je	on	glava,	ki	oživlja	in	povezuje	vse	ude	telesa,	ki	ga	
vodi	(v	resnici	se	je	treba	v	skladu	s	Kol	2,19	»držati	
glave,	iz	katere	se	po	sklepnih	vezeh	hrani	in	pove-
zuje	celotno	telo«).	Torej	ni	samo	nekdo,	ki	ukazuje,	
ampak	je	organsko	povezan	z	nami;	od	njega	prihaja	
tudi	moč	za	pravilno	in	pošteno	delovanje.

V	obeh	primerih	ima	Cerkev	za	podrejeno	Kristu-
su,	najsi	je	pokorna	njegovemu	najvišjemu	vodstvu	
–	zapovedi	–,	najsi	sprejema	vse	življenjske	tokove,	
ki	izhajajo	iz	njega.	Njegove	zapovedi	niso	samo	be-
sede,	ampak	so	življenjske	sile,	ki	prihajajo	od	Njega	
in	nam	pomagajo.

Ta	zamisel	je	posebno	razvita	v	Pismu	Efežanom,	
kjer	je	celo	vodstvo	služb	ni	Cerkve	pripisano	Svete-
mu	Duhu	(kot	v	1	Kor	12),	ampak	vstalemu	Kristusu:	
»In	on	je	dal,	da	so	nekateri	apostoli,	drugi	preroki,	
spet	drugi	evangelisti,	spet	drugi	pastirji	in	učitelji«	
(Ef	 4,11).	 In	 še:	 »Iz	 njega	 dobiva	 rast	 celotno	 telo,	
združeno	in	spojeno	z	njim,	ob	sodelovanju	celotne-
ga	veziva…	omogoča	rast	telesa	in	gradi	samo	sebe	v	
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ljubezni«	(Ef	4,16).	Kristus	na	vsak	način	hoče,	»da	bi	
sam	postavil	predse	veličastno	Cerkev,	brez	madeža,	
gube	ali	česa	podobnega,	da	bo	sveta	in	brezmade-
žna«	(Ef	5,27).	S	tem	nam	pove,	da	je	moč,	ki	gradi	
Cerkev,	 s	 katero	 vodi	 Cerkev,	 s	 katero	 tudi	 Cerkev	
usmerja,	prav	njegova	ljubezen.

Prvi	 pomen	 je	 torej	 Kristus,	 Glava	 Cerkve:	 najsi	
bo	kot	vodstvo,	ali	pa	predvsem	kot	navdih	 in	or-
gansko	oživljanje	v	moči	njegove	ljubezni.	V	drugem	
pomenu	pa	Kristusa	ne	vidi	samo	kot	glavo	Cerkve,	
ampak	tudi	kot	gospodarja	nebeških	moči	in	vsega	
stvarstva.	 Tako	 v	 Pismu	 Kološanom	 beremo,	 da	 je	
»razorožil	vladarstva	in	oblasti	ter	jih	javno	izposta-
vil,	ko	je	v	njem	slavil	zmago	nad	njimi«	(Kol	2,15).	
Enako	najdemo	zapisano	v	Pismu	Efežanom,	da	je	
Bog	 postavil	 Kristusa	 »nad	 vsakršno	 vladarstvo	 in	
oblast,	nad	vsakršno	silo	in	gospostvo	ter	nad	vsakrš-
no	ime,	ki	se	ne	imenuje	samo	na	tem	svetu,	temveč	
tudi	v	prihodnjem«	(Ef	1,21).	S	temi	besedami	nam	
obe	Pismi	izročata	nizpodbitno	in	
uspešno	 sporočilo.	 Tole	 namreč:	
Kristusu	se	ni	treba	bati	nobenega	
možnega	konkurenta,	ker	je	vzvi-
šen	 nad	 vsako	 obliko	 oblasti,	 ki	
bi	imela	namen	ponižati	človeka.	
Samo	On	»nas	 je	 ljubil	 in	daroval	
sam	sebe	za	nas«	(Ef	5,2).	Če	smo	
združeni	 s	 Kristusom,	 se	 nam	 ni	
bati	 nobenega	 sovražnika	 in	 no-
benega	nasprotovanja;	to	pa	torej	
pomeni,	da	se	ga	moramo	močno	
oklepati,	 ne	 da	 bi	 popustili	 svoj	
prijem!

Za	poganski	svet,	ki	je	veroval	v	
svet	poln	duhov,	v	glavnem	nevar-
nih,	proti	katerim	se	je	treba	bra-
niti,	je	pomenilo	resnično	osvobo-
ditev	oznanilo,	da	je	Kristus	edini	
zmagovalec	in	da	se	tistem,	ki	je	s	
Kristusom,	 ni	 treba	 bati	 nikogar.	
Isto	velja	za	današnje	poganstvo,	saj	sedanji	pristaši	
podobnih	ideologij	vidijo	svet	poln	nevarnih	sil.	Tem	
je	treba	oznanjati,	da	je	Kristus	zmagovalec,	tako	da	
se	tistemu,	ki	je	s	Kristusom,	ki	ostaja	združen	z	Njim,	
ni	treba	bati	nikogar	in	ničesar.	Zdi	se	mi,	da	je	to	va-
žno	tudi	za	nas,	ki	se	moramo	naučiti	zoperstaviti	se	
vsem	strahovom,	saj	je	On	nad	vsakim	gospostvom,	
saj	je	resnični	Gospod	sveta.

Celó	vse	vesolje	je	podvrženo	Njemu	in	se	usmerja	
k	Njemu	kot	svojemu	gospodarju.	Znane	so	besede	
Pisma	Efežanom,	ki	govori	o	Božjem	načrtu	»osre-
diniti	v	Kristusu	kot	v	glavi	vse,	kar	je	v	nebesih	in	
kar	je	na	zemlji«	(Ef	1,10).	Enako	beremo	v	Pismu	
Kološanom:	»kajti	v	njem	je	bilo	ustvarjeno	vse,	kar	
je	 v	 nebesih	 in	 kar	 je	 na	 zemlji,	 vidne	 in	 nevidne	
stvari«	(Kol	1,16),	»in	da	je	s	krvjo	njegovega	križa,	
se	pravi	po	njem,	pomiril,	kar	je	na	zemlji	in	kar	je	v	
nebesih«	(Kol	1,20).	Torej	ni	na	eni	strani	véliki	snov-
ni	svet,	na	drugi	pa	ta	majhna	resničnost	zgodovine	
naše	zemlje,	sveta	ljudi:	vse	je	eno	v	Kristusu.	On	je	
gospodar	vesolja;	tudi	vesolje	je	On	ustvaril,	ustvar-
jeno	je	za	nas	v	kolikor	smo	združeni	z	Njim.	To	je	

razumska	in	osebnostna	vizija	vesolja.	Rekel	bi,	da	
je	bilo	nemogoče	priti	do	bolj	splošne	vizije	od	te,	ta	
pa	se	uresničuje	samo	v	vstalem	Kristusu.	Kristus	je	
Pantokrátor	(grško:	vsevladar),	ki	so	mu	podvržene	
vse	stvari:	misel	gre	prav	h	Kristusu	Pantokrátorju,	ki	
napolnjuje	polkroglo	apsid	bizantinskih	cerkva,	ki	
je	včasih	naslikan	sedeč	na	celotnem	svetu	ali	celo	
na	 mavrici,	 da	 se	 s	 tem	 pokaže	 enakost	 z	 Bogom	
samim,	na	čigar	desnici	sedi	(prim.	Ef	1,20;	Kol	3,1),	
in	s	tem	tudi	neprimerljiva	dejavnost	voditelja	člo-
veških	usod.

Take	vizije	je	sposobna	samo	Cerkev,	ne	v	smislu,	
da	bi	si	hotela	neupravičeno	prilastiti	 to,	kar	 ji	ne	
pripada,	ampak	v	nekem	drugem	dvojnem	pomenu:	
bodisi	v	kolikor	Cerkev	priznava,	da	je	Kristus	na	nek	
način	večji	od	nje,	saj	se	njegovo	gospostvo	razteza	
preko	njenih	meja;	bodisi	v	kolikor	je	samo	Cerkev	
označena	kot	Kristusovo	telo,	ne	pa	vesolje.	Vse	to	
pomeni,	da	moramo	zemeljske	resničnosti	imeti	za	

pozitivne,	saj	jih	Kristus	osredinja	
v	sebi,	istočano	pa	moramo	živeti	
v	polnosti	svoje	posebne	cerkvene	
istovetnosti,	ki	je	najbolj	enovita	v	
istovetnosti	Kristusa	samega.

Potem	je	pa	še	poseben	pojem,	
ki	 je	 značilen	 za	 ti	 dve	 Pismi.	 To	
je	 pojem	 “skrivnost”.	 Enkrat	 je	
go	vo	ra	 o	 »skrivnosti	 Božje	 volje«	
(Ef	1,9),	druge	krati	pa	o	»skrivno-
sti	 Kristusa«	 (Ef	 3,4;	 Kol	 4,3),	 ali	
omenja	 celo	 »Božjo	 skrivnost,	
Kri	stusa,	v	katerem	so	skriti	vsi	za-
kladi	modrosti	in	spoznanja«	(Kol	
2,2-3).	 Pomeni	 nedoumljivi	 Božji	
načrt	 usode	 človeka,	 narodov	 in	
sveta.	S	temi	izrazi	nam	obe	Pismi	
povesta,	da	se	izpolnitev	te	skriv-
nosti	dogaja	v	Kristusu.	Če	smo	v	
Kristusu,	vemo,	da	smo	v	središču	
“skrivnosti”	 in	 na	 poti	 resnice,	

če	tu	di	razumsko	ne	moremo	vsega	dojeti.	Polnost	
nedosegljivega	 Božjega	 odrešenjskega	 načrta	 nosi	
v	sebi	On	v	svoji	polnosti,	ne	le	v	enem	vidiku	svoje	
osebnosti	 ali	 v	 enem	 trenutku	 svojega	 bivanja.	 V	
njem	se	izoblikuje	tisto,	kar	je	imenovano	»mnogo-
vrstna	Božja	modrost«	(Ef	3,10),	»kajti	v	njem	telesno	
biva	vsa	polnost	božanstva«	(Kol	2,9).	Od	zdaj	dalje	ni	
mogoče	razmišljati	in	slaviti	Božjega	pristanka,	nje-
gove	neodvisne	odločitve,	ne	da	bi	se	osebno	soočili	
s	Kristusom	samim,	v	katerem	se	ta	»skrivnost«	učlo-
veči	in	jo	je	mogoče	dojeti	z	dotikom.	Tako	pridemo	
do	premišljevanja	tega,	kar	Pismo	Efežanom	imenuje	
»neizsledljivo	Kristusovo	bogastvo«	(Ef	3,8),	ki	je	on-
kraj	vsega	človeškega	razumevanja.	Ne	zato,	ker	Bog	
ne	bi	bil	pustil	sledi	svojega	mimohoda,	saj	je	Kristus	
sam	Božja	sled,	njegov	največji	odtis;	ampak	se	za-
vedamo,	»kolikšna	je	širokost	in	dolgost	in	visočina	
in	globočina«	te	skrivnosti,	»ki	presega	spoznanje«	
(Ef	 3,18-19).	 Načini	 človeškega	 razmišljanja	 se	 tu	
pokažejo	nezadostni	in	ob	spoznanju,	da	so	mnoge	
stvari	 onstran	 naših	 razumskih	 sposobnosti,	 se	 je	
treba	zaupati	ponižnemu	in	veselemu	zrenju	ne	le	
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razuma,	ampak	tudi	srca.	Sicer	nam	pa	cerkveni	oče-
tje	pravijo,	da	ljubezen	razume	več	kot	sam	razum.

Treba	je	reči	še	besedo	o	pojmu,	ki	je	bil	omenjen	
že	 prej,	 in	 se	 nanaša	 na	 Cerkev	 kot	 ženitninskega	
partnerja	 Kristusa.	 V	 Drugem	 pismu	 Korinčanom	
je	 apostol	 Pavel	 krščansko	 skupnost	 primerjal	 za-
ročenki,	ko	je	zapisal:	Do	vas	namreč	čutim	Božjo	
ljubosumnost,	ker	sem	vas	kot	čisto	devico	zaročil	
z	 enim	 možem,	 Kristusom«	 (2	 Kor	 11,2).	 Pismo	
Efežanom	razvija	to	podobo	in	natančno	pove,	da	
Cerkev	 ni	 samo	 obljubljena	 nevesta,	 ampak	 prava	
Kristusova	nevesta.	Lahko	rečemo,	da	jo	je	osvojil	za	
ceno	svojega	življenja,	kot	pravi	besedilo:	»dal	zanjo	
sam	sebe«	(Ef	5,25).	Kateri	izraz	ljubezni	more	biti	
večji	od	tega?	Še	več:	zaskrbljen	je	za	njeno	lepoto:	ne	
samo	za	tisto,	ki	jo	je	že	dobila	s	krstom,	ampak	tudi	
za	tisto,	ki	mora	po	zaslugi	neoporečnega	življenja	
vsak	dan	rasti	»brez	madeža,	gube	ali	česa	podobne-
ga«	v	svojem	moralnem	vedénju	(prim.	Ef	5,26-27).	
Od	tod	pa	do	splošne	izkušnje	krščanskega	zakona	
je	kratek	korak;	še	več,	za	pisca	Pisma	niti	ni	jasno,	
kaj	je	izhodiščna	točka:	ali	odnos	Kristus-Cerkev,	v	
čigar	 luči	 je	treba	razmišljati	o	združenju	moža	in	
žene,	ali	pa	je	v	luči	zakonskih	izkušenj	treba	misliti	
na	 odnos	 med	 Kristusom	 in	 Cerkvijo.	 Oba	 vidika	
se	medsebojno	osvetljujeta:	tako	se	naučimo,	kaj	je	

zakon	v	luči	edinosti	Kristusa	in	Cerkve,	naučimo	se	
pa	tudi,	kako	se	Kristus	združuje	z	nami,	ko	mislimo	
na	skrivnost	zakona.	Vsekakor	pa	se	naše	Pismo	po-
stavlja	na	sredo	poti	med	preroka	Ozeja,	ki	je	opisal	
odnos	med	Bogom	in	svojim	ljudstvom	z	besediščem	
že	sklenjene	poroke	(prim.	Oz	2,4.16.21)	in	vidca	v	
Razodetju,	 ki	 bo	 napovedal	 eshatološko	 srečanje	
Cerk	ve	z	Jagnjetom	kot	radostno	in	neminljivo	svat-
bo	(prim.	Raz	19,7-9;	21,9).

Še	dosti	bi	bilo	povedati,	mislim	pa,	da	je	iz	tega,	
kar	je	bilo	razloženo,	mogoče	razumeti,	da	sta	ti	dve	
Pismi	velika	kateheza,	iz	katere	se	je	mogoče	nauči-
ti	ne	le,	kako	biti	dobri	kristjani,	ampak	tudi	kako	
postati	zares	ljudje.	Če	začenjamo	razumevati,	da	je	
vesolje	Kristusov	odtis,	se	naučimo	svojega	pravilne-
ga	odnosa	do	vesolja	z	vsemi	problemi	ohranjanja	
okolja.	 Naučimo	 se	 ga	 gledati	 z	 razumom,	 toda	 z	
razumom,	ki	ga	spodbuja	ljubezen,	ter	s	ponižnostjo	
in	spoštovanjem,	ki	omogočijo	prav	delati.	In	če	po-
mislimo,	da	je	Cerkev	Kristusovo	telo,	da	je	Kristus	
dal	 samega	 sebe	 zanjo,	 se	 naučimo	 kakot	 živeti	 s	
Kristusom	obojestransko	ljubezen,	ljubezen,	ki	nas	
združuje	z	Bogom	in	ki	nam	daje	videti	v	bližnjem	
podobo	Kristusa,	Kristusa	samega.	Prosimo	Gospoda,	
naj	nam	pomaga	dobro	premišljevati	Sveto	pismo,	
njegovo	Besedo,	in	se	tako	naučiti	zares	prav	živeti.

Novorenesančna	stavba	vzbuja	vtis	mogočnosti.	
Dolga	je	39,	široka	19	in	visoka	17	metrov.	Na	proče-
lju	so	med	dvema	polkrožnima	stebroma	iz	rdečega	
marmorja	umetno	izdelana	dvokrilna	vrata	po	na-
črtu	Janeza	Vurnika.	Na	desnem	krilu	so	od	spodaj	
navzgor	izrezljane	podobe	prerokov,	ki	so	napove-
dovali	Marijino	rojstvo:	Mojzes,	David	in	Izaija.	Na	
levem	 krilu	 so	 upodobljene	 Marijine	 predpodobe:	
Sara,	Rahela	in	Judita.	Nad	podbojem	glavnih	vrat	
je	marnornati	relief	Marije	Pomagaj.	Na	levi	strani	
reliefa	sta	angela	Rafael	in	Gabriel,	na	desni	pa	žena	
na	bolniški	postelji,	ki	skupaj	z	domačimi	zaupno	
prosi	Marijo	Pomagaj	za	zdravje.

Polje	nad	glavnimi	vrati	je	bogato	okrašeno	z	mo-
zaičnimi	simboli,	okrasi	in	napisi.	Nad	reliefom	Ma-
rije	Pomagaj	se	blesti	ovalni	napis	VRATA	NEBEŠKA.

Ob	 straneh	 sta	 dva	
medaljona	z	raznobarv-
nimi	cvetovi.	Nad	vsem	
tem	 je	 širok	 pas	 z	 ges-
lom:	 PO	 MARIJI	 K	 JE-
ZUSU.	Na	štirih	zidanih	
izstopih	 so	 vzkliki	 iz	
lavretanskih	litanij	:	DE-
VIC	 DEVICA,	 DEVICA	
VERNA,	MATI	BOŽJA	in	
HIŠA	ZLATA.	Rozeta	na	
pročelju	 je	 razdeljena	
na	osem	polj.	Okrašena	
je	z	belimi	in	zlatimi	lili-
jami	iz	mozaika.	Obda-

BREZJANSKA
BAZILIKA

V maju je praznik Marije Pomočnice 
kristjanov (24.), ki je naslov in zavetnica 
naše lemontske božje poti, pa seveda tudi 
materine cerkve, kateri Lemont pripada, 
torej brezjanske bazilike v Sloveniji. Mar-
sikdo jo ob svojem potovanju “čez lužo” 
obišče, vprašanje pa je, kaj o njej ve in kaj 
od tega obiska ostane v spominu. Naj bo 
torej tale opis brezjanske bazilike v pomoč 
vsem tistim, ki so jo že obiskali, in spod-
buda vsem tistim, ki je še niso.

Glavni vhod
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jajo	jo	štirje	okraski	v	obliki	svetilk.	Na	obeh	straneh	
rozete	sta	v	 lepem	mozaiku	Marijina	monograma.	
Nad	rozeto	se	vleče	širok	zlat	in	modrordeč	pas,	iz	
niše	pod	timpanonom	pa	žari	bogato	izdelan	križ.	
Na	obeh	straneh	sta	Kristusova	monograma.

Nad	 južnimi	 stranskimi	 vrati	 je	 po	 načrtu	 prof.	
Vurnika	 narejeno	 umetno	 okno,	 ki	 ima	 okenske	
stranice	v	mozaiku.	Nad	oknom	je	letnica	1965,	ki	
hoče	povedati,	da	so	zunanjost	obnovili	v	spomin	na	
tridesetletnico	evharističnega	kongresa	v	Ljubljani.	
Spodaj	 je	 medaljon	 z	 napisom	 MATI	 MILOSTI.	 V	

tem	oknu	je	zdaj	doprsni	kip	Marije	z	Detetom,	delo	
znanega	 akademskega	 kiparja	 Kalina,	 ki	 je	 nekoč	
stal	v	parku	ob	železniški	postaji	v	Otočah	in	tam	
pozdravljal	prihajajoče	in	odhajajoče	romarje.	Ne-
koliko	niže	sta	v	mozaikih	levo	in	desno	upodobljena	
slovanska	apostola,	sv.	brata	Ciril	in	Metod,	zavetnika	
ljubljanske	nadškofije.

