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GRAHOVO pri Cerknici leži ob cesti, ki povezuje dolenjsko Ribnico preko Sodražice s Cerknico in Rakekom ter se 
pri Uncu priključi na avtocesto Ljubljana-Trst. Stara župnijska cerkev je bila sezidana leta 1671 in posvečena Marijinemu 
Brezmadežnemu Spočetju. Župnija je bila ustanovljena leta 1871. Partizani so župnijsko cerkev požgali 24. novembra 
1943. Ruševine so smeli odstraniti šele leta 1960, šele po slovenski osamosvojitvi pa je bilo izdano dovoljenje za gra-
dnjo nove cerkve, ki je prav tako posvečena Marijinemu Brezmadežnemu Spočetju. Datum porušenja prejšnje cerkve 
je tudi datum smrti slovenskega pesnika Franceta Balantiča, rojenega leta 1921 v Kamniku, ki je bil kot domobra-
nec zamolčan vse do slovenske osamosvojitve. Bil je študent slavistike na ljubljanski univerzi in do leta 1941 aktiven 
član krščanskih socialistov. Tega leta je politiko popolnoma opustil, ker je kot veren katoličan prišel do zaključka, da 
svet lahko reši samo evangelij. Kot domobranski oficir je bil član posadke v Grahovem, ki so jo partizani napadli, in 
ker je drugače niso mogli zavzeti, so zgradbo zažgali. Tako je tudi Balantič končal v ognju. Kot pesnik se je razvijal 
pod vplivom Franceta Prešerna, Josipa Murna in Srečka Kosovela, posebno pa je nanj vplival s svojim simbolizmom 
Alojz Gradnik. Najbolj značilna je za njegovo poezijo mešanica osebnih in eshatoloških vizij, kjer se konec časa zliva s 
slutnjo njegove lastne smrti. Danes ga literarna kritika ocenjuje kot enega največjih slovenskih pesnikov 20. stoletja.

JUNIJ letos začenjamo s praznikom sv. Rešnjega telesa in krvi. V Sloveniji ga obhajajo v četrtek 3. junija, v Ameriki 
pa na naslednjo nedeljo 6. junija. Če ga le vreme ne bo kaj lomilo, bomo imeli v Lemontu ob 10:30 procesijo s štirimi 
blagoslovi pri štirih oltarjih okrog jezera, nato pa ob 11:00 sv. mašo pri lurški votlini. V petek naslednjega tedna, 11. 
junija je praznik Presvetega Jezusovega Srca, naslednji dan pa praznik Marijinega Brezmadežnega Srca. Ta dva praznika 
nista zapovedana. Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Še nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je 
pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši (3.); redovni ustanovitelj Frančišek 
Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan 
(vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec 
in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž 
More (22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan obes’« (24.); 
koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); cerkveni oče, škof in mučenec Irenej 
(28.); ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.).
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Skrbno poslušanje božjega nauka nam predivo za stenj preskrbuje, pobožna
molitev pa olja naliva, da nam luč vere čvrsto gori in nobeden vihar ne ugasi.

bl. Anton Martin Slomšek

Junija je toliko dežja,
da primoči zadnji korenini.

Pred kresom prosi, naj deži,
potem prositi treba ni.

Kakršno je vreme kresnic,
takšno bo tudi žanjic.

Če sta Peter in Pavel jasna,
bo letina krasna.

JUNIJ – ROŽNIK

		1	 T	 Justin,	muč.;	Pamfilij,	muč.;	Enekon,	pušč.;
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	 	 	 Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;	Trifil,	šk.,
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	17	 Č	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Adolf,	šk.;
	18	 P	 Marko	in	Marcelijan,	muč.;	Amand,	šk.;
	19	 S	 Romuald,	op.;	Gervazij	in	Protazij,	muč.;

	20	N	 12. NAVADNA NEDELJA;	Adalbert,	šk.;
	21	 P	 Alojzij	(Vekoslav)	Gonzaga,	red.;	
	22	 T	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;
	23	 S	 Jožef	Cafasso,	duh.;	Agripina,	dev.,	muč.;
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	27	N	 13. NAVADNA NEDELJA;
	 	 	 	Ciril		Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Ema	

(Hema)	Krška,	kneginja;
	28	 P	 Irenej,	šk.,	muč.;	Potamijena,	muč.;
	29	 T	 PETER	IN	PAVEL,	ap.;	Marcel,	muč.;
	30	 S	 Prvi	rimski	mučenci;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
Mesec	maj	je	že	za	nami,	čas	hiti,	kot	bi	ga	z	bičem	

podil.	S	tole	številko	že	zaključujemo	pol	leta	letošnje
ga	 letnika.	Letošnja	majniška	praznika,	vnebohod	in	
binkošti	sta	minila	kot	običajno,	sledi	jima	pa	v	junija	
Telovo	ali	Sveto	Rešnje	telo	in	kri,	ki	bo	letos	na	prvo	
nedeljo	v	juniju.	Po	tem	prazniku	se	z	11.	navadno	ne
deljo	začne	vrsta	nedelj,	ki	traja	do	konca	letošnjega	
cerkvenega	leta,	do	34.	navadne	nedelje,	ki	je	praznik	
Kristusa	Kralja	in	bo	letos	21.	novembra.

Tisti,	ki	ste	po	20.	maju	poslali	kake	dopise	na	naš	
naslov,	 ste	 verjetno	 opazili	 zamudo	 pri	 odgovorih.	
Vzrok	je,	da	sem	od	25.	maja	do	21.	junija	odsoten	in	
bom	pošto,	ki	je	prihajala	ta	čas	in	bo	še	prihajala,	rešil	
takoj	po	svojem	povratku.	Moja	odsotnost	pomeni	del
no	moj	dopust,	je	pa	tudi	namenjena	srečanju	z	ljudmi	
v	tiskarni	in	na	pošti	v	Ljubljani,	ki	imajo	od	marca	letos	
na	skrbi	naš	mesečnik.	Poleg	tega	 je	pa	treba	seveda	
nabrati	tudi	nekaj	slikovnega	materiala	za	prihodnost	
našega	mesečnika.

Vabila	in	srečke	za	letošnji	medeni	piknik,	ki	bo	29.	
avgusta,	bomo	oddali	pred	koncem	junija,	tako	da	jih	
boste	dobili	okrog	1.	julija.	Priporočamo	se	za	odkup	
srečk,	ki	bodo	na	medenem	pikniku	izžrebane.	Vsake
mu	pismu	bo	priloženih	10	srečk	po	$1.	Velike	dele	srečk	
obdržite,	na	male	(kupone)	pa	napišite	svoj	naslov	in	
jih	pošljite	skupaj	s	svojim	darom	v	priloženi	ovojnici.

Zadnje	čase	sem	dobil	nekaj	sporočil,	ki	kažejo,	da	
se	zadeve	na	pošti	nekako	urejajo,	čeprav	zelo	počasi.	
Še	 vedno	 je	 pri	 dostavi	 našega	 mesečnika	 precej	 za
mud,	čeprav	pride	na	newyorško	pošto	vsaj	deset	dni	
pred	začetkom	meseca,	za	katerega	je	poslana	številka.	
Človek	bi	sodil,	da	mora	pošta	is	New	Yorka	v	desetih	
dneh	priti	do	vsakega	kotička	Združenih	držav	in	Ka
nade,	pa	očitno	ni	tako.	Vsekakor	pa	smemo	upati,	da	
bodo	 zadeve	 v	 doglednem	 času	 začele	 teči	 po	 redni	
poti	brez	zamud.

V	Celju	bo	13.	junija	slovenski	evharistični	kongres.	
Papeža	bo	zastopal	državni	tajnik	Sv.	sedeža,	kardinal	
Tarcisio	 Bertone.	 Imenovanje	 državnega	 tajnika	 za	
papeževega	legata	je	za	Slovenijo	velika	čast,	saj	je	dr
žavni	tajnik	pri	Sv.	sedežu	to,	kar	so	po	drugih	državah	
predsedniki	vlade.	Sam	se	evharističnega	kongresa	ne	
bom	 mogel	 udeležiti,	 čeprav	 bom	 takrat	 v	 Sloveniji.	
So	me	namreč	že	naprosili	za	Bežigradom,	da	bi	tisto	
nedeljo	pomagal	na	domači	župniji,	da	se	bodo	lahko	
kongresa	udeležili	drugi	patri,	ki	žive	stalno	v	Sloveniji.	
Poleg	tega	se	bomo	nekdanji	bežigrajski	novomašniki	
skozi	več	nedelj	zvrstili	pri	duhovni	pripravi	na	novo	
mašo,	ki	jo	bo	julija	imel	diakon	P.	Andrej	Pollak

Rojstni dan	obhajata	v	juniju:	P. Bernardin Sušnik	
(19.	junija	1935)	in	P. Blaž Chemazar	(23.	junija	1928).

Umrla	sta	v	juniju:	P. Benedikt Hoge	(17.	junija	1983)	
in	P. Alfonz Ferenc	(23.	junija	1954).	Gospod	naj	jima	
da	večni	mir! P. Bernardin
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ZAVETJE VSEH TRPEČIH
P. Anton Nadrah

Kristus na križu je najboljše zatočišče vseh trpečih. 
To smo mi vsi, saj ima vsak svoj križ. Nihče nas tako ne 
razume kakor on, saj je sam, popolnoma nedolžen, 
obdan še z večjimi bolečinami. Zasramovali so ga, 
bičali, vanj pljuvali, kronali s trnjem, pribili na križ, ki 
ga je prinesel na Kalvarijo. Nihče nas tako ljubeznivo 
ne sprejme kakor Križani. Nihče nas ne vabi kot on: 
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz 
vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in 
učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, 
in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem 
je prijeten in moje breme je lahko« (Mt 11,28-30). Pri 
njem najdemo učinkovito tolažbo in moč za nošenje 
svojega križa. On sprejema nase vse naše bolečine.

Tudi mi trpimo. Tudi nas zasramujejo. Tudi mi nosi-
mo vsak svoj križ. Tudi nas pribijajo na križ. Razočara-
nja doživljamo od svojih najbližjih: v zakonu in druži-

ni, v službi, v 
starosti, ko 
nas napade 
bolezen, ko 
umirajo naši 
najdražji, ko se nam izneverijo tisti, v katere smo stavili vse 
svoje upanje. S svojimi križi prihajamo h Križanemu. Nikjer 
drugje nam Bog ni tako otipljivo blizu kakor na križu. Če 
se združino z njim, če v svojem križu objamemo njega, po-
stanemo zelo blizu tudi njegovemu vstajenju. S Križanim 
premagamo svojo bolečino in zapuščenost. Ob njem naši 
križi postajajo lažji. Kristus sam podstavi svoja ramena in 
nam jih pomaga nositi. On ima srce za naše bolečine. On 
nam pomaga doumeti, da je križ cena za našo rešitev in 
rešitev mnogih, rešitev za večno življenje. Jezusova molitev 
na Oljski gori postane tudi naša molitev: »Ne moja volja, 
ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22,42). Ob Kristusu, ki zaradi 
naših grehov v groznih bolečinah in zapuščenosti visi na 
križu in umira, najgloblje doumemo, kaj je greh. Ob njem 
spoznavamo, da »je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt 
zaradi naših krivd«. Gospod »je naložil nanj krivdo nas vseh« 
(Iz 53,5.6).

Kristus na križu, s prebodenim srcem, sprašuje vsakega 
izmed nas. »Mi hočeš vračati ljubezen za ljubezen, svoje 
srce za moje srce? Hočeš objeti svoj križ in s tem pokazati, 
da me resnično ljubiš, kakor jaz ljubim tebe?«

P. Vladimir Kos – Tokio

ZAPEL TI BOM O SRCU
Ti, enaindvajseto novo stoletje,
z izumi, z odkritji, z naprav tehniko
prodiraš naprej v bogatejše poletje
in sanjaš o sreči z enačb formulo.

Napredno... pozabljaš na staro resnico:
srce je človekovo vaški vodnjak:
iz njega zajemaš prav vsako krivico
in vlečeš in dvigaš dobroto na zrak.

Zapel ti o Srcu bom Božjega Sina:
o, hladne globine, ko zlo v nas gorí!
Zdravilo, ko v nas ledení bolečina!
V tem Srcu ljubezen nikdar ne vení.

Srcé Učlovéčeno, vaza lepote!
Za nas si se dalo prebosti do dna.
Za nas si spet bílo v vstajenje dobrote:
do konca stoletij. Do konca svetá.
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NEDELJSKE MISLI
6. junij
Sveto Rešnje Telo in Kri
VSI SO JEDLI IN SE NASITILI
Lk 9,11b-17

Luka	v	pomnožitvi	kruha	ne	vidi	toliko	nek	velik	
čudež,	ampak	višek	Jezusovega	prizadevanja	za	od
rešenje	ljudi.	"Dvanajsteri",	ki	so	prevzeli	postrežbo,	
so	napoved	oblikovanja	Cerkve:	Božje	dejanje	se	bo	
na	ljudeh	dopolnjevalo	po	posrednikih,	ki	jih	današ
nji	svet	sicer	odklanja,	ni	pa	mogoče	brez	njih,	saj	
so	Kristusova	ustanova.	Nemogoče	je	tudi	prezreti	
zadovoljstvo	tistih,	ki	so	bili	čudeža	de	ležni,	kar	bi	
lahko	imenovali	»veselje	nad	Gos	podovim	darom«.	
Vendar	ta	ni	osamljen.	Luka	svoje	poročilo	postavlja	
med	 poslanje	 apostolov,	 njihovo	 izpoved	 vere	 in	
pravila,	ki	urejajo	bolečo	hojo	za	Kristusom.	Naro
čilo	za	nas:	svojega	poslanstva	ne	opravimo	samo	s	
človekoljubnim	prizadevanjem,	ki	je	velikokrat	cilj	
organizacij,	ki	z	vero	nimajo	nobene	zveze.	Krščan
sko	 poslanstvo	 se	 izpolnjuje	 šele,	 ko	 gre	 čez	 meje	
materialnega,	na	področje	Kruha,	ki	je	dan	za	večno	
življenje.	Napoved	evharistije	je	eden	izmed	jasnih	
vsebinskih	poudarkov	poročila	o	pomnožitvi	kruha.	
Vsakdanji	kruh	mora	biti	povezan	z	evharističnim	
kruhom.	To	seveda	ne	pomeni	nekega	podcenjevanja	
socialnega	 dela,	 posebno	 ob	 kakih	 naravnih	 kata
strofah,	vendar	bi	bilo	zgrešeno	pri	 tem	prikrivati	
svoje	krščansko	in	katoliško	prepričanje.	Tudi	taka	
pomoč	je	oznanjevanje.

13. junij
11. navadna nedelja
JEZUS ODPUSTI SPOKORJENI GREŠNICI
Lk 7,36 – 8,3

Poročilo	o	spokorjeni	grešnici,	ki	se	približa	Jezu
su	med	jedjo	v	farizejevi	hiši,	je	samo	pri	Luku.	Ra
zumljiva	je	tradicionalna	razlaga,	da	pripoved	kaže,	
kako	je	bil	Jezus	poslan	za	stiskane	in	zaniče	vane.	
Posebno	v	povprečni	"meščanski	Cerkvi"	je	bilo	to	
sporočilo	pomembno,	saj	so	bili	ravno	meščani	na	
slabem	glasu,	češ	da	se	počutijo	vzvišene	nad	ostalimi	
družbenimi	plastmi,	posebno	nad	kmeti	in	reveži.	S	
to	priliki	je	Cerkev	utemeljevala	svojo	skrb	za	tiste	
plasti	človeštva,	ki	so	bile	najbolj	odrinjene	na	rob	
družbe.	Prilika	jasno	kaže	farizejsko	miselnost:	teh
tati	in	obsojati	resnično	(velikokrat	pa	samo	na	mi
šljeno)	grešnost	drugih,	obenem	pa	potrjevati	sebe	v	
prepričanju,	da	njegova	dobra	dela	odtehtajo	njihove	
krivde.	Zato	je	toliko	bolj	presenetljiv	Jezusov	nauk,	
da	je	treba	na	Božje	usmiljenje	gledati	tako,	da	pripe
lje	k	ljubez	ni	do	Boga,	ki	je	lahko	večja	ali	manjša,	pač	
odvisno	od	posameznega	primera.	Ker	 ima	farizej	
samega	sebe	za	boljšega	od	grešnice,	mu	je	Bog	manj	
odpustil,	zato	je	tudi	njegova	ljubezen	šibkejša.	Poleg	
tega	pa	pripoved	poudarja	tudi	pristop	grešnice:	za	
razliko	od	farizeja	daje	Jezusu	jasna	znamenja	ljubez
ni	in	spoštovanja,	zato	je	tudi	deležna	odpuščanja.	
Zavest	krivde	torej	spodbuja	ljubezen,	ki	v	nobenem	

primeru	ni	samo	neko	čustvo,	ampak	se	mora	izka
zovati	v	dejanjih,	sicer	je	sploh	ni.

20. junij
12. navadna nedelja
JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT
Lk 9,18-24

Napoved	Jezusove	smrti	je	povezana	z	njego	vim	
vprašanjem	 učencem,	 kaj	 sodijo	 o	 njem	 ljudje	 in	
kaj	sodijo	učenci.	Peter	je	jasno	izjavil,	da	je	Kristus	
v	njihovih	očeh	"Božji	Maziljenec",	vendar	vse	kaže,	
da	 se	 resnične	 vsebine	 tega	 naslova	 niti	 Peter	 niti	
drugi	učenci	niso	zavedali.	Maziljenec;	"Mesija"	je	v	
njihovem	mišljenju	le	preveč	pomenil	podobo,	ki	je	
bila	tedaj	splošna	med	Judi:	politični	voditelj,	osvo
boditelj	naroda	izpod	oblasti	Rimljanov.	Zato	mora	
Jezus	ponovno	razlagati,	da	vodi	pot	v	duhovno	od
rešenje	skozi	trpljenje,	vendar	tudi	to	pot	učencem	
stvar	ni	jasna,	saj	so	ga	na	pragu	trpljenja	vsi	–	z	izje
mo	Janeza	–	zapustili	in	zbežali.	Iz	tega	je	jasno,	da	
glede	Jezusa	ni	važno,	kaj	si	mislimo	mi,	kaj	si	mislijo	
ljudje	o	njem,	pač	pa	je	treba	gledati	na	to,	kar	je	Bog	
storil	po	njem	in	po	njegovem	življenju.	Velika	noč	
ne	odvzame	križa,	ampak	ga	potrdi.	Prav	to	dokončo	
darovanje	je	omogočilo	Kristusovo	vstajenje,	evha
ristična	daritev	pa	je	njegov	spomin	in	obnavljanje.	
Zato	za	krščansko	življenje	ni	dovolj	samo	neke	vr
ste	teoretična	vera	v	Kristusa,	ki	v	njem	vidi	v	bistvu	
samo	izrednega	učitelja.	To	je	moderno	poganstvo,	
ki	se	skriva	pod	krščanskim	imenom.	Tega	je	danes	
nič	koliko	in	zgleda,	da	je	postalo	značilnost	tistih,	ki	
hlastajo	za	modernim.		Šele	udeležba	pri	evharistiji	
naredi	našo	odločitev	za	Boga	res	dejavno.

27. junij
13. navadna nedelja
JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV
Lk 9,51-62

Nedeljski	evangelij	je	sestavljen	iz	dveh	čisto	raz
ličnih	delov:	prvi,	kako	Jezusa	ne	sprejmejo	v	samari
janski	vasi,	ker	je	bil	namenjen	v	Jeruzalem,	in	drugi,	
ki	obravnava	zahteve,	postavljene	tistim,	ki	hočejo	
postati	 njegovi	 učenci.	 Ob	 odklonitvi	 gostoljubja	
Jezus	ne	dovoli	apostolom,	da	bi	maščevalno	klicali	
Božjo	kazen	na	Samarijane,	saj	so	po	vsej	verjetnosti	
ravnali	tako	iz	neznanja,	pa	tudi	samovoljno	vzeti	
kaznovanje	v	roke	njegov	nauk	ne	dovoljuje.	Zah
teve,	ki	jih	postavlja	kandidatom	za	učence,	so	tudi	
jasne:	ne	bodo	imeli	nekega	stalnega	bivališča,	am
pak	bodo	tam,	kjer	jih	bodo	potrebovali;	sorodstvene	
vezi	 se	 bodo	 morale	 večkrat	 umakniti	 njihovemu	
poslanstvu;	 pa	 tudi	 polovičarstva,	 ki	 je	 izraženo	 s	
poslovitvijo	od	domačih	njegovo	poslanstvo	ne	trpi.	
Tako	 se	 morajo	 še	 danes	 mnogi	 kristjani	 odločiti	
ali	za	trenutno	korist,	ali	pa	za	zahtevo	evangelija.	
Odločitev	marsikdaj	ni	lahka,	vendar	se	prej	ali	slej	
izkaže,	 da	 se	 obrestuje	 le	 odločitev	 za	 evangelij	 –	
tudi	v	očeh	ljudi.	Mnogi	svetniki	so	nam	zgled	za	to.	
Morebiti	je	najbolj	znan	sv.	Frančišek	Asiški,	ki	se	je	
javno	vpričo	škofa	in	ljudstva	odpovedal	ne	le	očetu,	
ampak	celo	obleki,	ki	je	bila	očetova	last,	da	je	lahko	
nastopil	hojo	za	Kristusom.	Tudi	od	nas	Bog	zahteva	
zase	prvo	mesto	v	našem	prizadevanju.
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BRALI SMO...
VATIKAN —	 Vatikanski	 filatelistični	 in	 numiz

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

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

VATIKAN —	Ob	1.950letnici	brodoloma	sv.	Pavla	
pred	obalo	Malte	je	papež	Benedikt	XVI.	obiskal	to	
sredozemsko	deželo	17.	in	18.	aprila	2010.

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

BOGOTA	 —	 Svet	 latinskoameriških	 škofovskih	
konferenc	 je	 objavil,	 da	 je	 potres	 7.	 februarja	 po
škodoval	oziroma	porušil	skoraj	polovico	katoliških	
cerkva	v	Čilu.	Hujšo	škodo	je	v	njem	utrpelo	dvanajst	
od	 sedemindvajset	 škofij.	 Večinoma	 so	 se	 podrli	
zvoniki	ali	porušile	strehe	cerkva.	Nekatere	od	po
škodovanih	cerkva	so	bile	starejše	od	tristo	let	in	so	
bile	del	kulturne	dediščine.

BRUSELJ/STRASBOURG —	Evropski	parlament	
je	na	svoji	spletni	strani	objavil	sporočilo	za	javnost,	
da	 ne	 bo	 obravnaval	 sporne	 razsodbe	 Evropskega	
razsodišča	za	človekove	pravice,	ki	je	lani	novembra	
v	Strasbourgu	razsodilo,	da	križi	kot	verska	znamenja	
ne	spadajo	v	italijanske	javne	šole,	saj	bi	bili	lahko	
moteči	za	nekrščanske	otroke.	Vnovično	obravnavo	
je	podprlo	premalo	evropskih	poslancev.

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

MINSK —	Beloruske	oblasti	so	dvema	poljskima	
duhovnikoma	 (očitale	 so	 jima,	 da	 ne	 znata	 belo
ruskega	 jezika)	 prepovedale	 nadaljnje	 opravljanje	
duhovniške	službe	v	Belorusiji.	Od	leta	2004	so	to	

naredile	že	za	30	tujih	duhovnikov.	Očitale	so	jim,	
da	so	s	pomočjo	poljske	manjšine	v	državi	poskušali	
destabilizirati	položaj	v	Belorusiji,	v	Varšavi	pa	toži
jo,	da	beloruske	oblasti	zatirajo	Poljake	v	Belorusiji.	
Minški	 nadškof	 Tadeusz	 Kondrusiewicz	 je	 za	 KNA	
izjavil,	da	bo	težave	v	zvezi	z	delovanjem	tujih	du
hovnikov	v	Belorusiji	potrebno	reševati	z	dialogom	z	
oblastmi,	saj	te	duhovnike,	ker	je	domačih	premalo,	
nujno	potrebujejo.

VATIKAN/MÜNCHEN —	 Tiskovni	 predstavnik	
Svetega	sedeža	p.	Federico	Lombardi	in	ordinariat	
münchenske	 nadškofije	 sta	 pisanje	 New	 York	 Ti
mesa,	 da	 je	 tedanji	 münchenski	 nadškof	 kardinal	
Joseph	Ratzinger	verjetno	vedel	o	vnovični	nasta
vitvi	 pedofilskega	 duhovnika	 Petra	 H.	 na	 župnijo,	
označila	 za	 »čisto	 spekulacijo«.	 Tedanji	 generalni	
vikar	 münchenske	 nadškofije	 Gerhard	 Gruber	 je	
namreč	prevzel	polno	odgovornost	»za	svojo	lastno	
in	napačno	odločitev«.

ANKARA —	Turški	minister	za	kulturo	Ertugrul	
Günay	je	dovolil,	da	bo	enkrat	letno	maša	v	svetov
no	znani	armenski	stolnici	sv.	Križa	na	otoku	Ahta
mar.	Cerkev,	ki	je	po	izgonu	Armencev	leta	1915	iz	
Anatolije	propadala,	je	turška	vlada	v	zadnjih	letih	
obnovila	in	spremenila	v	muzej.

HAMBURG —	 Evangeličanska	 škofinja	 Maria	
Jepsen	 je	 posvarila	 pred	 osredotočenjem	 očitkov	
o	 spolnih	 zlorabah	 na	 katoliško	 Cerkev.	 V	 zvezi	 s	
temi	zlorabami	je	treba	preveriti	tudi	druge	Cerkve	
in	verske	skupnosti,	družine	in	elitne	šole.	Upa,	da	
bodo	sedanje	razprave	prispevale	k	temu,	da	bodo	
v	prihodnje	spolne	zlorabe	otrok	in	mladih	hitreje	
odkrivali,	predvsem	pa	preprečevali.	Vzrok	zanje	vidi	
v	tem,	»da	se	nismo	naučili	odkrito	govoriti	o	spolno
sti«.	Do	nje	je	treba	imeti	pravi	odnos,	jo	spoštovati	
kot	»božji	dar«.

VATIKAN	—	Papež	Benedikt	XVI.	je	člane	komisije	
za	Cerkev	na	Kitajskem,	ki	je	pred	kratkim	zasedala	v	
Vatikanu	(ustanovljena	je	bila	leta	2007),	še	posebej	
povabil,	naj	poskrbijo	za	dobro	izobrazbo	bogoslov
cev	in	duhovnikov.

TORINO —	 V	 nedeljo,	 11.	 aprila,	 so	 se	 odprla	
vrata	torinske	stolnice	za	ogled	torinskega	prta.	Prvi	
dan	je	to	dragoceno	relikvijo	videlo	več	kot	48.000	
obiskovalcev.	Številne	romarske	skupine	so	bile	tudi	
pri	mašah.	Italijanski	strokovnjak	Giulio	Fanti,	pro
fesor	za	mehanske	in	termične	merilne	postopke	na	
padovski	univerzi,	je	12.	aprila	za	dnevnik	Giornale	
izjavil,	da	ta	prt	ni	nikakršen	ponaredek	iz	srednjega	
veka,	 kot	 trdijo	 nekateri,	 marveč	 je	 pristen,	 kar	 je	
ugotovil	 s	 še	 tremi	 znanstveniki.	 Torinski	 prt	 si	 je	
bilo	mogoče	ogledati	še	do	23.	maja,	2.	maja	si	ga	je	
sam	papež	Benedikt	XVI.

VATIKAN —	 Radio	 Vatikan	 je	 poročal,	 da	 je	 v	
samostanu	 v	 Neaplju	 zaradi	 možganske	 krvavitve	
umrla	 68letna	 redovnica	 Caterina	 Capitani,	 ki	 je	
leta	1966	čudežno	ozdravela	na	priprošnjo	papeža	
Janeza	 XXIII.	 (1958–1963).	 Ta	 ozdravitev,	 ko	 so	
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zdravniki	že	dvignili	roke	od	nje,	sama	pa	se	je	za
tekla	v	molitvi	po	pomoč	k	omenjenemu	papežu,	je	
bila	priznana	kot	potrebni	čudež	za	prištetje	Janeza	
XXIII.	leta	2000	k	blaženim.

BERLIN —	Predsednik	Osrednjega	odbora	nem
ških	 katoličanov	 (ZdK),	 Alois	 Glück,	 je	 izjavil,	 da	
v	 Nemčiji	 ni	 nobene	 gonje	 proti	 papežu.	 Njegovo	
pismo	irskim	katoličanom	so	sprejeli	zelo	spoštljivo.	
Cerkev	 v	 Nemčiji	 naj	 si	 sedaj	 predvsem	 prizadeva	
širiti,	kar	je	dobrega,	bo	pa	dolgo	trajalo,	preden	si	
bo	povrnila	zaupanje.