V	 atriju	 med	 cerkvijo	 in	 samostanom	 so	 ob	
60-letnici	kronanja	podobe	Marije	Pomagaj	(1967)	
po	načrtih	arh.	Vurnika	postavili	kapelico	v	čast	sv.	
Frančišku	Asiškemu	v	stilu	slovenske	planinske	koče.	
Oltarna	slika,	delo	akad.	slikarja	Lojzeta	Perka,	je	v	
bronastem	okviru,	v	katerem	je	bila	podoba	Marije	

Pomagaj	v	ljubljanski	stolnici	med	drugo	svetovno	
vojsko.	 Oltar	 je	 na	 predvečer	 jubileja	 posvetil	 lju-
bljanski	 nadškof	 dr.	 Jožef	 Pogačnik.	 Brezje	 imajo	
tako	še	en	bogoslužni	prostor,	kjer	so	verniki	lahko	
pri	maši,	opravijo	spoved	in	prejmejo	sveto	obhajilo,	
kadar	zaradi	velike	gneče	ne	morejo	v	cerkev.	Atrij	
je	okrašen	z	mozaiki:	na	desni	je	Frančiškov	grb,	na	
levi	 napis:	 GOSPOD,	 NAJ	 BOM	 ORODJE	 TVOJEGA	
MIRU,	v	manjših	medaljonih	pa	je	še	sedem	napisov	
iz	Frančiškove	Sončne	pesmi.	Vse	mozaike	so	po	na-
črtih	prof.	Vurnika	izdelale	šolske	sestre	v	Radovljici.

Zvonik	iz	rezanega	kamna	je	visok	53	metrov.	V	
njem	 so	 sprva	 peli	 štirje	 zvonovi.	 Tri	 večje	 je	 prva	

svetovna	vojska	pobrala	in	so	jih	začasno	nadome-
stili	z	jeklenimi,	dokler	cerkev	ni	1932	spet	dobila	
bronastih	zvonov.	V	času	nemške	okupacije	so	bili	
brezjanski	 zvonovi	 spet	 v	 nevarnosti.	 Tokrat	 jih	 je	
rešil	orglarski	mojster	Franc	Jenko.

Notranjost	 cerkve	 da	 vtis	 enotne	 renesančne	
stavbe.	 Nad	 belim	 glavnim	 oltarjem	 je	 mozaična	
slika	sv.	Vida,	ki	je	ostal	patron	cerkve.	Glavni	oltar	
in	 vsi	 trije	 stranski	 so	 delo	 slovenskih	 umetnikov;	
Janez	Vurnik	je	gradil	glavnega	in	prva	dva	stranska.	
Levi	je	posvečen	sv.	Antonu	Padovanskemu,	desni	sv.	

Fasada

Kapelica v atriju samostana

Notranjost bazilike z glavnim oltarjem sv. Vida

Kapela z milostno podobo
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Antonu	Puščavniku.	Oltarni	sliki	sta	delo	slikarja	Iva-
na	Groharja	(1867	-	1911).	Oltar	Srca	Jezusovega	je	
izdelal	Vurnikov	naslednik	Jože	Pavlin	iz	Radovljice.	
Postavili	so	ga	1912,	oltarno	sliko	pa	je	naredil	Ivan	
Vavpotič	(1877	-	1943).	Kipa	sv.	Frančiška	in	sv.	Klare	
na	glavnem	oltarju	sta	izklesala	Janez	Vurnik	in	Jože	
Pavlin,	ki	je	izklesal	tudi	kipe	sv.	Ludovika,	sv.	Izidorja,	
sv.	Janeza	Kapistrana	in	sv.	Paškala.	Kipa	sv.	Ivona	in	
sv.	Neže	pa	je	izklesal	Janez	Resman.

Pozornost	 v	
cerkvi	zaslužijo	
še	 križev	 pot,	
barvna	 okna,	
delo	slovitih	ti-
rolskih	steklar-
jev, 	 prižnica,	
ki	 jo	 je	 izdelal	
Pavlin	 in	 orgle.	
Prvotne	Maura-
cherjeve	 orgle	
so	 imele	 samo	
1 4 	 r e g i s t r o v	
in	 so	 stale	 na	
majhnem	 koru	
nad	vrati,	ki	vo-
dijo	 v	 zakristi-
jo.	Na	to	še	spo-
minja	 umetno	
izrezljan	 relief	
na	 stari	 korni	
ograji.	Prikazu-

je	 božično	 noč	
;	z	jaslicami	ter	zbor	angelov,	ki	pojejo:	“Slava	Bogu	
na	višavah	in	mir	ljudem	na	zemlji,	ki	so	blage	volje”.	
Nove	orgle	z	32	registri	je	leta	1911	naredil	Dernič	
z	Lancovega	pri	Radovljici	in	jih	postavil	na	kor	nad	
glavnim	 vhodom.	 Naš	 največji	 orglarski	 mojster	
Franc	 Jenko	 je	 po	 drugi	 svetovni	 vojski	 orgle	 pre-
uredil	 iz	 mehaničnega	 na	 pnevmatični	 sistem	 in	
povečal	število	registrov	na	47.	Preureditev	prezbi-
terija	v	duhu	pokoncilske	prenove	bogoslužja	je	bila	
izvedena	leta	1967.	Vsa	dela	so	potekala	po	načrtih	
in	pod	vodstvom	arh.	prof.	Toneta	Bitenca.

Kapela	 Marije	 Pomagaj	 je	 brez	 dvoma	 središče	
brezjanskega	svetišča.	Ko	so	gradili	sedanjo	cerkev,	
so	prvotno	kapelico	pustili	nespremenjeno	na	nje-
nem	mestu.	Da	bi	bila	dobro	zavarovana,	so	čez	njo	
zgradili	še	drugo	kapelo	s	kupolo.	Na	lesenem	oltarju,	
za	katerega	ni	znano	čigavo	delo	je,	so	ob	strani	mi-
lostne	podobe	Marije	Pomagaj	stali	še	kipi	Marijinih	
staršev	sv.	Joahima	in	sv.	Ane	ter	sv.	Valentina	in	sv.	
Roka.	Ta	oltar	je	sedaj	v	samostanski	kapeli.	Strop	je	
poslikal,	kot	rečeno,	mojster	Layer	1814.	Sčasoma	
so	se	freske	zbrisale,	oltar	je	preperel,	misliti	je	bilo	
potrebno	na	obnovo	kapelice	in	oltarja.

Po	načrtih	arh.	Janka	Omahna	so	kapelico	prvič	
prenovili	 1954.	 Nova	 kapelica	 je	 bila	 po	 velikosti	
prav	 takšna,	 kot	 je	 bila	 prejšnja,	 še	 vedno	 je	 pre-
prosta	 in	 domača.	 Tla	 kapele	 so	 iz	 izredno	 trdega	
brušenega	bosanskega	granita.	Stene	so	obložene	z	
rumenkastim	istrskim	marmorjem.	V	kotih	so	stali	
pozlačeni	kipi	s	prejšnjega	oltarja:	sv.	Joahim,	sv.	Ana,	

sv.	 Valentin	 in	 sv.	 Rok.	 Strop	 je	 bil	 za	 dober	 meter	
višlji	od	prejšnjega	in	pozlačen.	Oltar,	ki	je	majhen,	
kakor	prej,	je	iz	belega	kararskega	marmorja	na	štirih	
stebričkih.	Ob	njem	sta	bila	dva	vitka	stebrička,	na	
katerih	so	stale	luči	v	obliki	monštrance.	Prosojne	
črke	 na	 levi	 so	 sestavljale	 napis:	 MARIJA,	 TOLA-
ŽNICA	ŽALOSTNIH,	na	desni	pa:	MARIJA,	ZDRAVJE	
BOLNIKOV.	Na	pozlačenem	tabernaklju	je	visel	na	
vinski	 trti	 grozd	 z	 jagodami	 iz	 bleščečih	 rubinov.	
Nad	 tabernakljem	 je	 bila	 milostna	 podoba	 Marije	
Pomagaj,	 ki	 jo	 je	 obdajal	 pozlačen	 kovinski	 okvir,	
posut	z	različnimi	naravnimi	kamni,	nabranimi	po	
vsej	slovenski	domovini.	Na	praznik	Brezmadežne	
1954	je	novi	oltar	posvetil	ljubljanski	škof	Vovk.	To	
nam	 pove	 tudi	 latinski	 napis,	 vklesan	 v	 trdno	 ol-
tarno	oporo.	Napis	je	kronogram:	nekatere	črke	so	
večje,	iz	njih	je	mogoče	sestaviti	v	rimskih	številkah	
letnico	 1954.	 Sestavil	 ga	 je	 ljubljanski	 stolni	 prošt	
in	skladatelj	dr.	France	Kimovec.	V	prevodu	se	napis	
glasi:	 “Krasni	 oltar	 je	 premilostni	 Kraljici	 posvetil	
ljubljanski	škof	Anton	Ribičev.”

Leta	 1974	 se	 je	 porodila	 misel,	 da	 bi	 milostna	
podoba	 Marije	 Pomagaj	 dobila	 nov	 okvir.	 Dela	 se	
je	 z	 ljubezni-
jo	 in	 znanjem	
lotil	 arh.	 Tone	
Bitenc. 	 Izde-
lal	 je	 osnutek,	
vendar	 načrta	
v	 celoti	 ni	 mo-
gel	izpeljati,	saj	
ga	 je	 prehitela	
smrt.	Po	njego-
vih	zamislih	sta	
sedanjo	 uredi-
tev	 uresničila	
arhitekta	 Jože	
Kregar	 in	 Emil	
Fijavž.	 Kapela	
je	v	celoti	ostala	
enaka.	Dobila	je	
le	nov	strop.	Se-
stavljen	je	iz	35	
remenatov.	 Na	
ta	način	je	bilo	
rešeno	 vpraša-
nje	prezračeva-
nja	 kapele,	 posebno	 v	 času	 množičnega	 obiska	
romarjev.	Nov	okvir	za	podobo	Marije	Pomagaj	so	za-
upali	spretnosti	rezbarskega	mojstra	Maksa	Berganta	
iz	Kamnika.	Za	angelsko	nedeljo	1977,	ob	70.	letnici	
kronanja,	so	bila	prenovitvena	dela	zaključena.

Novi	okvir	podobe	je	dr.	p.	Roman	Tominec	v	pi-
smu	nadškofu	Pogačniku	takole	opisal:	“Okvir	okoli	
Madonne	je	visok	3,30	m	in	širok	3,20	m.	Globina	
celega	rezbarskega	dela	je	28	cm.	Dejanska	zamisel	
celotnega	 dela	 je:	 obdati	 Marijo	 v	 blesk	 in	 lepoto	
nadzemske	 miline.	 V	 resnici	 je	 ujel	 v	 te	 tako	 lepo	
rezane	akantove	liste,	ki	se	vzpenjajo,	ovijajo	okoli	
Madonne:	plamene	Svetega	Duha,	ki	so	tik	nad	Ma-
rijino	glavo,	ob	straneh	veter,	ki	maje	in	se	poigrava	z	
listi	ločja	in	spet	kakor	spenjene	valove,	ki	prihajajo	

Kip Svete Družine v parku

Spomin na obisk papeža
Janeza Pavla II.
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in	se	odbijajo.”
V	zgodovino	se	bo	

za	 cerkev	 na	 Brez-
jah	zapisalo	tudi	leto	
1988.	5.	oktobra	1988	
je	 papež	 Janez	 Pavel	
II.	brezjansko	romar-
sko	cerkev	odlikoval	z	
nazivom	“manjše	ba-
zilike”.	 Zunanjo	 slo-
vesnost	razglasitve	je	
vodil	ljubljanski	nad-
škof	dr.	Alojzij	Šuštar	
ob	 navzočnosti	 apo-
stolskega	 pronuncija	
Gabriela	 Montalva.	
Slovesnosti	ob	razgla-
sitvi	so	bile	naslednje	
leto	 skozi	 ves	 teden	

v	 mesecu	 maju,	 vi-
šek	pa	so	dosegle	27.	
maja	1989.	S	tem	se	je	
bazilika	Marije	Poma-
gaj	pridružila	ostalim	
petim	 bazilikam	 na	
naši	 zemlji	 in	 dobila	
tisto	 mesto,	 ki	 ji	 kot	
osrednjemu	narodne-
mu	 svetišču	 pripada.	
1.	januarja	2000	jo	je	
takratni	 ljubljanski	
nadškof	in	metropolit	
dr.	Franc	Rode	razgla-
sil	za	slovensko	naro-
dno	svetišče.	Baziliko	
je	 leta	 1996	 obiskal	
tudi	 papež	 Janez	 Pa-
vel	II.

Lurd (Lourdes)	je	bil	do	sredine	prejšnjega	stole-
tja	svetu	nepoznano	mestece	v	južni	Franciji.	Slaven	
je	 postal,	 ko	 se	 je	 raznesla	 vest,	 da	 se	 je	 leta	 1858	
tam	 14-letni	 deklici	 Bernardki	 večkrat	 prikazala	
lepa	Gospa,	ji	naročila,	naj	se	tam	zgradi	kapela,	naj	
ljudje	tja	romajo,	naj	molijo	in	delajo	pokoro.	Gospa	
se	je	deklici	predstavila	kot	Brezmadežno	spočetje.	
Na	 Marijino	 priprošnjo	 so	 tam	 ozdraveli	 številni	
bolniki	na	načine,	ki	jih	zdravniška	znanost	ne	more	
razložiti.	Prikazovanja	so	ponehala,	v	Lurd	pa	so	se	
začele	zgrinjati	množice	najprej	iz	Francije,	pozneje	
pa	z	vseh	koncev	sveta.	Lurd	je	eden	najbolj	znanih	
in	obiskanih	krščanskih	božjepotnih	krajev.	Izredna	
ozdravljenja	so	danes	tam	zelo	redka.

V	Fatimi	na	Portugalskem	se	je	Marija	leta	1917	
večkrat	prikazala	trem	pastirčkom.	Naročala	jim	je,	
naj	molijo	za	grešnike	in	naj	delajo	pokoro,	kar	pa	
ne	velja	samo	zanje,	ampak	za	vse	ljudi.	Na	svetu	je	
preveč	greha	in	»Marija	komaj	zadržuje	roko	svojemu	
Sinu,	da	človeštva	ne	kaznuje«.	Otrokom	je	Marija	
napovedala,	da	na	tem	svetu	ne	bodo	srečni,	bodo	
pa	na	onem,	da	bo	sveti	oče	veliko	trpel,	da	bodo	na	
svetu	še	vojske.	Najbolj	pa	je	Fatima	znana	po	tako	
imenovani	»tretji	skrivnosti«,	ki	jo	je	vidkinja	Lucija	
zaupala	samo	svetemu	očetu	in	je	dolgo		ostala	ne-
razkrita.	Razodel	jo	je	šele	papež		Janez	Pavel	II.	in	
opisuje	trpljenje	Cerkve	ter	atentat	na	papeža.

V	Medjugorju,	mestecu	v	Hercegovini,	je	junija	
leta	 1981	 sedem	 otrok	 tistega	 kraja	 med	 večerno	
molitvijo	 v	 cerkvi	 »videlo«	 Gospo.	 Po	 zatrjevanju	
otrok	 –	 ki	 so	 danes	 že	 odrasli	 –	 videnja	 še	 vedno	
trajajo.	Marija	–	vidci	jo	imenujejo	Gospa	–	tudi	tukaj	
naroča	predvsem	molitev	in	pokoro.

Za	vse	tri	omenjene	kraje	je	značilno,	da	Marija	
priporoča	molitev	in	pokoro	in	da	postali	stekališče	
romarjev	z	vsega	sveta.	Večina	po	vrnitvi	domov	trdi,	
da	so	v	teh	krajih	doživeli	občutek	Marijine	bližine,	
da	jih	je	ta	bližina	nagnila	k	pogostnejši	molitvi,	k	po-
globljenemu	krščanstvu	in	k	večji	resnosti	življenja.

Dogodke	v	Lurdu	in	Fatimi	je	Cerkev	–	po	dolgo-
trajnih	in	temeljitih	raziskavah	–	priznala	za	takšne,	
da	jim	smemo	zanesljivo	verjeti.	O	Medjugorju	se	še	
ni	izrekla.	Zakaj	ne?	Ker	se	ji	ne	mudi.	Mudi	pa	se	ji	
ne,	ker	takšnih	prikazovanj	ne	potrebuje.	Če	bi	jih	
potrebovala,	bi	hlastala	po	njih	 in	delala	zanje	re-
klamo.	Cerkev	sloni	na	velikih	dogodkih	odrešenja,	
ki	so	zapisani	v	Svetem	pismu,	predvsem	v	evange-
lijih.	Iz	teh	dogodkov	je	živela	1.800	let	brez	Lurda,	

P. Franc Cerar SJ 

LURD, FATIMA,
MEDJUGORJE, KUREŠČEK

Večerna procesija z lučkami v Lurdu
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Fatime,	Medjugorja	in	drugih	božjih	poti.	In	bo	brez	
njih	živela,	tudi	če	se	zgodi,	da	vanje	ne	bo	nihče	več	
romal.	Poleg	vsega	mora	biti	Cerkev	previdna,	ker	bi	
ji	vsaka	prenagljenost	lahko	bila	v	škodo.

S	tem	pa	seveda	ni	rečeno,	da	so	ta	prikazovanja	
in	ta	božjepotna	središča	za	Cerkev	in	kristjane	brez	
pomena.	 Iz	njih	so	prišle	 in	še	vedno	pritekajo	na	
človeštvo	 mnogotere	 duhovne	 in	 telesne	 dobrote.	
Razodevajo	božjo	ljubezen	do	nas	ljudi	in	moč	Mari-
jine	priprošnje.	Za	vse	to	moramo	biti	Bogu	hvaležni	
in	na	vse	gledati	s	spoštovanjem.

Kaj	reči	o	napovedanih	grožnjah?	Tudi	če	teh	na-
povedi	ne	bi	bilo,	nam	nesluteni	razvoj	znanosti	in	
tehnike	ne	obeta	nič	dobrega.	Ni	treba	imeti	prero-
škega	duha	niti	brati	fatimskih	sporočil,	da	vidimo,	
kam	 nas	 lahko	 pripeljejo	 iznajdbe	 atomskega,	 ke-
mičnega	in	drugega	orožja,	in	kam	nas	vodi	splošni	
propad	duhovnih	vrednot.	Marijine	opomine	lahko	
vzamemo	kot	znamenje,	da	Bog	nad	svetom	ni	obu-
pal,	kot	klic	k	spreobrnjenju,	kot	znamenje	upanja,	
da	je	katastrofo	mogoče	preprečiti,	kot	vabilo,	naj	pri	
odrešenjski	drami	človeštva	z	Bogom	–	po	Marijinem	
posredovanju	–	sodelujemo.	Ne	v	strahu,	ampak	v	
upanju,	svobodi	in	ljubezni.

Marijo	prav	častimo	takrat,	kadar	ji	damo	mesto,	
ki	ji	pripada.	To	pa	je	mesto,	ki	ga	ima	v	Svetem	pismu,	
v	ljudskih	pobožnostih	in	v	cerkvenih	dokumentih.

Od	 štirih	 evangelistov	 se	 dva,	 Matej	 in	 Luka,	
ustavljata	ob	Marijinem	materinstvu	ter	njeni	vlogi	
ob	 Jezusovem	 rojstvu	 in	 otroštvu.	 Marko	 in	 Janez	
nam	Jezusa	predstavljata	že	kot	odraslega.	Vsi	štirje	
Marije	pozneje	nekajkrat	omenjajo,	a	se	ob	njej	dlje	
ne	ustavljajo.	Pisec	Apostolskih	del	pove,	da	je	bila	

Marija	zraven,	ko	so	bili	apostoli	zbrani	v	molitvi	in	
pričakovali	prihod	Svetega	Duha.	Pavel	v	nobenem	
svojih	 pisem	 Marije	 ne	 imenuje,	 pove	 le,	 da	 je	 bil	
Jezus	rojen	iz	žene.	Drugi	novozavezni	spisi	o	Mariji	
molčijo.

O	 Marijini	 prisotnosti	 v	 prvih	 časih	 krščanstva	
se	je	ohranilo	le	nekaj	sledov.	Zelo	pa	se	je	Marijino	
češčenje	razširilo	in	utrdilo	v	srednjem	veku.	Ta	je	
zgradil	 božji	 Materi	 v	 čast	 mogočne	 katedrale	 in	
številne	manjše	cerkve	ter	jih	opremil	z	dragoceni-
mi	umetninami.	Zapel	ji	je	čudovite	slavospeve.	To	
češčenje	se	je	potegnilo	v	novi	vek.	Luther	ga	je	imel	
za	pretirano	in	je	tudi	zaradi	njega	začel	reformacijo.

Drugi	 vatikanski	 koncil	 je	 izdal	 šestnajst	 doku-
mentov.	O	Mariji	ni	posebej	govoril,	ampak	 je	po-
glavje	o	njej	uvrstil	v	okrožnico	o	Cerkvi.	Med	drugim	
pravi:	»Blažena Devica Marija je bila skupaj z učlove-
čenjem božje Besede od vekomaj vnaprej določena za 
božjo Mater in je po sklepu božje previdnosti postala 
na tej zemlji vzvišena Mati božjega Odrešenika... Na 
popolnoma svojevrsten način je sodelovala pri Odre-
šenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja 
v dušah. S tem nam je postala mati v redu milosti. To 

njeno materinstvo v redu milosti neprestano traja... 
Vzeta v nebesa te zveličavne naloge ni odložila, tem-
več nam z mnogotero priprošnjo še naprej pridobiva 
darove večnege zveličanja... Zato blaženo Devico 
kličemo z naslovi priprošnjice, pomočnice, besednice, 
srednice. Vendar je to mišljeno tako, da dostojanstvu 
in učinkovitosti Kristusa, edinega srednika, nič ne 
odvzame in nič ne doda«	(C	61-61).

Prijatelj	duhovnik	mi	je	pripovedoval:
»Nič	nimam	proti	vernikom,	ki	pogosto	obisku-

jejo	Marijina	božja	pota	in	berejo	njena	sporočila.	
Nikomur	nisem	odsvetoval	romanja	v	Lurd,	Fatimo,	
v	Medjugorje,	na	Kurešček	ali	kam	drugam,	nobene	
slabe	besede	nisem	rekel	proti	tem	krajem.	Sam	pa	
ne	čutim	ne	potrebe	ne	navdiha,	da	bi	šel	 tja.	Ma-
rijo	(lahko)	častim	doma,	molim	in	pokoro	delam	
(lahko)	doma,	če	le	hočem.	Vem,	da	ne	morem	brez	
molitve	ter	brez	božje	in	Marijine	pomoči,	a	izvor	za	
vse	to	najdevam	v	sebi.

Vsako	jutro	se	Bogu	zahvalim,	da	me	je	ustvaril.	
Prosim	ga,	naj	v	meni	obnovi	ta	dar,	naj	mi	da	spo-

Fatima

Medjugorje

Kurešček
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znati	zamisel,	ki	jo	ima	z	mano,	in	naj	mi	da	moč,	da	
jo	bom	čim	bolje	izpolnil.	Naj	mi	bo	ta	zamisel	všeč	
ali	ne	–	ker	je	božja,	je	zame	dobra.	Kdo	drugi	mor-
da	vsako	jutro	prosi	Marijo,	naj	mu	od	Boga	izprosi	
zdravje	ali	kaj	drugega.	Toda:	ali	more	Marija	izprositi	
nekaj,	 kar	 ni	 po	 božji	 zamisli	 in	 kar	 za	 človeka	 ni	
dobro?	Jaz	prosim	Marijo,	naj	mi	pomaga,	da	bom	
skupaj	 z	 njo	 in	 po	 njenem	 zgledu	 znal	 vsemu,	 kar	
mi	Bog	pošlje,	reči:	Zgodi	se	božja	volja.	To	je	način,	
kako	jaz	častim	Marijo.

Ker	 želim	 živeti	 po	 veri,	 prosim	 vsako	 jutro	
Boga,	 naj	 v	 meni	 obnovi	 milost	 svetega	 krsta.	 Ker	
želim	 biti	 Kristusov	 pričevalec,	 ga	 prosim,	 naj	 me	
utrdi	v	milosti	svete	birme.	Ko	gre	za	mojo	zvestobo	
duhovništvu,	 se	 skušam	 zavedati,	 da	 mi	 je	 bila	 po	
polaganju	 škofovih	 rok	 dana	 milost	 mašništva,	 in	
prosim	Jezusa,	naj	v	meni	obnovi	to	milost.	Zakonce	
v	 župniji	 priporočam	 Bogu,	 naj	 jih	 utrdi	 v	 milosti	
svetega	zakona,	še	posebej	tiste,	ki	se	ne	razumejo	
in	razmišljajo	o	ločitvi.	Sebe	in	ves	svet	priporočam	
Mariji,	da	bi	za	nas	prosila,	mi	pa	naj	bi	jo	posnemali,	
da	bi	ob	odločilni	uri	po	njenem	zgledu	znali	reči:

Zgodi	se!
Razliko	med	svojo	duhovnostjo	in	duhovnostjo	

tistih,	ki	veliko	dajo	na	Marijina	razodetja,	vidim	v	
tem,	da	jaz	črpam	predvsem	iz	tega,	kar	mi	je	Bog	
po	stvarjenju,	po	zakramentih	in	po	odprtosti	zanj	
položil	v	notranjost,	oni	pa	iz	nečesa,	kar	 je	zunaj	
njih.	Marija	ni	imela	nobene	Marije,	h	kateri	bi	se	v	
stiskah	in	negotovostih	zatekala.	Duhovno	je	rastla	
iz	zavesti	svoje	poklicanosti	in	iz	notranje	povezave	
z	 Bogom.	 Svojo	 duhovnost	 je	 oblikovala	 ob	 vsem,	
kar	je	doživela	ob	svojem	Sinu.	Evangelist	pravi,	da	je	
vse	ohranila	v	svojem	srcu	in	o	vsem	premišljevala.«

Bog	 je	 navzoč	 v	 vseh	 svojih	 stvareh	 in	 vsaka	 ga	
po	svoje	razodeva.	Mi	pa	smo	za	njegova	razodetja	
različno	sprejemljivi.	Nekdo	občuduje	Boga	v	Sve-
tem	pismu	in	bogoslužju	narave,	nekdo	v	bogastvu	
Marijine	osebnosti,	njenih	razodetij	in	njenih	svetišč,	
nekoga	 bolj	 pritegnejo	 življenjepisi	 svetnikov,	 ne-
komu	je	Bog	najbližji	v	globini	lastnega	srca,	nekdo	
ga	doživlja	kako	drugače.	Če	kdo	misli,	da	je	njegov	
način	odličnejši	od	drugih,	naj,	a	naj	ga	nikomur	ne	
vsiljuje.	Bog,	ki	se	v	vseh	razodeva,	je	v	vseh	vedno	isti.

Iz	 Marquette	 poročajo,	 da	 v	 okviru	 procesa	 za	
beatifikacijo	Božjega	služabnika	škofa	Friderika	Ire-
neja	Baraga	raziskujejo	čudež,	ki	naj	bi	se	zgodil	na	
njegovo	priprošnjo	in	posredovanje.	Pri	nekem	bol-
niku	je	bil	potrjen	tumor	na	jetrih,	ko	pa	so	napravili	
raziskovalni	kirurški	poseg,	ni	bilo	o	tumorju	ne	duha	

PREISKUJEJO ČUDEŽ
NA BARAGOVO PRIPROŠNJO

ne	sluha.	Vse	kaže,	da	je	bolnik	ozdravil	potem,	ko	se	
je	njegova	družina	zatekla	k	škofu	Baragi	in	položila	
na	boleče	mesto	Baragovo	štolo.	Po	molitvi	je	bolnik	
povedal,	da	je	bolečina	izginila.	Če	bo	dokumentacija	
o	možnem	čudežu	prenesla	škofijsko	preiskavo,	bo	
vse	poslano	v	Rim	na	Kongregacijo.

Leta	1917,	med	prvo	sevtovno	vojsko,	se	je	Marija	
prikazovala	trem	revnim	pastirčkom:	Luciji,	Franči-
šku	in	Hijacinti	v	Fatimi	na	Portugalskem.	V	enem	
od	prikazanj	je	napovedala	pastirčkom	naslednje:

»Ko	boste	videli	neko	noč	razsvetljeno	od	nezna	ne	
luči,	vedite,	da	bo	to	veliko	znamenje,	ki	vam	ga	daje	
Bog,	da	bo	kaznoval	svet	zaradi	njegovih	hudobij:	voj-
ske,	lakote	in	preganjanja	Cerkve	in	svetega	očeta.«

Bilo	je	septembra	leta	1938.	Bil	sem	gimnazijec	
v	Zavodu	sv.	Stanislava	v	Šentvidu	nad	Ljubljano.	Po	
večerji	in	večerni	molitvi	smo	se	podali	v	naše	spal-

nice	k	počitku.	Bilo	je	okrog	desetih	zvečer.
Komaj	odpremo	vrata,	vidimo	spalnico	razsvetlje-

no	kot	podnevi.	Pogledamo	skozi	okno	–	vse	nebo	
ožarjeno	s	svetlobo.	Bilo	je	tako	svetlo,	da	smo	lahko	
brali.	Zelo	smo	se	čudili	temu	nenavadnemu	pojavu.	
Časopisi	so	naslednji	dan	pisali	o	“polarnem	siju”,	ki	
naj	bi	bil	zajel	vso	Evropo.

Štirinajst	dni	zatem	je	Hitler	napadel	Poljsko	in	
začela	se	je	druga	svetovna	vojska.

Slučaj?	Slučaj	je	bog	norcev!	Prepričan	sem,	da	se	
je	izpolnila	Marijina	napoved	v	Fatimi.

Andrej Pogačar

JAZ SEM PRIČA...

Splošni:	Da	bi	se	končala	žalostna	in	sramotna	trgovina	s	človeškimi	bitji,	ki	na	žalost	prizadeva	mili-
jone	ženska	in	otrok.

Misijonski:	Da	bi	posvečeni	služabniki,	redovnice,	redovniki	in	laiki,	ki	delajo	v	apostolatu,	znali	vcepiti	
misijonsko	navdušenje	skupnostim,	ki	so	zaupane	njihovi	skrbi.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA MAJ
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Iz rodovine poštenih in pridnih ljudi
Korenine	 stare	 rod-

bine	 Levičnik	 iz	 Želez-
nikov	 je	 mogoče	 zasle-
dovati	 le	 do	 Janeza,	 ki	
je	umrl	okoli	leta	1766,	
kajti	župnijske	matične	
knjige	so	bile	uničene	ob	
velikem	požaru	v	Že	lez-
nikih	leta	1822.	Ta	Janez	
je	 imel	 sinova	 Jurija	 in	
Blaža;	 Blažu	 pa	 sta	 se	
ro	dila	sinova	Gregor	 in	
Luka,	ki	sta	se,	kot	piše	li-
terarni	zgodovinar	Fran-
ce	Koblar,	železnikarski	
rojak,	 »s	 prid	nost	jo	 in	
poštenostjo	 povzpela	
od	 žebljarjev	 do	 večjih	
trgovcev	 z	 železnino,	
zla	sti	z	žeblji,	in	postala	

fužinarja.	Trgovala	sta,	posebno	Luka,	večinoma	peš	
v	Trst,	na	Reko…	V	draginjskih	letih	1816	in	1817	sta	
bila	velika	dobrotnika	Železnikov	in	okolice,	ker	sta	
skrbela	ljudem	za	delo	in	zamenjavala	železninske	
izdelke	za	žito.«

Luka	je	imel	z	ženo	Nežo	Koblar	sedem	otrok	–	
pet	sinov	in	dve	hčerki,	najstarejši	otrok	je	bil	Jernej,	

rojen	15.	avgusta	1808.	Vse	sinove	je	oče	dal	študirat:	
poleg	 Jerneja	 je	 bil	 duhovnik	 tudi	 Franc,	 Jurij	 in	
Peter	sta	bila	sodnika,	Jožef,	najmlajši	pa	učitelj	in	
gospodar	na	domu.

Jernej	 je	 prve	 šolske	 nauke	 prejel	 v	 domačem	
kraju,	kjer	je	prav	takrat	župnik	Mihael	Grošel,	bivši	
cistercijanec,	ustanovil	ljudsko	šolo.	V	ljubljanskih	
šolah	 je	 bil	 sošolec	 Prešernovega	 brata	 Jurija.	 Bo-
goslovne	 nauke	 je	 končal	 v	 Celovcu,	 kjer	 je	 bil	 5.	
avgusta	 1832	 posvečen	 v	 duhovnika.	 Deloval	 je	 v	
raznih	župnijah	na	Koroškem,	kjer	je	skrbno	pisal	
slovenske	pridige.

Leta	1838	so	ga	poslali	v	samotno	faro	Zgornjo	
Pleso,	 kjer	 je	 ostal	 “pozabljen”	 do	 leta	 1852.	 V	 tej	
samoti	 se	 je	 posvetil	 pesnikovanju	 in	 študiju	 tujih	
jezikov	ter	filozofije.	Šele	z	doktoratom	v	Gradcu	je	
opozoril	nase	in	leta	1852	je	postal	dekan	v	Šmohor-
ju,	kjer	je	ostal	enaintrideset	let,	vse	do	svoje	smrti	
9.	maja	1883.

Slomškov sodelavec
in pesnik Kranjske čbelice
Na	Koroško	je	Levičnika	zvabil	tudi	sloves	Antona	

Martina	Slomška,	ki	je	bil	v	letih	1829-1838	spiritu-
al	v	celovškem	bogoslovju,	katerega	gojenec	 je	bil	
Levičnik	dve	leti	(1830-1832).	V	pesmi	Prijatlam	je	
zapisal:	 »Te	boljiga	moža	 lastnosti,	veste,	so	me	uz	
Krajne	gnale.«	V	Celovcu	sta	se	spet	našla	z	Jurijem	
Prešernom.	 Slomšek	 je	 bogoslovce	 vnemal	 tudi	 v	
ljubezni	do	slovenščine.	Skupaj	z	njimi	je	prevajal	in	
jih	učil	celo	pesnikovati.	Jernej	je	kot	bogoslovec	in	
kasneje	kot	kaplan	sodeloval	pri	prvih	Slomškovih	
knjigah,	 namenjenih	 predvsem	 otrokom	 (Prijetne 
pripovedi za otroke, Kratkočasne pravljice otrokom 
v podučenje, Življenja srečen pot).

Za	pisanje	pesmi	ga	je	spodbudila	Kranjska čbe-
lica,	katere	sotrudnik	je	bil	v	vseh	štirih	“bukvicah”.	
Literarni	zgodovinar	Lino	Legiša	o	njegovih	pesmi	
sodi,	 da	 »ne	 tečejo	 brez	 zatikanja,	 kažejo	 pa	 višje	
prizadevanje,	naj	gre	za	hrepenenje	po	lepšem	du-
hovnem	svetu	ali	za	žalovanje	po	padlem	prijatelju.«

Prešeren	je	v	pismu	Čopu	iz	Celovca	3.	februarja	
1832	 omenil	 “usodo”	 svojih	 pesmi	 iz	 študentskih	
let;	ko	jih	je	kasneje	vzel	iz	predala,	je	razen	treh	vse	
vrgel	v	ogenj.	Tam	piše:	»V	metričnem	in	jezikovnem	
pogledu	 so	 bile	 približno	 take,	 kakršne	 so	 morda	
Levičnikove	kantilene.«

Levičnik	je	pisal	pesmi	tudi	potem,	ko	je	Čbelica	
“umrla”,	nekaj	jih	je	objavil	v	celovški	Carinthiji.	Lite-
rarne	stike	je	ohranjal	s	Prešernom	in	Kastelcem.	Na	
Prešernovo	pobudo	se	je	lotil	prevajanja	Schillerjeve	
Device Orleanske	in	mu	je	poslal	nekaj	strani	svojega	
prevoda,	da	ga	kot	»najbolj	klasični	pesnik	sloven-

naša kultura
Silvester Čuk

JERNEJ LEVIČNIK
15. avgusta 1808 – 9. maja 1883

Med pesniki almanaha Kranjska
čbelica, katerega »roji štirje« so izšli v 

letih 1830-1834 (peti pa leta 1849), sta bila 
poleg Franceta Prešerna in mnogih drugih 

tudi Ignacij Holzapfel in Jernej Levičnik, 
oba po poklicu duhovnika. Pesmi sta pisa-

la iz ljubezni do slovenstva, pesniški dar 
pa jima ni bil položen v zibelko. Ta svoja 

sodelavca in prijatelja je Prešeren “zadel” s 
puščico “Lesničnjeku in Levičnjeku” »in ju 

je bolj ohranil v spominu, kakor so ju mogle 
njune pesmi« (Lino Legiša). Prešeren se v tej 
svoji puščici sprašuje: »Kako bi neki sladke 

pel Lesničnjek! / Kako bi neki prave pel
Levičnjek!« Prvi “zadeti”, Holzapfel

(njegov priimek pomeni “lesnika”), je 
sodeloval samo v prvem letniku Čbelice, 

drugi, Levičnik (zaradi rime Levičnjek) pa 
je ostal Čbelici zvest do konca. Prešerna je 

tako visoko cenil, da mu te “puščice” ni
zameril, temveč je ostal njegov častilec, 

kar je izpovedal v Prešernovem
življenjepisu dve leti po pesnikovi smrti.
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t

skega	vkusa«	oceni.	Dolgo	je	snoval	svojo	“epopejo”	
z	naslovom	Katolška cerkuv	v	15	spevih	z	okoli	9.800	
verzi,	ki	je	ostala	v	rokopisu.

Pisec prvega
Prešernovega življenjepisa
Do	Prešerna	je	bil	Levičnik	poln	vdanega	spošto-

vanja	in	občudovanja.	Skoraj	gotovo	sta	se	osebno	
spoznala	 že	 v	 Ljubljani,	 ker	 je	 bil	 Jernej	 sošolec	
Prešernovega	brata	Jurija,	srečevala	pa	sta	se	tudi	v	
Celovcu,	kjer	se	je	Prešeren	leta	1832	nekaj	mesecev	
mudil.	Levičnik	se	je	imel	za	Prešernovega	učenca	in	
pozneje	se	v	njegovem	jeziku	pozna	Prešernov	vpliv.	
Kot	 zvest	 Prešernov	 častilec	 je	 ob	 drugi	 obletnici	
Prešernove	smrti	(1851)	kot	nekrolog	za	celovško	
Carinthijo	 spisal	 prvi	 Prešernov	 življenjepis,	 ki	 ga	
France	 Koblar	 označuje	 kot	 »najzaslužnejši	 doku-
ment	Levičnikovega	literarnega	dela«	 in	pravi:	 »Ta	
življenjepis	 je	 značilen	 zaradi	 iskrenega	 osebnega	
razmerja	do	predmeta	in	dovolj	točnega	poznavanja	

življenjskih	 dogodkov,	 zlasti	 pa	 Prešernove	 notra-
njosti.	 Kakor	 vemo,	 sta	 bila	 njegova	 informatorja	
Jurij	Prešeren	oziroma	njegove	sestre	in	Kastelic…	
Levičnik	omenja	pokrajino,	iz	katere	je	vzrasel	Pre-
šeren,	družinske	razmere,	predvsem	omenja	očeta	
in	 mater	 ter	 navaja	 glavne	 točke	 iz	 znamenitega	
dunajskega	pisma	staršem	leta	1824,	očrtava	pesni-
kovo	zunanjost	in	njegov	značaj,	svobodomislenost,	
pomanjkanje	metafizičnih	osnov	v	njegovem	prak-
tičnem	življenju,	njegovo	radikalnost	ter	označuje	
Prešernovo	življenje	kot	brezuspešno	borbo	s	časom	
in	usodo.«	Ko	slavi	Prešerna	kot	pesnika,	poudarja,	
da	 je	 s	 svojimi	 pesmimi	 »usposobil	 slovenščino	 za	
vse	 vrste	 pesništva,	 pokazal	 je	 veliko	 preprostost	
in	prisrčnost	v	mislih	in	izrazu.	V	ta	življenjepis	je	
Levičnik	vložil	veliko	svoje	osebne	bolečine.

Kot	duhovnik	je	bil	Levičnik	vnet	in	požrtvovalen.	
Ljudi	 je	pridobival	s	prisrčnostjo	in	nesebičnostjo.	
V	 Šmohorju	 je	 zapustil	 sloves	 velikega	 ljudskega	
dobrotnika.

Islamsko	izročilo	tvega	smrt	zaradi	strahu	pred	
modernostjo,	 ki	 jo	 ima	 za	 protiversko.	 Že	 lep	 čas	
islamski	skrajneži	predlagajo	samo	neko	pravljično	
preteklost,	čas	prvih	štirih	“dobro	vodenih	kalifatov”	
in	hočejo	uvesti	zgolj	zunanje,	pa	čisto	sklerotične	
načine	življenja.	Krščanstvo	se	že	stoletja	srečuje	z	
modernostjo	in	lahko	pomaga	islamu	priti	do	po-
trebne	razsodnosti.