RIM —	Dnevnik	Messaggero	je	objavil	novico,	da	je	
v	noči	na	velikonočno	nedeljo	v	severnoitalijanskem	
kraju	Brescello	požar	močno	poškodoval	Marijino	
cerkev,	v	kateri	so	posneli	znani	film	o	duhovniku	
Don	Camillu	in	komunističnem	županu	Pepponeju	
po	 znanem	 romanu	 Giovannina	 Guareschija	 Don	
Camillo	in	Peppone.	Zgorel	je	tudi	znameniti	križ,	
pred	 katerim	 je	 imel	 Don	 Camillo	 “dvogovore”	 s	
Križanim.	 Požar	 so	 verjetno	 zanetile	 goreče	 sveče	
na	lesenem	oltarju.

VATIKAN —	Osservatore	Romano	je	16.	februarja	
napovedal,	da	bo	na	medmrežju	brezplačno	na	voljo	
arhivsko	gradivo	iz	časa	druge	svetovne	vojske,	in	si
cer	5.125	dokumentov	od	marca	1939	do	maja	1945,	
ki	je	bilo	že	objavljeno	v	dvanajstih	zvezkih	zbirke	
Akti	in	dokumenti	Svetega	sedeža	o	drugi	svetovni	
vojski.	S	tem	bodo	v	Vatikanu	ustregli	ameriški	usta
novi	Pave	the	Way,	ki	se	zavzema	za	pozitivno	presojo	
pontifikata	papeža	Pija	XII.	(19391958).

STRASBOURG —	Evropski	parlament	je	10.	febru
arja	kritično	ocenil	»pičel	napredek«	pri	reformah	v	
Turčiji.	Pozval	jo	je,	naj	se	bolj	potrudi,	da	bo	izpolnje
vala	merila	EZ	za	morebitno	pridružitev	tej	povezavi.	
Prav	posebej	na	področju	spoštovanja	pravic	žensk,	
verske	svobode	in	odprave	korupcije	ter	nasilja.

DUNAJ —	 Kongregacija	 za	 katoliško	 vzgojo	 je	
potrdila	 okvirna	 določila	 o	 stalnem	 diakonatu,	 ki	
jih	je	pripravila	Avstrijska	škofovska	konferenca.	S	
tem	 je	 ustanova	 stalnega	 diakonata	 v	 Avstriji,	 kot	
je	 zapisala	 ta	 kongregacija,	 dobila	 dober	 temelj.	 V	
Avstriji	je	danes	688	stalnih	diakonov.

MÜNSTER —	Cerkveni	zgodovinar	prof.	Hubert	
Wolf	je	zaslužen,	da	so	sedaj	na	medmrežju	—	www.
pacelli.edition.de	—	na	voljo	dokumenti	iz	obdobja,	
ko	 je	bil	mons.	Eugenio	Pacelli,	poznejši	papež	Pij	
XII.	(1939–1958)	apostolski	nuncij	v	Nemčiji	(1917–
1929).	Gre	za	prve	dokumente	iz	leta	1917,	sčasoma	
pa	bodo	dostopni	tudi	drugi;	vseh	je	okrog	7.000.

BOGOTA —	 Upokojeni	 kolumbijski	 kardinal	 v	
rimski	kuriji	Dario	Castrillon	Hoyos	je	za	dnevnik	
El	Tiempo	povedal,	da	je	Cerkev	v	Kolumbiji	pripra
vljena	 še	 naprej	 biti	 posrednica	 v	 pogovorih	 med	
vlado	in	uporniško	organizacijo	FARC.	Kardinal	je	
dejal,	da	se	je	že	večkrat	sestal	z	njenimi	predstavniki,	
nekateri	so	ga	poiskali	celo	v	njegovi	rimski	kapeli,	
in	da	ne	more	reči,	kar	trdi	kolumbijski	predsednik	
Alvaro	Uribe,	da	so	pri	FARC	le	“mamilaški	teroristi”.	
V	pogovorih	s	FARC	je	videl,	da	imajo	nekateri	v	njej	
tudi	dobre	namene.

GUADALAJARA —	 Nasilje	 in	 protidemokratič
nost	napredujeta	po	vsem	svetu,	opozarja	jezuitski	

vrhovni	predstojnik	Adolfo	Nicolás	Pachón.	»To,	kar	
danes	raste,	ni	demokracija,	ampak	populizem.	In
formacije	so	prirejene;	da	ne	bi	ljudje	razumeli,	kaj	se	
v	resnici	dogaja,	se	nanje	izvaja	pritisk	z	meglenimi	
informacijami,	z	reklamnimi	prijemi,	s	prirejanjem	
mnenja	o	položaju,	to	pa	bodisi	v	korist	neke	poli
tične	izbire,	ali	za	prodajo	nekega	izdelka,	ali	v	korist	
neki	reklamni	kampanji.«

BRUSELJ —	Novoimenovani	komisar	za	širitev	EZ	
Čeh	Stefan	Füle	je	pri	“zaslišanju”	v	Evropskem	par
lamentu	povedal,	da	se	bo	kljub	kritikam	na	račun	
pomanjkljive	verske	svobode	v	Turčiji	zavzemal	za	
pogajanja	o	pristopu	te	države	v	EZ,	ker	je	ta	država	
vseeno	precej	napredovala	v	tem	pogledu.	Povedal	pa	
je,	da	je	spoštovanje	verske	svobode	eden	od	ključnih	
dejavnikov	pri	sprejetju	neke	države	v	EZ.

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

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

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

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

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

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

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Do	 Knobleharjevega	 časa	 ni	 bilo	 o	 veri	 Šílukov	
nič	znanega.	Svoje	rajne	pokopavajo,	dočim	jih	drugi	
Niloti	navežejo	na	posušeno	bičevje	in	vržejo	v	reko.

Šílukov	je	več	kakor	en	milijon.	Pravijo,	da	imajo	
7.000	vasi.	Selo	se	drži	sela;	tako	na	gosto	je	v	Afriki	
naseljen	samo	Egipt.	Zato	se	tudi	zelo	izseljujejo	med	

druge	 zamorske	 ro
dove.	Dežela	ime	vse	
ugodnosti	 za	 polje
delstvo,	 živinorejo,	
ribarstvo	in	lov.	Gorje	
pa	 njihovim	 njivam	
in	 pašnikom,	 če	 ne	
pa	de	 dovolj	 dežja!	
Kno	blehar	je	gledal	z	
ladje	 njihove	 velike,	
lepe	 njive	 fižola,	 se
zama	(njegovo	užitno	
seme	zori	v	glavicah),	
zlasti	pa	dure.

Ladje	 so	 obstale	
ob	levem	bregu.	Mla
di	 tolmač	 Mohamed	
Aga	iz	rodu	Dinka,	ki	
ga	je	imel	Knoblehar	

že	iz	Kartuma	na	ladji,	je	šel	na	breg,	a	so	ga	zapodili	
nazaj.	Nato	so	ladje	spet	zaplule.	Obstale	so	pa,	ko	
so	za	močvirskim	jezercem	zagledali	več	Šílukov	s	
sulicami.	Tolmač	jih	je	šel	vprašat,	ali	jim	za	steklene	
bisere	 prodajo	 nekaj	 volov.	 Domenili	 so	 se.	 Ko	 so	
Šíluki	prignali	vole,	so	se	prijazno	pogovarjali;	ladjarji	
so	pa	vole	pobili,	odrli	in	razsekali.

Prestolnica	 Šílukov	 je	 Denab	 na	 10.	 stopinji	 v	
zelo	rodovitni	okolici	ob	Belem	Nilu.	Da	je	podnebje	
zdravo,	dokazujejo	krasne	vitke,	pa	mišičaste	postave	
črncev.	Izmed	vseh	Nilotov	imajo	samo	oni	skupnega	
kralja.	Zelo	ga	spoštujejo	in	varujejo.	Stanuje	v	utrdbi	
na	griču	Kodok,	ki	je	edini	grič	na	njihovem	ozemlju.	
Za	davek	bi	mu	morali	prinesti	vso	slonovo	kost,	kar	
jo	dobijo.

Naslednji	dan	so	pripluli	do	šiluške	vasi	Vau.	Tukaj	
se	jih	pa	ljudstvo	ni	balo;	moški	in	ženske	so	prišli	k	
ladjam.	Ženske	so	bile	oblečene,	moški	pa	ne;	bili	so	
potreseni	s	pepelom	in	rjavo	pobarvani.	Imajo	eno	
do	šest	žen,	ki	vsaka	stanuje	v	svoji	koči,	kadi	tobak	
in	opravlja	hišna	in	poljska	dela.	Njihova	nezvestoba	
se	kaznuje	s	smrtjo.	Moški	oskrbujejo	živino,	hodijo	
na	lov	in	ribarit	in	so	večji	del	časa	zdoma.	Šíluki	zelo	
smrdijo,	ker	se	umivajo	s	kravjim	sečem,	da	odganjajo	
komarje.	Tudi	kuhinjske	posode	pomivajo	z	njim.

V	vasi	Vau	so	se	ladje	oskrbele	z	mesom,	perutnino	
in	stročjim	sočivjem.

2.	decembra	so	se	vozili	ob	nizkih	bregovih	Belega	
Nila,	ki	so	tako	daleč	vsaksebi,	da	se	komaj	vidijo.	

Veletok	teče	zelo	počasi	in	se	deli	v	več	strug,	ki	so	
pa	daleč	proti	sredi	pokrite	z	rastlinjem.	V	teh	krajih	
imajo	 Šíluki	 tudi	 v	 suhem	 času	 izvrstno	 pašo.	 Isti	
dan	so	privozili	do	izliva	reke	Sóbat,	ki	priteka	od	
jugovzhoda,	iz	ozemlja	rodu	Gala,	in	teče	nekaj	časa	
tudi	skozi	ozemlje	črncev	Dinka.

3.	 decembra	 so	 zagledali	 v	 gozdu	 mimoz,	 ki	 pa	
niso	imele	listov,	čredo	žiraf.	Visoko	so	dvigale	gla
ve.	Videli	so	tudi	18	slonov,	ki	so	se	mirno	pasli	in	
počasi	obračali.	Ko	so	opazili	ladje,	so	dvignili	rilce	
in	brizgali	vodo	v	zrak,	mahaje	z	velikimi	uhlji.	Na	
glavi	in	na	hrbtu	so	jim	sedele	čaplje.

Od	izliva	Sóbata	je	obala	Belega	Nila	do	7.	stopinje	
čisto	 drugačna.	 Gozdov	 ni.	 Pokriva	 jo	 biček,	 visok	
dva	do	tri	metre	in	tako	gost,	trd	in	bodičast,	da	se	je	
skoraj	nemogoče	preriti	skozenj.	Ovira	tudi	plovbo.	
Črnci	so	za	njim	precej	varni	pred	napadi	z	reke.	Ob	
lakoti	uživajo	seme	bička.	Tukaj	je	domovina	Nuér
cev	in	deloma	Kječev.	Jezero	No	je	bilo	v	tistem	času	
majhno.	Na	levi	strani	Gazeline	reke,	ki	se	izliva	v	to	
jezero,	je	pokrajina	močvirna	in	ima	mnogo	jezer	in	
jezerc.	Do	tedaj	še	ni	bila	raziskana.

Južno	 od	 jezera	 No	 se	 Beli	 Nil	 cepi	 v	 sto	 in	 sto	
strug,	ki	delajo	nešteto	ovinkov.	Če	plove	več	ladij,	
včasih	 vidijo	 zadnje,	 kako	 gredo	 prednje	 ravno	 v	
nasprotno	smer.	Kadar	reka	naraste,	se	tako	razlije,	
da	je	vse	skupaj	eno	samo	jezero.

Ko	 so	 se	 tukaj	 vozili,	 so	 Šíluki	 že	 bolj	 prinašali	
slonovo	 kost.	 Kraljeve	 zapovedi	 se	 torej	 niso	 tako	
strogo	držali.

Jezera,	ki	se	v	njim	voda	
ustavlja,	zelo	kvarijo	zrak.	
Njihovo	vodo	je	treba	pre
čistiti,	 preden	 se	 pije,	 in	
je	tudi	še	potem	slaba.	Ob	
jezerih	 se	 kotijo	 komarji;	
toliko	 jih	 je,	 da	 bi	 človek	
ne	 verjel,	 ako	 jih	 ni	 videl	
na	lastne	oči.	Komaj	zaide	
sonce,	 se	 usujejo	 na	 ljudi	
in	 živali.	 Gorje	 mu,	 kdor	
ima	takrat	okno	še	odpto;	
vso	noč	ne	bo	zatisnil	oče
sa.	 Silno	 nadležne	 so	 tudi	
neke	vrste	muhe,	ki	pridejo	
ob	 sončnem	 vzhodu,	 ko	
so	se	komarji	umaknili.	Še	
enkrat	tako	so	velike	kakor	
konjski	obadi;	kadar	pičijo,	priteče	kri	v	kapljah.

In	 vendar	 bivajo	 črnci	 tudi	 v	 teh	 krajih.	 To	 so	
Nuérci.	Njihove	raztresene	koče	stojijo	daleč	od	reke.	
Slonove	kosti	ne	prinašajo	več	k	ladjam,	ker	so	bili	
trgovci	zelo	nasilni	do	njih.	So	zaostali	in	leni;	po	cele	
ure	sedijo	in	bulijo	predse.

Šíluka

Žirafa
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Sonce	je	na	svoji	poti	doseglo	vrh.	Čeprav	se	astro
nomsko	to	zgodi	že	prej,	21.	junija,	velja	iz	starega	
izročila	 ohranjeni	 “kresni	 dan”	 med	 ljudstvom	 za	
najdaljši	dan	v	letu.	»O	kresi	se	dan	obesi«.	

Kres	je	edinstven	praznik.	Bogastvo	njegovih	šeg	
in	 obrednih	 dejanj,	 kolikor	 jih	 še	 poznamo,	 nam	
kakor	prerez	zemeljskih	plasti	razodeva	posamezne	
dobe	človekovega	razvoja.

Spoznanje,	da	je	sonce	doseglo	vrh	svoje	navidez
ne	 nebesne	 poti	 in	 da	 dan	 začenja	 spet	 pojemati,	
je	 prvotnega	 človeka	 vsako	 leto	 znova	 navdalo	 s	
tes	nobo,	s	strahom	za	obstoj.	V	svojem	preprostem	
mi	šljenju	pa	je	menil,	da	more	s	čárnimi,	magičnimi	
sredstvi	Soncu	ohraniti	moč,	mu	jo	pomnožiti.	Tak
šno	magično	sredstvo	je	bil	ogenj.

Karkoli	je	danes	kresnih	šeg,	ki	jim	je	v	središču	
ogenj,	vse	izhajajo	prav	iz	najstarejših,	iz	magičnih	
odnosov	človeka	do	narave.	Človek	je	na	kresni	dan	
žgal	 kresove,	 prožil	 ognjene	 krožce,	 takal	 goreča	
kolesa,	nosil	velike	plamenice,	ker	je	bil	prepričan,	
da	bo	njegov	ogenj	“pomagal”	Soncu,	ki	zato	ne	oma
galo	in	shiralo.	Še	v	hujši	stiski	je	počenjal	podobno	
ob	“zimskem	kresu”,	ob	najkrajšem	dnevu,	ko	je	žgal	
na	ognjišču	zajetni	hrastov	panj,	čok,	in	je	dan	spet	
začel	rasti.

Magična	moč	ognja	naj	bi	ne	pomagala	samo	Son
cu.	Deležen	je	je	hotel	biti	tudi	človek,	deležna	naj	bi	
je	bila	tudi	njegove	živina.	Tako	so	se	ob	poletnih	kre
sovih	razvila	nekatera	še	danes	ohranjena	obredja.

Tega	morda	največjega	slavja	prvotnih	rodov	so	
se	po	animističnih	predstavah	udeleževali	tudi	rajni	
predniki.	Ogenj	je	branil,	da	bi	živim	mogli	škodova
ti.	Živi	so	sicer	mislili	nanje,	 jim	žrtvovali.	Zato	pa	
je	 magičnomistična	 moč	 ognja	 lahko	 neovirano	
in	dobrohorno	prehajala	na	zbrano	občestvo	živih.

Na	animistični	stopnji	je	bilo	na	severu	in	v	našem	
podnebnem	 pasu	 pač	 Sonce	 tisto,	 ki	 ga	 je	 človek	

najprej	“poosebil”	in	ga	povzdignil	v	božanstvo,	mu	
začel	izkazovati	božjo	čast.	Saj	je	videl	v	Soncu	vir	
življenja;	dajalo	mu	je	svetlobo	in	toploto,	omogoča
lo	rast	in	zorenje	pridelkov.	Dan,	ko	je	Sonce	na	svoji	
poti	 doseglo	 najvišji	 vrh,	 je	 dobil	 še	 s	 te	 plati	 svoj	
velikanski	praznični	pomen.	Staro	izročilo	je	vede
lo	povedati,	da	Sonce	o	kresu	nekdaj	tri	dni	ni	šlo	v	
zaton.	V	Selah	na	Koroškem	so	pravili,	da	“stojita”	o	
kresu	dan	in	noč	celó	štiri	dni.	Kdor	bi	stopil	v	teh	
nočeh	opolnoči	na	najvišjo	goro,	bi	videl,	kako	se	na	
enem	kraju	zemlje	mrači,	na	drugem	pa	svita.

Točno	 to	 doživite,	 če	 v	 visokem	 poletju	 letite	
po	no	či	iz	Amerike	v	Evropo	in	je	pilot	izbral	dokaj	
severno	 pot.	 Če	 sedite	 na	 levi	 strani	 aviona,	 vidite	
skozi	okno,	kako	se	za	vami	poslavljajo	zadnji	večerni	
žarki	dneva,	ko	ste	odleteli	iz	Amerike,	pred	vami	pa	se	
že	svetlika	zarja	novega	dne,	ko	boste	pristali	v	Evropi.

Veri	v	magični	pomen	kresnega	ognja	se	je	pridru
žila	vera	v	sončno	božanstvo.	Kakor	daven	spomin	
na	to	vero,	čeprav	že	s	krščansko	primesjo,	se	nam	zdi	
“molitvica”	iz	Ziljske	doline,	zapisana	in	objavljena	
leta	1851:

Jes se obrnam pruti svetami sonci,
pruti božjami zhodi, pruti Ježišavim grobi…
Vera	v	božansko	Sonce	odseva	tudi	iz	znane	pesmi	

“Sijaj,	sijaj,	sončece”,	katere	prvi	del	je	danes	povsem	
pozabljen.	 Matija	 Majar	 in	 Urban	 Jarnik	 sta	 nam	
ohranila	vsaj	delen	zapis	iz	Ziljske	doline:

Zarja mi gore shaja,
ljepa zarja mi gore gre,
za zarjo mi gre sonce,
oj rumeno sončice!

Le čakaj, čakaj, sonce,
oj rumeno sončice,
jes ti man veliko povedati,
pa še vliko več prašati.

»Jes pa ne mó čakati,
man vliko obsevati,
vse dolince ino hribce,
tudi vse vboje srotice…«
Nadaljevanje	pesmi	je	znano	po	vsem	Slovenskem	

tja	do	Bele	Krajine.
Božansko	Sonce	je	moralo	prej	ali	slej	dobiti	člo

veško	 podobo.	 Sončno	 božanstvo,	 staroslovanski	
Svetovit,	 »zlatolasi	 in	 zlatoroki	 sin	 nebeškega	 vla
darja«,	je	bil	pri	Slovencih	Kresnik.	Njegova	podoba	
v	 bajnem	 svetu	 starih	 Slovencev	 je	 danes	 povsem	
zabrisana	 z	 najrazličnejšimi	 bajkami	 in	 pripoved
kami.	 V	 njih	 se	 Kresnik	 iz	 božanstva	 spreminja	 v	
sončnega	junaka.

Eno	 izmed	 najlepših	 slovenskih	 kresnih	 pesmi	
je	 zapisal	 Matija	 Majar	 Ziljski	 v	 Podgorjah	 v	 Rožu.	

Niko Kuret

KRES
Ivanje, Šentjanževo

24. rožnik
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Pesem	pripoveduje	o	ženitvi	bajeslovnega	sončnega	
junaka,	ki	nastopa	kot	“kraljič	mlad”:

Device tri kresujejo,
na sred vasi kres nitijo;
Bog daj ti dro, oj kralič mlad!
V	resnici	gre	za	bajeslovno	ženitev	Sonca	z	Zemljo.
V	krščanski	dobi	so	poganske	motive	zamenjali	

krščanski.	To	kaže	kresna	pesem,	ki	so	jo	svojčas	peli	
ob	kresu	pri	Štefanu	na	Zilji:

Kries le gori, kries le gori
na sredi murja siwnoga.
Po kriesu hodija dečle tri,
liepo pajá, kriesujeja.
Po kriesu hodi oj Marija,
na roci nosi oj Jezusa….
Krščanstvo	 pa	 je	 Kresnika	 uspešno	 izpodrivalo	

s	sv.	Janezom	Krstnikom,	zato	 je	Kresnik	 izgubljal	
zmerom	več	svojih	bajeslovnih	potez	in	mu	je	na
zadnje	ostalo	samo	ime.

Praznovanje	 kresa	 je	 pravzaprav	 zvečer	 pred	
24.	 junijem,	 ko	 po	 krščanskem	 koledarju	 praznu

je	 sv.	 Janez	 Krstnik.	
Nema	ra	je	edini	svet
nik,	 ki	 mu	 Cerkev	
ob	haja	 rojstni	 dan.	
Bil	 je	sin	duhovnika	
Zaharija	 in	 njegove	
žene	 Eizabete,	 ki	 je	
bila	po	evangeljskem	
poročilu	(Lk	1,7)	“ne
rodovitna”,	a	je	v	svo	ji	
starosti	spočela	sina.	
Rodil	 se	 je,	 če	 upo
števamo	 navedbe	 v	
evangeliju,	 šest	 me
secev	 pred	 Jezusom	
Kristusom,	 dne	 24.	
junija.	Dali	so	mu	ime	
Janez.	Ko	je	dorasel,	je	
odšel	v	puščavo,	tam	
oznanjal	 pokoro	 in	
krščeval.	 Herod	 An
tipa,	ki	 je	 stoloval	 v	

Tiberiji	ob	Genezareškem	jezeru,	ga	je	dal	zapreti	in	
na	prigovarjanje	svoje	priležnice	Herodiade	obgla
viti;	prinesli	so	ji	prerokovo	glavo	v	skledi,	njena	hči	
Saloma	pa	je	plesala	pred	Herodom.

Janezove	besede:	»On	(=	Kristus)	mora	rasti,	jaz	
pa	 se	 manjšati«	 (Jn	 3,30)	 je	 znala	 Cerkev	 spretno	
uporabiti	pri	svojem	izpodnašanju	poganskih	kres
nih	obredij.	Kristus,	duhovno	Sonce,	naj	bi	bil	rastel	
med	 poganskimi	 množicami,	 medtem	 ko	 bi	 naj	
nekdanje	 božanstvo,	 zemeljsko	 Sonce,	 polagoma	
zamrlo.	Tako	je	sv.	Janez	Krstnik,	po	svetopisemski	
oznaki	“lucerna	lucens	et	ardens”,	svetla	in	goreča	
luč,	moral	prevzeti	vrsto	nalog,	ki	z	njegovo	osebo	
niso	v	nobeni	zvezi.	Poverili	so	mu	jih	samo	zavoljo	
dneva	 njegovega	 rojstva,	 ki	 se	 ujema	 s	 poganskim	
kresnim	dnem	in	–	vsaj	približno	–	z	astronomskim	
solsticijem.

Sveti	Janez	 je	zato	že	prav	zgodaj	prevzel	svojo	
posebno	vlogo.	Kakor	so	zidali	salzburški	misijonarji	
krstne	kapele	v	čast	sv.	Mihaelu,	tako	so	oglejski	mi
sijonarji	v	8.	in	9.	stoletju	posvečevali	krstne	kapele	
sv.	Janezu	Krstniku.	Spreobrnjeni	Slovenci	so	v	teh	
dobi	radi	romali	k	Sv.	Ivanu	v	Devin;	svoja	imena	so	
podpisovali	na	rob	starega	evangelija,	ki	so	ga	hranili	
ondi	(“štivanski	evangelij”),	V	12.	stoletju	(leta	1173)	
mu	je	bila	posvečena	cerkev	v	Žičkem	samostanu,	
kmalu	za	tem	je	dobil	cerkev	v	Mariboru	(leta	1215).	
V	14.	in	15.	stletju	je	sledila	vrsta	njemu	posvečenih	
cerkva,	tako	v	Bohinju	(Sv.	Janez).	Ima	jih	za	sv.	Mi
klavžem	največ,	kar	162	v	vseh	slovenskih	škofijah.	
Cerkvi	je	uspelo,	da	je	stara	obredja	prenesla	nanj;	
celo	marsikatero	magično	dejanje	se	opravlja	v	nje
govem	imenu.	Rimski	obrednik	(Rituale	Romanum)	
je	 imel	svojčas	v	dodatku	med	raznimi	blagoslovi,	
odobrenimi	 od	 sv.	 stolice,	 tudi	 blagoslov	 kresa	 na	
večer	pred	sv.	Janezom	Krstnikom…	Sv.	Janez	je	na
šel	pot	v	kresne	kolednice.	Takšna	pesem	iz	Vinj	na	
Gorenjskem	se	značilno	začenja:

Dober večer, dobri ljudje,
vam voščim zdravje, veseljé!
Al Janez, al Janez,
gospod je svet Šentjanž…
Sv.	Janez	Krstnik	se	je	pri	nas	tem	laglje	uveljavil,	

ker	sta	si	naziv	“Krstnik”	in	“Kresnik”	(Krsnik)	ne	le	
podobna,	ampak	v	govoru	dostikrat	docela	enaka.	
Tako	poje	metliška	kresna	pesem:

Sončno božanstvo

sv. Janez Krstnik

Podružnica sv. Janeza Krstnika v Bohinju
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O Janez, o Janez,
preljubi svet Šentjanž,
preljubega Šentjanža,
krsnika božjega…

Poganski	 Kresnik	 se	 je	 zato	 sčasoma	 povsem	
umaknil,	ime	sv.	Janeza	pa	se	je	tako	priljubilo,	da	
je	postalo	menda	najbolj	razširjeno	slovensko	ime.	
(Danes se je moral umakniti drugim imenom.)

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
III. poglavje

politična podoba

HEROD “VELIKI”

V	letih	37		do	4	pred	krščanskim	štetjem	let	je	na	
prestolu	Judeje	sedel	Herod.	To	ime	zveni	v	zgodovini	
usodno;	v	evangelijih	vzbuja	grozotne	spomine.	Pa	
bi	bilo	kljub	temu	krivično	soditi	to	osebnost	zgolj	
po	 sicer	 zasluženem	 slabem	 glasu	 neizprosnega	
rab	lja,	ki	ga	je	pustil	za	sabo.	Mnoge	poteze	delajo	
občudovanja	vrednega	tega	človeka,	ki	se	ni	nikdar	
pustil	oplašiti,	kadar	se	je	zdelo,	da	se	mu	bo	sreča	
izmuznila,	tega	nadvse	prebrisanega	diplomata,	ki	
si	je	znal	vsak	položaj	obrniti	v	prid,	tega	daljnovid
nega	 upravnika	 razsežnih	 vidikov	 in	 končno	 tega	
neutrudljivega	graditelja.	Vse	to	je	daleč	nad	povpre
čjem.	Sodobniki	so	ga	ocenili	kot	“Velikega”,	kar	je	
pravično,	toda	pod	pogojem,	da	se	ne	upošteva	kaj	
dosti	sredstev,	s	katerimi	je	bila	ta	veličina	dosežena.	
Kakorkoli,	bil	je	zadnji	veliki	izraelski	vladar.

Vir	za	njegovo	kraljevanje	so	kajpak	Judovske sta-
ro žitnosti	 Jožefa	 Flavija,	 ki	 trdi,	 da	 se	 je	 posluževal	
Spominov	Heroda	samega.

Njegovo	 skoraj	 edino	 politično	 načelo	 je	 bilo,	
ved	no	soglašati	z	Rimom,	kar	pa	pomeni	s	človekom,	
ki	je	v	Rimu	ukazoval.	Kdo	je	bil,	kdo	bo	ta	človek?	
To	 vprašanje	 za	 biti	 ali	 ne	 biti	 se	 je	 postavilo	 tako	
Herodu	 kot	 njegovemu	 očetu,	 ko	 so	 2.	 septembra	
31	 Oktavijeve	 ladje	 pri	 Akciju	 poslale	 na	 dno	 An
tonijevo	 brodovje.	 Je	 bil	 Herod	 kot	 premagančev	
prijatelj	izgubljen?	Rešila	ga	je	njegova	spretnost.	Z	
nekim	 odličnim	 ponosom	 izjavi	 zmagovalcu:	 »Bil	
sem	Antonijev	zvest	prijatelj.	Skušal	sem	ga	spraviti	
s	poti	pogube,	kamor	ga	je	rinila	Kleopatra.	Če	mi	
boš	zaupal,	bom	najzvestejši	od	tvojih	prijateljev.«	
Vsekakor	je	moral	biti	prepričljiv,	kajti	nezaupljivi	
zmagovalec	 mu	 je	 verjel.	 Od	 tedaj	 pa	 do	 njegove	
smrti	je	kljub	kakim	kratkim	krizam	med	cesarjem	in	
njegovim	varovancem	“kraljempristašem”	vladalo	
razumevanje.