1. Tradicija in kontinuiteta,
istovetnost in obnova
Tradicija	 pomeni	 prenašati	 dragoceno	 blago	 z	

namenom,	da	bo	ob	svojem	času	prenešeno	drugim.	
Tradicija	torej	zahteva	neko	kontinuiteto,	gledano	
danes.	Ne	more	biti	korakanje	nazaj,	ampak	skuša	
najti	v	svojih	koreninah	navdih,	ki	bo	zajamčil	njen	
obstanek.	Utrditi	istovetnost	in	obnoviti	kar	je	tukaj:	
kontinuiteta,	istovetnost,	obnova.

Če	 se	 tradicija	 poenoti	 s	 preteklostjo	 in	 neha	
navdihovati	sedanjost,	potem	umre.	Naredijo	jo	za	
sveto,	ker	je	ni	več:	to	je	eden	od	načinov	pokopa,	
ker	pač	ni	več	razumljiva.

Naše	arabske	in	muslimanske	skupnosti	se	znaj-
dejo	 pogosto	 v	 tem	 položaju:	 nimamo	 več	 priho-
dnosti	in	niti	sedanjosti.	Nič	drugega	nam	ne	ostane	

kot	 preteklost.	 Vračamo	 se	 v	 preteklost,	 da	 iz	 nje	
naredimo	 nekaj	 bajeslovnega	 in	 svetega,	 ker	 pač	
nimamo	nič	drugega.

Na	ta	način	v	resnici	pospešujemo	svojo	kulturno	
in	duhovno	smrt.	V	sedanjem	muslimanskem	svetu	
pojem	tradicije	predlaga	v	resnici	povratek	k	nava-
dam	 7.	 stoletja,	 ki	 jih	 razglašajo	 za	 svete.	 Ustavlja	
se	 pri	 zunanjih	 vidikih:	 brada,	 zagrinjalo,	 niqab,	
miswak	 (neka	 vrsta	 dolgega	 zobotrebca	 iz	 neke	
korenine,	ki	jo	je	uporabljal	islamski	prerok),	dolga	
bela	halja	in	tako	dalje…

Nasprotno	 pa	 kristjani	 (predvsem	 v	 zapadnem	
svetu)	težijo	k	odklanjanju	tradicije.	Nekateri	mislijo,	
da	je	treba	pozabiti	na	preteklost,	odklanjati	jo,	če	
hočemo	biti	moderni.	To	 je	tveganje,	da	 izgubimo	
svoje	lastne	korenine	in	pristnost:	to	je	nevarnost,	
ki	jo	jaz	ugotavljam	v	Evropi.	Ta	položaj	lahko	ne-
katere	spravi	do	tega,	da	postanejo	tradicionalisti	in	
se	zabarikadirajo	za	nekaterimi	podrobnostmi	(na	
primer	 pri	 latinščini	 za	 mašo,	 pri	 obleki. .).	 Razvoj	
pristašev	 mons.	 Lefebvra	 je	 vzporeden	 z	 razvojem	
odklanjanja	tradicije.

Vprašanje	ni	torej	samo	muslimansko,	čeprav	je	
danes	najbolj	vidno	in	najbolj	doživeto	v	musliman-
skem	svetu.

islam
P. Samir Khalil Samir

KRISTJANI LAHKO REŠIJO
ISLAM KULTURNE SMRTI

V Benetkah se je 22. in 23. junija 2009 zbralo 70 osebnosti iz 20 različnih dežel in raznih 
ver, kjer so razpravljali o veri in kulturi v svetu, ki je vedno bolj večkulturen. O islamu je imel 
odmevno predavanje egiptovski jezuit p. Samir Khalil Samir, profesor na univerzi v Bejrutu 
v Libanonu. Razgrnil je možnosti krščanstva pomagati islamu pri posodobljenju za življenje 
v današnjem svetu. Predavanje navajamo po francoskem originalu iz agencije Asia News.
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2. Strah pred modernostjo,
ki izgleda protiverska
Očiten	vzrok	tega	odnosa	je	tudi	strah	pred	mo-

dernostjo.	S	tem	se	srečujemo	v	arabskem	svetu.	Da-
nes	modernost	prihaja	iz	zapada;	v	9.	do	11.	stoletju	
je	prihajala	iz	muslimanskega	sveta.

Danes	zapad	povzroča	strah	in	odpor	zaradi	svo-
je	 oddaljiteve	 od	 vere	 in	 razširjene	 sekularizacije.	
Naenkrat	se	modernost	mnogim	muslimanom	zdi	
kot	 nova	 Jahiliyyah	 (nevednost,	 izraz,	 ki	 ga	 Koran	
uporablja	za	nevernike),	s	katero	se	Koran	in	islamski	
prerok	 nepopustljivo	 bojujeta.	 Modernost	 je	 novo	
poganstvo.

Posledično	se	mnogi	muslimani	zatekajo	v	pre-
teklost	 in	 v	 vero,	 ki	 se	 jim	 zdi	 sposobna	 ponuditi	
varne	in	trajne	vrednote	in	varno	obnašanje.	Na	ta	
način	so	prav	v	današnjem	času	sakralizirali	razdobje	
prvih	štirih	kalifov	(Mohamedovih	naslednikov),	ki	
so	opredeljeni	kot	“dobro	vodeni	kalifi”	(al-khulafa’ 
al-rashidin):	Abu	Bakr	pravični	(al-Siddiq	(632-634);	
‘Umar	Ibn	al-Khattab	(634-644),	‘Uthman	Ibn	‘Affan	
(644-656)	in	‘Ali	Ibn	Abi	Talib	(656-661).	To	razdobje	
(od	632	do	661)	je	nekakšen	rajski	čas.	

To	pa	pomeni	hudo	nevarnost,	zakaj	raj,	zgled,	ki	
ga	je	treba	posnemati	in	obnavljati,	je	tako	za nami,	
ne	pa	pred	nami,	proti	kateremu	težimo.

Treba	 je	 tudi	 vedeti,	 da	 so	 bili	 z	 izjemo	 prvega	
kalifa,	ostali	trije	umorjeni.	‘Umar	je	bil	umorjen	4.	
novembra	644,	‘Uthman	leta	656,	‘Ali	pa	januarja	661	
po	rokah	Kharigitov.

Če	hočemo	obnoviti	islam,	je	treba	sprejeti	izziv,	
ki	 ga	 moderni	 svet	 postavlja	 vsem	 veram:	 hebrej-
stvu,	 krščanstvu,	 islamu	 in	 drugim.	 Krščanstvo	 se	
mora	(predvsem	na	zapadu)	vsak	dan	soočiti	s	tem	

položajem:	če	se	bo	obrnilo	v	preteklost,	bo	umrlo.	
Isto	 velja	 za	 islam.	 Muslimanski	 svet	 pogosto	 raje	
odriva	problem	na	pozneje,	to	pa	samo	naredi	rešitev	
vedno	težjo.

Po	 drugi	 strani	 pa	 ne	 gre	 sprejeti	 vsako	 novost	
brez razsodnosti,	samo	zato,	ker	je	novost.	Razsod-
nost	je	nujna	in	je	pogoj	za	preživetje.

3. Sklep
Treba	je	najti	ubranost	med	preteklostjo	in	pri-

hodnostjo,	 med	 izročili	 (ki	 lahko	 navdihujejo,	 ne	
pa	 vklepajo)	 in	 modernostjo	 (ki	 ni	 nujno	 simbol	
svobode,	niti	osvoboditve).

Islam	je	začel	uresničevati	to	ubranost	in	razsod-
nost	ob	koncu	19.	stoletja	in	v	začetku	20.	Obnovil	
se	je	od	znotraj	in	se	soočil	z	zahodno	civilizacijo	in	
kulturo	in	sprejel	obilno	pomoč	arabskih	kristjanov,	
ki	so	prvi	začeli	uresničevati	to	gibanje.

Na	žalost	pa	se	je	ob	polovici	preteklega	stoletja	to	
gibanje	ustavilo,	saj	so	ga	začele	vleči	za	seboj	nove	
ideologije	(nacionalizem,	socializem,	pan-arabstvo)	
in	je	začelo	drseti	nazaj.

Mislim,	da	bi	krščanstvo,	ki	se	je	s	takim	položa-
jem	soočilo	že	pred	kakimi	stoletji,	lahko	pomagalo	
muslimanskemu	 svetu	 dokončati	 to	 razsojanje.	 V	
nobenem	primeru	pa	tega	ne	more	storiti	kdo	drug	
kot	le	muslimani.	Izhodišče	je	njihovo	izročilo,	ki	ga	
je	treba	kritizirati	in	ohraniti	najboljše.

Kristjani	in	muslimani	(in	drugi	verniki)	so	po-
stavljeni	pred	enake	izzive.	Naše	sodelovanje,	ne	da	
bi	mu	kdo	nasprotoval,	bi	bilo	koristno	za	vsakogar.

Izročilo	mora	biti	vir	življenja,	sicer	je	mrtvo	Od	
tod	izhaja	potreba	po	kritiki	in	razsojanju,	da	bi	prišli	
do	ubranosti	i	resnične	svobode.

Vedno več groženj
in napadov na verske manjšine
Tretji	konec	tedna	v	januarju	je	v	večjih	nemških	

mestih	protestiralo	na	stotine	koptskih	kristjanov.	
Na	ulice	jih	je	pognal	napad,	skorajda	pokol	njihovih	
verskih	bratov	v	Egiptu.	Ravno	na	koptski	božič,	7.	
januarja	so	napadalci	streljali	na	množico	ljudi,	ki	
je	zapuščala	koptsko	svetišče	v	južnoegipčanskem	
mestu	Nag	Hammadi.	Umrlo	je	osem	Koptov.

To	 je	 bil	 le	 eden	 izmed	 napadov	 na	 kristjane	 v	
zadnjih	mesecih.

V	 minulih	 tednih	 so	 gorele	 cerkve	 v	 Maleziji.	
Nestrpni	 muslimani	 so	 razlog	 oziroma	 opravičilo	
za	podtaknjene	požare	našli	v	razsodbi	vrhovnega	
sodišča,	ki	je	kristjanom	dovolilo	uporabljati	besedo	
“Allah”	 za	 krščanskega	 Boga.	 To	 namreč	 ta	 beseda	
pomeni	v	njihovem	deželnem	jeziku.	Razjarjeni	mu-
slimani	pa	so	menili,	da	je	ta	beseda	“pridržana”	le	

za	Boga	iz	njihove	svete	knjige	Koran.	Zato	so	se	kri-
stjanom	maščevali	z	zažiganjem	njihovih	svetih	hiš.	

Takšno	ravnanje	je	težko	razumljivo	za	to	južno-
azijsko	 državo,	 ki	 že	 dolgo	 velja	 za	 kapitalistično,	
zahodnjaško	 usmerjeno.	 Če	 pa	 upoštevamo,	 da	 je	
muslimanov	 v	 državi	 60	 odstotkov	 in	 da	 je	 islam	
državna	vera,	nam	zapleti	postajajo	bolj	razumljivi.	
Tudi	odločitev	vlade	v	Kuala	Lumpurju,	ki	 je	takoj	
preklicala	 strpno	 razsodbo	 malezijskih	 vrhovnih	
sodnih	oblasti.

Ali smo pred novim
neronskim obdobjem?
Iz	že	tako	nemirnega	Iraka	so	na	začetku	leta	pri-

šle	žalostne	novice.	Na	severu	države	so	muslimanski	
skrajneži	v	januarju	pobili	več	kaldejskih	kristjanov.	
V	zadnjih	letih	se	je	zaradi	nasilja	nad	njimi	iz	Iraka	
odselilo	že	več	sto	tisoč	kristjanov.	Glavni	vzrok:	niso	

preganjanje kristjanov

ČE SO PREGANJALI MENE,
BODO PREGANJALI TUDI VAS (Jn 15,20)
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več	mogli	prenašati	groženj	muslimanov.
Pojem	preganjanje	kristjanov	mnogi	povezujejo	

z	 nekim	 davnim	 obdobjem,	 obdobjem	 suženjstva	
oziroma	“črne	smrti”,	prve	Cerkve,	cesarja	Nerona,	
znanega	po	blaznih	dejanjih,	levih	in	borcih	v	rim-
ski	areni,	ne	pomislijo	pa	na	to,	da	je	kaj	takšnega	
mogoče	še	danes.	Da	je	to	res,	potrjuje	dejstvo,	da	
so	 ta	 pojem	 začeli	 spet	 uporabljati	 v	 cerkvenih	 in	
zunanjepolitičnih	 razpravah.	 Hellmut	 Königs	haus	
(FDP),	predstavnik	molitvene	skupine	v	nemškem	
parlamentu,	je	izjavil:	»Doživljamo	največje	prega-
njanje	kristjanov	v	novoveški	dobi.«	

Zahteva	po	verski	svobodi,	ki	naj	jo	uživajo	kri-
stjani,	ne	prihaja	le	iz	vrst	vernih	poslancev,	marveč	
je	 postala	 nadstrankarska,	 splošno	 evropska.	 Celo	
nemški	»levičarji«	so	nedavno	pozvali	Turke,	naj	ne	
bodo	krivični,	nestrpni	do	kristjanov,	naj	jih	ne	izzi-
vajo,	ampak	si	prizadevajo	za	dobre	odnose	z	njimi.	
Kam	to	vodi,	je	moč	videti	iz	nasilnih	dejanj	proti	kri-
stjanom	v	Indiji,	Nigeriji	in	Iraku.	Ob	tem	pa	kristjani	
v	 Evropi	 izgubljajo	 tla	 pod	 nogami,	 na	 kar	 kažejo	
valovi	izstopov	iz	Cerkve	ter	zahteva	strasbour	škega	
sodišča,	naj	umaknejo	križe	iz	italijanskih	šol,	kjer	
so	bili	že	od	nekdaj.	Upravičeno	se	lahko	vprašamo,	
ali	smo	pred	novo	neronsko	dobo.	

Po	 podatkih	 dobrodelne	 organizacije	 Cerkev	 v	
stiski	je	med	tistimi,	ki	trpijo	zaradi	verskih	prega-
njanj,	 kar	 tri	 četrtine	 kristjanov.	 Tudi	 zato,	 ker	 je	
krščanstvo	najbolj	razširjena	svetovna	vera	in	se	je	v	
državah	v	razvoju	močno	razraslo,	kar	je	tudi	pove-
zano	z	njihovimi	težavnimi	socialnimi	strukturami.	
Na	 političnem	 in	 verskem	 področju	 se	 na	 takšno	
»konkurenco«	pogosto	odzovejo	z	nasiljem.	Na	pri-
mer	oblastniki	v	preostalih	komunističnih	državah.

Različni nagibi verskih represalij
Po	raziskavi	krščanske	ustanove	“Open	doors”	na	

seznamu	do	kristjanov	sovražnih	držav	prvo	mesto	
zavzema	Severna	Koreja.	Tam	je	zaradi	svoje	vere	v	
taboriščih	oziroma	zaporih	kar	50.000	kristjanov.	V	
to	skupino	preganjalcev	vere	spadajo	tudi	Kitajska,	
Vietnam	in	Kuba.	Širše	gledano	pa	v	njih	tovrstno	
preganjanje	pojenjuje,	ker	se	te	države	iz	gospodar-
skih	koristi	odpirajo	Zahodu.

Ravno	 obrnjeno	 pa	 je	 pri	 versko	 nadahnjenem	
nasilju.	 Če	 odmislimo	 hindujske	 nacionalistične	
izgrede,	do	katerih	je	prišlo	avgusta	2008	v	nekate-
rih	delih	Indije,	 je	najbolj	pogosto	nasilje	skrajnih	
islamskih	skupin.	Najhuje	je	v	državah,	kjer	je	islam	
državna	religija.	Stopnja	verskega	zatiranja	ter	razlo-
gi	zanj	so	v	muslimanskih	državah	zelo	različni.	Sila	
strogih	“božjih	držav”,	kot	sta	Iran	in	Savdska	Arabija,	
notranje	neenotnih	držav,	kot	so	Somalija,	Irak,	Je-

men	in	Afganistan,	strogo	tradicionalističnih	družb	
v	Pakistanu	ali	Egiptu,	posvetnih	diktatur,	kakršna	je	
Sirija	ter	uspešnih	držav	v	južni	Aziji	in	Perzijskem	
zalivu,	ki	so	zahodno	usmerjene	(npr.	Jordanija),	ali	
sekularizirane	Turčije	z	lastnimi	etnično-religiozni-
mi	odnosi	ne	moremo	enačiti	med	seboj.	

Fundamentalistična vročica
na pohodu
Položaj	 kristjanov	 v	 nobeni	 od	 muslimanskih	

držav	ni	zadovoljiv.	Oblasti	jih	premalo	ščitijo	pred	
poklicnimi	zlorabami	in	napadi.	Iz	Egipta	in	Paki-
stana	se	znova	sliši	glas	o	napadih	nanje,	napadalci	
pa	 ostajajo	 nekaznovani.	 Očitno	 se	 za	 tem	 skriva	
ravnodušnost	državnih	uradov	in	prevladujoči	vpliv	
muslimanskih	združenj.

Glavni	vzrok	za	to,	da	se	kristjanom	slabo	godi,	
je	 treba	 v	 nekaterih	 muslimanskih	 državah	 iskati	
v	 islamskem	 fundamentalizmu.	 Vpliv	 skrajnežev	
na	pogosto	med	ljudmi	osovražene	režime	je	tako	
močan,	 da	 ti	 strogo	 ravnajo	 z	 nemuslimanskimi	
prebivalci,	sebe	pa	imajo	za	čuvarje	vere.	

Vzroki	za	povečanje	islamističnih	oznanjevalcev	
nebes	so	različni.	Po	eni	strani	na	to	vpliva	konzer-
vativna	teološka	usmerjenost	v	družbi.	Tudi	na	ugle-
dnih	izobraževalnih	ustanovah	večina	profesorjev	
vztraja	pri	tradicionalističnem	črkarskem	razlaganju	
islamskih	spisov.	Predstavnike	strpnega	reformira-
nega	islama	je	mogoče	najti	predvsem	na	Zahodu.	

K	temu	je	treba	prišteti	še	nikakršne	gospodarske	
obete	in	možnosti	za	večinoma	mlade	prebivalce	is-
lamskih	držav,	saj	so	številne	od	njih	odpovedale	na	
izobraževalnem	in	razvojnem	področju.	Zaostritev	
na	Bližnjem	vzhodu,	iz	česar	se	ta	ne	more	izkopati,	
in	“križarski	pohod	proti	nasilju”	so,	zunanjepolitič-
no	gledano,	na	Zahodu	samo	še	poslabšali	negativno	
gledanje	številnih	muslimanov	na	Zahodu.	Takšno	
gledanje	oziroma	sovraštvo	do	drugovercev	in	na-
rodov	 je	 podžgalo	 papežev	 govor	 na	 regensburški	
univerzi,	 povzročilo	 nastanek	 karikature	 preroka	
Mohameda	in	je,	nazadnje,	odgovor	na	to	tudi	refe-
rendum	o	postavljanju	minaretov	v	Švici.

Množično odseljevanje
iz krščanskih krajev
Poudariti	pa	je	tudi	treba,	da	je	na	Vzhodu	tudi	

veliko	 primerov	 mirnega	 sožitja	 med	 umirjenimi	
večinskimi	muslimani	in	kristjani.	Ti	vlivajo	upanje,	
da	 se	 bo	 ustavilo	 množično	 odseljevanje	 Koptov	
iz	 Egipta,	 Maronitov	 iz	 Libanona	 in	 Kaldejcev	 iz	
Iraka.	Če	se	to	ne	bo	zgodilo,	bo	krščanstvo	vse	bolj	
izgubljalo	svojo	vlogo	na	nekdaj	krščanskih	tleh	in	
naselbinah.

Kaj	je	Božje	kraljestvo,	katerega	prihod	Jezus	zdaj	začenja	oznanjati?	Božja	država	z	Božjim	pravom,	ka-
kor	jo	danes	propagirajo	in	uresničujejo	deli	islamskega	sveta?	Nekak	drugi	raj,	kakor	nam	to	dopovedujejo	
slike	reklame?	Svet,	v	katerem	vsi	pozitivno	mislijo?

Treba	 je	 natančno	 pogledati.	 Da	 se	 na	 zemlji	 uresničuje	 božja	 pravičnost,	 je	 dobra	 oznaka	 za	 Božje	
kraljesto,	ki	ga	oznanja	Jezus.	Toda	nasilja	in	gospostva	duhovnikov	Jezus	ni	učil.	Rajske	slike	o	izobilju	in	
nasičenju	igrajo	v	Jezusovem	oznanjevanju	pomembno	vlogo.	Toda	Božje	kraljestvo	ni	potrošniški	tempelj.	
Božje	kraljestvo	se	začenja	tam,	kjer	smo	drug	do	drugega	dobrohotni	in	prijazni.

BOŽJE KRALJESTVNO NI POTROŠNIŠKI TEMPELJ
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Tega	 dogodka	 še	 nisem	 napisal	 na	 listič,	 da	 ga	
shranim	v	zgoraj	omenjenem	cekarju.	Je	čisto	svež.

S	prijateljem	Amerikancem	sediva	na	vrtu,	ki	se	
pripravlja	na	japonsko	pomlad.	Ob	kančku	likerja	
–	 upava,	 da	 je	 pristen	 –	 slaviva	 njegovo	 vrnitev	 iz	
bolnišnice	po	srečno	uspeli	očesni	operaciji.	Dvigne	
kozarček:

»Spet	jasno	vidim	zeleno	barvo,«	in	srkne.	»In	kaj	
ste	tako	napeto	prebirali?	Spet	kakšno	detektivsko	
povest?«

Pred	mano	leži	mesečnik	Ave	Maria	(april	2010).	
Pokažem	 mu	 barvne	 slike;	 slovenščine	 ne	 pozna,	
govoriva	 angleško.	 Barve	 mu	 ugajajo,	 zdaj	 ko	 ima	
spet	zdrave	oči.

»Tokrat	prinaša	zanimiv	članek,	že	tretjič	ga	prebi-
ram.«	Prevedem	naslov:	»Is	Resurrection	a	Historical	
Event?«

»In	zakaj	ga	berete	že	tretjič?«
»Nekaj	v	njem	me	moti.	Nekaj	je	preveč	zgoščeno	

povedano.«
Spet	srkne	in	od	zadovoljstva	zavzdihne.
»Kakšna	čudovita	kapljica!	In	kaj	Vas	moti,	pozor-

nega	bralca	detektivk?«
Takole	 stoji	 v	 besedilu:	 »Ljudje…	 n.	 pr.	 teroristi	

samomorilci…	so	pripravljeni	umreti	za	napačno	ali	
celo	zločinsko	stvar,	v	dobri	veri,	 (da)	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.«

Prijatelj	se	zamisli,	spet	srkne,	rekel	bi,	z	nekakš	nim	
cmokom,	ki	ga	je	težko	prenesti	na	papir.	Malce	rdeč	
je	v	obraz,	najbrž	od	prvega	pomladanskega	son	ca.

»Poslušam,«	 reče	 potrpežljivo,	 z	 desnico	 okrog	
kozarčka	likerja.

»Ne	 le	 Kristusovo	 vstajenje,	 tudi	 Njegova	 smrt	
odnosno	napoved	smrti	je	nekaj	posebnega.	Kristus	
je	svojo	smrt	napovedal	kot	dejstvo,	ki	mu	omogoča	
po	treh	dneh	vstajenje.	Pri	Mateju	beremo:	 ‘Kakor	
je	bil	namreč	Jona	v	trebuhu	velike	ribe	tri	dni	in	tri	
noči,	tako	bo	tudi	Sin	človekov	v	osrčju	zemlje	tri	dni	
in	tri	noči’	(Mt	12,40).	Enako	pri	istem	evangelistu:	
‘Sin	človekov	bo	izročen	v	človeške	roke	in	ga	bodo	
umorili,	a	tretji	dan	bo	obujen’	(Mt	17,22-23).	Matej	
je	 zapisal	 tudi	 tretjo	 Jezusovo	 napoved:	 ‘Glejte,	 v	
Jeruzalem	gremo…	Obsodili	bodo	Sina	človekovega	
na	smrt…	križali	(ga)	bodo,	toda	tretji	dan	bo	obujen’	
(Mt	20,18-19).	Tudi	Marko	poroča	o	treh	Jezusovih	
napovedih	svoje	smrti	in	vstajenja	(8,21;	9,31;	10,33-
34).	 Luka	 podobno	 (Lk	 9,22;	 18,21-23)	 z	 izrecno	

napovedjo	 vstajenja,	 pri	 Lk	 9,44	 in	 11,29-30	 pa	 je	
napoved	prikrito	izrečena.«

Prijatelj	je	posrkal	vso	vsebino	kozarčka,	nalijem	
mu	znova.	Najbrž	se	je	tako	globoko	zatopil,	da	mu	
je	zmanjkalo	tekočine.

»Že	vidim,«	mi	reče	po	drugem	požirku,	»ogromno	
razliko	med	Kristusovo	hojo	v	smrt	in	smrtjo	terori-
stov	samomorilcev.«

»In	še	nekaj	je,	kar	daje	tem	napovedim	odločilno	
mesto	v	celotnem	Kristusovem	življenju.	V	desetem	
poglavju	 Janezovega	 evangelija	 beremo:	 ‘Judje	 so	
spet	pograbili	kamenje,	da	bi	ga	kamnali.	Jezus	pa	jim	
je	odgovoril:	Če	ne	opravljam	del	svojega	Očeta,	mi	
ne	verjemite;	če	pa	jih	opravljam,	verjemite	delom,	če	
že	ne	verjamete	meni,	da	boste	spoznali	in	spoznava-
li,	da	je	Oče	v	meni	in	jaz	v	Očetu’	(10,31-32;37-38).	
Kristus	 torej	 ne	 apelira	 le	 na	 svoje	 besede,	 ampak	
predvsem	 na	 to	 kar	 je	 bil	 ustvaril	 pred	 kritičnimi	
judovskimi	očmi	in	kar	se	ne	da	samo	naravno-člo-
veško	umeti.	Na	kaj	takega	se	teroristi	samomorilci	
ne	morejo	sklicevati.«

S	 prijateljem	 se	 zazreva	 v	 vrt.	 Mama	 krokar	 in	
mladič	sta	se	spustila	z	visokega	drevesa,	kot	da	bi	
bil	zapihal	veter.	Mama	kaže	mladiču,	kako	je	treba	
brskati	po	travi.	Za	najin	pogovor	se	ne	menita.

Nadaljujem	(po	hitrem	požirku):
»Ali	priznavamo	nadčloveški-božji	 izvor	tolikih	

Kristusovih	del?	In	tolikih	Njegovih	besed,	poveza-
nih	z	njimi?	Celo	služabniki	velikega	duhovnika	in	
farizejev	so	priznali:	‘Še	nikoli	ni	nihče	tako	govoril’	
(Jn	7,46).	Tudi	če	bi	Kristus	ne	hotel	povezati	svoje	
smrti	in	vstajenjem	s	pomočjo	vsaj	treh	napovedi,	bi	
bilo	Njegovo	življenje	z	vsem,	kar	je	delal	in	govoril,	
‘znamenje…	 da	 bi	 verovali,	 da	 je	 Jezus	 Mesij,	 Božji	
Sin’	(Jn	20,31).«

Torej…
»Torej,«	povzame	besedo	prijatelj,	»so	člankarja	v	

AM	zavedli	teroristi	samomorilci	s	svojo	vero.	Celot-
no	 Kristusovo	 življenje	 –	 vštevši	 smrt	 –	 dokazuje	
resničnost	Njegove	stvari.

»Vstajenje	pa	je	tako	čudovita	stvar,	da	lahko	samo	
po	 sebi	 pritegne	 človeka	 h	 Kristusu.	 Praznujva	 to	
resničnost!«

Vstaneva	in	izprazniva	–	na	žalost	–	zadnje	kaplje	
zelenega	likerja.	Steklenica	je	tako	lepo	izdelana,	da	
mi	bo	odslej	za	vazo.	Mame	krokarja	in	malčka	tudi	
ni	 več	 na	 travi.	 Iz	 žleba	 nad	 tipičnom	 japonskim	
vrtnim	vodnjakom	slišno	kaplja	voda.	Ničesar	zele-
nega	ni	v	njej.

misijoni
P. Vladimir Kos

suplement ali dopolnilo
k mojemu zakrpanemu misijonskemu cekarju

OB KANČKU ZELENEGA 
KARTUZIJANSKEGA LIKERJA CHARTREUSE
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P. Vladimir mi je v faksu, s katerim mi je poslal ta članek, napisal naslednji dodatek: Dragi	Bernardin,	moraš	
mi	oprostiti,	da	sem	se	lotil	članka	v	AM.	Ni	mi	dal	miru.	In	tisti	moj	prijatelj	Amerikanec	je	resnična	oseba…	
Če	se	Ti	zdi,	da	je	članek	bolj	primeren	za	arhiv	kot	pa	za	objavo	v	AM,	ga	mirno	porini	v	arhiv. Seveda mi 
ne pride na kraj pameti, da bi članek “porinil v arhiv” – saj je zanimivo dopolnilo k članku, objavljenem v 
aprilski številki AM in ga je napisal kapucin p. Raniero Cantalamessa. Oba sta dobra teologa: za p. Kosa tako 
vemo, da je bil dolga leta profesor na univerzi, p. Cantlamessa je bil pa tudi profesor na univerzi, preden je 
bil imenovan za pridigarja, ki v adventu in postu pridiga papežu in njegovim sodelavcem. Najbrž bi bilo prav 
zanimivo soočenje obeh glede gornjega članka. Problem je le, da sta daleč narazen – eden v Tokiu, drugi v 
Rimu. Kaj se ve – morebiti bom pa p. Kosu podtaknil naslov p. Cantalamessa.

KITAJSKA
kitajski katoličani za Haiti

Do	6.	marca	je	kitajska	katoliška	skupnost	zbrala	
852.036,00	yuanov	(preko	92.000	evrov)	za	prebi-
valce	 Haitija,	 ki	 jih	 je	 prizadel	 potres	 12.	 januarja.	
Kitajci	so	se	spomnili	hudega	potresa	12.	maja	2008	
v	lastni	deželi	in	solidarnosti	ter	velikodušnosti	ve-
soljne	Cerkve	v	tistem	času.	Zato	izjava:	»Zdaj	je	čas,	
da	mi	prispevamo	in	izpričamo	solidarnost	s	svojimi	

LATINSKA AMERIKA
120 milijonov ljudi

brez pitne vode
V	 Latinski	 Ameriki	 in	 na	 Karibih	 najmanj	 120	

milijonov	 ljudi	 nima	 dostopa	 do	 pitne	 vode	 in	do	
osnovnih	higienskih	možnosti.	Eden	izmed	razlogov	
je	rast	mest,	ki	je	hitrejša,	kot	je	mogoče	poskrbeti	
za	infrastrukture	(kanalizacijo,	vodovod,	elektriko,	
plin…).	Stvari	so	prerasle	že	v	take	okvirje,	da	jih	bo	
mogoče	rešiti	šele	z	investicijami	prihodnjih	25	do	
35	 let,	 toda	 denar	 je	 težko	 najti.	 Kljub	 temu	pa	 se	
ponekod	kaže	izjemno	velik	napredek.	Paragvaj	je	
skoraj	na	tekočem,	Mehika	je	od	30%	preskrbljenih	
v	90.	letih	prišla	na	80%	preskrbljenih.	Na	vsem	sve-
tu	je	2.600.000.000	ljudi	brez	higiensko-sanitarnih	
možnosti,	kar	povzroča	vsak	teden	42.000	smrtnih	
žrtev.	Agencija Misna.

MOZAMBIK
deževje in poplave

pospešujejo epidemije kolere
Po	poročilih	letošnjega	marca	v	Mozambiku	huda	

epidemija	kolere	žanje	svoje	žrtve.	Umrlo	 je	že	40	
ljudi.	Boje	se	poslabšanja	položaja	zaradi	poplav,	ki	
prizadevajo	 osrednji	 in	 severni	 del	 države.	 Glavna	
vzroka	kolere	sta	pomanjkanje	pitne	vode	in	odsot-
nost	zdravstvene	službe.	Od	3.	januarja	do	10.marca	
2010	 so	 zabeležili	 že	 2.683	 primerov	 kolere.	 To	 je	
epidemija,	 ki	 se	 pojavlja	 občasno,	 viške	 pa	 doseza	
v	 deževni	 dobi,	 ki	 traja	 od	 oktobra	 do	 aprila.	 Mo-
zambik	je	med	afriškimi	državami	najbolj	prizadet	
od	kolere:		v	letih	1992,	1992,	1998,	1999	in	2004	so	
zabeleženi	primeri	kolere	predstavljali	eno	petino	
do	ene	tretjine	vseh	primerov,	zabeleženih	v	Afriki.	
Agencija Fides.

KAMBODŽA
odprta prva katoliška višja šola

V	Takeo,	70	km	južno	od	glavnega	mesta	Pnom	
Penh	so	odprli	novo	višjo	šolo	“Insitut	sv.	Pavla”,	ki	
nudi	 izobrazbo	 v	 ekonomiji	 in	 informatiki.	 To	 je	
prva	višja	šola	v	Kambodži,	ki	jo	je	odprla	in	jo	vodi	
katoliška	Cerkev.	Šola	ima	190	študentov,	24	preda-
valnic,	veliko	knjižnico	in	dvorano	za	informatiko,	
opremljeno	s	100	osebnimi	računalniki	z	brežično	
internetno	 povezavo.	 V	 šoli	 je	 tudi	 majhna	 kape-
la,	prostor	za	zbranost	 in	molitev,	ki	 jo	 je	posvetil	

MEDNARODNO
omejitve verske svobode

Iz	raziskave	Združenih	narodov	v	Ženevi	izhaja,	
da	je	od	6,8	milijard	ljudi	na	svetu	približno	70%	od	
njih	ovirana	verska	svoboda.	Glavni	pritisk	pri	tem	
pade	na	verske	manjšine,	ki	jim	je	po	zakonu	svoboda	
sicer	zajamčena,	v	praksi	pa	na	vse	mogoče	načine	
ovirana.	To	z	njimi	počenjajo	pripadniki	večinskih	
veroizpovedi,	ko	jih	preganjajo,	mučijo,	jim	grozijo,	
uničujejo	 njihove	 kultne	 zgradbe	 in	 prostore	 ter	
nasilno	odvzemajo	imetje.	Državne	oblast	to	pogo-
sto	pokrivajo	s	popolno	nekaznovanostjo.	Vse	to	je	
kršenje	listine	o	človekovih	pravicah,	ki	se	pa	zanje	
mnoge	države	niti	ne	zmenijo.	Agencija Fides.

apostolski	 nuncij.	 Država	 se	 je	 preko	 ministrstva	
za	 vzgojo	 zahvalila	 Cerkvi	 za	 ta	 važni	 prispevek	 k	
napredovanju	šolstva.	Agencija Fides.

ALŽIRIJA
nova afriška banka za razvoj

V	Alžiru	so	odprli	razne	urade	Afriške	banke	za	
razvoj.	 Alžirija	 je	 bila	 kot	 ustanovni	 član	 izbrana,	
da	bo	tam	nekaj	sedežev	te	banke	za	vso	celino,	kar	
naj	 bi	 pomagalo	 politični	 decentralizaciji,	 ki	 so	 jo	
sprejeli	zadnja	leta,	da	bi	pospešili	združevanje	dežel	
članic. Agencija Misna.

AZIJA, AFRIKA
skupaj proti lakoti

V	egiptovskem	Šarm-el-Šejku	se	je	zbralo	na	de-
setine	ministrov	afriških	in	arabskih	dežel	s	ciljem	
narediti	“načrt	skupne	akcije”	za	razvoj	poljedelstva	
in	prehrambeno	varnost.	Kot	prejšnje	konference,	
ki	so	bile	v	Damasku,	Riadu	in	Kairu,	je	tudi	zadnjo	
organiziral	Izršni	svet	afriške	unije.	Po	zadnjih	po-
datkih	 FAO	 (Organizacija	 Združenih	 narodov	 za	
prehrano	in	poljedelstvo),	živi	v	Aziji	in	Afriki	90%	
ljudi,	ki	trpe	lakoto.	Samo	v	podsaharskem	območju	
Afrike	je	podhranjenih	več	kot	200	milijonov	ljudi.	
Agencija Misna.
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

BOLJ KO MEŠAŠ, BOLJ SMRDI
AFRIKA

onesnažena voda – tihi morilec
Vsakih	20	sekund	umre	otrok	zaradi	bolezni,	ki	

je	 povezana	 z	 onesnaženo	 vodo,	 kar	 pomeni	 1,8	
milijona	manj	kot	pet	 let	starih	otrok	na	leto.	Po-
datkii	 prihajajo	 iz	 poročila	 Okoljskega	 programa	
Združenih	narodov,	kjer	piše,	da	se	vsak	dan	iztovori	
na	milijone	ton	smeti	v	vodne	sisteme,	kar	onesnaži	
vodo	in	širi	bolezni.	Okrog	90%	driske,	ki	ubije	2,2	
milijona	ljudi	na	leto,	povzroča	nepitna	voda	in	po-
manjkanje	higiene.	Več	kot	50%	primerov	podhra-
njenja	je	povezanih	z	okuženji	z	drisko	ali	okuženj	
prebavil.	Bolnišnice	vsega	sveta	se	ukvarjajo	z	ljudmi,	
ki	so	okuženi	z	boleznimi,	povezanimi	z	onesnaženo	
vodo.	Okrog	900	milijonov	ljudi	nima	dostopa	do	
pitne	vode,	in	okrog	2,6	milijarde	nima	dostopa	do	
osnovne	zdravstvene	oskrbe.	Na	 jugovzhodu	Azije	
(okrog	221	milijonov)	inv	podsaharski	Afriki	(330	
milijonov)	 je	 najvišji	 odstotek	 prebivalstva	 brez	
osnovne	zdravstvene	oskrbe.	Agencija Fides.

AZIJA
vir prepirov izginil pod vodo

Indija	in	Bangladeš	sta	se	skoraj	30	let	prepirala,	
čigav	je	majhen	skalnat	otok	v	Bengalskem	zalivu.	
Ozemeljski	spor	so	naposled	rešile	podnebne	spre-
membe	–	zaradi	dviga	vodne	gladine	je	otoček	New	
Moore	namreč	izginil.		“Česar	državi	nista	mogli	rešiti	
z	večletnimi	pogajanji,	je	rešilo	globalno	segrevanje	
ozračja,”	je	dejal	oceanograf	in	profesor	na	univerzi	
Jadavpur	v	Kalkuti	Sugata	Hazra.	Da	je	3,5	kilometra	
dolgi	in	tri	kilometre	široki	nenaseljeni	otok	izginil,	
so	potrdili	tudi	satelitski	posnetki	in	pomorske	pa-
trulje.	 Strokovnjaki	 opozarjajo,	 da	 gladina	 vode	 v	
Bengalskem	zalivu	zaskrbljujoče	hitro	narašča.	Do	
leta	2000	se	je	dvigala	za	okoli	tri	milimetre	letno,	v	
zadnjem	desetletju	pa	po	pet	milimetrov	na	leto.	Po	
besedah	Hazre	je	več	otokov	že	zalila	voda,	nevarnost	
izginotja	pa	grozi	še	desetim	otokom	na	območju.	
Agencija Misna.

MEDNARODNO
Cerkve združene v

“humanitarni zvezi”
Namen	 pravkar	 ustanovljene	 Zveze	 Act	 (kar	

v	 angleščini	 pomeni	 “delovati”)	 je	 ustvariti	 ožjo	
in	 trajnejšo	 zvezo	 med	 humanitarno	 pomočjo	 in	

dolgoročnim	razvojem.	Zvezo	podpira	Ekumenski	
svet	 Cerkva	 in	 Svetovna	 luteranska	 federacija.	 Ta	
nova	Zveza	ima	več	kot	100	na	Cerkev	vezanih	or-
ganizmov,	ki	se	ukvarjajo	s	pomočjo	in	napredkom	
ter	razvojem,	3.000	delavcev	in	prostovoljcev	v	125	
deželah	 in	okrog	1,5	milijarde	dolarjev	v	blagajni.	
S	 tem	 je	 pa	 ena	 najpomembnejših	 humanitarnih	
organizacij	v	svetovnem	merilu.	Še	preden	je	urad-
no	začela	delovati,	se	je	že	lotila	dela	na	Haitiju	po	
hudem	potresu,	ki	je	12.	januarja	opustošil	ta	revni	
karibski	otok,	in	v	Čilu,	ki	ga	je	zadel	potres	in	tsu-
nami	27.	februarja.	»Ko	je	najnujneše	storjeno	in	ko	
začnejo	denarni	fondi	upadati,	so	Cerkve	še	vedno	
navzoče:	to	so	organizacije	“sosednih	vrat”,	ki	osta-
nejo	ob	strani	ljudem	tudi	potem,	ko	so	vsi	drugi	že	
šli	proč,«	je	poudaril	generalni	tajnik	Acta	Zambijec	
John	Nduna.	Organizacije,	ki	so	združene	v	tej	Zvezi,	
so	zgodovinsko	v	prvi	vrsti	pri	pomoči,	pri	razvojnih	
programih	in	pri	njihovem	financiraju	že	leta	in	leta	
v	deželah	svetovnega	Juga.	Agencija Misna.