Gospodarja	Palestine	v	času,	ko	je	Jezus	prišel	na	
svet,	si	je	lahko	predstavljati	kot	enega	tistih	podlož
nih	princev,	ki	so	jih	velike	sile	trpele	in	izkoriščale,	
nekakšnega	 maharadža	 iz	 viktorijanskega	 časa,	
ali	 Aga	 Kana.	 Občasni	 petoliznik	 Herod,	 pozoren	

služiti	koristim	zma
govalca	 in	 vedno	
pri	pravljen	 za	 voja
ški	 poseg	 v	 njegovo	
obrambo,	v	bistvu	ni	
bil	 nič	 drugega	 kot	
Avgustov	 oproda,	
kot	so	pravili	njego
vi	 nasprotniki.	 Nje
gova	 trdnjava	 se	 je	
imenovala	 Antonia	
po	 Antoniju,	 v	 nje
govi	 palači	 pa	 se	 je	
ena	dvorana	imeno
vala	“Cezar”,	ena	pa	
“Agripa”.	V	povračilo	
pa	je	dobil	na	videz	
vso	 neodvisnost	 na	
področju,	 ki	 je	 bilo	 malo	 manjše	 kot	 Sa	lo		monovo	
kralje		stvo,	ki	ga	je	pa	razširil	še	onkraj	Jordana.	Takoj	
po	zavzetju	Jeruzalema	se	 je	ob	zvenčanju	denarja	
pogajal	za	umik	legij,	ki	so	bile	obzirno	nameščene	v	
Siriji,	pa	vendar	pripravljene	poseči	vmes.	Imel	je	svojo	
vojsko,	sestavljeno	iz	germanskih,	galskih	in	tračanskih	
najemnikov;	sijajna	je	bila	njegova	garda,	za	katero	je	
novačil	galačansko	mladino.	Če	je	zvišal	davek	za	Rim,	
je	imel	tudi	pravico	do	deleža	pri	njem	in	temu	se	sploh	
ni	odpovedal.	Konec	koncev	vse	kaže,	da	je	bil	tako	
neodvisen,	kot	sta	bila	neodvisna	maroški	sultan	ali	
tuniški	bej	za	časa	francoskega	protektorata.

Medtem	si	pa	ni	drznil	prilastiti	službe	velikega	
duhovnika,	saj	je	dobro	vedel,	da	bi	njegovi	judovski	
podložniki	v	tem	videli	neznosno	nasilno	prilastitev.	
Omejil	se	je	na	imenovanje	nosilcev	te	službe	in	si	
pomagal	tako,	da	jih	je	imenoval	iz	manj	pomemb
nih	duhovniških	družin,	tako	da	se	mu	ni	bilo	bati	
njihovega	vpliva:	sedem	ali	osem	se	jih	je	zvrstilo,	pa	
nobeden	ni	zgodovini	zapustil	svojega	imena.	Edi
ni,	ki	bi	lahko	igral	kako	pomembno	vlogo,	njegov		
hazmonejski	svak	Aristobul,	je	zelo	primerno	umrl	
po	šestih	mesecih	velikega	duhovništva.	Kar	zadeva	

Herod “Veliki”
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Hirkana	 II.	 se	 je	 Herod	 ponudil	 z	 vsemi	 znamenji	
velikega	spoštovanja,	da	ga	ponovno	umesti	v	Jeru
zalemu;	pa	kaj	je	lahko	počel	ubogi	starec	s	svojimi	
odgriznjenimi	ušesi?

Vsekakor	 pa	 se	 ne	 smemo	 prehitro	 pustiti	 pre
pričati	 videzu	 trdne	 in	 razkošne	 Herodove	 moči.	
V	resnici	so	bili	podminirani	temelji,	na	katerih	je	
počivala,	in	on	je	to	vedel.	Velik	del	judovskega	raz
položenja	mu	je	bil	sovražen,	ker	je	bil	Edomec	(Idu
mejec),	neobrezan,	Ezavov	potomec,	ker	jim	ga	je	na	
silo	postavil	rimski	zmagovalec,	ker	je	bilo	njegovo	
obnašanje	 pogosto	 nasprotno	 judovski	 postavi	 in	
morali.	Ta	stalna	mržnja	razloži	trdoto	režima,	ki	ga	
je	Herod	naložil	Judom,	in	do	neke	mere	tudi	njegove	
zločine.	Njegova	policija	je	bila	povsod,	nadzorovala	
je	vse.	Pravili	so,	da	mu	ni	bilo	odveč	tudi	osebno	vo
huniti.	Nekega	dne	se	je	nespoznaven	sprehajal	po	
ulicah	in	vprašal	nekega	mimoidočega,	kaj	v	njegovi	
mestni	četrti	ljudje	mislijo	o	kralju	Herodu.	Ta	mu	
je	škodoželjno	odgovoril	z	navedkom	iz	Pridigarja	
(10,20):	»Ptica	izpod	neba	bi	raznesla	tvoj	glas.«

Vsa	 opreznost	 pa	 ni	 niti	 malo	 preprečila,	 da	 se	
ne	 bi	 kovale	 spletke	 in	 izbruhnile	 krize.	 Zarotniki	
so	našli,	ali	so	vsaj	mislili,	da	so	našli	sokrivce	celo	v	
tiranovi	družini,	kar	je	bilo	v	Herodovih	očeh	še	po
sebno	hudo.	Prav	zato	je	tudi	vedno	huje	udarjal.	Vsi	
zadnji	potomci	Hazmonejcev	so	bili	pobiti:	malega	
Aristobula,	očarljivega	sedemnajstletnega	mladeni
ča,	ki	je	po	nerodnosti	sprejel	imenovanje	za	velikega	
duhovnika,	so	galačanski	gardisti	spretno	utopili	v	
ribniku	palače	v	Jerihi;	oboževano	Mariamne,	edino	
od	deseterih	zapovrstnih	žena,	za	katero	se	zdi,	da	jo	
je	Herod	res	ljubil,	je	dal	usmrtiti,	ker	je	sumil,	da	je	
spletkarila	proti	njegovemu	življenju.	Njeni	sinovi	so	
ji	sledili	v	grob,	kot	tudi	pet	drugih,	ki	so	bili	rojeni	iz	
raznih	zvez	samodržca.	»Bolje	je	biti	Herodova	svinja	
kot	njegov	sin!«	 je	smeje	rekel	Avgust,	saj	 judovski	
gospodar	v	zvestobi	vsaj	tej	svetopisemski	prepovedi	
ni	jedel	svinjskega	mesa.

Politično	življenje	Izraela	v	tridesetih	letih,	koli
kor	je	trajala	Herodova	vlada,	si	je	treba	torej	pred
stavljati	 v	 ozračju	 policijskega	 sumničenja,	 vedno	
možnih	hišnih	revolucij	in	pretresljivih	“čistk”.	Na	
lepem	 se	 je	 zvedelo,	 da	 je	 bilo	 obešenih	 nekaj	 sto	
farizejev,	ker	so	preveč	glasno	kritizirali	gospodarja.	

Na	lepem	je	drhal	po	spodbudi	policije	pobila	tristo	
častnikov,	osumljenih,	da	so	spletkarili	s	Samarijo.	
Na	 lepem	 so	 bili	 živi	 sežgani	 ali	 kamenjani	 mladi	
ljudje,	ki	so	poskušali	vreči	iznad	tempeljskih	vrat	
brezbožno	podobo	zlatega	orla,	ki	jo	je	tja	dal	po
staviti	tiran.	V	takem	nasilnem	okolju	zveni	znana	
evangeljska	zgodba	o	pokolu	nedolžnih	otrok	čisto	
naravno:	 je	 popolnoma	 v	 njegovem	 slogu.	 Ampak	
človek	ni	tako	preprost,	zato	se	je	večkrat	zgodilo,	
da	se	je	divji	tiran	pokazal	človeškega,	na	primer,	ko	
je	leta	25	ob	hudi	lakoti	kupil	egiptovsko	žito	in	zato	
prodal	svoje	zlato	namizno	posodje.

Tako	ga	 je	 judovsko	ljudstvo	končno	podpiralo	
skoraj	štirideset	let.	Vzrok	je	bil	brez	dvoma	mir,	ki	
jim	ga	je	dal,	in	resničen	napredek,	ki	ga	je	zagotovil.	
Mir	 in	 napredek	 pa	 nista	 bila	 mogoča	 brez	 hudih	
obremenitev	in	Jožef	Flavij	bo	prav	Herodu	očital,	
da	je	ljudstvo	zvlekel	v	revščino,	kar	pa	se	zdi	hudo	
pretirano.	Gotovo	je,	da	je	za	časa	svoje		vlade	Pale
stino	posul	s	spomeniki,	da	je	bilo	polno	javnih	del,	
da	je	bilo	neštevilno	praznikov	nezaslišanega	sijaja.	
Pravijo,	 da	 je	 to	 običajno	 sredstvo	 diktatorjev,	 da	
ljudje	 pozabijo	 izgubo	 svojih	 svoboščin.	 Zgradili	
ali	obnovili	so	domiselno	postavljene	trdnjave:	na	
primer	 Maherunt	 ob	 Mrtvem	 morju	 in	 Herodium,	
ki	naj	postane	gospodarjev	grob.	Razrušena	mesta	
kot	Samarija,	so	bila	obnovljena,	Cezareja	je	postala	
najlepše	pristanišče	dežele,	tekmec	Pireja.	V	samem	
Jeruzalemu	so	gledališče,	amfiteater	 in	hipodrom,	
kljub	sovražnosti	pobožnih	Judov	zaradi	poganskih	
predstav,	pritegnili	množice.	Rasle	so	palače,	kakrš
nih	prej	ni	bilo	videti.	Močna	utrdba	Antonia	je	bila	
zgrajena	prav	poleg	templja,	da	bi	ga	nadzorovala.	
Predvsem	pa	se	je	na	neverjetni	podlagi	ogromnih	
kamnitih	blokov	–	nekateri	so	dvanajst	metrov	dolgi	
in	imajo	dva	metra	v	premeru	–	začel	dvigovati	po
polnoma	 nov	 tempelj,	 tako	 velik,	 da	 bo	 potrebno	
stoletje	za	dograditev,	tako	bogat,	da	je	zasenčil	celo	
Salomonovega.

Vse	to	razloži,	kako	je	mogel	Herod	kljub	tolikemu	
nasprotovanju	obstati	in	na	koncu	umreti	naravne	
smrti.	 Že	 pred	 njegovim	 štiridesetim	 letom	 se	 je	
njegovo	zdravje	začelo	krhati.	Okužba	s	tifusom	ga	
je	spravila	na	rob	groba	in	ostale	so	mu	tako	telesne	

Maherunt

Herodium
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kot	duševne	posledice.	V	svoji	preganjavici	je	videl	
morilca	 v	 vsakem	 sorodniku	 in	 njegovi	 ukazi	 za	
usmrtitev	so	se	pomnožili.	Norega	od	bolečine	ob	
misli,	da	je	on	sam	dal	umoriti	Mariamne,	so	ga	takrat	
slišali	tuliti	ime	mrtve	po	vseh	kotih	palače,	kakor	da	
bi	jo	hotel	priklicati	nazaj.	Njegova	zadnja	leta	so	bila	
pošastna.	Brez	konca	in	kraja	si	je	izmišljal	nova	mu
čenja	za	svoje	žrtve	in	obdajal	ga	je	mrtvaški	molk,	
ki	ga	je	prekinjalo	samo	petje	psalmov	tempeljskih	
delavcev	 in	 kriki	 obsojenih.	 Strašna	 bolezen	 se	 ga	

je	prijela,	brez	dvoma	rak	na	prebavilih.	Črviv	gnoj	
je	tekel	iz	njegovega	telesa.	Dal	si	je	prinesti	vodo	iz	
Karilhoe	pri	Mrtvem	morju	v	upanju,	da	mu	bodo	
vroče	žveplene	kopeli	pomagale,	pa	je	le	on	padel	v	
nezavest.	Nor	in	preganjan	od	prividov	svojih	žrtev	
je	 umiral	 v	 divji	 besnosti	 in	 ukazal,	 da	 morajo	 po	
njegovi	smrti	pobiti	vse	vidnejše	osebnosti	kraljestva,	
da	bo	vsaj	kdo	jokal	na	njegovem	grobu.	Končno	je	
umrl	4	leta	pred	krščanskim	štetjem	let:	Jezus	je	bil	
takrat	star	kaki	dve	leti.

Srčnost,	pogum	spada	med	štiri	glavne	kreposti.	
Označuje	 neustrašenost	 v	 spoprijemanju	 z	 nevar
nostmi.	 To	 po	 mnenju	 etika	 Demmerja	 izvira	 iz	
optimističnega	zupanja	vase	in	terja	pripravljenost	
na	žrtve,	zmožnost	uveljavljanja	ter	voljo	do	samo
potrjevanja.	Pogum	in	srčnost	pa	nista	vrlini,	ki	bi	
ju	 zahtevali	 samo	 od	 vojakov,	 ampak	 od	 vsakega	
človeka.	Vsi	potrebujemo	pogum,	da	živimo	lastno	
življenje,	ki	nam	je	namenjeno	že	od	vsega	začetka.	
Vse	 prehitro	 se	 prilagajamo	 drugim,	 prevzemamo	
njihove	predstave,	da	ne	bi	bilo	treba	plavati	proti	
toku.	Danes	prevladuje	na	eni	strani	močan	libera
lizem,	ki	vse	dopušča,	hkrati	pa	opažamo	veliko	uni
formiranost.	Mediji	nam	danes	posredujejo	norme,	
kakšni	moramo	biti,	kako	naj	mislimo,	kako	naj	se	
oblačimo,	kaj	naj	počnemo.	Zato	potrebujem	veliko	
poguma,	če	hočem	biti	drugačen,	biti	tak,	kot	se	to	
sklada	z	menoj	in	je	prav.

Angela	 poguma	 potrebuješ,	 če	 se	 tvoji	 kolegi/
kolegice	na	delovnem	mestu	lotijo	kolegice.	Tedaj	
ne	boš	udrihal	po	njej	skupaj	z	njimi,	ampak	jih	boš	
opozoril,	da	bi	bilo	najbolje	povedati	ji	to	v	obraz,	ali	
pa	nehati	z	obrekovanjem,	saj	je	moč	vse	to	pogledati	
tudi	v	drugačni	luči;	to	pa	terja	pogum.	Sprva	boš	de
ležen	nerazumevanja.	Morda	ti	bodo	celo	očitali,	da	
si	hinavec.	Kolegica	da	je	pač	nemogoča.	Ljudem	ne	
moreš	tako	hitro	omajati	mnenja.	Če	zbereš	pogum	
in	prekineš	opravljanje,	se	opravljivci	čutijo	zasačene	
in	se	skušajo	opravičiti	tako,	da	krivdo	podtaknejo	
tebi.	 Tedaj	 potrebuješ	 veliko	 poguma,	 da	 uveljaviš	
svoje	 mnenje,	 četudi	 te	 hočejo	 drugi	 izobčiti	 in	 ti	
očitajo,	da	tudi	ti	gotovo	opravljaš	druge.

Angel	poguma	naj	ti	stoji	ob	strani,	ko	moraš	spre
jemati	odločitve	o	svoji	poklicni	poti	ali	življenjske	
odločitve.	 Poroka,	 ko	 si	 upaš	 z	 drugim	 človekom	
skle	niti	življenjsko	zvezo,	je	le	ena	takih	odločitev.	
Ljudem	današnjega	časa	očitajo,	da	se	težko	odlo
čajo,	da	z	odločitvami	odlašajo	 in	se	najraje	sploh	
ne	 bi	 vezali.	 Vsaka	 odločitev	 me	 obvezuje,	 vsaj	 za	
bližnjo	prihodnost.	In	ljudje	se	boje	take	obveznosti.	
Pred	pomembnimi	odločitvami	lahko	prosiš	svojega	
angela	poguma,	naj	ti	pomaga.	Nikoli	ne	boš	 imel	
jamstva,	da	je	tvoja	odločitev	absolutno	pravilna.	Za	

nas	nikoli	ne	obsta
ja	 absolutno	 pra
va	pot.	Kljub	temu	
pa	 se	 moramo	 na	
razpotjih	 odloča
ti. 	 Lahko	 gremo	
samo	 po	 eni	 poti,	
če	hočemo	priti	na
prej,	 napredovati.	
In	 vsaka	 pot	 nas	
bo	 nekoč	 privedla	
v	 ožino,	 skozi	 ka
tero	 se	 bomo	 mo
rali	 prebiti,	 da	 bo	
naše	 življenje	 mo
glo	 doseči	 širino.	
Jezus	 nas	 poziva,	
naj	vstopimo	skozi	
ozka	 vrata	 in	 ho
dimo	po	tesni	poti	
(prim.	Mt	7,13	sl.).	Pot,	po	kateri	hodijo	vsi,	je	široka.	
Najti	moraš	svojo	čisto	osebno	pot.	Ni	dovolj,	če	se	
ravnaš	po	drugih.	Pozorno	moraš	prisluhniti,	katera	
je	 tvoja	 pot.	 Nato	 pa	 se	 moraš	 pogumno	 odločiti,	
da	boš	hodil	po	tej	poti,	četudi	se	boš	tam	čutil	zelo	
osam	ljenega.	Le	tvoja	čisto	osebna	pot	ti	bo	omogo
čila	rast	in	te	vodila	v	resnično	življenje.

Življenje	te	vedno	znova	postavlja	pred	naloge,	s	
katerimi	se	moraš	spoprijeti	prav	zdaj.	Sicer	bo	pre
pozno,	to	življenje	kaznuje,	je	rekel	Gorbačov,	in	ta	
izrek	je	postal	krilatica.

Angel	poguma	ti	lahko	pomaga,	da	vzameš	v	roke	
prav	to,	kar	zahteva	od	tebe	ta	trenutek.	Morda	je	to	
pogovor,	ki	čaka	v	vrsti,	da	se	nekaj	razčisti	v	tvoji	
družini	ali	tvoji	službi.	Morda	bi	se	bilo	treba	spo
prijeti	s	problemom,	ki	se	ga	vsi	v	tvojem	oddelku	
otepajo.	Morda	je	to	obisk,	ki	ga	že	dalj	časa	odlašaš,	
a	se	mu	vendar	ne	moreš	izogniti.	Morda	je	to	pismo,	
ki	bi	ga	končno	moral	napisati,	da	bi	razčistil	nek	
odnos,	 da	 bi	 razjasnil	 nek	 nesporazum.	 V	 tvojem	
vsakdanjem	življenju	 je	toliko	prilik,	v	katerih	naj	
bi	ti	angel	poguma	stal	ob	strani,	da	boš	storil	prav	
to,	kar	je	tisti	hip	primerno.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL POGUMA
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Benedikt XVI.

SVETI PAVEL

TEOLOŠKA VIZIJA PASTORALNIH PISEM
Zadnja	med	pavlinskimi	pismi	se	imenujejo	Pasto

ralna	pisma.,	ker	so	bila	poslana	dvema	Pastirjema	
Cerkve:	dve	Timoteju	in	ena	Titu,	Pavlovima	ozkima	
sodelavcema.	V	Timoteju	je	Apostol	videl	skoraj	ne
kakšen	“alter	ego”	 in	mu	je	v	resnici	zaupal	važna	
poslanstva	(v	Makedoniji:	prim.	Apd	19,22a;	v	Tesa
loniki:	prim.	1	Tes	3,67);	v	Korintu:	prim.	1	Kor	4,17;	
16,1011),	zapisal	pa	je	o	njem	tudi	laskavo	pohvalo:	
»Nimam	namreč	nikogar	drugega,	ki	bi	mu	bil	podo
ben	po	srcu	in	bi	tako	iskreno	skrbel	za	vaše	zadeve«	
(Flp	 2,20).	 Po	 Cerkveni	
zgodovini	 Evzebija	 Ce
zarejskega	iz	4.	stoletja,	
je	 bil	 Timotej	 prvi	 škof	
v	Efezu	(prim.	3,4).	Tudi	
Tit	je	mora	biti	Apostolu	
zelo	 drag,	 saj	 ga	 izrec
no	 označuje,	 da	 »je	 bil	
že	 sam	 zelo	 vnet…	 moj	
tovariš	 in	 sodelavec«	 (“	
Kor	8,17.23),	celo	ko	mu	
piše	 kot	 »pravemu	 sinu	
po	skupni	veri«	(Tit	1,4).	
Zaupal	mu	je	nekaj	zelo	
občutljivih	poslanstev	v	
korintski	Cerkvi,	katerih	
izid	 je	 potolažil	 Pavla	
(prim.	 2	 Kor	 7,67.13;	
8,6).	Kolikor	nam	je	spo
ročeno	se	je	Tit	pridružil	
Pavlu	v	Nikópoli	v	Epiru	
v	Grčiji	(prim.	Tit	3,12),	
ki	 ga	 je	 potem	 poslal	 v	
Dalmacijo	(prim.	2	Tim	4,10).	Po	Pismu,	ki	je	nanj	
naslovljeno,	zvemo,	da	je	bil	pozneje	škof	na	Kreti	
(prim.	Tit	1,5).

Pisma,	naslovljena	na	ta	dva	Pastirja,	zavzemata	
posebno	mesto	v	Novi	zavezi.	Večina	razlagalcev	je	
danes	mnenja,	da	teh	Pisem	ni	pisal	Pavel	sam,	am
pak	da	izvirajo	iz	“Pavlove	šole”	in	odsevajo	njegovo	
dediščino	novemu	rodu	in	morda	vsebujejo	kak	kra
tek	spis	ali	besedo	apostola	samega.	Nekatere	besede,	
na	primer	v	Drugem	pismu	Timoteju,	so	tako	izvirne,	
da	lahko	prihajajo	samo	iz	srca	in	ust	Apostola.

Brez	dvoma	je	cerkveni	položaj,	ki	odseva	iz	teh	
Pisem,	drugačen,	kot	je	bil	v	osrednjih	letih	Pavlovega	
življenja.	Ko	zdaj	gleda	nazaj,	samega	sebe	označuje	
kot	 »glasnika,	 apostola	 in	 učitelja«	 poganov	 v	 veri	
in	resnici	(prim.	1	Tim	2,7;	2	Tim	1,11).	Predstavlja	
se	kot	nekdo,	ki	je	dosegel	usmiljenje,	»da	bi	Kristus	
Jezus	najprej	na	meni	pokazal	vso	potrpežljivost	za	
zgled	tistim,	ki	bodo	verovali	vanj	–	za	večno	življe
nje«	(1	Tim	1,16).	Bistveno	je	torej,	da	se	v	Pavlu,	v	
navzočnosti	Vstalega	spreobrnjenemu	preganjalcu,	
pokaže	Gospodova	velikodušnost	v	našo	ohrabritev,	

da	bi	nas	do	upanja	in	zaupanja	v	Gospodovo	usmi
ljenje,	ki	more	kljub	naši	majhnosti	storiti	velike	reči.	
Preko	osrednjih	Pavlovih	let	gre	tudi	kulturno	okolje,	
ki	je	tukaj	v	ozadju.	Tu	so	namigovanja	na	pojave	po
učevanja,	ki	jih	je	treba	imeti	za	popolnoma	zmotne	
in	lažne	(prim.	1	Tim	4,12;	2	Tim	3,15),	kakor	tisto,	
ki	je	trdilo,	da	ženitev	ni	dobra	(prim.	1	Tim	4,3a).	Iz	
tega	vidimo,	kako	moderna	je	bila	ta	zaskrbljenost,	
saj	se	tudi	danes	Sveto	pismo	včasih	bere	kot	predmet	
zgodovinske	radovednosti,	ne	pa	kot	besedo	Svetega	

Duha,	v	kateri	lahko	sli
šimo	sam	Gospodov	glas	
in	 spoznamo	 njegovo	
navzočnost	v	zgodovini.	
Lahko	 rečemo,	 da	 je	 v	
tem	 kratkem	 seznamu	
zmot,	 ki	 je	 v	 teh	 treh	
Pis	mih,	 že	 vnaprej	 za
risane	 nekatere	 poteze	
tiste	 poznejše	 zmotne	
usmerjenosti,	ki	jo	ime
nujemo	 gnosticizem	
(prim.	1	Tim	2,56;	2	Tim	
3,68).

Proti	tem	naukom	se	
pisec	 postavi	 z	 dvema	
temeljnima	 opomino
ma.	 Eden	 je	 povratek	
k	 duhovnemu	 branju	
Svetega	 pisma	 (prim.	
2	 Tim	 3,1417),	 to	 je	
k	 branju,	 ki	 ima	 Sveto	
pismo	 resnično	 za	 “na

vdihnjeno”,	ki	 izhaja	iz	Svetega	Duha,	tako	da	nas	
lahko	 »pouči	 za	 odrešenje«.	 Sveto	 pismo	 je	 treba	
brati	tako,	da	človek	vstopi	v	pogovor	s	Svetim	Du
hom	in	s	tem	pride	do	luči	»za	poučevanje,	svarjenje,	
za	 poboljševanje	 in	 vzgojo	 v	 pravičnosti«	 (2	 Tim	
3,16).	 V	 tem	 smislu	 Pismo	 dodaja:	 »da	 bi	 bil	 Božji	
človek	popoln	in	pripravljen	za	vsako	dobro	delo«	
(2	Tim	3,17).	Drugi	opomin	je	poudarjanje	dobre
ga	 “zaklada”	 (parathéke):	 to	 je	 posebna	 beseda	 v	
Pastoralnih	 pismih,	 s	 katero	 je	 označeno	 izročilo	
apostolske	 vere,	 ki	 ga	 je	 treba	 varovati	 s	 pomočjo	
Svetega	Duha,	ki	prebiva	v	nas.	Ta	“zaklad”	je	torej	
treba	imeti	za	zbir	apostolskega	izročila	in	za	merilo	
zvestobe	evangeljskemu	oznanilu.	In	tukaj	je	treba	
upoštevati,	da	v	tako	v	Pastoralnih	pismih	kot	v	vsej	
Novi	 zavezi	 izraz	 “Pismo”	 izrecno	 pomeni	 Staro	
zavezo,	saj	novozaveznih	spisov	še	ni	bilo,	ali	pa	še	
niso	bili	del	seznama	svetopisemskih	knjig.	Izročilo	
apostolskega	oznanjevanja	,	ta	“zaklad”	je	torej	ključ	
za	branje,	da	bi	razumeli	Sveto	Pismo,	Novo	zavezo.	
V	tem	smislu	sta	Sveto	pismo	in	Tradicija,	Sveto	pi
smo	in	apostolsko	oznanjevanje	kot	ključ	za	branje;	
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stojita	eden	ob	drugem	in	se	skoraj	zlivata,	da	tako	
skupaj	oblikujeta	»trdni	Božji	temelj«	(2	Tim	2,19).	
Apostolsko	oznanjevanje,	to	je	tradicija,	izročilo,	je	
potrebno	za	vstop	v	razumevanje	Svetega	pisma	in	
za	sposobnost	slišati	Kristusov	glas.	»Trdno	se	mora	
držati	 zanesljive	 besede,	 ki	 je	 v	 skladu	 z	 naukom«	
(Tit	1,9).	Temelj	vsega	tega	je	prav	vera	v	zgodovin
sko	razodetje	Božje	dobrote,	ki	je	v	Jezusu	Kristusu	
dejavno	pokazala	svojo	“ljubezen	do	ljudi”,	ljubezen,	
ki	je	v	izvirnem	grškem	besedilu	značilno	označena	
kot	filanthropía	(človekoljubnost)	(Tit	3,4;	prim.	2	
Tim	1,910).	Bog	ljubi	človeštvo.

Iz	vsega	tega	se	dobro	vidi,	da	se	mora	krščanska	
skupnost	 oblikovati	 v	 popolnoma	 jasnih	 mejah,	
v	 skladu	 z	 istovetnostjo,	 ki	 ne	 samo	 odklanja	 ne
primerne	 razlage,	 ampak	 predvsem	 potrjuje	 svojo	
zasidranost	 v	 bistvenih	 točkah	 vere,	 ki	 je	 tukaj	
istoznačnica	 za	 “resnico”	 (1	 Tim	 2,4.7;	 6,5;	 2	 Tim	
2,15.18.25;	 3,78;	 4,4;	 Tit	 1,1.14).	 V	 veri	 se	 izkaže	
bist	vena	resnica	o	tem,	kdo	smo	mi,	kdo	je	Bog,	kako	
moramo	živeti.	V	tej	resnici	(resnici	vere)	je	Cerkev	
označena	kot	»steber	in	opora	resnice«	(1	Tim	3,15).	
V	vsakem	primeru	ostaja	odprta	skupnost	vesoljnega	
duha,	ki	moli	za	vse	ljudi	vsake	vrste	in	stopnje,	da	bi	
prišli	do	spoznanja	resnice	Boga,	»ki	hoče,	da	bi	se	
vsi	ljudje	rešili	in	prišli	do	spoznanja	resnice.	Bog	je	
namreč	samo	eden.	Samo	eden	je	tudi	srednik	med	
Bogom	in	ljudmi,	človek	Kristus	Jezus,	on,	ki	je	sam	
sebe	 dal	 v	 odkupnino	 za	 vse«	 (1Tim	 2,46).Čeprav	
so	 skupnosti	 še	 majhne,	 je	 občutek	 vesoljnosti	 v	
teh	Pismih	močan	in	odločujoč.	Povrhu	naj	v	taki	
krščanski	skupnosti	»nikogar	ne	preklinjajo,	naj	ne	
bodo	prepirljivi,	ampak	prijazni;	izkazujejo	naj	kar	
največjo	krotkost	vsem	ljudem«	(Tit	3,2).	To	je	ena	
glavnih	sestavin	teh	Pisem:	vesoljnost	vere	kot	resni
ce,	kot	ključa	za	branje	Svetega	pisma	Stare	zaveze.	
Tako	 se	 oblikuje	 enost	 oznanila,	 Svetega	 pisma	 in	
žive	vere,	ki	 je	odprta	vsem	in	je	vsem	priča	Božje	
ljubezni	do	vseh.

Druga	značilna	sestavina	teh	Pisem	je	njihovo	raz
mišljanje	o	izoblikovanosti	službe	služenja	Cerkve.	
V	njih	je	prvič	predstavljena	trojna	stopnja	škofov,	
prezbiterjev	in	diakonov	(prim.	1	Tim	3,113;	4,13;	
2	 Tim	 1,6;	 Tit	 1,59).	 V	 Pastoralnih	 pismih	 lahko	
opazujemo	zlivanje	dveh	različnih	ustrojev	služb	in	
oblikovanje	dokončne	oblike	cerkvenega	služenja.	
V	pavlinskih	pismih	osrednjih	let	svojega	življenja	
Pavel	govori	o	»škofih«	(Flp	1,1)	in	»diakonih«:	to	je	
značilen	 ustroj	 Cerkve,	 ki	 se	 je	 izoblikovala	 v	 raz
dobju	 poganskega	 sveta. .	 Ostane	 pa	 gospodujoča	
podoba	 apostolov,	 zato	 se	 samo	 počasi	 razvijajo	
druge	službe.

Če	imamo,	kot	rečeno,	v	Cerkvah,	ki	so	se	obliko

vale	 v	 poganskem	 svetu,	 škofe	 in	 diakone,	 prezbi
terjev	 pa	 ne,	 so	 v	 Cerkvah,	 ki	 so	 se	 oblikovale	 v	
ju		dovskokrščanskem	 svetu	 prezbiterji	 glavni.	 Na	
koncu	Pastoralnih	pisem	se	oba	ustroja	zlijeta:	pojavi	
se	“episkopos”	(škof)	(prim.	1	Tim	3,2;	Tit	1,7)	in	to	
vedno	v	ednini	 in	v	grščini	z	določnim	členom	(v 
slovenščini ta člen ne obstoja, op. ur.).	Ob	“episko
pu”	najdemo	prezbiterje	in	diakone.	Je	pa	še	vedno	
gospodujoča	podoba	Apostola,	toda	tri	Pisma	niso	
več	naslovljena,	kot	že	rečeno,	na	skupnosti,	ampak	
na	osebe:	Timoteja	in	Tita,	ki	po	eni	strani	nastopata	
kot	škofa,	po	drugi	pa	že	zamenjujeta	Apostola.

Tukaj	opažamo	začetek	dejstva,	ki	se	bo	pozne
je	 imenovalo	 “apostolsko	 nasledstvo”.	 Pavel	 pravi	
Timoteju	 v	 zelo	 slovesnem	 tonu:	 »Ne	 zanemarjaj	
milostnega	daru,	ki	je	v	tebi	in	ti	je	bil	dan	po	pre
roštvu,	ko	je	zbor	starešin	položil	roke	nate«	(1	Tim	
4,14).	Lahko	rečemo,	da	se	v	teh	besedah	kaže	tudi	
zakramentalni	 značaj	 službe.	 Tako	 imamo	 bistvo	
katoliškega	ustroja:	Sveto	pismo	in	tradicija,	Sveto	
pismo	 in	 oznanjevanje	 oblikujeta	 eno	 stvar,	 toda	
temu	 doktrinalnemu	 ustroju,	 da	 tako	 rečemo,	 se	
mora	pridružiti	osebni	ustroj,	nasledniki	apostolov	
kot	priče	apostolskega	oznanjevanja.

Važno	je	tudi	ugotoviti,	da	Cerkve	v	teh	Pismih	
gleda	nase	v	zelo	človeških	izrazih,	priličena	domu	
in	družini.	Posebno	v	1	Tim	3,27	so	zelo	podrobna	
navodila	 o	 škofu:	 »mora	 biti	 brez	 graje,	 mož	 ene	
žene,	 trezen,	 razumen,	 urejen,	 gostoljuben,	 zmo
žen	za	poučevanje,	nikakor	ne	pijanec	in	pretepač,	
ampak	prijazen.	Ne	sme	biti	prepirljiv	in	lakomen	
po	denarju.	Svoj	dom	mora	dobro	voditi,	otroci	mu	
morajo	 biti	 podrejeni	 in	 v	 vsem	 spoštljivi.	 (Kako	
bo	sicer	skrbel	za	Božjo	Cerkev,	če	še	svojega	doma	
ne	 zna	 voditi!)…	 Še	 več,	 tudi	 od	 tistih,	 ki	 so	 zunaj,	
mora	 imeti	 dobro	 pričevanje«	 (1	 Tim	 3,27).	 	 Tre
ba	 je	 opozoriti	 tudi	 na	 važen	 način	 oznanjevanje	
(prim.	1	Tim	5,17),	odmevi	tega	so	pa	tudi	v	drugih	
odlomkih	(prim.	1	Tim	6,2c;	2	Tim	3,10;	Tit	2,1),	pa	
tudi	 na	 posebno	 osebno	 značilnost,	 “očetovstvo”.	
Škof	je	namreč	oče	krščanske	skupnosti	(prim.	1	Tim	
3,15).	Sicer	pa	misel	o	Cerkvi	kot	“Božji	hiši”	poganja	
svoje	korenine	iz	Stare	zaveze	(prim.	4	Mz	12,7)	in	
je	ponovno	izoblikovana	v	Heb	3,2.6),	medtem	ko	je	
drugje	zapisno,	da	vsi	kristjani	niso	več	ne	tujci	ne	
priseljenci,	temveč	sodržavljani	svetih	in	domačini	
pri	Bogu	(prim.	Ef	2,19).

Prosimo	 Gospoda	 in	 svetega	 Pavla,	 da	 bi	 mogli	
tudi	mi	kot	kristjani	biti	v	odnosu	do	družbe,	v	kateri	
živimo,	vedno	bolj	označeni	kot	člani	“Božje	druži
ne”.	Molimo	tudi,	da	bi	pastirji	Cerkve	v	oblikovanju	
Božje	hiše,	skupnosti,	Cerkve,	vedno	izkazovali	blage	
in	trdne	očetovske	občutke.

Splošni:	 Da	 bi	 si	 vse	 narodne	 in	 mednarodne	 ustanove	 prizadevale	 jamčiti	 spoštovanje	 človeškega	
življenja	od	spočetja	do	naravnega	konca.

Misijonski:	Da	bi	Cerkve	v	Aziji,	ki	so	“mala	čreda”	med	nekrščanskim	prebivalstvom,	znale	oznanjati	
evangelij	in	z	veseljem	pričati	za	svojo	pripadnost	Kristusu.

MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ
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Petinštirideset	 let	 trajajoči	 križev	 pot	 vernikov	
Rimu	 pridružene	 vzhodne	 Cerkve	 v	 Ukrajini	 se	 je	
začel	konec	druge	svetovne	vojske,	ko	je	Rdeča	ar
mada	vkorakala	v	Galicijo	in	je	bila	Sovjetski	zvezi	
priključena	celotna	Ukrajina.	Že	pomladi	1945	se	je	
proti	“uniatom”	(grkokatoličanom)	začela	medijska	
gonja	pod	geslom:	Kar	najhitreje	se	vrnite	v	objem	
vaše	resnične	matere,	pravoslavne	ruske	Cerkve.	

“S križem in mečem”
V	časopisu	Volna	Ukraina	 je	8.	aprila	1945	pod	

naslovom	 S	 križem	 in	
me	čem	izšel	oster	članek	
proti	 “uniatski”	 Cerkvi	
in	 njenim	 škofom.	 Tej	
“uglasitvi”	 je	 sledilo	 de
janje:	 11.	 aprila	 1945	 so	
oblasti	 istočasno	 zaprle	
vse	 grkokatoliške	 škofe	
v	 zahodni	 Ukrajini.	 Za
kaj,	je	pozneje	“pojasnil”	
moskovski	 radio:	 škofje	
so	bili	obsojeni	na	dolgo
letno	prisilno	delo	zaradi	
kolaboracije	z	Nemci.	Da	
je	 bila	 to	 popolnoma	 iz	
trte	 izvita	 trditev,	 doka
zuje	 dokument	 o	 tem,	

da	sta	 likvidacijo	ukrajinske	grkokatoliške	Cerkve	
zrežirala	in	osebno	vodila	Stalin	in	tedanji	partijski	
šef	za	Ukrajino	Nikita	Hruščev.	

Drama “združitve”
V	Lvovu	(Lvivu)	 je	8.	 in	9.	marca	1946	zasedala	

tako	imenovana	“sinoda	grkokatoliške	Cerkve”,	ki	je	
preklicala	“unijo”	z	Rimom	in	izglasovala	priključitev	
moskovskemu	patriarhatu.	Te	sinode	se	ni	udeležil	
noben	zakonit	škof	ukrajinske	grkokatoliške	Cerkve,	
prišlo	pa	je	dvesto	duhovnikov.	Dokument	potrjuje,	
da	so	bili	med	navzočimi	omenjeni	tudi	že	umrli	du
hovniki.	Duhovnika	Pelveztskyja	in	Melnyka	so	ne
mudoma	posvetili	v	škofa.	Nadduhovnik	Kostelnyk,	
ki	je	pravzaprav	vlekel	niti,	po	predpisih	cerkvenega	
prava	ne	bi	smel	postati	škof,	ker	so	ga	zaprli.	Že	leto	
pozneje	pa	je	postal	žrtev	nikoli	pojasnjene	zarote.

Drama	 “vnovične	 združitve”	 z	 rusko	 pravoslav
no	Cerkvijo	je	dosegla	vrhunec	9.	decembra	1946	z	
“odvrnitvijo	latinske	herezije”	novih	škofov	skupaj	
s	 pravoslavnima	 škofoma	 Makarijem	 iz	 Lvova	 in	
Nestorjem	iz	Mukačevega	ter	204	duhovniki.	Ude
leženci	so	nato	poslali	vdanostno	pismo	Stalinu	in	
članom	sovjetske	vlade.

Razbitje grkokatoliške Cerkve
v karpatski Ukrajini
Drami	na	območjih	zahodne	Ukrajine	je	sledilo	

v	 letu	 1949	 razbitje	 katoliške	 Cerkve	 vzhodnega	
obreda	v	karpatski	Ukrajini.	O	tem	podrobneje	po
roča	glasilo	moskovskega	patriarhata,	kjer	piše,	da	
so	 grkokatoliški	 duhovniki	 iz	 karpatske	 Ukrajine	
iz	skrbi	za	zveličanje	njim	zaupanim	duš	v	pretežni	
večini	prestopili	v	pravoslavje.	Verno	ljudstvo	se	je	
množično	 vrnilo	 »v	 naročje	 pravoslavne	 materne	
Cerkve«	in	tako	zabrisalo	še	zadnje	ostanke	“unije”	z	
Rimom.	Kot	vzrok	za	to	so	navedli,	da	je	“unija”	slabo	
vplivala	 na	 vest	 ljudi.	 Ker	 se	 je	 ljudstvo	 karpatske	
Ukrajine	zaradi	»nesmrtnih	junaških	dejanj	ruskega	
in	ukrajinskega	naroda	končno	srečno	osvobodilo	
stoletja	trajajočega	tujega	gospodovanja«,	je	napo
čila	 ura,	 da	 se	 reši	 tudi	 »hlapčevanja	 Vatikanu«,	 so	
obrazložili	to	dejanje.

Uničenje tudi na Poljskem
Grkokatoliško	Cerkev	so	uničili	v	tistem	delu,	ki	

je	po	koncu	vojske	prišel	pod	Poljsko.	Že	septembra	
1944	sta	SZ	in	Poljska	podpisali	pogodbo	o	“izme
njavi	prebivalstva”	na	celotnem	mejnem	območju.	
Ukrajinsko	manjšino,	ki	je	ostala	na	Poljskem	(okrog	
dvesto	tisoč	ljudi)	so	leta	1947	nasilno	preselili	na	
območje	med	rekama	Odro	in	Niso.

Pogajanja o vnovični dopustitvi
Pred	dvajsetimi	leti,	jeseni	1989,	so	se	začela	mu

kotrpna	tajna	pogajanja	med	Vatikanom	–	zastopal	
ga	je	tedanji	župnik	in	sedanji	generalni	vikar	za	ka
toličane	vzhodnega	obreda	v	Avstriji	prelat	Alexan
der	OstheimDzerowycz	–	in	predstavniki	Sovjetske	
zveze	o	ponovni	dopustitvi	grkokatoliške	Cerkve	v	
zahodni	Ukrajini.	S	tem	dejanjem	je	napočilo	novo	
obdobje	v	zgodovini	te	Cerkve	in	njenem	preživetju	
po	45	letih	hudega	zatiranja.

J. P.

VRNITEV IZ “KAKTAKOMB”
nova pomlad ukrajinske grkokatoliške Cerkve

Pogosto zasledimo med novicami trditev, da je ukrajinska grkokatoliška (uniatska) Cerkev poleg 
“prozelitizma” ena glavnih ovir za srečanje papeža z moskovskim patriarhom. Pri “prozelitizmu” gre v 
bistvu za strah ruske pravoslavne Cerkve, da bi katoliška Cerkev z misijonskim delovanjem pridobivala 
pravoslavne vernike za prestop v katoliško Cerkev. Kje so vzroki tega strahu je vprašanje zase, ki ga tukaj 
ne moremo obravnavati. Ta prispevek pa naj razjasni, kaj je ukrajinska unijatska Cerkev in opiše njeno 
razgibano, pa preizkušenj polno zgodovino (op. ur.).

Ukrajinska grkokatoliška Cerkev je ena najbolj znanih katoliških Cerkva vzhodnega obreda. V 
času sovjetskega gospodovanja je morala, če je hotela preživeti, delovati v “katakombah”. Iz njih 
se je vrnila pred dvajsetimi leti, ko je prišlo v državah vzhodnega bloka do žametne revolucije. 

Kard. Lubomyr Husar
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Papeški	letopis	za	leto	1990	navaja	708.000	ver
nikov	ukrajinske	grkokatoliške	Cerkve	zunaj	meja	
Ukrajine.	 Po	 njeni	 vnovični	 dopustitvi	 je	 lahko	 ta	
letopis	navedel	več	kot	štiri	milijone	njenih	članov	
ob	nespremenjenem	številu	tistih,	ki	živijo	v	diaspori.	
Danes	ukrajinska	grkokatoliška	Cerkev	šteje	okrog	
pet	milijonov	vernikov.	

Leta	1994	so	v	Lvovu	spet	odprli	teološko	akade
mijo,	zaprli	so	jo	sovjeti.	Leta	2002	je	dobila	status	
katoliške	univerze.	

Pretresljiva zgodovina
“Kijevska	Rus”	(sedanji	Ukrajinci,	Belorusi	in	Rusi)	

je	sprejela	krščanstvo	leta	988,	ko	se	je	dal	krstiti	ve
liki	knez	Vladimir.	Pri	tem	se	je	odločil	za	krščanstvo	
vzhodnega,	bizantinskega	porekla.	Do	13.	stoletja	je	
pravoslavna	Cerkev	s	sedežem	v	Kijevu	dosegla	velik	
razcvet.	Leta	1237	so	Kijev	zavojevali	Mongoli.	Velik	
del	prebivalstva	je	pobegnil	na	sever,	kijevski	metro
polit	je	svoj	sedež	prestavil	v	Moskvo.	Neposredno	
pred	tem	so	Kijev	zavzeli	Litovci,	severni	in	zahodni	
deli	zahodne	Ukrajine	in	Belorusije	so	tako	prišli	za	
tri	stoletja	pod	litovsko	oziroma	poljsko	vladavino.	

Po	dolgem	obdobju	sožitja	med	rimokatoličani	in	
pravoslavnimi	so	se	v	16.	stoletju	številni	ukrajinski	
duhovniki	približali	rimokatoliški	Cerkvi.	Vzrok	za	
to	je	treba	iskati	tudi	v	njihovi	želji	po	pravni	izena
čitvi	s	privilegiranimi	katoliškimi	duhovniki	v	državi	
s	prevladujočim	katoliškim	prebivalstvom.

Unija v Brestu
Leta	1595	se	je	več	pravoslavnih	škofov	obrnilo	

na	 papeža	 Klemena	 VIII.,	 ker	 so	 iskali	 povezavo	 z	

Rimom.	Leta	1596	je	sveti	sinod	“Kijevske	Rus”	na	
sinodi	v	BrestLitovsku	sklenil	ratificirati	zvezo	(uni
jo),	ki	jo	je	odobril	Rim.	Kmalu	je	prišlo	do	odpora	do	
nje,	zlasti	med	plemstvom.	Tako	je	bila	že	leta	1620	
spet	vzpostavljena	pravoslavna	hierarhija	z	lastnim	
metropolitom	v	Kijevu.	

Zaradi	poljskih	delitev	konec	18.stoletja	so	prišla	
številna	 naselitvena	 območja	 uniatov	 pod	 rusko	
oblast.	Car	Nikolaj	I.	je	leta	1839	razpustil	grkoka
toliško	Cerkev	v	Ukrajini	in	njene	vernike	pridružil	
bodisi	ruski	pravoslavni	ali	rimokatoliški	Cerkvi.

Grkokatoliška	Cerkev	se	je	lahko	razvijala	le	na	
sedanjem	zahodu	Ukrajine	(v	Galiciji),	ker	je	to	ob
močje	od	leta	1772	pripadalo	habsburški	monarhiji,	
preden	je	po	koncu	prve	svetovne	vojske	prišlo	pod	
Poljsko.

Zaton in vstajenje
V	času	sovjetske	prevlade	sta	od	vseh	škofov	ukra

jinske	grkokatoliške	Cerkve	ušla	smrti	v	sovjetskih	
taboriščih	le	dva;	eden	od	obeh	je	bil	veliki	nadškof	
Josyf	Slipy,	ki	se	je	po	18	letih	taborišča	v	Sibiriji	za
tekel	v	Rim,	kjer	je	umrl	leta	1984.	Njegov	naslednik,	
veliki	 škof	 kar
dinal	 Myroslav	
Ivan	 Lubachiv
sky,	je	leta	1991	
lahko	 zapustil	
rimski	eksil	in	se	
vrnil	v	Lvov.	

O d 	 2 5 . 	 j a 
nuarja	 2001	 je	
veliki	nadškof	v	
Lvovu	 kardinal	
Lubomyr	 Hu
sar.	 Od	 avgusta	
2005	 ima	 svo
jo	 rezidenco	 v	
Kijevu.	 S	 tem	 je	
bila	 vidno	 izra
žena	 tudi	 želja	
ukrajinskih	 gr
kokatoličanov	
po	 lastnem	 pa
triarhatu.	 Tega	
pa	ostro	odklanja	ruska	pravoslavna	Cerkev,	ki	ima	
Kijev	za	svoje	“kanonično	ozemlje”.

K temu je še dodati, da je apostolski nuncij v Kijevu, 
ki zastopa Sveti sedež pri ukrajinski vladi Slovenec, 
nadškof dr. Ivan Jurkovič (op. ur.).

Prejšnja katedrala sv. Jurija v Lvivu

Zidava nove katedrale v Kijevu

Na	god	apostolov	Petra	in	Pavla,	29.	junija	2009,	
je	papež	Benedikt	XVI.	podpisal	okrožnico:	»Caritas	
in	veritate	–	Ljubezen	v	resnici«,	predstavljena	pa	je	
bila	7.	julija,	dan	pred	začetkom	tako	imenovanega	
vrha	 G8	 –	 svetovnega	 srečanja	 voditeljev	 najbolj	
industrializiranih	držav	(od	8.	do	10.	julija)	v	itali

janskem	mestu	L’Aquila.
Papež	 je	 v	 svojih	 nagovorih	 v	 zadnjem	 letu	 ob	

različnih	 priložnostih	 posredno	 ali	 neposredno	
nakazoval	 temeljna	 izhodišča	 za	 novo	 okrožnico.	
Verjetno	jo	je	prav	zato	svetovna	javnost	nestrpno	
pričakovala.

Lojze Gosar

LJUBEZEN V RESNICI
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Papež	je	poudaril,	da	je	namen	okrožnice	poglo
biti	nekatere	vidike	celostnega	razvoja	v	našem	času	
v	 luči	 ljubezni	 v	 resnici.	 Vernikom	 je	 rekel,	 da	 jim	
izroča	v	molitev	»ta	zadnji	prispevek,	ki	ga	Cerkev	
daje	 človeštvu	 v	 zavzemanju	 za	 celostni	 razvoj,	 v	
polnem	spoštovanju	dostojanstva	človekove	osebe	
in	resničnih	potreb	vseh«.

O	potrebi	»delati	v	skladu	z	resnico	in	ljubeznijo«,	
da	bi	pričevali	o	»zreli	veri«,	kot	je	priporočil	apostol	
Pavel	v	pismu	Efežanom,	je	papež	Benedikt	XVI.	go
voril	že	v	nedeljo,	28.	junija,	v	baziliki	sv.	Pavla	zunaj	
obzidja	pri	večernicah	ob	sklepu	leta,	posvečenega	
apostolu	ljudstev	sv.	Pavlu.

»Ob	pogledu	na	Kristusa,«	je	rekel	sveti	oče,	lahko	
odkrijemo,	 da	 »sta	 resnica	 in	 ljubezen	 neločljivi«.	
»Ljubezen	je	dokaz	resnice.	Vedno	znova	se	mora
mo	 presojati	 po	 tem	
merilu,	 da	 bi	 resnica	
postala	 ljubezen	 do	
bližnjega	 in	 da	 bi	 nas	
ljubezen	 naredila	 re
snicoljubne,«	 je	 pou
daril.

Okrožnica	je	posve
čena	 obširni	 tematiki	
gospodarstva	in	dela.	V	
njej	so	predstavljeni	ci
lji,	za	katere	si	kristjani	
moramo	 prizadeva
ti,	 in	 vrednote,	 ki	 jih	
moramo	 neutrudno	
braniti,	da	bi	ustvarjali	 resnično	svobodno	in	vza
jemno	sožitje.

V	 središču	 pozornosti	 okrožnice	 je	 vprašanje	
celostnega	razvoja	človeka.	Gospodarski	sistem,	ki	
priznava	temeljno	in	pozitivno	vlogo	podjetja,	trga	
in	 zasebne	 lastnine	 pri	 proizvodnih	 sredstvih	 in	
svobodni	človekovi	ustvarjalnosti	na	gospodarskem	
področju,	se	nikdar	ne	dogaja	v	moralni	praznini	in	v	
namišljenem	svetu,	ampak	v	določenem	kulturnem	
okolju.	 Tržno	 gospodarstvo	 je	 vedno	 pod	 vplivom	
kulture,	v	kateri	živi,	in	je	odvisno	od	dejavnosti	in	
navad	ljudi,	saj	dejavnosti	posameznikov	vplivajo	na	
kakovost	življenja	v	družbi.

Dolgo	 pričakovana	 socialna	 okrožnica	 je	 bila	
napovedana	že	v	prejšnjem	letu,	a	so	jo	dopolnjevali	
zaradi	 novih	 razmer,	 ki	 jih	 je	 povzročila	 svetovna	
gospodarska	kriza.	Njen	temeljni	namen	je	vernikom	
olajšati	razumevanje	problemov	časa,	v	katerem	živi
jo.	Brez	pretiravanja	bi	lahko	rekli,	da	tega	nihče	ni	po
jasnil	tako	jasnovidno	in	globoko	kot	Benedikt	XVI.

Vse	razmišljanje	se	vrti	okoli	vesti	in	resnice,	dveh	
medsebojno	 tesno	 povezanih	 vprašanj,	 ki	 ju	 hoče	
sodobna	družba	zamenjati	s	subjektivnostjo	in	relati
vizmom,	misleč,	da	s	tem	zagotavlja	individualno	svo
bodo,	ki	naj	bi	bila	edino	resnično	sodobno	merilo.

V	takih	okoliščinah	postane	sam	pojem	“resnično	
dobrega”	nedosegljiv,	ker	naj	bi	bilo	edino	merilo	za	
vsakogar	le	to,	kar	lahko	sam	razume	kot	dobro,	in	

se	 s	 tem	 odreka	 vsakim	 objektivnim	 pravicam,	 na	
katerih	bi	lahko	temeljila	zdrava	politična	skupnost.	
Zato	je	izguba	Boga	»vir	sovraštva	in	vseh	napadov	
na	človeško	življenje«.

Benedikt	XVI.	izraža	skrb,	da	se	današnje	pojmo
vanje	demokracije	ne	bo	znalo	otresti	relativizma,	
ko	se	uveljavlja	prepričanje,	da	je	relativizem	edino	
jamstvo	svobode.	Pogosto	poudarja	vprašanje	resni
ce:	»Če	je	Bog	resnica,	če	je	resnica	nekaj	‘svetega’,	bi	
odrekanje	resnici	postalo	beg	od	Boga.«

Resnica	 je	 temeljni	 pogoj	 vsake	 morale;	 če	 pa	
jo	 zamenja	 merilo	 koristnosti	 ali	 učinkovitosti,	 se	
svet	razdrobi	na	drobce,	ker	 je	“koristnost”	vedno	
odvisna	od	stališč	tistega,	ki	hoče	v	nekem	trenutku	
uresničiti	svoje	cilje.

Kaj	naj	bi	v	takih	kul	turnih	razmerah	po	menila	
nova	 evangelizacija?	
Okrožnica	 pomaga	
kri	stjanom	 razumeti	
današnji	svet	in	dosled
no	živeti	kot	kristjani.	
Vprašanje	 ves	ti	 in	 res
nice	je	tudi	v	naši	druž
bi	izredno	pereče	in	je	
posebej	 še	 v	 zadnjem	
času	 stalno	 na	 veliki	
pre	izkušnji.

Znano	 je,	 da	 papež	
Benedikt	 XVI.	 vedno	
poudarja	 neločljivost	
vere	 in	 razuma,	 kar	

po		me	ni,	da	vera	razsvetli	razum	in	mu	pomaga	ra
zumeti	znamenja	časa	in	celo	strokovne	probleme.

Že	iz	samega	naslova	okrožnice:	“Ljubezen	v	resni
ci”	zaslutimo,	da	najrazličnejše	družbene	probleme	
pokaže	 v	 vsej	 celovitosti,	 kar	 nas	 mora	 prepričati,	
da	vera	sega	na	vsa	področja	življenja	in	dela	in	se	
ne	 ustavi	 samo	 pri	 splošno	 uveljavljenih	 merilih,	
ali	 je	neko	dejanje	pošteno	ali	ne.	Ni	naključje,	da	
papež	poudarja	pomen	celostnega	razvoja,	ki	ga	v	
strokovnih	krogih	sicer	pogosto	omenjajo	tudi	pod	
imenom	trajnostni	razvoj,	a	dajo	samo	enostranske	
odgovore,	vezane	na	posamezne	stroke.	To	 je	tudi	
vzrok,	 zakaj	 kljub	 poudarjanju	 nujnosti	 varovanja	
okolja	pozabljamo,	da	brez	primernega	duhovnega	
okolja	ne	more	biti	resničnega	varovanja	narave.