KITAJSKA
najhujša suša stoletja

Jugozahodno	 Kitajsko	 je	 udarila	 suša	 brez	 pri-
mere	 z	 veliko	 in	 suho	 vročino	 in	 s	 padavinami,	 ki	
so	 od	 septembra	 2009	 za	 80%	 nižje	 od	 običajnih.	
V	 prizadetih	 provincah	 pogreša	 vodo	 51	 milijo-
nov	 ljudi.	 Kritičen	 je	 pridelek	 glavnih	 poljščin	 na	
tem	 področju:	 sladkornega	 trsa,	 cvetja,	 čaja,	 sadja	
in	 kave,	 kjer	 ga	 bo	 komaj	 polovica	 od	 običajnega,	
zato	pa	cene	hitro	rastejo.	Ker	se	bojijo	vstaj,	so	tja	
poslali	10.000	policajev.	Suša	je	prizadela	okrog	51	
milijonov	ljudi,	ponekod	pa	manjka	tudi	hrana.	Suha	
vročina	je	povzročala	požare,	ki	so	ponekod	uničili	
polovico	pridelka	žita,	ki	ga	zdaj	pogreša	7	milijonov	
ljudi,	cene	pa	so	zrasle	za	30%.	Oblasti	se	boje,	da	se	
bodo	zaradi	pomanjkanje	hrane	in	vode	in	hudega	
dviga	cen	začeli	protesti,	posebno	pri	kmetih,	ki	so	
bili	oddavna	izkoriščani	v	korist	države.	Še	posebej	
nevarno	je,	da	se	cene	dvigujejo	v	razmaku	nekaj	dni,	
kar	da	sumiti,	da	so	v	ozadju	špekulacije.	Provinci-
alni	partijski	sekretar	je	obljubil	prizadevanje,	ki	bo	
jamčilo	»normalno	življenje«,	seveda	pa	po	komuni-
stični	navadi	ni	povedal,	kako	bodo	to	izvedli.	Edina	
dosedanja	“pomoč”	je	10.000	oboroženih	policajev.	
Osrednji	meteorološki	observatorij	je	marca	napo-
vedal,	da	se	bo	suša	še	poslabšala	 in	da	deževja	ni	
pričakovati.	Agencija AsiaNews.

AFRIKA
maslo karite

Karite	 je	 rastlinsko	 maslo,	 ki	 ga	 uporabljajo	 za	
prehrano,	 pa	 tudi	 v	 kozmetični	 in	 farmacevtski	
industriji.	Plodove	drevesa	karite	obirajo	izključno	
ženske,	ki	iz	olesenele	koščice	v	obliki	slive	pridobi-
vajo	maslo,	ki	je	v	Afriki	v	rabi	odkar	ljudje	pomni-
jo.	 Drevo	 raste	 v	 savanah	 podsaharske	 Afrike,	 od	
Senegala	do	Ugande	in	Etiopije.	Po	krizi	 leta	2008	
je	 povpraševanje	 po	 tem	 maslu	 spet	 zraslo	 in	 pri-
vlači	zapadne	vlagatelje,	saj	vsako	leto	prodajo	na	
svetovnem	tržišču	350.000	ton	tega	masla	za	težke	
milijone	dolarjev.	Po	njem	povpračuje	tudi	industrija	
čokolade.	Porast	povpraševanja	je	omogočil	števil-
na	nova	delovna	mesta.	V	nekaterih	državah	sta	že	
začela	 delovati	 skupno	 državni	 in	 zasebni	 sektor,	
saj	 je	 večinoma	 izkoriščenih	 le	 40%	 dreves.	 Iščejo	
možnosti,	kako	priti	do	tehnike,	ki	bi	delo	olajšala	
in	povečala	izkoristek.	Agencija Misna.

haitskimi	 brati.	 Toliko	 smo	 prejeli,	 zdaj	 moramo	
tudi	mi	dati.«	Preko	svoje	organizacije	Jinde	Chari-
ties	so	stopili	v	neposreden	stik	s	Caritas,	ki	deluje	
na	Haitiju,	tako	da	je	njihov	dar	prišel	v	prave	roke.	
Agencija Fides.
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Na kaj se nanaša pregovor pač vsi vemo. Vse pa kaže, da v prenesenem pomenu velja tudi za politiko, vsaj za trenutno slovensko. Že tako pravi 

pregovor, da je politika najbolj svinjska kuhinja na svetu, če pa človek sledi škandalom, ki se kopičijo eden na drugega pri sedanji slovenski vladi, 
potem o tem res ni nobenega dvoma. Točno tako je, kakor da bi hudič nanje pritisnil svoj rep: karkoli narede, vse se jim zveriži in usmradi. Nekdo se je 
prijateljsko ponorčeval iz mene: »Če boš hotel v svoji običajni ‘šimfariji’ vsaj približno obdelati vse škandale, ki prihajajo na dan, se boš moral odločiti 
za posebno izdajo Ave Maria.« In ker to ni izvedljivo, se bo treba pač omejiti.

Poleg škandalov in afer, ki sem ji že nakazal v preteklosti (laži ministra Golobiča, prikrivanje premoženja, odlikovanje bivšega udbovskega šefa in 
podobno) se je nekakšna nova faza začela, ko je “odletel” minister za okolje Karl Erjavec. Uradni razlog je bil prav banalen, menda zaradi nekih kant 
za smeti, v resnici pa je to bila kazen: kot obrambni minister v Janševi vladi je preprečil, da bi stari boljševiki pri nakupu oklepnikov vtaknili vmes svoje 
parklje in mastno zaslužili. Zato je moral biti kaznovan in so ga “odstopili”.

Temu je sledila afera bulmastifov. Dokaj sporni ljubljanski zdravnik dr. Baričevič, lastnik zasebne klinike, kamor je hodila večina slovenske politične 
elite, je s pomočjo zloglasnega odvetnika Mira Senice dosegel na ministrstvu za kmetijstvo, da mu je kljub nasprotni odločitvi sodišča vrnilo tri pse 
pasme bulmastifi, ki so pred nekaj leti napadli in hudo oklali mimoidočega. Ti psi so zdaj oklali do smrti lastnika samega, na njih so pa našli sledove 
spolnega izživljanja. V zadevo je spet vmešana slovenska politična elita: tja sta menda hkrati s policijo pridrvela tudi imenovani odvetnik Senica in 
državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu. Seveda je prišel na dan kup skritih povezav: Senica je “življenjski sopotnik” (včasih smo temu rekli dru-
gače) notranje ministrice Katarine Kresal, ki ji je podrejena tudi policija. Ta pa je spet nečakinja človeka, ki je pred leti kot izvedenec za pse dal mnenje, 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

BOLJ KO MEŠAŠ, BOLJ SMRDI

MISIJONSKI POMENKI
Misjionar	 Daniel Ohmann,	 redovnik	 družbe	

Maryknoll,	ki	deluje	v	Tanzaniji,	se	je	oglasil	in	piše,	
da	je	prejel	naš	dar,	ki	ga	bo	porabil	za	šolanje	otrok	
plemena	Watabulen,	med	katerimi	deluje	že	deset	let.	
Piše,	da	misli,	da	je	najbolj	važno,	da	mladina	dobi	
pravo	vzgojo	za	življenje.	V	šoli	je	enajst	otrok,	ki	so	
vsi	zelo	nadarjeni.	Seveda	niso	vsi	starši	navdušeni	
za	ta	način,	ker	se	boje,	da	bodo	zgubili	svoj	način	
življenja.	Misijonarjeva	misel	je,	da	se	morajo	počasi	
vključiti	v	ta	moderni	svet	in	ne	računati	na	življenje	
v	rezervacijah.

O	svojem	misijonskem	življenju	je	napisal	knjigo,	
saj	je	45	let	delal	na	misijonskem	polju	v	Tanzaniji.	
Gotovo	je	knjiga	zelo	zanimiva,	saj	opisuje	delo	med	
različnimi	plemeni	v	tem	prostoru.

Misijonar	Ohmann	je	pranečak	duhovnika	msgr.	
Johna	 Omana,	 ki	 je	 bil	 župnik	 pri	 sv.	 Lovrencu	 v	
New	burghu	na	jugu	Clevelanda.	Pri	tem	duhovniku	
je	naš	pokojni	škof	Gregorij	Rožman	dobil	zatočišče,	
ko	je	prišel	v	Združene	države	in	je	tu	ostal	do	smrti.	
V	cerkvi	sv.	Lovrenca	smo	se	od	pokojnega	škofa	po-
slavljali.	Tudi	župnik	msgr.	Oman	je	že	odšel	po	svoje	
plačilo,	tako	se	skupno	veselita	v	nebeških	bivališčih.

Knjiga	misijonarja	Ohmanna	ima	naslov:	A Glimp-
se into the Soul of Africa.	Stane	$20.00	+	$3.00	poštni-
ne.	Ček	je	nasloviti	na	Maryknoll/Fr.	Dan	Ohmann	
Book	in	poslati	na	naslov:	Jackie	Ohmann,	P.	O.	Box	
21,	Greenwald,	MN	56335.	Lahko	se	naroči	tudi	po	
elektronski	pošti	pri	Ruth	Meyer.	Elektronski	naslov	
je:	rmeyer@stcloudstate.edu.

Želim	vam	prav	lepo	praznovanje	Jezusovega	vsta-
jenja	in	lepo	pozdravljeni	od	vseh	nas	v	našem	mestu!

Marica Lavriša

INDIJA
zastonj šola za revne otroke

Nova	 zakonodaja	 uzakonja	 zastonjsko	 šolo	 za	
otroke	od	6.	do	14.	leta	starosti,	ki	so	zdaj	na	robu	
izobraževalnega	sistema.	Trenutno	je	v	Indiji,	ki	ima	
1,2	milijarde	prebivalcev	v	redni	šoli	oktog	200	mi-
lijonov	otrok	med	6.	in	14.	letom	starosti,	medtem	
ko	po	podatkih	Unicefa	8	milijonov	otrok	ni	nikoli	
videlo	šolske	klopi	ali	table.	Nova	zakonodaja	nalaga	
krajevnim	 oblastem	 poiskati	 otroke,	 ki	 ne	 hodijo	
v	šolo	in	jih	vključiti	v	redno	šolanje.	Med	drugimi	
določili	 je	 tudi	 obveznost	 vseh	 zasebnih	 vzgojnih	
ustanov,	da	prihranijo	četrtino	prostorov	v	razredih	
za	revne	otroke.	L’Osservatore Romano.

UGANDA
več kot milijon lačnih

Lakota	 pesti	 več	 kot	 1.150.000	 ljudi	 v	 Ugandi,	
predvsem	pa	je	težak	položaj	v	severovzhodni	Kara-
moji,	kjer	kratkim,	toda	uničujočim	nalivom	slede	
razdobja	suše,	ki	uničuje	pridelke.	To	pa	ne	povzroča	
samo	pomanjkanja	hrane	kmečkemu	prebivalstvu,	
ampak	tudi	napade	četnikov	Karimojong	na	civilno	
prebivalstvo	zaradi	ropanja	živine.	V	prizadevanju	
proti	 lakoti	 je	 bil	 podpisan	 sporazum	 me	 Čadom	
in	 Vietnamom,	 ki	 pomeni	 poskus	 pod	 vodstvom	
organizacije	 Združenih	 narodov	 FAO	 za	 uvajanje	
ribištva,	 gradnjo	 namakalnih	 sistemov	 za	 gojitev	
riža	in	vrtnarsto	ter	čebelarstvo.	Po	sporazumu	naj	
bi	petnajst	vietnamskih	tehnikov	pomagalo	doma-
činom	pri	 teh	načrtih,	 finančno	plat	pa	 je	prevzel	
FAO.	Upati	je,	da	bo	ta	poskus	prinesel	sadovi	tudi	
Ugandi.	L’Osservatore Romano.
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Kmetijskemu ministru Milanu Pogačniku je šlo za nohte že pri aferi z bulmastifi, saj je njegovo ministrstvo mimo odloka sodišča in na podlagi 
osebnih zvez odvetnika Senice pse vrnilo prejšnjemu lastniku. Kakor da to ni dovolj, se je zapletel še v mešetarjenje s poslancem Jelinčičiem z zemljišči 

Pahor je obljubljal in se zaklinjal, da afere bulmastifi ne bodo 
pometli pod prag. Ko pa je “ugotovil” dejansko stanje, je Pogačniku 
predlagal, da naj odstopi. Tako je Kresalova mreža afero z bulmastifi 
zatuškala 4 x, sedaj pa jo je zaključil še Pogačnik.

In ta skorumpirani Ziherl podpredsednik LDS, ki je zaščitil Rotarjevo 
(lastnico bulmastifov) kot opravilno nesposobno, si potem celo upa 
moralizirati in drugače misleče v drugih strankah označiti za psihično 
motene, medtem ko je Senica partner sponzoruše Katarine, vložil v 
zaščito prijatelja Baričeviča, celo krivo kazensko ovadbo proti Urošu 
Andrenšku, za katero bi vsak drug odvetnik lahko celo dobil zaporno 
kazen 2 leti. Me zanima koliko bo za krivo ovadbo dobil Senica kot 
partner sponzoruše Katarine?

Na žalost ima prav Jelinčič, če njegovo modrovanje povežemo z izre-
dno novico, da so policaji ugotovili, kljub vsem intelektualnim naporom 
ki so ga vložili v pasji primer, da ni šlo umor, ampak da so lastnika fidoti 
pokončali, potem je vse jasno, da je slovenska policija orodje politične 
stranke LDS! Kaj je tukaj za raziskovat, psi so bili zlorabljeni, pokončali 
so svojega posiljevalca plačali so z življenjem. Preveč elite je bilo vple-
tene v to dejanje in bi radi čimbolj zavlačevali,da bi se stvar pozabila...
Ko ponavadi...Saj danes v elitnih vrstah lahko delajo kar hočejo: sex z 
živalmi, podkupovanje, izsiljevanje, korupcija na celi črti. Pravna država 
je že zdavnaj umrla ali se pa še rodila ni...

Mi imamo res hude probleme s komunisti, v bistvu z izrodki komu-
nizma, pravi komunisti (zadnji primer Kavčič), saj za silo znajo držati 
stvari pokonci, zdajšnji pa samo kradejo na vseh koncih in krajih. Tudi 
desničarji niso ravno “angelčki” ampak pri sedajšnji vladi pa so šle stvari 
tako daleč, da so ljudje dobili toleranco do kriminalnih dejanj, ki pri nas 
postanejo afere... A res ni druge poti do vsaj delnega približka pravne 
države, kot z orožjem?

Glede na vpletene je bilo za pričakovati, da bo razplet takšen. Ne bi 
me čudilo, če bi ugotovili, da so se psi SAMI zlorabljali s pripomočkom, ki 
je bil najden ob (ali NA?) truplu pokojnega Baričeviča. In najdene sledi 

na tem pripomočku so zgolj slučajnost. Kot pravi Prle: »Pravna država 
je že zdavnaj umrla ali se pa še rodila ni...«! Še kako res!

Žalostno, vendar resnično, da so v Sloveniji bolj važni trije “psički” 
in zdravnik, ki se je nad njimi izživljal. Nikoli ne bomo izvedeli iz ust 
slovenske policije kaj se je res dogajalo, zato ker je interes neobjavljanja 
sega očitno preveč visoko. Kako pa so lahko tuji medijo poročali malo 
drugače in bolj realistično, vendar manj senzacionalistično. O drugih 
grehih te famozne zdravstvene ambulante za “visoke” pa so zatajile vsi 
tisti, ki bi morali to razkriti (DURS, Zdravstvo in vse inšpekcije).

Tako bedasto poročilo smo lahko pričakovali. Nimamo strokovnjaka 
ali pa so ga utišali, ki bi lahko prikazal kaj se je v resnici dogajalo. Tudi 
druga poročila bodo enaka – »ne znamo, ne vemo, mogoče...«. To je 
Kresalkina policija!!!!!!!! Skratka eno samo sprenevedanje!!!!

Ni bil umorjen ne? hahahahaha...... Ubogi revček, je pač imel de-
menco in je pozabil, da mora dihati!! Pa saj je bilo kristalno jasno, kako 
bo izgledalo to poročilo. Policija potvarja, laže in zavaja, to nas velika 
večina Slovencev ve!! Sedaj nam še samo manjka Zalarčkova generalna 
državna tožilka in švups, smo že v totalitarizmu! Baje, da kopljejo nove 
rove za drugače misleče.

!!!Je morda kdo pričakoval kaj drugega, kot to kar lahko preberemo. 
Upam, da ne, kajti vpletene osebe, so mnogo preveč pomembne, da bi 
lahko bile izpostavljene, kaj še le kaznovane za nečednosti. Takšna je 
naša pravna država, privilegiranci in posvečene osebe so že od negdaj 
nedotakljivi, le da jih nikoli ni bilo toliko kot jih je sedaj. Še v komuniz-
mu se je vedelo kdo je lahko privilegiranec, danes tega nihče ne ve, le 
privilegiji se delijo med politična omrežja!!!!!!!Bojte se te države!!!!!!!!!

Iz zanesljivih virov lahko povem, da je na tole odločitev vplivala 
Katarina Kresal. Lahko tudi povem, da je bil pri tem dogodku, ki se je 
zgodil tam prisoten partner Katarine Kresal Miro Senica. In še marsikaj 
se bo izvedelo, saj posnetki obstajajo. Tisti policaji in ostali, ki so bili 
tam ne bodo tiho!!!

Uradno naj bi bila torej zadeva zaključena. Sum, da bi bila navzoča še kakšna druga oseba, se nanaša na nekatere znake, ki to potrjujejo. Vsekakor 
pa s to uradno izjavo tisti, ki so jo “diktirali”, niso dosegli drugega, kot posmeh in ugibanje, kaj je v resnici v ozadju. In to je slabše kot resnica. Sicer pa 
o tem pričajo komentarji na spletni strani. Nekaj sem jih posnel. Imen komentatorjev ne navajam, saj so samo psevdonimi, ki nič ne povedo o piscu.

Na podlagi izsledkov preiskave dogajanja na Oražnovi ulici in mnenj 
strokovnih inštitucij utemeljenega suma, da so bili psi Saše Baričeviča 
spolno zlorabljeni, ni mogoče ne potrditi ne zavreči.

To je na novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminali-
stične policije pri Policijski upravi Ljubljana Branko Japelj.  Na podlagi 
zbranih obvestil tudi ni podan sum o morebitnem umoru ali uboju Saše 

Baričeviča, prav tako pa tudi ne sum, da bi bila na kraju navzoča še 
kakšna oseba. Iz poročila Inštituta za sodno medicino v Ljubljani je tudi 
razvidno, da psi pred smrtjo niso bili omamljeni, je na skupni novinarski 
konferenci Generalne policije uprave (GPU) in Policijske uprave (PU) 
Ljubljana povedal Japelj.

da inkriminirani bulmastifi niso nevarni in da jih lahko vrnejo Baričeviču.
Ker začetne preiskave niso dovoljevale nobenega dvoma, da so bili psi spolno zlorabljeni, se je v javnosti nemudoma pojavilo vprašanje, kdo vse 

izmed slovenske politične elite je pri teh zlorabah sodeloval in se izživljal. Vsekakor je moralo vprašanje zadeti “žebljico na glavico”, zakaj vse kaže, da 
je bilo z vrha prepovedano odkriti, kaj se je v resnici dogajalo. Tako je “neodvisna” policija dala 11. marca naslednjo izjavo.
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Barbara Brezigar je v Odmevih v pogovoru z Rosvito Pesek o 
možnosti, da jo razrešijo s položaja generalne državne tožilke, dejala: 
»Minister ima moč, jaz imam argumente, in če bom razrešena, ker 
skrbim za to, da tožilstvo opravlja svojo funkcijo, nimam nič proti.«

O Zalarjevih očitkih, da se je mimo tožilke pogovarjala s policistom 
o določenem primeru in mu dajala navodila, Brezigarjeva pravi: »Veste, 
jaz se s svojim sodelavci pogovarjam. Ne mimo njih, ampak z njimi. In 
tudi v tej situaciji je bilo tako.« Bezigarjeva je še pojasnila, da ni šlo 

Zgodba zase je “žaganje” vrhovne državne tožilke Barbare Brezigar. Očitno se LDS in Zares, ki forsirata njeno odstavitev, bojita, da bi njeno delovanje 
spravilo na dan marsikatero stvar, ki bi jim vzela še tisto malo ugleda, ki ga imata, saj sta zadnje čase zgubili toliko, da bi komaj prišli v parlament, če 
bi danes bile volitve. Pokorno jim pri tem služi pravosodni minister Zalar, ki pa je začel pri vsej stvari čudno cincati – kot da bi se bal posledic. Teh se pa 
lahko boji samo tisti, ki ima kaj masla na glavi in se boji, da bi to prišlo na dan. Kakšno je stanje, je razvidno iz poročila, ki je bilo objavljeno na internetu.