Ob	 pozornem	 branju	 okrožnice	 najdemo	 tudi	
odgovore	na	aktualna	vprašanja	o	odnosu	med	re
snico	in	ljubeznijo,	s	katerimi	se	še	posebej	v	zadnjih	
mesecih	srečujemo	v	naši	domovini.	To	je	toliko	bolj	
pomembno,	ker	nas	sredstva	javnega	obveščanja	o	
marsičem	zelo	enostransko	obveščajo.

Okrožnica	 je	 napisana	 tako,	 da	 vsakomur,	 ki	 si	
i	skreno	prizadeva	najti	krščanski	odgovor	na	današ
nje	probleme	v	družbi,	v	kateri	živi,	pomaga	spoznati	
stališča,	ki	so	v	skladu	z	načelom	»ljubezen	v	resnici«.	
Ob	takem	branju	okrožnice	bomo	veselo	preseneče
ni,	da	začenjamo	marsikaj	gledati	drugače	in	da	se	
“znamenja	časa”	pokažejo	v	veliko	jasnejši	luči.

RESNICA JE TEMELJNI POGOJ VSAKE MORALE;
ČE PA JO ZAMENJA MERILO KORISTNOSTI ALI UČINKOVITOSTI, SE SVET RAZDROBI NA DROBCE
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»Zakrament	pobožnosti,	znamenje	edinosti,	vez	
ljubezni!«	Vzklik	sv.	Avguština	v	njegovem	komen
tarju	 Janezovega	 evangelija	 (26,13)	 idealno	 zbere	
in	na	kratko	pove,	kar	je	Pavel	napisal	Korinčanom:	
»Ker	 je	en	kruh,	smo	mi,	ki	nas	 je	veliko,	eno	telo,	
ker	smo	vsi	deležni	enega	kruha«	(1 Kor 10,17).	Ev
haristija	je	zakrament	in	vir	cerkvene	edinosti.	To	je	
bilo	poudarjano	od	začetka	krščanskega	izročila	in	
temelji	prav	na	znamenjih	kruha	in	vina.	Tako	Nauk 
dvanajsterih apostolov,	 spis,	 ki	 je	 nastal	 v	 začet	ku	
krščanstva,	trdi:	»Kot	je	bil	ta	razlomljeni	kruh	naj
prej	razsejan	po	gorah	in	je	nabran	skupaj	postal	ena	
sama	resničnost,	tako	naj	se	zbere	tvoja	Cerkev	od	
kraja	sveta	v	tvojem	kraljestvu«	(9,1).

Sveti	Ciprijan,	škof	v	Kartagini,	v	3.	stoletju	kot	
odmev	 teh	 besed	 zatrjuje:	 »Prav	
Gospodove	 žrtve	 kažejo	 edinost	
kri	stjanov,	ki	jo	je	utrdila	močna	in	
nedeljiva	 ljubezen.	 Ko	 namreč	 Go
spod	 imenuje	 svoje	 telo	 kruh,	 ki	 je	
sestavljen	iz	zedinjenja	mnogih	zrn,	
označuje	 naše	 zbrano	 ljudstvo,	 ki	
ga	on	vzdržuje;	in	ko	imenuje	svojo	
kri	 vino,	 stisnjeno	 iz	 mnogih	 groz
dov	in	 jagod	in	zlito	skupaj,	enako	
označuje	našo	čredo,	ki	je	sestavljena	
iz	množice	posameznikov«	(Ep. ad 
Magnum 6).	Ta	evharistična	simbo
lika	v	odnosu	do	edinosti	Cerkve,	se	
pogosto	 ponavlja	 pri	 Očetih	 in	 pri	
sholastičnih	teologih.	»Tridentinski	
koncil	je	ta	nauk	zbral	skupaj	in	uči,	
da	je	naš	Odrešenik	zapustil	evharistijo	svoji	Cerkvi	
kot	 simbol	 svoje	 edinosti	 in	 ljubezni,	 v	 kateri	 naj	
bodo	najtes	neje	med	seboj	združeni	vsi	kristjani;	zato	
je	simbol	tistega	enega	telesa,	katerega	je	on	glava«	
(Pavel VI., Skrivnost vere).	Katekizem	katoliške	Cerkve	
dobro	povzema:	»Tisti,	ki	prejmejo	evharistijo,	se	tesne
je	zedinijo	s	Kristusom.	Prav	s	tem	jih	Kristus	zedini	z	
vsemi	vernimi	v	eno	samo	telo:	Cerkev«	(KKC 1396).

Ta	tradicionalni	nauk	je	močno	zakoreninjen	v	
Svetem	pismu.	Razvija	ga	Pavel	v	že	omenjenem	od
lomku	Prvega	pisma	Korinčanom.	Izhaja	iz	temelje
ne	misli,	koinonía,	to	je	občestvo,	ki	nastane	med	ver
nikom	in	Kristusom	v	evharistiji.	»Mar	blagoslovljeni	
kelih,	ki	ga	blagoslavljamo,	ni	udeležba	(koinonía)	
pri	Kristusovi	krvi?	Mar	kruh,	ki	ga	lomimo,	ni	ude
ležba	(koinonía)	pri	Kristusovem	telesu?«	(10,16).	
To	občestvo	je	bolj	natančno	opisano	v	Janezovem	
evangeliju	kot	izreden	odnos	“notranje	obojestran
skosti”:	»on	v	meni	in	jaz	v	njem«.	Saj	Jezus	izjavlja	v	
kafarnaumski	shodnici:	»Kdor	jé	moje	meso	in	pije	
mojo	kri,	ostane	v	meni	in	jaz	v	njem«	(Jn 6,56).

To	 je	 misel,	 ki	 je	 poudarjena	 tudi	 v	 govorih	 pri	
zadnji	večerji	s	simbolom	trte:	mladika	je	zelena	in	
prinaša	sad	samo,	če	je	vsajena	v	steblo	trte,	od	kate

rega	prejema	življenjski	sok	in	podporo	(Jn 15,1-7).	
Drugače	 je	 samo	 suha	 veja,	 namenjena	 ognju:	 aut 
vitis aut ignis,	»ali	trta	ali	ogenj«,	kot	je	zgoščeno	ko
mentiral	sv.	Avguštin	(In Johannis Evangelium 81,3). 
Tako	se	ustvarja	edinost,	občestvo,	ki	se	uresničije	
med	vernikom	in	Kristusom,	navzočim	v	evharistiji	
na	temelju	načela,	ki	ga	Pavel	takole	izraža:	»Tisti,	ki	
jedo	od	žrtev,	so	deležni	oltarja«	(1 Kor 10,18).

To	občestvo	“navpičnega”	tipa,	ker	nas	združuje	
s	 skrivnostjo	 Boga,	 istočasno	 ustvarja	 občestvo,	 ki	
ga	 lahko	 imenujemo	 “vodoravno”	 ali	 cerkveno,	
bratsko,	ki	je	sposobno	zvezati	z	vezjo	ljubezni	vse,	
ki	se	udeležujejo	iste	mize.	»Ker	je	en	kruh,	smo	mi,	
ki	nas	je	veliko,	eno	telo,	ker	smo	vsi	deležni	enega	
kruha,«	nas	spominja	Pavel,	»vsi	smo	namreč	deležni	

enega	kruha«	(1 Kor 10,17).	Govor	
o	 evharistiji	 naznanja	 obširno	 raz
mišljanje,	ki	ga	apostol	razvije	v	12.	
poglavju	 istega	 pisma,	 ko	 govori	 o	
Kristusovem	telesu	v	njegovi	enosti	
in	množičnosti.	Tudi	znani	opis	 je
ruzalemske	Cerkve,	ki	ga	daje	Luka	v	
Apostolskih	delih,	oriše	isto	bratsko	
edinost	in	jo	povezuje	z	lomljenjem	
kruha,	to	je	s	praznovanjem	evhari
stije	(prim. Apd 2,42).	To	je	občestvo,	
ki	 se	 dopolnjuje	 v	 resničnosti	 zgo
dovine:	 »Bili	 so	 stanovitni	 v	 nauku	
apostolov	in	v	občestvu,	v	lomljenju	
kruha	in	v	molitvah.	(. . .)	Vsi	verniki	
so	se	družili	med	seboj	in	imeli	vse	
skupno«	(Apd 2,42-44).

Obhajanje	evharistije	ne	da	bi	upoštevali	zahteve	
ljubezni	in	skupnosti,	pomeni	zanikati	globoki	po
men	 evharistije.	 Pavel	 je	 oster	 do	 Korinčanov,	 ker	
njihovo	zbiranje	ni	več	uživanje	Gospodove	večerje	
(prim. 1 Kor 11,20)	zaradi	sporov,	krivic	in	sebično
sti.	V	tem	primeru	evharistija	ni	več	agape,	to	je	izraz	
in	vir	ljubezni.	In	kdor	se	je	udeležuje	nevredno,	tako	
da	se	ne	usmerja	v	bratsko	ljubezen,	»jé	in	pije	svojo	
obsodbo«	(1 Kor 11,29).	»Če	se	krščansko	življenje	
izraža	v	izpolnjevanju	največje	zapovedi,	zapovedi	
ljubezni	do	Boga	in	do	bližnjega,	ta	ljubezen	najde	
svoj	 vir	 prav	 v	 najsvetejšem	 zakramentu,	 ki	 je	 na	
splošno	imenovan	zakrament	ljubezni«	(Dominicae 
coenae, št. 5).	Evharistija	spominja,	podanašnja	in	
poraja	to	ljubezen.

Sprejmimo	torej	povabilo	škofa	in	mučenca	Igna
cija,	ki	je	takole	spodbujal	vernike	v	Filadelfiji	v	Mali	
Aziji:	 »Eno	 samo	 je	 meso	 našega	 Gospoda	 Jezusa	
Kristusa,	en	sam	je	kelih	v	edinosti	njegove	krvi,	en	
sam	je	oltar,	kakor	je	en	sam	škof«	(Pismo Filadelfij-
cem 4).	In	skupaj	z	bogoslužjem	molimo:	»Nam,	ki	
s<e	hranimo	s	telesom	in	krvjo	tvojega	Sina,	podeli	
polnost	Svetega	Duha,	da	bomo	eno	telo	in	en	duh	
v	Kristusu«	(Tretja evharistična molitev).

Janez Pavel II.

EVHARISTIJA – ZAKRAMENT EDINOSTI
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»Zanimivo:
rodil sem se kot deseti brat!«
Ob	izidu	knjige	Materina ruta	smo	Lojzeta	Perka	

obiskali	 v	 Dolenji	 vasi	 pri	 Cerknici,	 kjer	 si	 je	 leta	
1968	 v	 nekdanji	 mežnariji	 ob	 podružnični	 cerkvi	
sv.	Lovrenca	uredil	bivališče	in	atelje.	Odprl	je	svoje	
srca	 in	 se	 razgovoril	 o	 svojem	 nelahkem	 otroštvu,	
mladosti	in	težavni	poti	do	umetniškega	poklica,	ki	
ga	je	čutil	v	sebi.	Lojze	je	govoril	tako	prisrčno,	da	se	
mi	zdi	najbolje,	da	se	predstavi	sam.

Rodil	se	je	21.	aprila	1909	v	Starem	trgu	pri	Ložu.	
Oče	Dragotin	je	bil	brivec,	mati	Terezija	roj.	Telešman	
pa	gospodinja	in	predvsem	pogumna	mati.	»Mati	je	
bila	svetnica,	naravna	svetnica.	Posebna	dobrota	ji	je	
iz	oči	sijala;	zdaj	se	mi	zdi,	da	je	bila	kot	Mati	Božja.	
Polna	žrtve	in	darovanja.«

Družina	se	je	iz	leta	v	leto	množila.	»Rojenih	je	bilo	
šestnajst	 otrok,	 a	 so	 umirali	 majhni.	 Ostali	 smo	 le	
trije	fantje	pa	še	ena	sestra;	druga	sestra,	ki	je	bila	pri	
meni,	pa	je	umrla	lani.	Od	bratov	sem	bil	jaz	deseti,	
se	pravi	deseti	brat,	interesantno!	Mladost	pa	je	bila	
lepa,	joj,	kako	je	bila	lepa!	Bili	smo	siromaki,	ampak	
radi	smo	se	imeli.	Starši	so	nas	čudovito	učili.«

Potem	je	povedal,	kako	zapletena	je	bila	pot	in	
kako	 dolga	 so	 bila	 leta,	 da	 so	 se	 uresničile	 sanje	 o	
poklicu	umetnika.	»Po	osnovni	šoli	sem	bil	nekaj	časa	
pleskarski	vajenec,	potem	fotograf,	poskusil	sem	pri
ti	na	neko	šolo	na	Dunaj,	pa	ni	bilo	sredstev.	Ko	sem	
bil	star	sedemindvajset	let,	so	me	sprejeli	v	Ljubljano	
na	srednjo	tehnično	šolo,	na	kateri	je	bil	oddelek	za	
oblikovanje,	 nekakšna	 šola	 za	 umetno	 obrt.	 Njen	
predstojnik	je	bil	slikar	in	kipar	France	Kralj.	Bil	je	
čudovit	človek;	tako	plemenitega	umetnika	po	srcu	
še	nisem	srečal:	bila	ga	je	sama	dobrota.«

»Moj Bog,kakšne želje,
kakšne sanje so v meni!«
Po	končanem	šolanju	v	Ljubljani	(1939)	je	hotel	

nadaljevati	študij	na	umetnostni	akademiji	v	Zagre
bu.	Tja	je	poslal	svoja	dela,	ki	so	jih	ugodno	ocenili,	
vendar	so	ga	odklonili,	češ	da	je	prestar.	Lojze	je	šel	na	
akademijo	v	Sofijo,	toda	vmes	je	prišla	vojska	in	vrnil	

se	je	v	domovino.	
Po	 letih	 ne	 več	
mlad	 študent	 je	
pridno	delal.	Leta	
1940	 so	 nastale	
njego	ve	 zname
n i t e 	 i l u s t ra c i 
je	 Lev	stikovega	
Martina	 Krpana.	
Po	 svoje	 je	 hotel	
»povedati«	 zgod
bo	o	tem	notranj
skem	 silaku,	 na
rodnem	 junaku.	
Jeseni	 1945	 se	 je	
vpisal	na	beograj
sko	 akademijo,	
kjer	 je	 leta	 1949	
diplomiral.

Novembra	1945	
se	je	poročil	z	uči
teljico	Jožefo	Gabrovec.	V	zakonu	so	se	jima	rodili	
štirje	 otroci:	 Veronika	 (1946),	 Tomaž	 (1947),	 Tine	
(1950)	in	Andrej	(1953).	Prvorojenka	Veronika,	ki	
je	 postala	 učiteljica	 izraznega	 plesa,	 je	 bila	 »otrok	
njegovega	 srca«;	 Tomaž	 je	 šel	 po	 očetovi	 poti	 kot	
akademski	slikar	(»zdaj	/1972/,	ko	je	končal,	je	mlajši	
kot	jaz	takrat,	ko	sem	začel	šole«);	Tine	se	je	izšolal	
za	 filmskega	 snemalca,	 Andrej	 pa	 je	 izbral	 poklic	
psihologa.	Svoje	otroke	je	tudi	upodobil.

Iz	Beograda	se	je	oglašal	s	pismi,	ves	čas	pa	je	tudi	
pisal	dnevnik,	iz	katerega	razberemo,	kako	je	komaj	
čakal,	da	se	vrne	v	domače	kraje	in	začne	ustvarjati.	
»Zavedal	sem	se:	poslanstvo	imam	v	sebi	in	moram	
doseči	cilj,	ki	sem	si	ga	zastavil,	moram	dati	vse	od	
sebe,	to	je	moja	dolžnost,	da	ne	bom	zastonj	rojen.«

Leta	 1973	 je	 v	 pogovoru	 za	 Ognjišče	 vzkliknil:	
»Kakšne	želje,	kakšne	sanje	so	v	meni!	Če	bom	v	zgo
dovini	slovenske	umetnosti	pomenil	samo	majhen	
kamenček,	bom	sila	srečen.	Umetniško	poslanstvo	je	
poslanstvo,	ki	ga	moraš	vršiti	kot	svečenik…	V	sebi	le	
čutim	neki	razvoj,	čeprav	mi	očitajo,	da	se	ponavljam.«

naša kultura
Silvester Čuk

LOJZE PERKO
21. aprila 1909 – 19. junija 1980

Zdi se mi, kot da bi bilo to včeraj, ko je slikar Lojze Perko prihajal na naše uredništvo 
v Koper, ker je z veseljem ugodil naši prošnji, da bi opremil in ilustriral katero naših 
knjig. Ko je prišel k nam, je prinesel s sabo svojo krpanovsko šegavost in prijateljsko 
srce, ki se je nekaj dni po prometni nesreči za vedno ustavilo 19. junija 1980, ko je do-
polnil komaj 71 let in je bil sredi ustvarjalenga poleta. Njegove slike so tople in ljudem 
ljube. Lojze Perko je kot slikar »v bistvu poet nekega za vedno se poslavljajočega sveta« 

(Stane Mikuž).
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»Čutim s temi ljudmi,
zraščen sem z njimi«
»Sem	 notranjski	 domačin,«	 je	 dejal	 o	 sebi	 Loj

ze	 Perko.	 »V	 tej	 zemlji	 sem	 pognal	 korenine	 in	 ne	
morem	biti	drugačen	kot	sem.«	Kot	slikar	bi	bil	rad	
»pesnik	notranjske	zemlje	in	njenih	ljudi«,	zato	se	je	
leta	1968	za	stalno	naselil	pri	cerkvici	sv.	Lovrenca	
v	Dolenji	vasi.	Bil	je	doma.	»Čutim	s	temi	ljudmi,«	je	
dejal,	»zraščen	sem	z	njimi.«	Pri	srcu	mu	je	bila	rodna	
pokrajina.	»Danes	sem	skiciral	v	Dolenji	vasi.	Nebo,	
polje	–	vse	je	ena	sama	pesem…	Ko	sem	se	pred	leti	
vračal	iz	Egipta,	kjer	sem	bil	na	študijskem	potova
nju,	sem	opazil,	da	mi	nobena	piramida	ni	pomenila	
toliko,	kot	en	naš	zelen	hrib.«

Prijatelj	kipar	Marjan	KeršičBelač	je	ob	slovesu	
od	 Lojzeta	 Perka	 dejal	 o	 njem,	 da	 je	 »na	 platnice	
svojega	 življenja	 in	 ustvarjanja«	 z	 velikimi	 črkami	

zapisal	 človeka	 in	 naravo.	 »Kadar	 je	 za	 svoj	 motiv	
iskal	človeka,	je	najraje	izbral	tiste,	ki	se	upognjenih	
hrbtov	sklanjajo	k	svoji	zemlji,	koščeni,	zgarani	in	
trdih	 potez,	 z	 vilami,	 srpi,	 grabljami	 in	 drvarskimi	
cepini	v	žuljavih	rokah.«

Njegove	krajinske	slike,	za	katere	so	se	ljudje	kar	
tepli	 in	jih	čuvajo	kot	dragocene	svetinje	doma	in	
po	svetu,	so	»pričevanja	o	tem,	kakšna	je	bila	še	pred	
koncem	dvajsetega	stoletja	slovenska	pokrajina.	Vse	
življenje	 je	 slikal	 predvsem	 s	 srcem,	 nikoli	 zgolj	 z	
razumom,	in	ob	vsakem	motivu	je	čustvoval,	kot	bi	
s	svojo	krvjo	mešal	barve	za	vse	tiste	jesenske	motive	
okrog	čistih	voda	Cerkniškega	jezera.«

Slikar	Lojze	Perko	se	je	ljudem	priljubil	zato,	ker	
je	njegov	čopič	“pel”	tiste	naše	pesmi,	ki	vedno	bolj	
tonejo	v	pozabo.	»Veliko	sem	hodil	po	svetu	in	vedno	
sem	bil	srečen,	kadar	sem	se	vračal	na	domača	tla.	
Čutil	sem,	da	je	slovenska	zemlja	lepa	kot	molitev.«

Za	oktober	2010	je	Benedikt	XVI.	napovedal	sino
do	Cerkva	bližnjega	vzhoda.	V	pripravi	nanjo	je	treba	
poskušati	razumeti	položaj,	v	katerem	je	ta	del	sveta,	
da	bi	potem	prešli	na	probleme,	ki	trpinčijo	Cerkve.

V	glavnem	kaže,	da	je	položaj	Bližnjega	vzhoda	
na	mrtvi	točki	in	brez	sadov.	Novembra	2008	je	bil	
v	 Vatikanu	 katoliškoislamski	 simpozij,	 ki	 je	 zbral	
desetine	visoko	kvalificiranih	muslimanskih	in	kr
ščanskih	osebnosti.	Rezultat	je	bila	izjava	z	odličnimi	
točkami	o	obrambi	verske	svobode,	o	obsodbi	tero
rizma	in	o	izbiri	sobivanja.	Toda	po	enem	letu	še	ni	
videti	nobenega	rezultata,	nobenega	uresničevanja	
tega	lepega	srečanja.	Istega	leta	je	tudi	Savdska	Ara
bija	poslala	važna	sporočila	obenem	s	koraki	proti	
dialogu	z	drugimi	verstvi,	notranjega	položaja	dežele	
glede	verske	svobode	ali	kulta	pa	ni	spremenila.

Islam ohromel
Ves	naš	svet	je	v	pričakovanju,	islamski	svet	pa	je	

v	stanju	ohromelosti.	Krivec	te	ohromelosti	je	raz
deljenost.	Islamski	svet	je	razdeljen	glede	vprašanja	
Izrael	–	Palestina.	Najbolj	razumne	države	trdijo,	da	
ni	druge	poti	kot	dialog.	Po	drugi	strani	pa	Izrael	ne	
daje	nobene	možnosti	za	dialog	in	drugi	–	ki	zago
varjajo	trdo	politiko	–	so	tudi	ohromeli.

V	Iraku	se	položaj	ne	izboljšuje,	ampak	se	nada
ljuje	borba,	ki	ima	pogosto	obliko	vojske	med	suniti	
in	šiiti.	Na	višji	ravni	ta	odseva	na	borbi	med	Iranom	

in	Savdsko	Arabijo,	dve	deželi,	ki	predstavljata	dva	
islamska	tokova,	sunite	in	šiite.

V	 zadnjih	 časih	 je	 prišlo	 celo	 do	 medsebojnih	
groženj.	Iran	je	trdil,	da	morajo	Iranci	izkoristiti	ro
manje	v	Meko	za	ponoven	džihad	(sveto	vojsko)	in	
osvoboditi	Palestino.	Naslednji	dan	je	Savdska	Ara
bija	izjavila,	da	ne	bo	dovolila	nobenega	združevanja	
ali	obnašanja,	ki	ne	bo	zgolj	duhovno.	To	je	bila	jasna	
grožnja	Iranu,	čeprav	ni	bil	imenovan.	Tudi	vojska	na	
meji	med	Savdsko	Arabijo	in	Jemnom	je	vojska	med	
suniti	 in	 šiiti.	 Smrtna	 kazen,	 na	 katero	 je	 Savdska	
Arabija	obsodila	Alija	Huseina	Sbata,	Libanonca	iz	
alAina	v	Beqaa	zaradi	čarovništva,	je	bila	razumljena	
kot	sunitsko	maščevanje	nad	šiiti.

Palestina	 je	 ohromljena	 zaradi	 delitve	 na	 Gazo	
in	Zapadni	breg;	Libanon	je	ostal	več	kot	4	mesece	
brez	vlade,	kar	se	prej	ni	nikoli	zgodilo.	To	je	splošna	
ohromljenost.

V	 tej	 negibnosti	 edini	 miga	 Izrael,	 ki	 še	 naprej	
ustvarja	nove	kolonije	v	zasedenih	ozemljih,	dokler	
ne	 zadene	 v	 srce	 palestinskega	 problema.	 Način,	
kako	nastajajo	hebrejska	naselja	ne	bo	v	prihodnosti	
dovolil	nobenega	zemljepisnega	stika	med	Jeruzale
mom	in	ostalim	Zapadnim	bregom,	kar	bo	povzro
čalo	težave	bodoči	palestinski	državi	in	vzhodnemu	
Jeruzalemu	kot	njenemu	glavnemu	mestu.	Vse	to	se	
dogaja	v	molku	–	ali	s	kako	blago	načelno	kritiko	–	
vseh,	islamskih	in	zapadnih	dežel,	med	katerimi	so	

islam
P. Samir Khalil Samir

ISLAM OHROMEL IN V VOJSKI,
ZAPAD BREZ SPOMINA (1)

Položaj na Bližnjem vzhodu je na mrtvi točki: kriza islama vleče vse v neko mrtvaško ohromelost. Kriza se 
dotika tudi zapada, ki pozablja svoje krščanske korenine. In vendar islam in zapad potrebujeta drug drugega. 

Tole je študija v pripravi na sinodo bližnjevzhodnih Cerkva.
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Združene	države.	To	je	zares	polom	prava.
Tudi	 iransko	 vprašanje	 je	 občutljivo.	 Jasno	 je,	

da	se	gre	Iran	igro	mačke	in	miši,	ko	izjavlja,	da	je	
pripravljen	za	dialog,	potem	pa	spet	naredi	kak	tudi	
bojevit	nuklearni	korak.

Po	drugi	strani	pa,	le	kako	obsoditi	Iran,	ko	imajo	
druge	države	v	tem	območju,	(posebno	Izrael)	atom
sko	bombo?	Kako	je	mogoče	sprejeti,	da	nekdo	pre
pove	nekomu	drugemu	storiti	korake,	ki	jih	je	sam	
že	storil?	Edino	opravičilo,	ki	ga	dajejo	je:	»mi	smo	
dobri,	vi	ste	pa	hudobni«.	Toda	kdo	lahko	zagotovi,	da	
tudi	v	“dobrem”	ne	bodo	nekoč	videli	“hudobnega”?

Kaže,	 da	 so	 blokirane	 vse	 rešitve	 brez	 kakega	
izhoda.

Nasilje v islamu in neugodje
Temu	se	pridružuje	temelji	problem:	muslimanski	

svet	občuti	še	hujšo	ohromelost.	V	časopisih	in	na	
internetu	se	muslimani	sprašujejo:	Kaj	smo	naredili	
v	vseh	teh	stoletjih?	Kakšen	doprinos	smo	dali	civili
zaciji?	Edina	stvar,	ki	jo	imamo,	je	nekaj,	česar	nismo	
mi	ustvarili,	to	je	nafta.	Za	druge	je	odgovor:	Imamo	
vero	v	Boga.	Toda	to	je	težko	oceniti…

Tako	se	rojeva	občutek	jeze	nase	in	na	vse	druge.	
Ob	pogledu	na	islamski	svet	imam	vtis,	da	so	edini	
dogodki,	o	katerih	poročajo,	dejanja	nasilja.	Dogaja	
se	na	Filipinih	v	politični	borbi	med	dvema	musli
manskima	voditeljema;	v	Iraku,	kjer	zdaj	bombe	niso	
več	proti	Amerikancem,	ampak	med	njimi	samimi;	v	
Sudani,	v	Somaliji,	v	Pakistanu,	v	Afganistanu;	v	Iranu,	
kjer	se	Iranci	borijo	proti	Irancem.Ves	muslimanski	
svet	 pa	 trpi	 zaradi	 pomanjkanja	 svobode,	 tako	 v	
Iranu	kot	v	Tuniziji.

Za	zaključek	pomislimo	še	na	nogometno	sreča
nje	Alžirije	in	Egipta,	ki	se	je	tudi	končalo	z	nasiljem…	
Na	koncu	se	zdi,	da	so	edina	stvar,	ki	jo	zna	narediti	
islam,	pokoli	in	nasilje.

Vse	to	je	sad	globokega	neugodja	islama	na	Bliž
njem	vzhodu,	v	severni	Afriki,	na	afriškem	rogu	itd.

Zdaj	ni	mogoče	reči,	da	je	tega	kriv	pretekli	ko
lonializem.	Dežele,	o	katerih	govorimo,	so	že	pred	
časom	 dosegle	 bolj	 ali	 manj	 trdno,	 bolj	 ali	 manj	
de	mokratično	 ureditev.	 Te	 kulturne,	 družbene	 in	
politične	 krize	 v	 islamskem	 svetu	 ni	 več	 mogoče	
prikrivati.

Edina	stvar,	ki	napreduje,	je	verski	rigorizem,	pa	
ne	samo	v	pobožnosti,	ampak	v	vidnih	oblikah:	za

grinjalo,	brada,	obveznosti…	Vsi	muslimani,	ki	se	po	
več	letih	vračajo	v	Egipt,	pravijo,	da	svoje	dežele	ne	
spoznajo	več	zaradi	ostrine	v	vsakdanjih	rečeh.	Saj	je	
res,	da	so	mošeje	bolj	polne,	tudi	mladih,	toda	nauk,	
ki	ga	ponujajo,	ni	neka	razumska	ali	duhovna	vzgoja	
k	islamu.	Veliko	bolj	je	podpihovanje	sovraštva	do	
drugih,	do	poganov,	do	manj	radikalnih	muslimanov.

Kriza zapada
Ali	 ima	 zapad	 spričo	 te	 krize	 islama	 jasno	 in	

urav		novešeno	 zavest	 o	 svoji	 istovetnosti?	 Po	 moje	
vedno	manj.	To	razodeva	odlok	Evropskega	sodišča	
za	človekove	pravice,	ki	je	soglasno	–	skrajno	redko	
dejstvo	v	teh	primerih	–	obsodil	obešanje	križev	v	
Italiji,	češ	da	to	krši	nevtralnost	in	laičnost	Evrope.

Tudi	če	pustimo	ob	strani	vero,	 je	ta	simbol	del	
italijanske	 kulture	 (ki	 ima,	 jasno,	 tudi	 versko	 raz
sež	nost).	 Kako	 je	 torej	 mogoče	 reči,	 da	 križ	 krši	
svobodo?	Neka	statistika	izpred	par	let	pravi,	da	77%	
Italijanov	odobrava	križe	v	javnosti.	Tudi	filozof	in	
beneški	politik,	agnostik	Massimo	Cacciari,	je	govo
ril	o	križu	kot	najvažnejšem	simbolu	ljubezni,	ki	se	
daruje	za	rešitev	drugega.

Ko	je	Evropsko	sodišče	odločilo	proti	križu,	je	za
nikalo	samo	sebe:	to	je	atentat	na	samega	sebe.	Če	je	
zanikanje	Šoe	zanikanje	zgodovine,	je	ta	odločitev	
zanikanje	lastne	kulture.	In	kar	je	hudo	dejstvo:	razen	
Italije	ni	na	evropski	ravni	reagiral	nihče.

Na	zapadu	je	potem	še	ena	usmeritev,	enaka	in	na
sprotna,	ki	potrjuje	sebe	tako,	da	zanika	istovetnost	
drugih:	neonacizem.	Obe	usmeritvi	korakata	skupaj,	
ena	spodbuja	drugo.	To	se	pa	dogaja,	ker	imajo	ljudje	
vedno	manj	zavesti	o	samih	sebi.

Tako	se	znajdemo	vpričo	dveh	kriz:	krize	kulture	
islamskega	sveta	in	krize	kulture	zahodnega	sveta.	
Obe	kulturi	sta	ohromljeni.	In	edini	možen	odnos	
med	dvema	nepremakljivima	in	zaprtima	struktu
rama	je	odnos	sile	ali	izključevanja.

Zapad	skuša	priti	ven	iz	te	negibnosti	tudi	z	idejo	
strpnosti	 in	 multikulturalizma:	 moja	 istovetnost,	
pravi,	 so	 vse	 kulture.	 Toda	 to	 je	 pojmoven	 odnos:	
lahko	cenim	vse	kulture	samo,	če	izhajam	iz	moje.	
Če	rečem,	da	“imam”	vse	kulture,	pomeni,	da	nimam	
nič.	Če	pa,	nasprotno,	vem,	kdo	sem,	sem	miroljuben,	
veder,	ponosen.	Samo	na	ta	način	se	lahko	pogovar
jamo.	Če	pa	ni	nič,	potem	zmaga	samo	tisti,	ki	bolj	
vpije,	ali	ki	ima	več	materialne	moči.

Shazia	Bashir,	12letna	kristjanka	je	22.	januarja	
2010	umrla	zaradi	spolnega	nasilja,	ki	ga	ji	je	prizadel	
njen	delodajalec,	bogat	in	vpliven	advokat	v	Laho
re.	Ob	tej	priliki	je	prišlo	na	dan,	da	je	99%	mladih	
kristjank,	da	delajo	pri	muslimanih,	žrtev	nasilja	in	
spolnih	zlorab	in	da	jih	silijo,	naj	prestopijo	v	islam.	
Ob	protestih	pred	sedežem	guvernerja	se	je	zvedelo	

tudi,	da	v	osmih	mesecih	službe	ni	dobivala	dogo
vorjene	plače	(okrog	$12	na	mesec).	Kadar	je	načela	
vprašanje	plače,	je	bila	deležna	samo	zmerjanja	in	
žalitev.	 Tri	 dni	 pred	 smrtjo	 jo	 je	 njen	 delodajalec	
mučil,	nato	pa	 jo	 je	poskušal	sam	zdraviti.	Staršev	
o	 tem	 sploh	 ni	 obvestil,	 saj	 je	 tudi	 prej	 niso	 smeli	
obiskati.	V	bolnišnici	so	ugotovili	sledove	mučenja	

preganjanje kristjanov
PAKISTAN

GROŽNJE, NAPADI IN UMORI
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na	12	različnih	krajih	in	zlomljeno	čeljust.	Družina	
bogatega	advokata	Chaudry	Muhammada	Naeema	
je	 ponudila	 staršem	 $250,	 da	 ne	 bi	 stvari	 prijavili,	
potem	so	pa	zbežali.	Policija	jih	je	ujela	in	zaprla	na	
pritisk	zvezne	vlade.

Naslednja	novica	je	prišla	2.	februarja.	V	glavnem	
mestu	Islamabadu	je	policija	postopala	z	morilcem	
kot	 z	 “gostom	 države”.	 Mestni	 advokatski	 ceh	 	 ga	
brani	 na	 vse	 načine.	 Sodišče	 odlaga	 obtožbo.	 Vse	
kaže,	da	bo	umor	ostal	nekaznovan.	Predsednik	Pa
kistanske	zveze	manjšin	profesor	Salamat	Akhtar	je	
prijavil	ponaredbo	mrliškega	lista	in	obtožil	policijo,	
da	obtoženemu	dovoljuje	vse	ugodnosti.	Istočasno	
obtožuje	advokatski	ceh,	da	skuša	z	grožnjami	in	ma
nifestacijami	ovirati	pravico,	kar	je	proti	zakonu	in	
etiki.	Ponovno	prihaja	na	dan	obtožba,	da	so	domači	
uslužbenci	 pogosto	 žrtve	 nasilja	 in	 prisile	 s	 strani	
muslimanskih	gospodarjev,	zvezna	in	krajevna	vlada	
pa	nista	sposobni	napraviti	red	in	zajamčiti,	da	pro
cesi	proti	krivcem	ne	bodo	odloženi	in	pozabljeni.

Poročilo	6.	februarja	pravi,	da	si	noben	advokat	
ne	upa	prevzeti	obrambe	umorjene	Shazije	Bashir.	
Advokatski	ceh	v	Islamabadu	je	uprizoril	prave	de
monstracije	v	korist	morilcu,	kjer	so	grozili,	da	bodo	
živega	sežgali	vsakogar,	ki	bi	si	upal	pred	sodiščem	
zastopati	 žrtev.	 Pakistanski	 časopis	 poroča,	 da	 je	
policija	4	februarja	obtoženega	privedla	na	sodišče	
“strogo	zavarovanega”.	Družine	umorjene	na	sodišče	
sploh	 niso	 pustili,	 čeprav	 je	 to	 proti	 pakistanskim	
zakonom.	Sodniki	so	spet	odložili	obtožnico,	češ	da	
še	niso	našli	morilskega	orodja	in	da	obtoženi	noče	
povedati	imen	sokrivcev.	Pač	pa	ugodili	njegovi	zah
tevi	in	ga	obdržali	v	zaporu	samo	4	dni.

Kot	pravi	poročilo	10.	februarja,	se	noben	advo
kat	ni	upal	prevzeti	zastopstva	umorjene	in	se	je	za	
to	odločil	prezbiterijanski	škof	Timoteo	Nasir,	ki	je	
odličen	pravnik	in	branilec	verskih	manjšin.	Prišlo	je	
na	dan,	da	skušajo	nekateri	zdravniki	zanikati	znake	
mučenja	in	trde,	da	do	posilstva	sploh	ni	prišlo.	Vse	
kaže	da	hočejo	pokrajinske	oblasti	primer	pomesti	
pod	preprogo	in	izvleči	morilca,	vendar	so	oragniza
cije,	ki	se	potegujejo	z	pravice	kristjanov,	odločene	
gnati	stvar	naprej,	dokler	krivec	ne	bo	kaznovan.

Za	tem	umorom	se	skriva	črno	ozadje	trgovine	

in	suženjstva	mladoletnih.	Kriminalne	združbe	tr
gajo	otroke	iz	družin,	ki	so	večinoma	zelo	revne,	z	
obljubami	za	dobro	službo	v	bogatih	družinah,	tam	
pa	postanejo	“majhni	sužnji”	povsem	na	razpolago	
svojim	gospodarjem.	V	bistvu	izgube	svobodo	in	žive	
kot	 ugrabljeni.	 Pakistanska	 nevladna	 organizacija	
proti	spolnemu	nasilju	poroča,	da	se	morajo	mlada	
krščanska	dekleta	pogosto	poročiti	z	bogatimi	po
slovneži,	ki	jih	prisilijo	k	prestopu	v	islam.	Leta	2009	
so	 se	 obtožbe	 nasilja	 nad	 krščanskimi	 ženskami	
povečale	 za	 13%,	 vendar	 mnogo	 primerov	 ostane	
neznanih,	ker	jih	nihče	ne	prijavi.	Tako	je	bilo	v	letu	
2009	1.052	umorov	žensk,	71	primerov	posilstva	z	
umorom,	 352	 posilstev,	 265	 skupinskih	 posilstev,	
1.452	primerov	mučenja	in	1.198	primerov	ugrabi
tev.	V	nekatere	od	teh	primerov	so	vmešani	otroci,	
kot	je	bil	primer	4letne	deklice,	ki	je	bila	posiljena	in	
umorjena	31.	januarja	v	okolici	Faisalabada.	Posebno	
zaskrbljujoče	 je,	 da	 v	 to	 niso	 vmešani	 samo	 napa
dalni	muslimani,	ampak	tudi	pripadniki	srednjega	
meščanskega	razreda,	kot	je	bilo	v	primeru	Shazije.

V	pakistanski	pokrajini	Punjab	je	življenje	za	kr
ščanske	manjšine	vedno	težje.	Kot	poroča	krščanska	
organizacija	“Life	for	All”,	ki	se	ukvarja	z	družbenim	
razvojem	 manjšin,	 je	 37letni	 kristjan	 Mukhityar	
Masih	 umrl	 zaradi	 srčne	 kapi,	 ki	 so	 jo	 povzročile	
hude	 grožnje	 in	 nasile	 skupine	 nasilnih	 muslima
nov,	ki	so	vdrli	v	njegovo	stanovanje.	Zgodilo	se	je	v	
Youhanabadu	v	okolici	Lahoreja,	kjer	je	Mukhityar	
Masih	pred	kakimi	dvanajstimi	leti	podpisal	pogod
bo	za	nakup	dela	zemljišča	bogatega	muslimanskega	
posestnika	Shafi	Maya.	Pogodba	je	predvidevala,	da	
po	desetih	letih	najema	Masih	zemljišče	odkupi	na	
postane	njegova	last.	Ko	je	deset	let	preteklo,	je	Masih	
zahteval	uresničenje	pogodbe,	toda	lastnik	je	odložil	

Preiskovalec ob truplu

Staršev umorjene niso pustili na sodišče

Muslimanski advokati: živega bomo sežgali
vsakogar, ki bi si jo drznil zastopati pred sodiščem
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izpolnitev	za	dve	leti.	Masih	se	je	obrnil	na	policijo	
in	začel	sodni	postopek.	Do	reakcije	ni	dolgo	trajalo:	
v	nedeljo,	7.	marca,	je	skupina	kakih	20	oboroženih	
ljudi	vdrlo	v	Masihovo	hišo	in	grozilo	s	smrtjo	Masihu	
in	njegovi	družini.	Ob	napadu	je	Masiha	zadela	srčna	
kap	 in	 je	 umrl.	 Tajnik	 organizacije	 “Life	 for	 All”	 je	
povedal,	da	podpirajo	družino	umrlega	in	zahtevajo	
pravico,	da	pa	so	taki	napadi	na	manjšine	v	Punjabu	
vsak	dan	bolj	pogosti.

Nevladne	organizadije	so	najpogostejši	cilj	mu
slimanskih	skrajnežev	predvsem	zaradi	moči,	ki	jo	
predstavljajo	v	pakistanski	družbi:	moč	človekovih	
pravic,	svobode	in	demokracije.	To	je	izjavil	katoliški	
laik	Peter	Jacob,	izvršni	tajnik	komisije	Pravičnost	
in	mir	pri	pakistanski	škofovski	konferenci,	dan	po	
terorističnem	napadu	proti	nevladni	organizaciji	kr
ščanske	usmeritve	“World	Vision”,	ki	je	povzročil	šest	

Ob vsem tem se ni čuditi, da večina ljudi zapadnega sveta to posploši
v marsikje razširjeno mnenje, da je islam kuga 21. stoletja.

žrtev.	Ta	ameriška	organizacija,	ki	se	je	ukvarjala	s	po
močjo	otrokom	in	družinam	v	težkih	gospodarskih	
pogojih	predvsem	na	področju	vzgoje	in	družbenega	
razvoja,	je	začasno	ustavila	svoje	delovanje.	Grožnje	
proti	 nevladnim	 organizacijam	 ter	 združenjim	 in	
organizmom	 civilne	 družbe	 naraščajo,	 je	 povedal	
Peter	Jacob.	Skrajneži	se	boje	potrpežljivega	dela	ci
vilne	družbe	na	področju	človekovih	pravic,	razvoja	
demokracije,	vzgoje	in	izobrazbe	ter	enakopravnosti,	
ki	 jih	 opravljajo	 v	 korist	 najbolj	 zatiranih	 skupin,	
žensk	in	otrok.	Dragoceno	delo,	ki	ga	opravljajo	vsa	
združenja	 pakistanske	 civilne	 družbe	 brez	 vsake	
diskriminacije,	predstavlja	za	skrajneže	nevarnost,	
ki	 jo	 je	 treba	 uničiti.	 Organizacije	 civilne	 družbe	
zahtevajo	podporo	oblasti	v	borbi	proti	skrajnežem.	
Vlada	in	civilna	družba	morata	delovati	skupno,	da	
bi	razorožili	ideološko	podlago	skrajnežev.

Po	enem	letu	bivanja	na	Japonskem	mi	je	postalo	
jasno	–	kljub,	kolikor	se	spominjam,	obilnemu	dežju	
–,	da	s	samo	angleščino	ne	moreš	priti	do	srca	Japon
cev.	Japonci	se	v	njej	ne	znajdejo;	dobil	sem	vtis,	da	
med	govorjenjem	nenehoma	prevajajo	iz	japonskega	
umskega	računalnika	v	angleške	stavke.	Seveda	le	v	
tiste,	za	katere	 imajo	v	računalniku	odgovarjajoče	
japonske	pomene	odnosno	besede.	Prosil	sem	pred
stojnika,	naj	me	pošlje	v	šolo	za	japonščino	in	rad	
mi	je	ugodil.	Zemlja,	na	kateri	je	stala	šola,	je	imela	
nekaj	neobdelanih	predelov.	Učenje	tujega	jezika	ni	
romatično.	Vsak	dan	sem	z	okna	gledal	ne	obdelano	
zemljo;	kar	nekaj	rastlin	je	uspevalo	in	me	tolažilo	pri	
učenju.	V	začetku	sem	moral	vsako	japonsko	besedo	
osvojiti	 na	 pamet;	 japonščina	 je	 svojevrsten	 jezik;	
tudi	s	pogovorno	kitajščino	ni	v	sorodu,	še	manj	s	
korejskim	jezikom.

Blizu	šole	so	prodajali	zelenjavo	in	rože	–	in	nad
zemske	pritlike	jagod.	Kaj,	ko	bi	jih	nasadil	in	gojil,	
kadar	me	bo	mučila	jezikovna	nepotrpežljivost?	Do
voljenje	za	“delo	v	prostem	času”	in	denar	za	pritlike	
(smešno	poceni	so	bile)	sem	spremenil	v	resnično	
prekopan	predel.	V	šoli	naj	bi	govorili	–	če	mogoče	
–	japonsko,	da	se	jeziku	čim	hitreje	privadimo.

Na	poti	v	na	novo	prekopan	predel	sem	nosil	pri
tlike	v	rokah.	Eden	od	Japoncevdelavcev	na	zemlji
šču	me	vpraša:	»Né	ga	jói	ka?«	Danes	vem,	zakaj	me	
je	vprašal.	V	zemlji	je	bilo	kar	nekaj	peska.	Delavec	
me	je	–	iz	delavske	prijaznosti	–	vprašal	–	zdaj	vem	–	
kako	je	s	koreninami	teh	pritlik.	Japonščina	ima	vsaj	
štiri	“ne”	besede,	jaz	pa	sem	takrat	poznal	le	eno	v	

pomenu	vrednosti	ali	cene.	»Hái!«	sem	odgovoril,	po	
naše	»Da!«	Hotel	sem	reči,	da	so	bile	pritlike	poceni,	
prijazni	delavec	pa	je	hotel	vedeti,	ali	imajo	dovolj	
močne	 korenine.	Ostali	 trije	 “ne”	 lahko	 pomenijo	
korenino,	glas	ali	spanec.	Pritlike	so	lepo	pognale	in	
marsikateri	jezikovni	sotrpin,	ki	je	bil	kritično	gledal	
moje	 početje,	 je	 z	 menoj	 smehljaje	 užival	 jagode,	
seveda	ko	so	zrasle	in	zablestele	v	japonskem	soncu.

Nobena	skrivnost	ni,	da	je	pred	leti	angleška	be
seda	 “roots”	 tudi	 na	 Japonskem	 postala	 imenitna.	
Japonci	 imajo	 veliko	 težavo	 z	 izgovarjavo	 “r”ja;	
ponavadi	zveni	kot	neke	vrste	“l”	(Kitajci	imajo	te
žave	z	“l”jem,	ki	postane	v	njihovih	ustih	neke	vrste	
“r”).	Kar	navada	je	postala,	da	so	se	ljudje	ob	raznih	
srečanjih	 začeli	 zanimati	 za	 genetske	 in	 podobne	
korenine.	V	tistem	času	je	še	živela	Jugoslavija.	Pod	
njenim	političnim	vplivom	so	Japonci	menili,	da	je	
bistvo	Jugoslavije	Srbija	in	v	njej	Beograd;	sicer	pa	
drugih	 važnih	 pokrajin	 ni,	 saj	 se	 vse	 žile	 stekajo	 v	
Beograd.

V	tistem	znamenitem	času	me	je	pri	neki	svatovski	
pojedini	sosed	pri	mizi	vprašal:

»Smem	vprašati,	kje	so	Vaše	korenine?«
»Seveda	smete	vedeti,«	odgovorim,	»doma	sem	iz	

Slovenije.«
Debelo	me	pogleda:	»Súlu?	Bénin?	Sulu	so	azijski	

otoki,	Benin	je	v	Afriki.	In	vi	niste	črni,	tudi	temno
polti	ne.«

»Gospod,	jaz	sem	iz	Slovenije.«
»Slovenija?«	 Malce	 zmaje	 z	 glavo,	 obraz	 se	 mu	

razjasni:

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega na novo očiščenega misijonskega cekarja

O TAKOZVANIH KORENINAH
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»Zdaj	vem	–	Slovakija	je	vaša	izvirna	dežela!«
Gleda	me	upa	poln,	da	sliši	mojo	pohvalo	ob	tako	

težki	ugotovitvi.
Odkimam:	»Iz	Slovenije	sem,	gospod.«
On	pa	se	udari	po	čelu:	»Kako	sem	to	mogel	po

zabiti?	Bil	sem	nekaj	mesecev	v	Zagrebu	kot	pred
stavnik	japonske	težke	industrije;	večkrat	sem	slišal	
besedo	‘Slavonija’.	Torej	iz	Slavonije	ste?«

»Ne,	gospod	–	iz	Slovenije	sem.«
V	zadregi	me	gleda.	Smehljaje	mu	razlagam:
»Slovenija	 je	 dežela	 na	 severu	 Jugoslavije.	 Tu	 se	

končajo	Alpe	iz	Švice,	Avstrije	in	Italije.	V	deželi	sami	
nas	 je	 Slovencev	 komaj	 dva	 milijona.	 Že	 stoletja	
sanjamo	o	neodvisnosti;	radi	bi	imeli	lastno	državo.	
Dosti	Slovencev	je	katoliške	vere,	a	vlada	je	komuni
stična	in	posnema	sovjetske	komuniste.«

Zazre	se	v	krožnik	in	potihem	zamrmra	angleški	
besedi,	seveda	po	japonsko:	»Béli	baat«	(Very	bad).

In	vsak	še	enkrat	sem	se	moral	soočiti	s	korenina
mi,	se	pravi	z	zobnimi	koreninami.	Ne	vem,	koliko	
ljudi	 uživa	 sedenje	 na	 zobozdravniškem	 stolu;	 jaz	
gotovo	ne.	Prijatelji	so	me	predstavili	japonskemu	
zobozdravniku	G.	F.	in	reči	morem,	da	je	bila	izbira	
odlična;	še	danes	je	gospod	G.	F.	eden	mojih	najbolj	
zvestih	 japonskih	 prijateljev.	 Ne	 vem,	 kako	 so	 me	
prijatelji	bili	predstavili,	a	gospod	G.	F.	je	bil	prepri
čan,	da	z	mojimi	zobmi	nekaj	ni	v	redu.	Preden	me	je	
povabil	na	zobozdravniški	stol,	mi	je	obljubil	pravo	
črno	 kavo	 po	 ordinaciji;	 toliko	 sem	 ga	 razumel;	 s	
prijazno	kretnjo	me	je	povabil	na	stol.	(Pozneje	sem	

zvedel,	da	je	imel	vsako	sredo,	torej	tudi	tisto	mojo	
sredo,	prosto	popoldne	za	svoj	študij.)	Na	stolu	sem	
premišljeval,	kako	naj	po	japonsko	rečem,	da	me	tre
nuto	zobje	ne	bolijo;	besed	se	nisem	mogel	spomniti.	
Na	röntgenski	sliki	mi	pokaže	zob	v	desnem	kotu	ust	
spodaj	 (takrat	 so	 zobozdravniki	 izhajali	 iz	 šole,	 ki	
se	je	naslanjala	na	nemško	zobozdravništvo):	»Sehr	
faul,	sehr	faul!«	(Zelo	slabo,	zelo	slabo!).	Prekrižal	je	
roke	na	trebuhu	in	potem	na	glavi;	razumel	sem	ga:	
gnila	zobna	korenina	ni	dobra	ne	za	želodec	ne	za	
živce.	Potem	je	napravil	z	roko	kretnjo,	ki	je	odlič
no	 posnemala	 izdrtje	 korenine.	 Še	 tiste	 japonske	
besede,	ki	sem	jih	imel	v	zalogi,	so	otrpnile.	Doktor	
me	sočutno	pogleda	in	reče:	»Schnell!	Nicht	weh!«	
(Hitro!	Nič	bolečin!).	Pokimam.	Takoj	pripravi	injek
cijo.	Jaz	pa	se	priporočim	sveti	Apoloniji,	zavetnici	
zobozdravnikov	 in	 njihovih	 žrtev.	 Njej	 so	 namreč	
barbarski	Rimljani	izbili	vse	zobe,	čeprav	je	bila	že	
stara	vdova,	ko	so	jo	prijeli	kot	kristjano.	Še	zdaj	se	
spominjam,	da	sem	jo	prosil	za	kar	se	da	minimalno	
bolečino	in	dodal,	da	jo	darujem	za	misijone.	Lepo	
mi	je	pomagala;	v	desetih	minutah	je	bilo	vse	“nicht	
weh”	končano;	le	injekcijo	sem	občutil,	kot	da	bi	me	
pičila	osa.	Po	operaciji	smo	doktor,	njegova	žena	in	
jaz	pili	odlično	kavo.

Da	ne	pozabim:	gos	svete	Apolonije	je	vsako	leto	
9.	februarja,	vsaj	pri	tistih	cerkvenih	skupnostih,	ki	
jo	že	od	nekdaj	častijo.	Morda	pa	tisti,	ki	so	na	novo	
sestavili	koledar	svetnikov	za	vso	Cerkev,	in	to	po	II.	
vatikanskem	koncilu,	niso	imeli	problemov	z	zobmi.

INDIJA
na tisoče zdravnikov

se vrača iz Anglije
Najmanj	25.000	zdravnikov	indijskega	izvora,	ki	

so	do	zdaj	živeli	v	Angliji,	kjer	so	delali	ali	stažirali,	se	
bo	vrnilo	v	Indijo	v	naslednjih	štirih	letih.	Povratek	
temelji	na	dogovoru	med	indijsko	vlado	in	organi
zacijo	 “British association of physicians of indian 
origin.”	Med	drugim	je	treba	poskrbeti	za	zdravstve
no	osebje	v	sedmih	velikih	novih	bolnišnicah,	ki	so	
v	izgradnji	v	sedmih	zveznih	državah.	Od	teh,	ki	se	
vračajo,	naj	bi	bilo	15.000	takih,	ki	zdaj	končujejo	
staž,	10.000	pa	takih,	ki	so	blizu	upokojitve.	Poročilo	
ne	pove,	kakšen	bo	odsev	tega	vračanja	v	angleških	
zdravstvenih	zavodih.	Vprašanje	je	tudi,	če	bodo	novi	
zavodi	v	Indiji	pravočasno	končani.		Agencija Misna.

JUŽNA AFRIKA
škofje obtožili politike

zaradi moralnih prekrškov
Južnoafriški	škofje	so	izrazili	svojo	veliko	zaskr

bljenost	zaradi	škandaloznega	obnašanja	voditeljev,	
ki	se	sramotno	norčujejo	iz	moralnih	norm	in	spo
dobnost,	 ki	 jih	 sprejema	 in	 zahteva	 velika	 večina	
prebivalstva.	 Še	 posebej	 obsojajo	 te	 prestopke	 v	
imenu	“kulture”.	Gre	predvsem	za	predsednika	Jako
ba	Zuma,	ki	živi	v	mnogoženstvu	in	tradicijah	zulu.	
67letni	Zuma	se	je	januarja	petič	poročil	in	ima	zdaj	
tri	zakonske	žene,	poleg	tega	ima	pa	še	nezakonskega	
sina	s	hčerko	predsednika	organizacijskega	odbora	
za	nogometno	prvenstvo.	Predsednik,	ki	ima	že	19	

TIBET
novo preganjanje menihov

Aprila	je	kitajska	policija	zaprla	osem	Tibetancev,	
med	njimi	šest	komaj	15	in	16	let	starih	menihov,	ki	
so	mirno	protestirala	na	raznih	krajih	in	zahtevali	
povratek	Dalaj	Lame,	neodvisnost	dežele	in	versko	
svobodo.	 Kot	 navadno	 počne	 kitajska	 policija,	 jih	
zadržujejo	na	neznanih	krajih.	Poleg	tega	so	uvedli	
nove	omejitve	gibanja	prebivalcem	samostanov	in	
uvedli	strožjo	cenzuro.	Med	posameznimi	samostani	
so	postavili	cestne	zapreke,	tako	da	je	prehod	in	vsak	

drug	stik	nemogoč.	Za	zapor	je	že	dovolj,	da	najdejo	
tibetansko	zastavo,	ki	je	prepovedana,	odkar	so	mao
istične	čete	leta	1949	vdrle	v	Tibet.	Za	mednarodne	
proteste	se	kitajske	oblasti	ne	menijo.