Isajlovič in Križanič sta res super par. No tisti, ki ste imeli toliko za 
povedati čez Bajuka. Evropska komisija ga je razglasila za finančnega 
ministra leta v EU.

Če rabi Križanič tako gnido za drago plačano svetovanje, potem 
sam ni sposoben. Ubogi delavci, koliko dobro plačanih (preplačanih) 
svetovalcev preživljajo v Sloveniji .......

Od prvega dne vodenja te države se sami seboj ukvarjate, a ste res 
slepi , gledamo že v brezno.

Naj že odstopi celotna vlada! S prevaro so prišli na oblast in državo 
pripeljali v globoke rdeče številke! Če bo šlo tako naprej, potem se 
Sloveniji obeta veliko hujši finančno gospodarski zlom, kot pa se je 
zgodil v Grčiji. Bili smo med najhitreje razvijajočimi se državami EU, 
sedaj smo pa med tistimi, ki najbolj hitro nazadujejo (7% gospodarski 
upad)!!! Kučanove lutke oz. Jankovićevi hlapci - SESTOPITE PROSIM in 
omogočite Slovencem kolikor toliko normalno prihodnost!!!

Kako je možno da imajo udbaši sploh državljanske pravice, v 
Turkovi demokraciji je možno da postaneš celo svetovalec vladnemu 
klovnu??????????

Pahor je bil nekaj let v evropskem parlamentu in je le imel nekaj 
lekcij v civiliziranem okolju in je prišel v Slovenijo in vodi to udbo-mafij-
sko vlado ki jo sestavljajo interesne skupine kriminalnih udbo-mafijskih 
združb Forum 21 in YES ki ju iz ozadja vodita Kučan in Zemljarič ... 
Odstavljanje Isakoviča in Križaniča so samo igrice za rajo in odvračanje 
pozornosti od problemov in afer!!! Slovenci smo si sami krivi ker smo 
volili to kriminalno udbo-mafijsko združbo imenovano Pahorjeva vlada.

V 9. korpusu, ki je osvobodil Trst, so Titovi partijci samo od aprila 
1944 do konca vojske likvidirali 470 tigrovcev, ker so se zavzemali za 
samostojno Slovenijo. Spomenik tem domoljubom smo lahko postavili 
šele pred 4 leti. Vladajoča partijsko tajkunska kriminalna hunta pa je 
po tem zločincu imenovala še neobstoječo ulico v Ljubljani, vodji 
teroristično kriminalne združbe pa celo podelila državno odlikovanje.

Vsaj delen vpogled, kako gleda na to slovenska javnost, dajejo naslednji komentarji:

Minister za finance Franc Križanič kljub zahtevi premiera Boruta 
Pahorja ne bo prekinil sodelovanja z Dragom Isajlovićem.

»Pri izbiri svetovalcev gre za ministrovo osebno izbiro oziroma da si 
sam izbere osebo, ki ji zaupa,« je sporočil minister Križanič. Isajlović se 
na ministrstvu ukvarja z odpravljanjem posledic krize v gospodarstvu in 
sanacijo podjetji, je že pred tem pojasnil minister. Danes pa je sporočil 
še, da Isajlović naloge dobiva neposredno od njega in da imata oseben 
in zaupen odnos.  

Pahorjev ultimat: »Pred kratkim sem govoril z ministrom Križaničem 
in mu povedal, da pričakujem, da se v najkrajšem času gospod Isajlović 

poslovi od tega položaja. To ni več predmet diskusije,« je Pahor dejal 
v intervjuju za Reporter. Včeraj pa je Križaniču postavil ultimat, naj 
odpusti Isajlovića ali pa bo Pahor njega. »Rekel sem mu, da mu to ne 
samo več predlagam, ampak da sedaj to tudi pričakujem,« je dejal 
premier. V to naj bi Pahorja prepričale pritožbe slovenskih direktorjev, 
poročajo Finance. Že lani je Pahor nasprotoval Isajlovićevi zaposlitvi 
na ministrstvu, a je minister nato z njim sklenil pogodbo o svetovanju.

Dragan Isajlović je podjetnik in nekdanji član skupine nekdanje 
Službe državne varnosti, ki je leta 1988 aretirala Janeza Janšo in Davida 
Tasiča. Prav to je razlog, da je Pahor sodelovanju z njim nasprotoval, 
čeprav je Isajlović član stranke SD.

nekje v Prekmurju. Kakšno je ozadje pravzaprav ni nikomur jasno, vendar je minister odstopil. To je torej v kratkem času že drugi minister, ki je zapustil 
Pahorjevo vlado.

Skoraj istočasno je skupina poslancev SDS (Janševa stranka) vložila zakonski predlog, da bi moralo biti premoženje javnih funkcionarjev javno 
znano. Jasno, da je vladajoča koalicija predlog zavrgla. Razlog je dokaj jasno naveden v dveh komentarjih. Prvi pravi: Vlada je proti, ker bi morali 
vsi pokazati koliko so v svojem mandatu nagrabili za svoje žepe. V povprečju po 1 m(ilijon). EUR. Tak je komentar nemške revije Der 
Spiegel... Drugi pa pravi: Ko bi to že prej veljalo ti čisto sigurno ne bi imel jahte, pa tudi še kaj drugega ne! In ne pozabi, da je tat prepričan, 
da krade ves svet! Upravičeno! V principu pa se strinjam z trditvijo, da slovenski politiki in oblastniki kradejo s sto na uro in da ne bo 
škode če jih začnemo pobijati tako kot podgane, ali podobne škodljivce! Mislim,da bi tukaj KNAP lahko ponudil kakšno konstruktivno 
rešitev! Saj ni važno kje začnemo! Glavno da gremo do konca! LAHKO NOČ SLOVENIJA – kjerkoli že SI. Mislite si, kar hočete – mene to prepriča.

Naslednja afera je bivši udbaš Dragan Isajlović, ki si ga je finančni minister Franc Križanič izbral za osebnega svetovalca in ga seveda iz državnega 
proračuna mastno plačuje. O tem pravi poročilo takole:
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Seveda to še daleč ni vse. Treba bi bilo posebej obravnavati dejanje in nehanje Kučanovega ljubljenčka in ljubljanskega župana Zorana Jankovića, 
ki je mesto že neusmiljeno zadolžil, zraven pa krepko služi pri gradnji stadiona in ostalih pritiklin v Stožicah, s katerim si postavlja spomenik na mestne 
stroške z delavci, ki morajo delati pod nemogočimi pogoji in z družbami, ki svojih obveznosti do delavcev in drugi pogodbenikov sploh ne plačujejo, 
skratka na delovnem območju, kjer vladajo prave suženjske razmere. Poglavje zase je tudi tako imenovani družinski zakonik, s katerim hoče vladajoča 
koalicija kljub večinski volji ljudi homoseksualne zveze popolnoma izenačiti z normalnimi zakonskimi zvezami in jim celo dovoliti posvajanje otrok.

Za sklep bi rekel tole: upam in sem prepričan, da bo vladajoča koalicija po stari boljševiški navadi vztrajala do konca mandata. Glede na to, da je 
popolnoma nesposobna, bo v tem času gospodarstvo tako globoko “zafurala”, da se bodo – vsaj upam – do naslednjih volitve odprle oči tudi najbolj 
zarukanim Slovencem in da jim bodo pokazali pot tja, kamor spadajo: vsaj na smetišče, če že ne za rešetke.

Aha, je stisnil rep med noge, ko je uvidel, da nima pravne podlage, 
pa da večina pravnih strokovnjakov ne vidi protiustavnega ali protiza-
konitega delovanja BB..... Ja, ja LDS mafija, tak enostavno pa tudi ne 
bo šlo....

Zalar, kaj če bi se ti raje ukvarjal s sodnimi zaostanki!

Mu že prpa dela.... Še včeraj je govoril drugače in bil prepričan da 
tako ne more iti več naprej, ha, ha..... Katahinca je spremenila navodila.

Se je pri tebi in Slovenki leta nabralo preveč obremenilnih dokazov, 
da bi odletela še z Golobičem vred, na smetišče komunističnih odpadkov.

Grenko spoznanje se obeta društvu Zares + LDS, ko bodo prišli do 
spoznanja, da so v primeru generalne državne tožilke nemočni in da 
je Brezigarjeva v vseh pogledih svetlobna leta pred Zalarjem, kateri ji 
do kolen ne seže. Tudi Pahorju je že nekaj časa jasno, da tako kot si to 
predstavljajo cowboyi iz teh strank, žal ne pelje daleč.

Če Zalar predstavlja pravno državo, me zanima, kako bi izgledala 
država, če bi bila nepravna?

Tile se pa res obračajo po vetrčku in nas imajo res za norca, in mogoče 
smo res bebci, ker spremenilo se ne bo nič! So ugotovili, da tako ne bo 
šlo in bi imelo negativne volilne posledice, bodo poskušali po drugi poti.

Seveda tudi tu ne manjka komentarjev, ki postavljajo Zalarja, LDS in Zares v dokaj čudno luč.

za navodila, ampak je s svojimi nasveti “pomagala pri preiskovanju 
zadeve”. »To ni bila nobena skrivnost,« še pravi vrhovna državna tožilka 
in dodaja: »Tukaj ni šlo za nobeno poseganje, nobeno nezakonitost, 
ampak za omogočanje dela in za skrb za pravočasno ter zakonito delo 
državnega tožilstva.«

Na vprašanje, o čem sta se s policistom pogovarjala, Brezigarjeva 
odgovarja s primeroma: »Ko smo iz medijev izvedeli, da se v bližini 
tega kraja (na Oražnovi ulici v Ljubljani, op. a.) nahajajo neke nadzorne 
kamere, sem ga opozorila: ‘Ste to vedeli? To bi bilo dobro preveriti in 
posnetke pogledati.’ Ko sem, ravno na vaši televiziji, videla prispevek 
o delavcih iz Kočevja, sem poklicala in vprašala, ali kaj vedo, in jih 
opozorila, da bi bila zadeva lahko resna.«

Brezigarjeva od petkovega sestanka z ministrom Zalarjem in 
premier jem Pahorjem, ki se ga bo udeležila tudi višja tožilka Branka 
Zobec Hrastar, ne pričakuje nič posebnega: »Rezultati niso v moji 
moči, v moji moči so le argumenti. Vedno pa sem pripravljena razložiti 
tako svojo vlogo kot tudi zakonodajo,« še pravi.

O tem, da bo na sestanku tudi tožilka Zobec Hrastarjeva, Brezigarjeva 
pravi: »Sama nimam nič proti. Malce nenavadno se mi je sicer zdelo, ko 
sem iz medijev izvedela, da pride tudi ona. Ampak, midve se vsak dan 
srečujeva, se bova pač srečali še pri predsedniku vlade.«

Zalar bo s predlogom razrešitve še počakal. Pravosodni mi-
nister je ob robu srečanja z avstrijsko pravosodno ministrico Claudio 
Bandion Ortner dejal, da na četrtkovi seji vlade ne bo predlagal 
razrešitve generalne državne tožilke. Glede predloga za razrešitev je 
namreč odločen počakati do petkovega skupnega sestanka. Vprašanje, 
ali bo Brezigarjeva, če bo sledila razrešitev, razrešena v državnem zboru, 
pa minister pušča še odprto. Ta trenutek glede tega pač velja aktualni 

zakon.
Zalar: Kako ukiniti politični vpliv na postavljanje funkcio-

narjev? Zalar  se  je vnovič zavzel  tudi za krepitev pristojnosti držav-
notožilskega  sveta  pri  imenovanju  generalne  državne  tožilke.  Zato 
na ministrstvu tudi že nekaj časa pripravljajo nov zakon o državnem 
tožilstvu.

Svet bi  imel  tako po novem pristojnost merjenja  in ugotavljanja 
učinkovitosti in uspešnosti tožilcev, pristojen pa bi bil tudi za kadrovske 
zadeve. To obenem pomeni, da se bo spremenila tudi sestava organa. 
Po novem naj bi del članov izmed sebe izvolili državni tožilci, del pa 
bi predstavljali zunanji pravni strokovnjaki. Minister meni, da bi tako 
dosegli najboljši način ukinitve vpliva politike na postavljanje ali odsta-
vljanje pravosodnih funkcionarjev. Pričakuje tudi podporo vseh strank.

Na vprašanje, ali novi predlog pomeni, da je “zmagala” Brezigarjeva, 
pa je odgovoril, da ne gre za to, da bi kdo zmagal ali izgubil. »Če kdo tu 
zmaga, zmaga pravna država,« je dejal.

Janša: Če razrešijo Brezigarjevo, bo Slovenija postala 
policijska država. Spora med Barbaro Brezigar  in Alešem Zalarjem 
se je v pogovoru za Radio Ognjišče dotaknil tudi predsednik največje 
opozicijske stranke Janez Janša, ki meni, da bodo, »če bodo zamenjali 
še generalno državno tožilko Barbaro Brezigar, vse ključne institucije 
represije, odkrivanja in pregona do konca spolitizirane in Slovenija se bo 
spremenila v policijsko državo«.

Glede generalne državne tožilke in petkovega sestanka pri premierju 
je prvak SDS-a še dejal, da je Brezigarjeva trn v peti tranzicijske levice 
vse od začetka samostojnosti, pred 20 leti. Odstavljanje brez resnega 
povoda  je po njegovem mnenju  logično nadaljevanje tistega, kar se 
danes dogaja.
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Zadnji	 dan	 šole	 na	 Grabnu!	 Učitelj	 se	 je	 od	 nas	
poslavljal.	Znal	je	zelo	lepo	govoriti.	Te-le	besede	so	
mi	še	danes	v	spominu:	»V	gimnaziji	boste	prostejši.	
Vikali	vas	bodo	in	ne	boste	hodili	dva	in	dva	iz	razre-
dov	do	šolskih	vrat.	Pomnite	pa,	da	ste	podlago	za	
vso	svojo	izobrazbo,	ki	jo	boste	dobili	na	gimnaziji,	
prejeli	 tu	 na	 ljudski	 šoli.	 Zato	 jo	 ohranite	 v	 hvale-
žnem	spominu!«

Jaz	je	nisem.
Še	v	poznejših	letih	se	mi	je	včasih	sanjalo,	da	ho-

dim	na	Graben	v	šolo.	Ko	sem	se	zbudil	in	zdramil,	
sem	se	vselej	oddahnil:	»Hvala	Bogu,	da	so	bile	to	le	
sanje. . .«

“Frlan” in drugi

Izmed	 vseh	 učiteljev,	 s	 katerimi	 sem	 prišel	 na	
Grabnu	v	dotiko,	mi	je	najbolj	ostal	v	spominu	Fur-
lan,	ki	so	ga	otroci	prekrstili	v	Frlana.	Bil	 je	takrat	
prav	gotovo	najbolj	znan	učitelj	v	Ljubljani.	Učil	je	
pravzaprav	na	I.	mestni	šoli	in	nas	je	imel	samo	dva	
dni,	a	že	ta	dva	dneva	sta	mi	ostala	v	živem	spominu.

Pavlin	je	menda	zbolel	in	prišel	ga	je	nadomesto-
vat	mlad	pripravnik.	Poslali	so	jagnje	med	volkove.	
Ropotali	smo	tako,	da	nas	je	prišel	sam	Belar	mirit.	
Komaj	so	se	pa	vrata	za	njim	zaprla,	se	je	začelo	iz-
nova.	Drugo	jutro	so	poslali	Furlana	nad	nas.	V	sobo	
je	priletel	ves	zasopljen	neki	fant	in	zakričal:

Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
Zadnje	šolsko	leto	na	Grabnu	mi	je	teklo	potem	

mirno	in	brez	važnejših	dogodkov.	Šele	koncem	leta	
so	napočili	zame	spet	hudi	časi,	časi	zaničevanja	in	
poniževanja.	In	ti	težki	tedni	so	bili	odločilni	za	vse	
moje	življenje.

Prišel	 je	 čas	 pripravljanja	 za	 sprejemni	 izpit	 za	
gim	nazijo.	 Učitelj	 je	 naročil	 mojim	 součencem	 –	
mene	se	ta	stvar	po	njegovem	mnenju	sploh	ni	tikala	
–	naj	vprašajo	doma,	kateri	pojdejo	na	srednje	šole.	
Jaz	nisem	vprašal,	ker	je	bilo	doma	že	tako	sklenje-
no,	da	ne	grem	v	peti	razred.	Šepcu	pa	se	tega	nisem	
upal	povedati,	ker	sem	slutil,	kaj	bo.	Pripravljali	so	
se	že	ves	teden,	ko	sem	se	slednjič	toliko	opogumil,	
da	sem	mu	povedal,	da	pojdem	tudi	jaz	v	gimnazijo.

»Kaj?	Ti	v	gimnazijo?	Ali	se	ti	meša?«
»Doma	so	tako	rekli,«	se	jamem	opravičevati.
»Seveda!	Kdo	ve,	kaj	si	jim	natvezil!	Ti	si	toliko	za	

gimnazijo	kakor	krava	za	sedlo.	Boga	zahvali,	da	boš	
smel	v	peti	razred!«

»Pa	 je	 oče	 rekel,	 da	 moram	 v	 gimnazijo,«	 sem	
trdil	ves	v	strahu,	da	bom	moral	še	eno	leto	hoditi	
na	Graben.

»Dobro,	naj	pride	oče	k	meni!«
Šele	nekaj	let	pozneje	sem	zvedel,	kako	je	učitelj	

očeta	 pregovarjal,	 naj	 me	 pusti	 v	 petem	 razredu	
po	čakati	 odpustnico	 in	 me	 da	 potem	 učit	 kakega	
rokodelstva,	češ	da	ne	bom	v	gimnaziji	nikdar	nič	
dosegel.	Toda	oče	je	na	srečo	ostal	stanoviten	in	se	
ni	dal	pregovoriti.

Tiste	dni	potem	sem	moral	veliko	prestati.	Šepec	
me	je	lovil	na	vse	načine,	da	bi	mu	ne	odgovoril	in	da	
bi	mi	vzel	veselje	in	pogum	do	gimnazije.	Najhujše	
je	bilo,	kadar	sem	pisal	na	tablo.

»Ali	je	to	kaka	pisava?	Vse	črke	so	pijane	in	krulja-
ve;	kaj	misliš,	da	bo	kdo	na	gimnaziji	te	tvoje	kavke	
bral?	Jaz	le	ne	vem,	kako	se	ti	sploh	predrzneš	misliti,	
da	boš	naredil	sprejemni	izpit!»

Taka	 in	 podobna	 bodrila	 me	 pa	 nikakor	 niso	
ostrašila	 pred	 gimnazijo,	 marveč	 sem	 vedno	 bolj	
željno	čakal,	da	se	za	vedno	poslovim	od	Grabna.

Ko	sem	pa	nekega	dne	pri	analizi	zapisal	na	tablo	
dolg	nemški	stavek	tako,	da	so	ležale	črke,	kakor	da	
jih	je	vihar	razmetal,	me	je	Šepec	zadel	v	živo.

»Ali	ni	škoda	denarja	za	šolnino,	ki	jo	bodo	mo-
rali	starši	plačevati	za	prazen	nič?	Ako	tudi	narediš	
sprejemni	izpit,	ti	nič	ne	koristi,	ker	še	misliti	ni,	da	
bi	 kdaj	 prvo	 gimnazijo	 zdelal.	 Profesorji	 ne	 bodo	
tako	potrpežljivo	brali	tvojih	čačk,	kakor	jaz.	Prav	
nič	nimaš	srca,	ker	se	ti	ne	smili	oče,	ki	mora	vsak	
krajcar	težko	zaslužiti.«

Naslonil	sem	se	z	obrazom	na	tablo	in	solze	so	se	
mi	začele	udirati	iz	oči	in	kapljati	na	uporne	črke,	
kakor	bi	jih	hotele	izbrisati.

»Geh	hinein!	–	Pojdi	noter!«	(v	klop).
Od	tistega	dne	dalje	sem	imel	mir.

—					—					—

Furlan
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»Tiho,	Frlan	gre!«
Bilo	je	kot	nekdaj	v	Rimu,	ko	so	klicali:	»Hannibal	

ante	portas!	–	Hanibal	pred	(mestnimi)	vrati!«
Kar	na	mah	je	vse	utihnilo.	Pa	se	je	pojavil	na	pragu	

strah	ljubljanskih	šolarjev.	Samo	en	pogled,	in	stali	
smo	strumno	ko	vojaki.	S	trdimi,	vojaškimi	koraki	
je	stopal	na	kateder.

»Molimo!	Oče	naš. . .«
Niti	pri	katehetu	nismo	tako	molili.
»Sedite!«
In	kako	smo	sedeli!	Ko	bi	nas	bil	Pavlin	videl,	bi	

bil	gotovo	rekel:	»Ihr	Heuchler,	die	ihr	seid!	–	Kakšni	
hinavci!«

Nihče	si	ni	upal	ganiti	se.	Drugi	dan	se	 je	Šlapa	
hotel	 postaviti	 in	 je	 začel	 med	 uro	 žvečiti	 sladke	
koreninice.	 Furlana	 je	 kar	 vrglo	 s	 katedra;	 toda	 ni	
še	prišel	do	predrzneža,	je	ta	že	začel	prositi:	»Slišja,	
prosim,	saj	ne	bom	več,	saj	ne	bom	več.«

Tedaj	pa	nisem	mislil,	da	bo	ta	mož,	ki	je	s	samim	
pogledom	 strahoval	 ves	 razred,	 še	 moj	 tovariš.	 Na	
Ledini	sva	skupaj	poučevala	in	reči	moram,	da	sem	
našel	v	njem	ljubega	tovariša,	ki	je	bil	svojim	učen-
cem	vzoren	učitelj	 in	skrben	odgojitelj.	Zdaj	uživa	
pokojnino	kakor	jaz,	samo	nekoliko	trše	zasluženo.	

Barabice	–	tudi	on	jih	je	imel	nekaj	–	so	mu	pa	
njegovo	skrb	včasih	slabo	vračale.

V	 predvojnih	 časih	 (mišljena	 je	 prva	 svetovna	
vojska,	 op.	 ur.)	 so	 učitelji	 služili	 pri	 vojakih	 samo	
nekaj	 tednov	med	počitnicami.	Vežbali	 so	se	pred	
nekdanjo	 cukrarno.	 Tako	 je	 kot	 navaden	 prostak	
“selciral”	tu	tudi	Furlan,	njegovi	učenci	so	ga	pa	ho-
dili	gledat.	Veselili	so	se	na	to	že	celo	leto.	Med	njimi	
je	bilo	redno	nekaj	takih,	ki	so	se	že	odtegnili	njegovi	
moči	in	oblasti.	Ti	so	si	seveda	upali	več	kot	drugi.

»Glej	ga,	Frlana,	kako	mora	stati	pri	miru,	pa	nava-
den	gmajnar	je.	Zdaj	nas	pa	ne	more	lajbati.	Pa	kako	
je	neroden!	Kaprol,	daj	mu	no	ena	s	kolba	perpelat!«	
(“kolba” je iz nemškega Kolben, puškino kopito).

In	dražili	so	ga	tako	dolgo,	dokler	jih	ni	korporal	
nagnal	s	“kolba”.

Takrat	smo	bili	za	vojaštvo	zelo	navdušeni.	Za	ro-
parji	in	žandarji	smo	se	šli	najraje	vojake.	In	kadar	je	
vojaštvo	korakalo	po	mestu,	smo	hodili	vedno	pred	
godbo,	seveda	bolj	spredaj;	kajti	tik	pred	bobnarji	so	
bili	samo	večji	študenti.	Korakali	smo	v	širokih	str-
njenih	vrstah,	držeč	se	pod	pazduho.	To	je	bilo	zlasti	
pri	mirozovu,	ki	smo	ga	imeli	vsako	soboto	zvečer.

Tudi	 od	 vojaške	 parade	 na	 cesarjev	 rojstni	 dan	
nismo	nikdar	izostali.	Tiste	počitnice,	ko	je	bil	Furlan	
pri	vojakih,	smo	imeli	parado	na	Kongresnem	trgu.	
Sredi	Zvezde	je	bila	sveta	maša,	na	trgu	je	pa	stala	vsa	
ljubljanska	 posadka:	 pešci,	 artilerija	 in	 konjenica.	
Šolarji	smo	prišli	“pred	nune”,	še	preden	je	bil	kak	
vojak	tam,	in	čakali.	Končno	prikoraka	bataljon	do-
mobrancev	ali	krompirjevcev,	kakor	smo	jim	pravili,	
in	se	postavi	v	dolgih	vrstah	ob	samostanskem	zidu,	
tam,	kjer	stoji	danes	gimnazija.

Mahoma	nastane	šum	in	šlo	je	ud	ust	do	ust:	»Glej	
ga	Frlana!«	–	»Kje?«	–	»I,	tamle	stoji.	Ga	ne	vidiš?«	–	
»Saj	je	res	Frlan,	pa	še	vedno	je	gmajnar.«

Po	 povzdigovanju	 je	 vojaštvo	 streljalo	 salve,	
vsak	 bataljon	 zase.	 Vselej	 smo	 kritizirali,	 ali	 so	 vsi	

naenkrat	 ustrelili,	 ali	 pa	 so	 “orehe	 stresali”.	 Zlasti	
na	“krompir”	smo	imeli	hudo	piko,	ker	je	navadno	
najslabše	streljal.

Furlanov	bataljon	je	pravkar	dvignil	puške	in	ča-
kal	na	povelje	za	strel.	Takrat	je	bilo	pričakovanje	naj-
bolj	napeto.	Vojaki	so	bili	s	častniki	vred	v	skrbeh,	če	
bodo	dobro	streljali,	mi	smo	se	pa	že	naprej	veselili,	
kako	bodo	orehe	stresali.	Zajci	se	pa	v	splošni,	napeti	
tišini	začuje	izmed	šolarjev	tenek,	a	močen	glasek,	ki	
se	je	razlegel	od	uršulinske	cerkve	do	kazine:

»Frlan,	prtisn!«
In	–?
Brrrr. . .	 je	 šlo	 skozi	 vse	 vrste.	 Mislim,	 da	 je	 vsak	

vojak	sprožil	posamič.
Na	 trgu	 je	 nastal	 bučen	 smeh	 in	 celo	 vojaki	 so	

komaj	ostali	resni.
Po	paradi	je	poklical	polkovnik	poveljnika	tistega	

bataljona	takoj	na	odgovor.	Ta	mu	pojasni	vso	zadevo	
in	polkovnik	je	obljubil	Furlanu,	da	ga	bo	poslal	v	
drugo	garnizijo,	kjer	ga	njegovi	učenci	ne	bodo	mogli	
dražiti.	Ostalo	pa	je	pri	obljubi.	–	Streljal	pa	Furlan	
potem	ni	več,	kajti	naslednje	leto	je	bil	že	povišan	v	
korporala.

Med	učitelji,	ki	so	učili	na	Grabnu,	mi	je	najbolj	
ugajal	Bahovec.	Hodil	je	z	dolgimi	počasnimi	koraki	
in	nosil	v	dva	repa	razčesano	brado.	Otroci	smo	ga	
radi	pozdravljali,	ker	nam	je	tako	zabavno	odzdra-
vljal.	Dotaknil	se	je	s	kazalcem	klobuka	in	zapel:

»Mädänaa!«
Jaz	dolgo	nisem	vedel,	kaj	pomeni	ta	pozdrav.	Šele	

v	gimnaziji	so	mi	povedali,	da	je	ta	beseda	okrajšan-
ka	iz	nemškega	pozdrava:	Gehorsamster	Diener	ali	
košamadina,	kakor	so	navadno	spačeno	izgovarjali	
(Sluga ponižen).

Bahovem	mene	ni	nikdar	“imel”.	Tisti	pa,	ki	jih	je	
učil,	so	se	z	njiim	pohvalili,	češ	da	rad	burke	uganja.

Zapiral	je	rad,	pa	nikdar	dopoldne.	Zakaj	ne,	se	
ne	morem	več	spomniti.	Morda	ni	imel	posebnih	ur	
ali	pa	ni	hotel	izdati	njih	tajnosti.

Popoldne	 je	 pa	 zadnja	 vrsta	 učencev,	 ko	 je	 pri-
peljal	svoj	razred	v	vežo,	redno	krenila	na	hodnik	k	
šolskemu	slugi.	Nato	je	prišel	Bahovec	in	mu	naročil,	
koliko	naj	jih	vsak	grešnik	dobi.	Potem	je	pa	vsem	
skupaj	prijazno	pokimal,	si	pogladil	brado	in	z	mirno	
vestjo,	da	je	storil	svojo	dožnost,	odšel.	Zaradi	kazni	
se	je	zanesel	na	slugo.

Najpogumnejši	so	kar	hitro	nastavili.	Sluga	jih	jim	
je	naložil	po	predpisu,	in	bili	so	prosti.	Bojazljivci	so	
pa	včasih	cincali	celo	uro	in	če	čez	ter	premišljevali,	
ali	bi	ali	ne.	Pomagalo	jim	pa	to	ni	nič,	kajti	sluga	je	
bil	neizprosen.	»Kadar	jih	dobiš,	pa	greš,«	se	je	glasilo	
njegovo	načelo.

Kateheta	sem	imel	dva.
V	prvem	razredu	nas	je	nekaj	časa	učil	poznejši	

šentjakobski	župnik	Rozman.	Pri	meni	je	užival	ve-
liko	spoštovanje,	da,	kar	občudoval	sem	ga.	Nekoč	
je	 namreč	 nekega	 nagajivca	 –	 sedel	 je	 že	 več	 let	 v	
razredu	–	vzdignil	kar	iz	klopi	in	ga	postavil	v	kot.	
Od	takrat	sem	sedel	pri	njegovi	uri	ko	vkopan.

Za	njim	je	prišel	Gnjezda,	dober	in	blag	gospod.	
Midva	sva	dobro	orala.	 In	kako	bi	tudi	ne	bila!	Saj	
sem	že	kot	petleten	otrok	moral	moliti	vsako	jutro	



do	 Trebnjega.	 Tam	 je	
izvedel,	 da	 z	 vlakom	
ne	more	naprej,	ker	je	
bila	 proga	 prekinje-
na.	 Sklenil	 je	 oditi	 do	
Mirne	 peš.	 Med	 potjo	
je	prisedel	na	nek	voz.	
Pri	prvi	hiši	v	Mirni	je	
moral	 stopiti	 z	 voza,	
ker	 ga	 je	 prijela	 par-
tizanska	 straža.	 Pri	
njem	so	našli	latinsko	
mašno	 knjižico,	 knjigo	 Tomaža	 Kempčana	 Hoja 
za Kristusom	in	knjižico	o	fatimski	Materi	Božji.	V	
bližnji	gostilni	in	ga	zasliševali	in	mučili,	nato	pa	v	
gozdu	ustrelili.	Tri	ure	preden	so	zajeli	Grozdeta,	so	
v	Mirni	ustrelili	bogoslovca	Janeza	Hočevarja,	ki	je	
za	praznike	hotel	obiskati	svoje	domače	v	bližnjem	
Šentrupertu.	Med	ljudmi	se	je	potem	kmalu	raznes-
lo	 govorjenje	 o	 krutosti	 novoletnega	 praznovanja	
partizanske	brigade,	ki	je	zasedla	Mirno.

Dne	23.	februarja	1943	se	je	delno	razkrilo,	kaj	se	
je	zgodilo.	Šolarji	so	nabirali	v	gozdu	zvončke	in	našli	
njegovo	truplo.	Na	truplu	so	bili	sledovi	strašnega	
mučenja,	truplo	pa	je	bilo	nestrohnjeno.

Njegovo	truplo	so	pripeljali	v	sosednji	Šentrupert,	
kjer	je	komisija	naredila	zapisnik.	Grozdetovo	truplo	
so	potem	pokopali	na	pokopališču	v	Šentrupertu,	saj	
ga	zaradi	razmer	tistih	dni	ni	bilo	mogoče	peljati	v	

v	Mariboru:	pet	 let	(od	
leta	 1976	 do	 1981)	 je	
bil	 župnik	 župnije	 Ma-
ribor-Brezje,	 nato	 je	
bil	 eno	 leto	 spiritual	 v	
mariborskem	bogoslov-
nem	 semenišču,	 leta	
1982	 je	 bil	 imenovan	
za	 stolnega	 kanonika	
in	župnika	-vikarja,	čez	
dve	 leti	 pa	 za	 stolnega	
župnika.	Škofovsko	po-
svečenje	je	prejel	24.	aprila.

vse	molitvice,	ki	so	bile	v	katekizmu,	in	našteti	vse	
vrste	grehov.	Pri	grehih	zoper	Svetega	Duha	sem	na-
mesto	trdovraten	vedno	rekel	“zavratim”,	zato	ker	
sem	včasih,	kadar	sem	bil	trmast,	moral	za	vrati	stati.

Veliko	senzacijo	smo	na	naši	šoli	doživeli,	ko	sem	
hodil	v	drugi	razred.

Nekega	 dne	 v	 oktobru	 zvemo,	 da	 pride	 v	 I.	 b	

poučevat	 učiteljica.	 To	 je	 bilo	 za	 tiste	 čase	 nekaj	
nečuvenega.

Kako	smo	se	takrat	nosili,	frkavci!
»Le	k	nam	naj	pride	baba	učit!	Al‘	jo	bomo	zbil‘!«
No,	tudi	abecedarjem	bi	ne	bila	kos,	če	bi	jih	ne	

bil	hodil	Belar	krotit.
Da,	taki	smo	bili	svoje	dni	Grabnarji.

Na	dobro	leto	izpraznjen	škofovski	sedež	(od	31.	
januarja	2009,	ko	je	bil	dotedanji	celjski	škof	Anton	
Stres	imenovan	za	nadškofa	pomočnika	v	Maribor)	
je	papež	imenoval	domačina	s	Celjskega.	Leta	1943	
v	Vojniku	rojeni	Stanko	Lipovšek	se	po	štiridesetih	
letih	v	Celje	vrača	kot	škof	na	svoje	prvo	duhovniško	
mesto	–	v	opatijski	celjski	župniji	 sv.	Danijela	(od	
leta	2006	je	to	stolna	cerkev)	je	bil	po	mašniškem	
posvečenju	leta	1968	štiri	leta	kaplan,	nato	pa	ga	je	
škof	Maksimilijan	Držečnik	poslal	na	podiplomski	
študij	liturgike	v	Rim.	Na	papeškem	zavodu	sv.	Anzel-
ma	je	v	petih	letih	pridobil	naziv	doktorja	liturgike.	
Zadnja	dobra	tri	desetletja	je	kot	duhovnik	deloval	

Dr. STANKO LIPOVŠEK
novi celjski škof

Papež	Benedikt	XVI.	je	27.	marca	dopoldne	sprejel	
v	posebno	avdienco	prefekta	Kongregacije	za	zadeve	
svetnikov,	nadškofa	Angela	Amata	in	pooblastil	Kon-
gregacijo,	da	objavi	odlok	o	priznanju	mučeništva	
božjega	služabnika	Lojzeta	Grozdeta,	ki	so	slovenski	
komunisti	ga	iz	sovraštva	do	vere	mučili	in	umorili	
1.	januarja	1943	v	okolici	Mirne	na	Dolenjskem.	Iz	
dokazov	je	nedvoumno	razvidno,	da	je	umrl	zaradi	
sovraštva	do	katoliške	vere.	Na	podlagi	tega	je	Kon-
gregacija	izdala	dovoljenje,	da	se	Lojzeta	Grozdeta	
povzdigne	na	čast	oltarja.

Pri	 isti	 avdienci	 Benedikt	 XVI.	 pooblastil	 Kon-
gregacijo	tudi,	da	objavi	odlok	o	junaških	krepostih	
božjega	služabnika	škofa	Janeza	Frančiška	Gnidovca.

Lojze	 Grozde	 je	 bil	 rojen	 27.	 maja	 1923	 v	 Go-
renjih	 Vodalah,	 župnija	 Tržišče	 pri	 Mokronogu	 na	
Dolenjskem.	Dobrotniki	so	mu	pomagali,	da	je	lahko	
študiral.	Stanoval	je	v	dijaškem	zavodu	Marijanišče 
in	obiskoval	klasično	gimnazijo,	kjer	je	bil	odličen	
dijak.	Med	sošolci	se	je	uveljavljal	kot	literarni	ustvar-
jalec.	Bil	je	član	dijaške	Katoliške akcije	in	je	sodeloval	
v	zavodski	skupini	Marijine kongregacije.	

Med	 počitnicami	 pred	 zadnjim	 srednješolskim	
letom	se	ni	vrnil	domov,	saj	 je	bilo	tam	vedno	več	
nasilja	 in	 obiski	 niso	 bili	 preprosti.	 Za	 obisk	 se	 je	
odločil	šele	za	novo	leto	1943.	Najprej	se	je	oglasil	v	
Strugah	pri	prijatelju.	Na	prvi	petek	1.	januarja	1943	
je	bil	pri	maši	v	cistercijanskem	samostanu	Stična,	
potem	pa	se	je	z	vlakom	odpeljal	iz	Ivančne	Gorice	

LOJZE GROZDE
odprta pot do oltarja
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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.

DAROVI

NAŠI RAJNI:
MATIJA GRDADOLNIK, Cleveland, OH
STANKA GRDADOLNIK, Cleveland, OH
JUSTINA VOMBERGAR, Euclid, OH
JANEZ ŠPENDOV,  Wil, Švica

ZA SVETE MAŠE:	$520:	C.	Grajciar;	$180:	F.	Hren;	$100:	M.	
Krecic;	$80:	S.	Mramor;	$60:	I.	Berlec;	$50:	I.		Antolin,	F.	Mejac;	
$40:	E.	Jevec,	A.	Govednik,	F.	Kobe;	$30:	E.	Veider,	A.	Kociper,	M.	
Tiedman,	K.	Zajc;	$20:	A.	Dolinar,	M.	Strancar;	$10:	V.	Skof.

ZA CERKEV:	$50:	F.	Hren,	S.	Mramor;	$20:	K.	Zajec;	$15:	C.	Graj-
ciar;	$10:	V.	Skof,	M.	Tiedmann.

ZA SAMOSTAN:	$50:	F.	Hren;	$25:	S.	Marmor;	$10:	C.	Grajciar.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$30:	J.	Norton;	$25:	A.	&	F.	
Wozniak,	F.	Hren;	$10:	C.	Grajciar.

ZA LUČKE:	$15:	F.	Hren,	C.	Grajciar;	$10:	E.	Jevec,	S.	Mramor;	$6:	
M.	Tiedmann;	$5:	F.	Dimnik.

ZA MISIJONE:	$50:	F.	Mejac;	$30:	K.	Zajec;	$25:	S.	Mramor;	$20:	I.	
Berlec;	$10:	C.	Grajciar;	$4:	M.	Tiedmann.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$50:	F.	Hren,	S.	Mramor;	$20:	I.	Berlec;	
$10:	C.	Grajciar,	E.	Veider.

DAR LISTU AM:	$30:	S.	Mramor;	$20:	F.	Cerar,	E.	Jevec;	A.	Bucik,	
F.	Kobe,	I.	Berlec,	A.	Hribsek;	$15:	T.	Kebar,	M.	&	J.	Kores;	$10:	C.	
Grajciar,	M.	Percic,	E.	Veider,	M.	Tiedmann,	K.	Zajec;	$5:	M.	Sterle.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

domačo	župnijo	Tržišče.
Novica	 o	 Grozdetovem	 umoru	 je	 pretresla	 lju-

bljanske	 dijake.	 Še	 bolj	 so	 se	 začeli	 zavzemati	 za	
Lojzetove	ideale.

Ob	50.	obletnici	Grozdetove	mučeniške	smrti	je	
nadškofija	 Ljubljana	 začela	 cerkveni	 postopek	 za	
priznanje	njegovega	mučeništva	ter	s	tem	za	njegovo	
beatifikacijo	in	kanonizacijo.

t