Sredi	 aprila	 so	 prišle	 nadaljnje	 novice	 o	 prega
njanju	tibetanskih	menihov,	saj	so	zaradi	pritiskov	
kitajskih	osvojiteljev	javni	protesti	 in	upori	vedno	
pogostejši,	ne	samo	v	Tibetu,	ampak	tudi	drugje	po	
Kitajskem,	 kjer	 žive	 tibetanske	 manjšine.	 Kot	 vse	
kaže	 povzročajo	 kitajski	 pritiski	 ravno	 nasprotne	
re	zul	tate	–	vsako	novo	nasilje	naredi	njihov	položaj	
v	Tibetu	težji	in	bolj	tvegan.	Uresničuje	se	stara	izku
šnja,	da	versko	preganjanje	iz	političnih	razlogov	še	
nikoli	ni	bilo	uspešno.		Agencija AsiaNews.
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KENIJA
narašča razlika med revnimi

in bogatimi v mestih
Narašča	prepad	med	bogatimi	in	revnimi	v	deželi	

vzhodne	Afrike,	kot	piše	poročilo	vlade	v	Nairobiju	
pred	bližnjo	konferenco	o	urbanizaciji,	ki	je	Združeni	
narodi	organizirajo	marca	v	Riu	de	Janeiru.	Kot	iz
haja	iz	kenijskega	poročila,	pridejo	revni	prebivalci	
važnejših	mest	vedno	teže	do	temeljnih	uslug,	kot	
je	 to	šolanje,	zdravstvo	 in	pravica	do	dela.	Razlika	
pri	 dostopu	 do	 bistvenih	 dobrin,	 kot	 sta	 voda	 in	
elektrika,	narašča	predvsem	v	Nairobiju,	Mombasi,	
Kisumu	Eledoretu	in	Nakuru.	Tako	ime	10%	imovi
tejših	prebivalcev	v	rokah	44%	narodnega	bogastva,	
medtem	 ko	 10%	 najbolj	 revnih	 dobi	 manj	 kot	 1%	
celotne	 pridelave.	 Kot	 pravijo	 avtorji	 poročila	 so	
podatki	 alarmantni,	 saj	 ima	 Kenija	 drugi	 največji	
razpon	med	bogatimi	in	revnimi	na	svetu.	»V	Keniji	
raste	neenakost	med		prebivalci	hitreje	kakor	napori,	
ki	bi	zajamčili	vsem	enake	možnosti	in	socialne	po
goje,«	so	povedali	sestavljalci	poročila.	»Potreben	je	

SEVERNA KOREJA
diktator Kim Jong-il:

zločini proti človeštvu
Skupina	obtožuje	režim	za	nasilje,	ki	ga	izvaja	in	

mednarodno	skupnost,	ki	se	za	to	ne	meni.	Preživeli	
iz	 severnokorejskih	 delovnih	 taborišč	 zahtevajo	
mednaroden	 proces	 za	 “Ljubljenega	 vodjo”	 Kim	
Jongila	z	obtožbo	“genocid	in	zločini	proti	člove
štvu”.	Trije	ubežniki	iz	taborišča	Yodeok	so	decembra	
2009	vložili		na	Mednarodnem	sodišču	v	nizozem
skem	Haagu	dokument,	v	katerem	prijavljajo	zloči
ne,	ki	jih	je	storil	komunistični	režim.

Mednarodna	 skupnost	 se	 zanima	 predvsem	 za	
jedrsko	vprašanje	Severne	Koreje	in	kaže	malo	za
nimanja	za	dramo	severnokorejskega	prebivalstva.		
Severnokorejski	 gulag	 so	 vrsta	 delovnih	 taborišč,	
skritih	 v	 najbolj	 nedostopnih	 goratih	 območjih	
dežele.	Čeprav	so	manj	razširjeni	kot	stalinistični	v	
Sovjetski	 zvezi,	 so	 jim	 severnokorejski	 gulag	 čisto	
podobni	po	nasilju,	surovosti	in	mučenju.

Kim	Youngsoon,	ki	je	leta	2003	pobegnila	v	Juž
no	Korejo,	pripoveduje,	da	je	preživela	v	taborišču	
Yodeok	devet	let,	preden	je	zvedela	za	svoj	“zločin”:	
poznala	 je	Song	Hyelim,	drugo	ženo	“Ljubljenega	
vodje“,	katere	obstoj	so	oblasti	v	Pjongjangu	hotele	
obdržati	v	tajnosti.	Dostikrat	zaporniki	v	taboriščih	
sploh	ne	vedo,	česa	so	obtoženi	in	za	kako	dolgo	so	

BURUNDI
osebna izkaznica za Pigmejce
Prvič	v	zgodovini	dežele	je	okrog	16.500	Batwa	

–	 kar	 pomeni	 Pigmejce	 v	 jeziku	 kirundi	 –	 dobilo	
pred	bližnjimi	splošnimi	volitvami	osebne	izkaznice.	
Dokument	ne	daje	samo	volilne	pravice,	ampak	tudi	
do	zastonjske	zdravstvene	in	vzgojne	oskrbe,	ki	so	ju	
tej	manjšinski	skupini	pogosto	odrekali	in	jo	odri
vali	na	rob.	Iz	notranjega	ministrstva	so	razložili,	da	
so	te	osebne	izkaznice	del	programa	rehabilitacije	
skupine,	ki	živi	daleč	od	drugih,	se	imenuje	“otroci	
gozdov”	in	jih	je	okrog	1%	prebivalstva.	Med	tem	pa	
izročajo	 osebne	 izkaznice	 tudi	 po	 129	 občinah	 za	
okrog	enega	milijona	državljanov,	ki	bodo	do	maja	
letos,	ko	bodo	prve	volive,	postali	polnoletni	in	se	
bodo	 lahko	 vpisali	 v	 volilne	 imenike.	 Opazovalci	
sodijo,	 da	 bodo	 te	 volitve	 najbolj	 občutljiva	 točka	
za	utrjevanje	še	vedno	šibkega	miru	po	letih	vojske	
in	 spopadov,	 ki	 so	 se	 začeli	 leta	 1972	 in	 so	 zadnji	
prenehali	šele	2009.	Agencija Misna.

zaprti,	saj	nimajo	niti	osnovnih	pravic.
V	taborišču	Yodeok,	uradno	imenovanem	“Pre

vzgojno	 taborišče	 št.	 15”	 je	 okrog	 30.000	 ljudi.	 V	
njem	vlada	strah	in	nezaupanje.		Obdano	je	z	elek
tričnimi	mrežami	in	stražami.	Kdor	poskuša	uiti,	ga	
nataknejo	na	kol.

Tisti,	ki	jim	uspe	preživet	taborišče	in	jih	izpustijo,	
morajo	podpisati	dokument,	v	katerem	obljubijo	dr
žati	popolno	tajnost.	Kazen	je	povratek	v	taborišče.	
In	severnokorejsko	ljudstvo	ve	o	njihovem	obstoju	
kolikor	je	treba,	da	je	prestrašeno:	kdor	govori,	ga	
zapro,	ker	je	“reakcionar	v	besedah”.

Oporečniki	 vedo,	 da	 se	 “Ljubljeni	 vodja”	 Kim	
Jongil	ne	bo	nikoli	pojavil	pred	sodiščem.	Želijo	pa,	
da	bi	njihovo	prizadevanje	povzročilo	mednarodni	
pritisk	na	Pjongjang,	da	bi	se	izboljšalo	vprašanje	člo
vekovih	pravic	v	Severni	Koreji.	Agencija AsiaNews.

KAMERUN
proti “begu možganov”

Vsako	 leto	 okrog	 70.000	 mladih	 diplomiranih	
znanstvenikov,	 zdravnikov	 in	 tehnikov	 zapusti	
afriški	kontinent,	da	bi	nadaljevali	študij	ali	delali	v	
severnih	deželah	sveta.	Da	bi	zasukali	to	usmeritev	
in	prepričali	afriške	“možgane”,	predvsem	mlade	in	
sposobne	ljudi,	da	bi	ostali	v	svoji	deželi,	 je	kame
runska	vlada	sklenila	povišati	plače	raziskovalcem	
in	univerzitetnim	profesorjem.	Uspeh	se	je	že	poka
zal:	leta	2009	se	je	700	kamerunskih	diplomirancev	
vrnilo	 v	 domovino.	 Poleg	 tega	 naj	 bi	 naraslo	 tudi	
število	 znanstvenih	 publikacij	 od	 50	 prejšnjih	 na	
100	 lanskih.	 “Beg	 možganov”	 je	 posebno	 usoden	
na	znanstvenem	in	tehnološkem	področju.	Afriške	
dežele	 morajo	 zato	 praznino,	 ki	 jo	 je	 povzročil	 ta	
beg,	zapolniti	z	zapadnimi	strokovnjaki,	kar	seveda	
hudo	obremeni	državni	proračun	in	poveča	zunanji	
dolg.	Agencija Misna.

ETIOPIJA
novo mednarodno letališče

V	Assossi	v	pokrajini	Banishangui	Gumuz	je	bilo	
predano	prometu	novo	mednardono	letališče,	zgra
jeno	na	zahtevo	vlade,	da	bi	pospeševalo	turizem	v	
deželi.	Slovesnosti	je	predsedoval	minister	za	tran
sporte	in	energijo,	ki	je	povedal,	da	je	vso	gradnjo	pla
čala	centralna	vlada	v	Addis	Abebi.	Agencija Misna.

zakonskih	otrok,	je	nezakonskega	priznal	in	plačal	
zanj	rodbini	nezakonske	matere	tradicionalno	od
škodnino.	Agencija Misna.
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TURKMENISTAN
vse za elito, za ljudstvo nič

Po	treh	letih	vlade	predsednik	Berdimuhamedov	
ni	držal	besede	za	ureditev	zdravstvenega	sistema.	
V	 glavnem	 mestu	 Ašhabadu	 so	 sicer	 nastali	 novi	
zdravstveni	centri,	toda	krajevni	viri	povedo,	da	so	
pridržani	samo	eliti	in	poznavalci	povedo,	da	je	vlada	
rešila	problem	javnega	zdravstva	enostavno	tako,	da	
zanika	obstoj	bolezni.	Julija	2009	je	bil	predsednik	
na	odprtju	novega	Centra	za	zdravljenje	raka	v	Aš
habadu.	To	je	mogočna	zgradba	iz	belega	marmorja,	
zasenčenega	stekla	in	zlatimi	okraski,	vhod	pa	lepša
jo	vodometi.	Toda	krajevni	viri	povedo,	da	so	uradno	
vse	zdravstvene	usluge	v	tej	zgradbi	zastonj,	vendar	ni	
na	razpolago	vsem,	ampak	samo	tistim,	ki	odrinejo	
mastno	“kuverto”	za	vstop.	Javno	zdravstveno	mrežo	
je	uničil	prejšnji	predsednik	Saparmurat	Nijazov,	ki	je	
zaprl	mnoge	bolnišnice	in	zdravstvene	centre	izven	
glavnega	mesto	in	s	tem	povzročil	tako	nemogoče	
zdravstveno	 delo,	 da	 je	 bila	 poslana	 vojska,	 da	 je	
nadzorovala	 bolničarje	 in	 jih	 prisilila	 delati.	 Ko	 je	
sedanji	 predsednik	 nastopil,	 je	 postavil	 zdravstve
no	 reformo	 kot	 prednost.	 Toda	 izven	 Ašhabada	 je	
bilo	storjenega	prav	malo.	Kaže,	da	so	odgovorni	za	
zdravstvo	pozorni	predvsem	na	poveličevanje	veli
kih	uspehov,	ki	pa	so	samo	na	papirju.	Je	pa	težko	
priti	 do	 točnih	 podatkov,	 ker	 se	 javni	 uslužbenci	
boje	dajati	izjave,	ki	bi	lahko	bile	nepovoljne.	Opa

NEPAL
hindujski skrajnež

prosi za odpuščanje
Bivši	vodja	Nepalske	obrambne	vojske	(Nda)	Ram	

Prasad	Mainali	je	zdaj	v	zaporu	Nakkhu	v	Katmandu
ju	in	pravi,	da	se	je	spremenil,	ko	je	bral	Sveto	pismo.	
S	svojo	skupino	je	odgovoren	za	napada	na	katedralo	
v	Katmanduju	23.	maja	lani	in	mošejo	Birantnagar	
26.	 aprila	 lani.	 V	 napadu	 na	 katedralo	 so	 bili	 trije	
mrtvi.	 Pravi:	 »Odločitev	 napasti	 verne	 ljudi	 je	 bila	
zmota.	Vse	verne	ljudi	prosim	za	odpuščanje.	Prosim	
krščansko	in	muslimansko	skupnost,	naj	ne	gleda	

name	z	ogorčenjem,	ampak	naj	imajo	usmiljenje	z	
menoj.	Prosim	jih,	naj	vedno	molijo	zame.«

Nda	je	malo	znana	organizacija,	toda	skozi	leta	je	
prevzela	odgovornost	za	vrsto	terorističnih	dejanj,	
med	katerimi	so	bili	umori,	eksplozije	in	zastraševa
nja.	Njihov	cilj	je	bil	narediti	iz	Nepala	hinduistično	
državo.	 Poleg	 bombe	 v	 katoliški	 katedrali	 je	 sku
pina	prevzela	odgovornost	tudi	za	napad	na	sedež	
kongresa	 osrednje	 stranke	 lanskega	 11.	 avgusta.	
Obtožena	je	tudi	za	smrt	p.	Johna	Prakasha,	rektorja	
salezijanske	šole	v	Sirsya,	ki	so	ga	neznanci	umorili	
julija	2007.

Mainali	pravi,	da	se	je	potem,	ko	so	ga	10.	septem
bra	 lani	 zaprli,	 popolnoma	 spremenil.	 »Hindujske	
države	ne	bi	smeli	uresničevati	s	pobijanjem	musli
manov	in	kristjanov,	nasilje	ne	more	rešiti	proble
mov.	To	sem	začel	razumevati	v	zaporu.«	V	zaporu	
Nakkhu	se	vsak	teden	udeležuje	svetopisemske	ure	
in	časov	molitve	ter	razpravljanj	s	krščanskimi	za
porniki	.	»Mainali	se	je	spreobrnil	v	srcu	po	zaslugi	
našega	branja	in	razprav	o	Svetem	pismu,«	pravi	mlad	
katoličan,	ki	je	zaprt	skupaj	z	njim.	Stolni	župnik	je	
nezaupljiv:	»Moramo	ugotoviti,	če	je	ta	sprememba	
resnična,	ali	pa	govori	tako	samo,	da	bi	prišel	iz	za
pora.«	Istega	mnenja	je	predsednik	nepalske	islam
ske	federacije:	 »On	in	njegova	skupina	so	zagrešili	
težke	zločine.	Odpuščanje	ne	more	biti	stvar	vere,	
ampak	samo	zakona,	ta	pa	mu	ne	bi	smel	oprostiti.«	
Zdaj	 bivši	 voditelj	 Ndp	 pravi,	 da	 hoče	 organizirati	
miroljubno	manifestacijo	za	ustvaritev	hinduistične	
države.	Nekatere	skupine	naj	bi	se	že	srečale	na	tajnih	
krajih	in	načrtovale	to	manifestacijo.	Njegov	cilj	je	
spraviti	 10	 milijonov	 hindujcev	 na	 ulice	 glavnega	
mesta.	Agencija AsiaNews.

KITAJSKA
še kar zapirajo oporečnike in še 

vedno spopadi zaradi zemlje
Dve	večji	grožnji	kitajski	družbeni	trdnosti	se	zdi

ta	nepremagljivi.	Kljub	navideznemu	prizadevanju	
osrednje	vlade	s	v	resnici	množe	primeri	nasilnega	
soočenja.	 Kljub	 navidezni	 odprtosti,	 dovoljeni	 od	
osrednje	kitajske	vlade,	se	brez	prestanka	nadaljuje	
zatiranje	 oporečnikov	 in	 spopadi	 civilnega	 prebi
valstva	 z	 agenti	 javne	 varnosti.	 Vzrok	 je	 predvsem	
nasilno	razlaščevanje	zemlje	predvsem	na	kmečkih	
področjih	južnih	in	osrednjih	provinc.

Mestna	oblast	glavnega	mesta	je	spravila	v	“lahek	
zapor”	dva	aktivista.	Cha	Jianguo	in	Gao	Hongming	
sta	pod	kontrolo	oblasti	od	27.	oziroma	29.	januarja.	
V	bistvu	sta	v	hišnem	zaporu.	Kam	drugam	lahko	gre
sta	samo	v	policijskem	avtu.	Edina	razlaga	agentov,	
ki	pazijo	na	aktivista	 je:	»Ker	so	tako	ukazale	višje	
oblasti.«	Seveda	oba	oporečnika	zdaj	ne	moreta	biti	v	
stiku	s	skupnostjo	političnih	oporečnikov	v	Beijingu.	
Oba	sta	pomagala	ustanoviti	Kitajsko	demokratično	
stranko	leta	1998.	Zaradi	tega	sta	bila	že	oba	zaprta	
z	obtožbo	“protidržavne	prevratnosti”.

Dalje	 je	 27.	 januarja	 skupina	 delavcev	 podjetja	
Jiahe	za	razvoj	province	Guanxi	–	zasebna	družba	
za	ozemeljske	 investicije	–	do	krvi	pretepla	76	 let	
starega	moža,	ki	je	vpraševal,	zakaj	trgajo	električne	
kable	na	njegovi	zemlji.	Delavci,	oboroženi	s	palica
mi,	so	moža	po	imenu	Huang	Jianxian	napadli	brez	
opozorila.	 Krajevni	 prebivalci	 so	 mu	 priskočili	 na	
pomoč,	vendar	zastonj.	Policija,	ki	so	jo	klicali	sosed
je,	je	prišla	šele	čez	eno	uro.	Pozneje	je	200	krajanov	
manifestiralo	pred	uradi	družbe,	pa	jih	je	razgnala	
policija.	Družina	Huang	je	razložila,	da	je	podjetje	
zahtevalo,	naj	stari	nepismeni	mož	podpiše	pogodbo	
za	prodajo	zemljišča	in	ga	je	pretepala	zaradi	njego
vih	protestov.	Vprašanje	razlaščanje	zemljišč	je	trn	
v	peti	osrednje	kitajske	vlade.	Beijing	je	29.	januarja	
objavil	 predlog	 pravilnika,	 ki	 jamči	 večje	 pravice	
prodajalcem	in	manj	nedotakljivosti	kupcem,	in	je	
zahteval,	naj	ga	civilna	družba	komentira.	To	sicer	
zgleda	korak	naprej,	toda	kitajsko	zakonodajo	pogo
sto	ignorirajo	tisti,	ki	bi	jo	morali	izvajati	v	dejanju.	
Agencija AsiaNews.

še	večji	napor,	če	nočemo,	da	bo	razlika	polarizirala	
družbo	 in	 ustvarila	 težko	 popravljiva	 nasprotja.«	
Agencija Misna.
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Kresalova: Ne moremo več skrivati,
da stvari ne tečejo tako, kot bi morale
V LDS ugotavljamo, da nimamo več možnosti delati tega, za kar 

smo prevzeli odgovornost, zato resno razmišljamo o tem, da bi se iz te 
zgodbe umaknili, je dejala predsednica LDS Katarina Kresal.

Ne morejo več skrivati, pravi, »da stvari ne tečejo tako, kot bi morale. 
To je ugotovila tudi javnost, zato podpora vladi hitro pada,« je dejala 
Kresalova za Dnevnikov Objektiv. 

»Nič od zastavljenega še ni bilo izpeljano«
 V vlado so vstopili z jasno odgovornostjo za spremembe, pravi. 

Pri tem naslovu seveda ne mislim na znani roman ameriškega pisatelja Ernesta Hemingwaya (For Whom the Bell Tolls), ampak na navček. Za tiste, 
ki ne vedo, kaj je navček: to je majhen zvon, ki navadno visi v slepih linah v zvoniku in so z njim vedno zvonili, kadar je kdo umrl, da je vsakdo lahko 
pomolil zanj. Zvoni torej mrliču. Gornji naslov se torej sprašuje, kateremu “političnemu mrliču” v Sloveniji zvoni “politični navček”.

Ko se je pred letom in pol na pogoljufanih volitvah (glej izmišljeno afero Patria) umestila sedanja vlada, so seveda pomladne stranke, ki so na 
volitvah izgubile, slovenski boljševiški povzpetniki razglasili za političnega mrliča. Po letu in pol pa se je izkazalo, da je ta “politični mrlič” še kako 
živ in celo vztrajno napreduje pri dobivanju pristašev, medtem ko se pri “zmagoslavnih” boljševikih politični mrliči kar množijo. Že v prejšnji številki 
sem omenil, da “zmagoviti” trojček, za katerega so nekateri duhovito pobrali začetnice K(resal), G(olobič), B(Borut Pahor) in ga poimenujejo kar kot 
sovjetsko vzporednico in zgled naše Udbe, KBG, ki je strašila po Rusiji v Stalinovih časih in še čez, prav do propada Sovjetske zveze, tone v aferah, ki je 
ena bolj umazana od druge. Tako je tudi v začetku kazalo, da bo slovenska postboljševiška KGB uvedla strahovlado, saj so začeli na veliko “čisititi”, da bi 
se znebili vseh, za katere niso bili gotovi, da jim bodo pokorno kimali. Pa se je kmalu izkazalo, da so pri “čiščenju” pozabili sami nase – nabralo se jim 
je toliko politične in moralne svinjarije, da se dobesedno potapljajo v svojem lastnem gnoju. Ta njihov propad je prišel tako daleč, da je celo notranja 
ministrica dala nekaj zanimivih izjav, ki jih povzemam po objavi na spletni strani Siol 10. aprila.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KOMU ZVONI?

MISIJONSKI POMENKI
Iz Ukrajine je Celestinova prejela pismo s. Jožice, 

ki piše:
»Draga	gospa	ter	vsi	pri	MZA!
Hvala	za	pismo	in	vse	poslano	za	naš	misijon,	kar	

smo	z	veseljem	prejeli.
Sredi	 februarja	 sta	 dva	 naša	 bogoslovca	 prejela	

diakonsko	posvečenje,	konec	avgusta	bo	pa	mašni
ško	posvečenje.	Do	takrat	pa	vsak	na	svoji	župniji	
pomaga	pri	pastoralnem	delu.	Imamo	še	štiri	bogo
slovce,	ki	obiskujejo	3.	letnik	ter	še	enega	novinca,	
ki	bo	jeseni	začel	s	študijem	filozofije.

Pri	 nas	 deluje	 Vincencijeva	 konferenca,	 katero	
smo	uspeli	registrirati	pred	državo.	Značilnost	dela	
je	v	tem,	da	vsak	član	posveti	vsaj	dve	uri	na	teden	
konkretnemu	delu	za	uboge.	Veselimo	se	tudi	tega,	
da	je	bil	eden	od	brezdomcev	operiran	na	kolku,	kar	
mu	je	zelo	pomagalo.	V	centru	za	socialno	rehabi
litacijo	brezdomcev	smo	srečali	tudi	moža,	ki	je	bil	
50	let	v	zaporu,	zdaj	pa	si	je	naredil	iz	zobne	krtačke	
kvačko,	da	lahko	kvačka	nogavice	in	rokavice,	kar	se	
je	naučil	v	zaporu.

Jeseni	smo	skupno	s	sestrami	Matere	Terezije	pri
čeli	obiskovati	tuberkulozne	bolnike	v	bolnišnici.	Z	
nami	gre	tudi	duhovnik,	da	lahko	podeli	maziljenje,	
ko	je	toliko	primerov	smrti	med	njimi.	Bolnišnica	je	v	
slabem	stanju,	tudi	dobrih	zdravil	nimajo.	Bolniki	so	
v	glavnem	brezdomci	in	zaporniki,	ki	nimajo	dovolj	
dobrega	imunskega	sistema.

Letos	smo	začeli	še	z	novo	dejavnostjo,	to	je	sku
pina	 Samuel.	 Namenjena	 je	 mladim,	 ki	 se	 še	 niso	
odločili	za	svojo	življenjsko	pot.	Srečujejo	se	enkrat	
na	mesec.	Vsak	član	se	zaveže,	da	bo	vsak	dan	pol	
ure	molil	ob	Svetem	pismu,	določen	je	odlomek,	ki	
ga	premišljujejo.	Poslušanje	Boga	ob	Svetem	pismu	
pomaga	najti	lastno	pot	skozi	življenje.

Spominjanje	 dogodkov	 Jezusovega	 trpljenja	 in	
zmagoslavnega	vstajenja	naj	Vas	napolni	s	hvaležno
stjo,	da	smo	odrešeni	in	da	pripadamo	Bogu.

Prisrčen	pozdrav	iz	Kijeva	s.	Jožia,	s.	Marta	in	Rev.	
Tomaž	Mavrič.«

Iskren pozdrav od vseh misijonskih sodelavcev!
Marica Lavriša

zovalci	pripominjajo,	da	v	deželi	ne	manjkajo	samo	
zgradbe,	ampak	tudi	izkušeni	zdravniki,	saj	prejšnji	
predsednik	 ni	 samo	 zaprl	 mnogo	 bolnišnic	 izven	
Ašhabada,	ampak	je	tudi	študij	medicine	skrajšal	od	
5	na	2	leti	z	dodatnim	letom	vaje	pod	nadzorstvom	
izkušenega	zdravnika.	Pripominjajo	tudi,	da	je	bil	se
danji	predsednik,	nekdanji	zobozdravik,	zdravstveni	
minister	 pod	 Nijazovim	 in	 je	 torej	 sodeloval	 pri	
takratnem	uničevanju	zdravstvenega	sistema.	Sredi	
decembra	2009	so	Zdravniki brez meja	naznanili,	da	
zapuščajo	deželo,	ker	jim	vlada	onemogoča	izvajati	
predvidene	 programe	 za	 borbo	 proti	 jetiki.	 Vlada	
enostavno	zanika	bolezni,	ki	se	pa	veselo	širijo:	okrog	
20%	prebivalstva	je	okuženega	z	obliko	jetike,	ki	je	
odporna	za	normalna	zdravila.	Zdravniki	brez	meja	
opozarjajo,	 da	 pomanjkanje	 zdravstvene	 oskrbe	
ovira	vnaprejšnjo	zaščito,	zaradi	česar	lahko	pride	
do	hudih	epidemij.	Agencija AsiaNews.



2010 – AM – JUNIJ  171

t

No pa smo slišali iz ust ene od odgovornih to, kar nekateri kar naprej 
ugotavljamo: vlada še ni nič naredila !!! Še posebej nič za izhod iz krize 
oziramo pomoč podjetjem, ki nas edina lahko iz krize potegnejo. Ponov-
no sprašujem vse komentatorje: navedite vsaj eno naložbo, pomoč, ali 
spodbudo za nek nov ali perspektiven projekt, ki ga vlada financira ali 
zanj daje jamstva iz ogromnih zadolžitev, ki nam jih je naložila v tam 
mandatu !? Očitno je le utrdila lastnino v rokah grabežljivcev...žal!!!

Če greste iz vlade res še zdaleč ne bo konec sveta, nasprotno svet 
bo predvsem na sončni strani Alp lepši!

Včasih pokončna drža velja več kot vse drugo !!!!!

Kresalka, prej ko boste odšli kot nesposobneži bo za Pahorja more 
konec sedaj se ukvarja z vami, ki ste nesposobni na svojih mestih. Tako se 
bo lažje opredelil na gospodarstvo ne da ga odvračate z vašimi problemi 
od državljank in državljanov Slovenije. S tem mu namerno škodujete 
pri popularizaciji in zaupanju državljanov. Pojdite še danes ne trošite še 
več denarja za sestanke, Pahor varčuje vi zapravljate in komplicirate. A 
poveste kaj ste kot ministrica dobrega naredila do sedaj?

Stvari ne gredo več kot bi morale iti, ker je ona in LDS v vladi. Veliko 
bolje bi bilo, če bi odšli iz vlade.

Za tolpo Senica-Kresalka-Zalar je Brezigarjeva resna ovira na izbrani 
poti. Zadali so si nalogo, da bi zase in za svoje kriminalne in pokvarjene 
kompanjone osvojili slovensko pravosodje.To je sicer velika in težka 

naloga, vendar so ob sklenitvi koalicije z malce topoumnim in vase 
zagledanim Pahorjem menili, da jo bodo lahko izpeljali. Potem pa 
so zadeve okoli bullmastifov, podeželskega dvorca nad Izolo, najema 
prostorov za NPU, Berglunda in njegovih povezav s Kučanom pokazale, 
da to ni mogoče.

Kresalka bi rada uvedla spet “kadija tuži – kadija sudi”.

Sem 100%, da ne bojo šli iz vlade. Copata bo popustil in bo odstop 
BB dal na glasovanje. Ne smemo pozabit, da za vsem tem stoji še veliki 
Stalin!!!!!!!!!!

Gospa Kresalova vrh ledene gore ste vi in samo srečo imate da je 
predsednik vlade taka copata in vam popušča dobesedno vseposod, ker 
če bi ga bilo kaj več, bi bili že zdavnaj izključeni iz vlade.

O Katerina, kaj ne poveš! Resnično sem radoveden, le komu je uspelo 
tebi dopovedati, to kar že dolgo tudi vrabčki čivkajo!

Nič hudega! veliko ste naredili! samo ne za Slovenijo.

Prav je rekel Korel, kam pa bojo šli, morda na posvet v Murgle?

V normalni demokratični državi ministre, ki javno govorijo da vlada 
ni nič naredila, premier brcne iz vlade. Da vidimo mevžo Pahorja!?  Bo 
še ta dr… požrl in ji rekel hvala?

A do sedaj je to skrivala – se pravi da nam je lagala, in to javna 
funkcionarka, ki pravi da ne laže.

Eno je gotovo res: debelo kožo ima, zato pa toliko manj časti. Če bi jo imela, bi že zdavnaj odstopila. Kajpada je to zbudilo na isti spletni strani 
cel kup komentarjev. Preveč prostora bi zavzelo, če bi si hoteli ogledati vse, pa saj jih tudi omejeno število pokaže, kakšno je “ljudsko mnenje”. Imena 
komentatorjev, pod katerimi nastopajo na spletni strani, sem izpustil, ker so tako ali tako samo psevdonimi (nicknames), ki o piscu nič ne povedo.

Kar nekaj velikih reform je bilo napovedanih, od pomoči gospodarstvu 
po udarcih krize pa do zdravstvene reforme in racionalizacije javne 
uprave. Čeprav je za nami že leto in pol mandata, nič od tega še ni bilo 
izpeljano, ocenjuje. 

Brezigarjeva je samo »vrh ledene gore«
 Hkrati zagotavlja, da generalna državna tožilka Barbara Brezigar ni 

vzrok za njihov premislek za odhod iz vlade, ampak »je samo vrh ledene 
gore, povod dogodkov, ki so se v zadnjih tednih stopnjevali do te mere«.

Ne gre za Brezigarjevo »ad personam«, pravi predsednica LDS, 
ampak za problem »ad rem«... Premierova izjava »ne pomeni le to, da 
ima Brezigarjeva njegovo brezpogojno podporo in zaščito, temveč, da je 
dal rdeči karton kakršni koli spremembi organizacije dela na tožilstvu, 
pomeni, da je LDS v vladi zavezal roke«. 

»Zalarjevo poročilo kaže probleme tožilstva«
 Poročilo pravosodnega ministra Aleša Zalarja o delu vrhovnega 

državnega tožilstva po besedah Kresalove kaže probleme tožilstva, v 
njem pa tudi jasno piše, da posegi Brezigarjeve v konkretne postopke 
predstavljajo kršitev zakonov. »In če premieru ni jasno, kako hud pro-
blem imamo zaradi tega v državi, potem ne moremo ničesar več nare-
diti,« ocenjuje Kresalova.  Kot »sprenevedanje brez primere« ocenjuje 
Pahorjeve besede, naj Zalar predlaga razrešitev Brezigarjeve in bo vlada 
pač o tem odločala. Zalar je namreč po njenih besedah jasno povedal, 

da so podani pogoji za razrešitev in da jo bo predlagal. Povedal pa je 
tudi, da je generalno državno tožilko treba razrešiti po zakoniti poti.

»Kaj hočeš na koncu narediti, če greš tako daleč, če poveš, da je 
potrebna razrešitev, to utemeljiš, če greš v izbiro pravega postopka? 
Razrešitev vendar,« pravi Kresalova.  Na vprašanje, ali poskuša z iz-
hodom iz vlade ubežati aferam ter če se počuti žrtev afer, odgovarja, 
da se nima za žrtev in da »ima debelo kožo«. Pravi pa, da so »prišli do 
točke, ko smo začeli v vladi sami nižati standarde pojmovanja pravne 
države, spoštovanja inštitucij pravne države, spoštovanja tega, kaj je 
prav in kaj je narobe«. 

»Vlada ima probleme s prevzemanjem odgovornosti«
 Vlada ima po ocenah Kresalove probleme s prevzemanjem odgo-

vornosti za tisto, za kar se je zavezala, da bo naredila. Premalokrat se 
vprašajo, kaj je »dobro za ljudi in za državo, vse prevečkrat pa, kaj je 
dobro za opozicijo in kaj za javno mnenje«.

Na vprašanje, ali premier koketira z opozicijo, predsednica LDS 
odgovarja, »da še ni videla države, kjer bi opozicija vsak dan bolj hvalila 
premiera«. Že danes »ima občutek, da je v koaliciji pet strank«, a po 
njenem to ne pelje v veliko koalicijo. 

»Ne bo konec sveta, če gremo iz vlade«
 Kresalova še verjame, da odhod LDS iz koalicije ne bi načel strankine 

enotnosti, tudi zato, »ker ne bo  konec sveta, če gremo iz vlade«.
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Ta človek je v resnici nevaren. Ko ga gledamo ali poslušamo, ne 
vemo, ali bi jokali ali se smejali ali kričali. Ko nas državnik radodarno 
obsipava z jezikom, polnim podob, ki bi si jih morda lahko privoščil 
nenadarjen pubertetniški pesnik, se to ne sklada z dostojanstvom 
funkcije, ki jo opravlja.

(Pred odhodom na večerjo v Prago je povedal, da ima pred seboj 
obzorje, ki ga želi doseči: morda bo prvi, ki mu to uspe.) Ko ima take 
težave z materinščino, da je izrečeno v nasprotju z želenim sporočilom 
(»nimam razloga, da bi dvomil, da so njena politična stališča vplivala 
na njeno delo«), je to žalostno. (Ženska oseba s političnimi stališči je 
seveda generalna državna tožilka.) Ko sporočilo enega stavka zanika z 
naslednjim, je to skrb zbujajoče – tudi politično. (Zalar ga je prepričal, 
ampak se z njim ne strinja; Zalar ima njegovo podporo, le ministrovih 
ugotovitev ne podpira.) Itn.

Ampak pri vsem tem cirkusu je jasno, da želi ostati direktor cirkusa 
in da je pri tem zavidljivo spreten. Zdaj obljublja, da bo izpolnil vse 
zahteve LDS in da bo stranka ostala v vladi. Ne vem, kdo mu verjame, 
ampak saj ne gre za to. Gre za gesto, ki bo zagotovila (če si v naslednjih 
nekaj dneh ne premisli ali pove kaj takega, kar bi bilo preveč v pro-
tislovju z obljubljenim), da se bo agonija te vlade lahko nadaljevala 
do naslednje krize (čeprav seveda »krize ni« in vlada »diha s polnimi 
pljuči«). Na zadnji vladni seji je bilo odsotnih sedem ministrov. Pahor 
je tako javno »ugotovil, da so trije ministri danes v državnem zboru, 
dva na poti v tujino, Kresalova in Zalar pa /.../ sodelujeta na posvetu.« 
Novinarjem je povedal, da je dan pred sejo »govoril z vsemi tremi (!) 
ministri in jim rekel, da danes pričakuje njihovo navzočnost oziroma 
da jih bo dal poklicati, v kolikor bo sklepčnost ogrožena.« Poleg tega 
enega ministra sploh nima, dva pa ob njegovem soglasju ne delata s 
polnim delovnim časom.

Pred obljubo o izpolnitvi zahtev LDS pa je pokazal zobe. Bil je nesra-

men in žaljiv, kolikor je lahko bil. Na zahtevo po objavi magnetograma 
pogovora, ki ga je imel z generalno državno tožilko, odstopljeno tožilko 
Hrastarjevo in pravosodnim ministrom, je odgovoril, da ga bo objavil, 
če se bodo sodelujoči s tem strinjali. Rekli bi lahko, da je odločitev 
spet preložil na druge. Morda. A ne spreglejmo, da je odločitev o tem, 
ali bo LDS ostala v vladi, prepustil – generalni državni tožilki. Še več, 
Barbari Brezigar je de facto prepustil odločitev o obstoju vlade. Kakšno 
zaupanje! Ta je odločitev elegantno delegirala po hierarhični lestvici 
navzdol, obenem pa izjavila, da bi se sama z objavo strinjala. Pahor 
je rešil funkcionarsko življenje njej, ona ga je Pahorju – razen če se 
ne pokaže, da vendarle obstajajo zadržki do objave magnetograma.

Vprašljivo je namreč, ali je mogoče javnost seznaniti z dokumentom, 
ki vsebuje tudi pogovor o predkazenskih postopkih, ki so v teku. Zares 
vprašljivo je nekaj drugega: da se v premierjevem kabinetu z generalno 
državno tožilko pogovarjajo o predkazenskih postopkih in da so pri 
tem izrečene tudi navedbe, ki bi lahko ogrozile interes preiskave. To 
je nedopustno. Škandalozno in alarmantno. Kaj ni nihče od prisotnih 
znal tega ustaviti? Kakšen pogled na zakonitost pa ima ta naš premier?

Slabi znaki se kažejo že nekaj časa. Z bivšim ministrom za okolje, 
čigar sumljivi posli z zemljišči so začeli zanimati kriminaliste, je sklenil 
“gentlemanski dogovor”. Ob bivšem ministru za kmetijstvo, ki je tudi 
postal predmet kazenske preiskave, je stal do konca – in še čez. Menda 
ga bo zdaj vzel za svojega svetovalca za kmetijstvo. Zdaj ščiti sporni 
zakon o skladu kmetijskih zemljišč, na katerega je po prijetju poslanca 
Prijatelja padel močan sum, da je bil sprejet na korupcijski način, s 
kupčevanjem poslanskih glasov.

V zvezi s preiskavo proti Prijatelju je tudi Pahorjeva izjava, ki bi 
morala sprožiti alarmne zvonce, a jih ni. V policijske prisluhe, povezane 
s tisto preiskavo, sta se namreč ujela tudi (vsaj) dva ministra: bivši 

V bistvu gre torej za čisto navadno izsiljevanje. Kresalovi ni dovolj, da ima sedanja vlada v rokah sodstvo (minister Zalar je LDS) in policijo (ministrica 
Kresalova), ampak hočejo dobiti v roke še tožilstvo, ki ga zdaj vodi Barbara Brezigar. In ker ministru Zalarju ni uspelo, da bi si tožilstvo podredil kar s 
predpisi, sta se s Kresalovo zatekla k izsiljevanju: Pahorju sta postavila ultimat, po katerem bi moral odstaviti Brezigarjevo. In kot vse kaže, bo Pahor 
spet počepnil, saj bi izstop LDS iz vladne koalicije pomenil, da nima več večine v državnem zboru. Toda kdor enkrat popusti izsiljevanju, bo njegova 
žrtev še vnaprej. Manjšinska vlada bi sicer v normalni državi kljub vsemu lahko izpeljala svoj mandat do konca, ampak kaj, ko Slovenija ni normalna 
država. Je pač preveč petelinov na enem gnoju. Vsekakor pa je treba priznati, da predsednik vlade igra zadnje čase prav čudno vlogo. Zdi se, da ga je 
dobro okarakteriziral Tomaž Mastnak na spletnem Dnevniku 9. aprila pod naslovom “Reševanje dveh funcionarskih življenj”:

Zanima me, če bo Kresalka v izstopu iz vlade potočila kakšno 
solzo........

Kresalka bi morala celi Sloveniji razložiti in dokazati vsako po-
drobnost od dne ko so ubogi psi napadlli Baričeviča in do njene prve 
novinarske konference. Meni se zdi, da sta nekje pasje rane zdravila, 
resnica bo prišla na svetlo.

Bravo, čestitam, čimprej se poberite, podgane komunajzerske. 
Trojček bi moral biti na letalu ne ubogi poljski predsednik pa bi Slovenci 
končno lahko živeli v svoji Sloveniji.

Pahor, zdaj imaš priliko, da po hitrem postopku zamenjaš Kresalko 
in Zalarja. V nasprotrem primeru, bojo oni tebe.

Lepota in pamet sta že odnekdaj skregani, zato nikdar več v stranko 
LDS !!

Kjer hudič ne smore narediti razprtije, babo pošlje !!!
Državni zbor razreši generalnega državnega tožilca. Predlog za 

razrešitev generalnega državnega tožilca pošlje v parlament vlada. Ne 
minister, temveč vlada. Minister vladi predloži poročilo. In to je Zalar 
storil. Pahor pa pravi, da ga ni prepričal!! Torej je glasovanje na vladi 
brezpredmetno, ker ministri ne morejo glasovati proti premieru. S tem 
ko je Pahor zavrnil Zalarjevo poročilo, je dejansko zaščitil BB. O poročilu, 
ki ga premier zavrne, se ne glasuje.

Upam, da je vsaj to jasno!!!
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V samostojni Sloveniji smo doslej imeli tri predsednike republike. 
Vsi trije so mnogo govorili o resnici ali resnicah, vsem so se resnice 
prevračale v laži. Saj drugače ni bilo mogoče, ker so pod besedo resnica 
razumeli tisto, kar so sami razglašali za resnico, kar je bilo v njihovem 
osebnem in partijskem interesu. O Drnovškovi resnici, ki je najbolj vi-
den zlom doživela ob odkritju teharskega betonskega kolosa, tukaj ne 
bomo govorili, ker je že mrtev. Poglejmo pa si nekaj zgovornih primerov 
njegovih dveh še živih tovarišev.

Milan Kučan, zadnji komunistični diktator v Sloveniji in vojak re-
volucije, je imel edinstveno priložnost, da bi spoznal resnico in se z njo 
sprijaznil, ko je na najvišjem državnem in političnem položaju dočakal 
in preživel propad svetovnega in slovenskega komunizma, sistema laži, 
nasilja in prevare. Božja milost mu je prišla nasproti! Bil je še dovolj 
mlad, da bi jo vsaj zaslutil, pa je ni spoznal in ni je hotel niti pogledati.

Najbliže resnici je bil julija 1990 v Kočevskem rogu, kamor je prišel 
na povabilo ljubljanskega nadškofa, da bi skupaj začela novo poglavje 
slovenske zgodovine. Prvič in tudi zadnjič se je znašel pred množico 
Slovencev, nekomunistov, ki so žalovali za tisoči žrtev njegove boljše-
viške partije. Imel je izredno priliko, da je prilepljen na cerkveno žalno 
slovesnost izpred cerkvenega oltarja, v miru in tišini gozda, prvič brez 
boljševiške idejne koreografije in hrupa, govoril množici žalujočih in 
vsemu slovenskemu narodu, ki se je nezadržno bližal svoji svobodi in 
samostojnosti. In kaj je storil ob tej uri milosti?

Ničesar pristnega, ničesar osebnega in iskrenega, ničesar prepričlji-
vega in prav ničesar zavezujočega! Do brezna z žrtvami svoje zločinske 
partije sploh ni stopil, resnice se ni upal niti pogledati, kaj šele da bi 
jo v svojih številnih besedah kakorkoli priznal. Žrtev ni niti imenoval, 

kaj šele da bi omenil zločince. Roke sprave, ki mu je bila ponujena, ni 
hotel sprejeti.

Vse je bilo zaigrano in narejeno po tedanji meri in interesu partije 
in Kučana osebno. Nič pristnega in iskrenega se ni zganilo v njem. Zlasti 
zlagana je bila manipulacija vodilnega ateista z besedilom svetopi-
semskega Pridigarja. Njegove besede je grobo zlorabil za relativizacijo 
in zakrivanje vélikega boljševiškega zločina nad slovenskim narodom. 
Besede resnice je obrnil in zlorabil za laž, za lažno predstavo pred slo-
venskim ljudstvom. »Bil je čas vojne, ko smo upravičeno vsevprek morili, 
zdaj je čas miru in pustite nas, da se mirno spremenimo v demokrate!« 
Tako so ga razumeli oni, ki niso nasedli prevari.

Tako je resnica še naprej ostala skrita in zamolčana, tedanji pred-
sednik ji ni poklonil niti ene svečke niti enega cveta. Ko pa je kasneje 
resnica o véliki prevari in zločinu sama začela prihajati na svetli dan in 
so se kazale gore kosti, je predsednika republike obšel strah. Da bi za-
molčano resnico zmanjšal, skriti je ni več mogel, si je domislil nauk o več 
resnicah. To mu ni bilo težko, saj se nauk o več resnicah povsem sklada 
s temeljnim načelom historičnega materializma, filozofsko podlago 
marksizma, da je resnica tisto, kar koristi delavskemu razredu oziroma 
njegovi avantgardi – boljševiški partiji. Takšnih koristi pa je mnogo, 
vsak čas druga in v vsakem kraju druga. Če je več resnic, seveda resnice 
sploh ni, saj je to v nasprotju s pojmom resnice. Zato tudi ni resnice o 
komunističnih zločinih, je predsednik Kučan ponujal svojemu narodu 
in rimskemu papežu s tem, ko ga je prizadevno poučil o več resnicah. 
Več resnic je zanikanje resnice, je velika laž! Na tej laži, na več resnicah 
se je Kučanova misel ustavila.

Za sedanjega predsednika dr. Danila Türka smo pričakovaoi, da bo 

Pri vsem tem se je pa izkazalo, da riba smrdi pri glavi. Glava države je seveda predsednik republike. Da on, pa tudi kdo od njegovih predhodnikov 
vredno sekundira tej (… za pravilno oznako bi moral zapisati pridevnik, ki si ga človek z določeno kulturo pač ne more privoščiti) druščini, ki je na vladi, 
je dobro pokazal bivši generalni državni tožilec Anton Drobnič v Zavezi št. 76 pod naslovom “Predsedniške resnice in laži”:

kmetijski Pogačnik in obrambna ministrica. Odgovor: udariti je treba 
po policiji. Zaustaviti je treba “dematefikacijo” notranjega ministrstva 
in policije. Pod prejšnjo vlado se kaj takega ne bi zgodilo. Grozljivo je, da 
premier in njegovi ministri ne vedo, koga policija preiskuje! Tako ne gre 
več naprej! Pahor bo naredil red - in sicer v skladu s “svojim pogledom 
na to, kaj je prav in kaj narobe”. Ta njegov pogled bo krojil nove zakone.

V zvezi s policijskimi prisluhi, ki so prizadeli tudi ministre, je namreč 
dejal: »Nihče od nas, ko opravlja telefonski pogovor, namreč ne sme 
imeti slabega občutka, da mu morda nekdo prisluškuje.« Zato so na 
vladi promptno sprejeli sklep, da s posebno delovno skupino, ki jo bo 
vodil sam Pahor, pripravijo tri zakone, »ki bodo poskušali odpravljati 
nepotreben strah ali dvom glede prisluškovanja.«

Vidimo, da Pahor zna biti odločen, če mu je treba. Zakaj mu je 
treba biti odločen v tem primeru? Odkar mu je padla popularnost, se 
na javnost ne ozira več. Kaže ji aroganten obraz. Ga ne briga, ni mu 
mar, ga ne zanima... Z javnostjo je lahko, ker njene sodbe ne prinašajo 
pravnih, kazenskih sankcij. S policijo je težje. Ministri in njihov premier 
se je bojijo. To ni prav, da bi izbranci živeli v nepotrebnem strahu. Policija 
bi se morala bati njih.

Seveda bi lahko porekli, naj ti naši izvoljenci delajo tako, da se 
jim ne bo treba bati policije. Morda bi lahko pričakovali od njih, da 
delujejo zakonito. Potem bi jim bilo lahko bolj ali manj vseeno, če jim 
“morda nekdo prisluškuje”. Ampak naš premier ni izrabil nobene od 
priložnosti, ki jih je imel, da bi zagotovil, da morajo vladni uslužbenci 
delati strogo po zakonih. Oglasil se je, ko so se zapletli v preiskovalne 
prisluhe. Zagotovil bo, da se to ne bo več dogajalo.

Političnim funkcionarjem ne odrekam pravice do diskrecije. Menim 
pa, da ta pravica ni višja od zakonov. Če varovanje zakonitosti terja 
poseg v to pravico, natančneje, privilegij (naj je politični funkcionar 
predmet preiskave ali kolateralna žrtev), takega poseganja ne bi smeli 
ne oteževati ne preprečevati. Če policija prisluškuje, mora imeti za to 
odredbo, izdano skladno z veljavnimi zakoni. Ampak Pahor ne govori 
o zakonitosti delovanja policije. Ne govori niti o varovanju zakonitosti. 
Govori o slabih občutkih, ki jih vrhuški zbuja varovanje zakonitosti. Javno 
je napovedal, da bo omejil varovanje zakonitosti in najvišjo politično 
kasto zaščitil pred roko pravice. S tem pa tudi vse tiste, ki s to kasto 
sklepajo nečedne kupčije.
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Kaj prida k temu ni dodati. Morda edino to, da sem po svoje zadovoljen, da gre tistim, ki so sedaj na oblasti, res samo za stolčke in jim kljub vsemu ne 
bo do konca mandata niti na kraj pameti prišlo, da bi odstopili. Tako jim bo uspelo Slovenijo do kraja “zafurati” in upam, da bodo Slovenci spregledali, 
kakšne strupene kače si redijo z delom svojih rok ter jim nikoli več ne bodo zaupali kake odgovorne politične službe.

drugačen, saj je prišel iz velikega sveta, iz večletne službe v svetovni 
mednarodni organizaciji. Vendar je že začel z lažjo, ko je v volilni 
kampanji zagotavljal, da bo predsednik vseh Slovencev. Bil je izvoljen, 
doslej pa je bil zgolj predsednik nekdanjih partizanov, neokomunistov in 
drugih Slovencev tako imenovane leve politične opcije, sedanje vladne 
koalicije. Pri njih je vedno prisoten, z njimi stalno in pogosto komunicira.

Nasprotnikov revolucionarnega nasilja razen kot izdajalcev in kola-
borantov niti ne omenja. Na njihove javne izjave in pisma preživelih in 
potomcev umorjen doslej ni odgovoril niti ene same besede, kaj šele da 
bi se zavzel za njihove človeške in ustavne pravice, da bi se udeležil vsaj 
ene izmed njihovih prireditev, da bi si prizadeval za odkrivanje resnice 
o polpreteklem času. Ničesar takšnega si ne šteje za svojo dolžnost, na-
sprotno, obiskuje in izjavlja se o množičnih zločinih in grobiščih v tujini, 
slovenska brezna groze pa so zanj »drugorazredna tema«. Množičnih 
pobojev doslej ni obžaloval in še manj obsodil. Nasprotno, po odkritju 
Hude jame, največjega in najbolj groznega povojnega morišča v Sloveniji 
in po evropski obsodbi komunističnega totalitarizma, javno odobrava 
imenovanje ceste v glavnem mestu Slovenije po voditelju zločinske 
Jugoslavije, ki je ukazoval množične umore in Slovenijo gospodarsko 
in narodnostno spravil na rob propada. Nato pa “premišljeno” odlikuje 
še vodjo nekdanje tajne politične policije, zločinske UDV. Nič več ne 
skriva, da je lagal o predsedniku vseh Slovencev, v vsem in z vsem vneto 
kaže, da je samo presednik komunističnih povratnikov, samo ene strani 
v revoluciji in državljanski vojski hudo razdvojenega naroda. Z drugo 
stranjo se ne pogovarja, saj zanj sploh ne obstaja. Laž o predsedniku 
vseh Slovencev je popolna.

Tisti, ki so vedeli, kaj je Danilo Türk počel v nekdanji Jugoslaviji, 
komu je služil in na kakšni podlagi so bili imenovani predstavniki Titove 
Jugoslavije v tujini, so vedeli, da je »predsednik vseh Slovencev« Tür-
kova volilna prevara. Dr. Danilo Türk na visokem položaju v Organizaciji 
združenih narodov namreč ni bil zaradi svojega znanja in sposobnosti, 
ampak po volji totalitarne Jugoslavije kot njen zvesti pripadnik in iz-
pričani zagovornik. Ničesar drugega ni imel, na kar bi se lahko uspešno 
skliceval. Zato je propad komunistične Jugoslavije pomenil tudi konec 
njegovega visokega položaja v OZN. Ostal pa je komunist in od njegove 
volilne obljube, ki je mnoge zapeljala, je ostala gola laž.

Ob parlamentarni razpravi o predlogu opozicije za ustavno obtožbo 
predsednika dr. Danila Türka, je ta v državni zbor prišel, da bi poslancem 
državnega zobra »povedal nekaj resnic«, kot je sam napovedal. Ni prišel 
poslušat poslancev in jim odgovarjat na njihove legitimne pomisleke, 
prišel jim je pokazat svojo vzvišenost. Povzdignjeno avtoriteto za ne-
katere in napihnjeno zaničevanje za druge.

Ni govoril o več resnicah, povrnil se je v čase ene, svoje resnice. 
Resnica je, kar reče, kar želi, kar potrebuje On! Poslancem je zagotovil, 
da ni storil ničesar nezakonitega. Tudi njegov odlikovanec Tomaž Ertl, 
nekdanji vodja tajne UDV, ni bil nikoli obsojen. Zato ni razloga proti 
odlikovanju, ki ga je zaslužil z enim dejanjem, z akcijo SEVER. Tudi 

Tomaž Ertl nasprotnikom odgovarja, da je res dal aretirati Janeza Janšo. 
To pa naj bi storil utemeljeno, saj naj bi bilo dejstvo, da je Janša imel v 
lasti tajni vojaški dokument, s čimer so bili podani vsi elementi kazni-
vega dejanja. Dejanja Ertla in Türka naj bi bila torej povsem v skladu z 
veljavnimi zakoni. Tako je pač odločilo z Ertla in Türka edino meritorno 
vojaško sodišče nekdanje JLA.

Kakšno neverjetno zanikanje slovenskega pravosodja in slovenske 
države, katere najvišji predstavnik je prav predsednik Türk. Predsednik 
republike in nekdanji vodja UDV očitno ne priznavata in sploh ne 
omenjata druge sodbe v isti kazenski zadevi, ki jo je v devetdesetih 
letih izdalo zakonito Vrhovno sodišče Republike Slovenij na zahtevo za 
varstvo zakonitosti. S to sodbo je bil osdba vojašega sodišča proti Janezu 
Janši v celoti razveljavljena in postopek ustavljen, ker sporna listina po 
ugotovitvah vrhovnega sodišča v resnici ni bila »tajna vojaška listina« in 
zato Janševo posedovanje te listine ni imelo nobenih »znakov kaznivega 
dejanja«. To pomeni, da je Ertl aretacijo Janeza Janše in tovarišev izvedel 
protipravno in nezakonito.

Predsedniku Türku pa sodba slovenskega vrhovnega sodišča nič ne 
pomeni, njegova resnica ostaja, da Ertl ni storil ničesar nezakonitega. Nič 
mu ne pomeni niti bistvena določba Temeljne ustavne listine o samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki v preambuli jasno ugotavlja, 
da nekdanja Jugoslavija ni delovala kot pravno urejena država in so se v 
njej hudo kršile človekove pravice, nacionalne pravice… On premišljeno 
odlikuje visokega funkcionarja totalitarne, Sloveniji sovražne države.

Tudi drugače je Türkova resnica, da ni storil ničesar nezakonitega, 
močno majava. Po odkritju nepredstavljivih grozot Hude jame in ne-
znanskega kršenja človekovih pravi, vojnih zločinov in zločinov proti 
človeštvu, Türk vse to javno zavrne kot »drugorazredno temo«. Izničenju 
tega groznega odkritja namenjeno poimenovanje ceste v Ljubljani po 
vodji morilcev Türk pozdravi z izjavo, da je bil maršal Tito velika, za 
Slovence pomembna osebnost. Še naprej se udeležuje prireditev v 
čast in spomin množičnih morilcev, jih hvali in jim podeljuje priznanja 
in odlikovanja. To pa je daleč proč od zakonitega in pravilnega obna-
šanja predsednika vseh Slovencev. Stalno je zelo blizu, večkrat pa je 
že povsem prekril zakonske znake kaznivega dejanja zmanjševanja ali 
omalovaževanja vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu po določni 
2. odstavka 297. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Tudi 
ta predsednikova resnia se hitro spreminja v neresnico.

Ljudje so se res že naveličali takšnih resnic in laži, tudi laži najvišjih 
državnih oblastnikov. Iščejo izhod in rešitev. Vendar, kakšno prekletstvo 
je leglo na Slovence! Nove poti ne iščejo naprej, iščejo jo nazaj, pri za-
dnjem izhodu. Namesto, da bi mislili širše, kot kričijo, vidijo samo ozko 
skozi zadnja vrata: »V javno življenje bi se moral odkrito vrniti Milan 
Kučan… kot moralna avtoriteta, institucija, ki bi državljanom okrepila 
vero in zaupanje v države, njene institucije, v dekmokracijo, politiko in 
javno delujoče ljudi.« (Delo, 2. marca 2010).

Slepec slepce vodi. Ljudje, bežimo, odpira se novo brezno!
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

Nad	mestom	se	smehlja	čisto	majnikovo	nebo.	Po	
Dunajski	cesti	hite	ljudje	trumoma	na	pokopališče	k	
Sv.	Krištofu	in	mrtvašnica	je	kar	oblegana	od	množi
ce.	Tam	za	njo	pa,	kjer	samujejo	zapuščeni	grobovi	
samomorilcev,	leži	na	zelenih	tleh	majhen	fantek.

Krčevito	 ihtenje	 mu	 stresa	 drobno	 telo;	 s	 prsti,	
pomazanimi	od	črnila,	grabi	po	nepočesanih	laseh	
in	tišči	objokani	obraz	v	travo.

»Fric	. . .	Fric	. . .	Fric	. . .	ti	ubogi	moj	Fric!«
Fri	pa	leži	takoj	zadaj	za	njim	v	mrtvašnici,	bled	

in	mrzel,	s	prestreljeno	glavo.. .
—					—					—

Dve	sliki	mi	stopita	vedno	pred	oči	kadarkoli	se	
nanj	spomnim.

Bili	je	drugi	dan	po	tisti	nesrečni	“trebušni	bolez
ni”.	Šel	sem	iz	šole	sam,	daleč	za	njim,	ker	se	mu	nisem	
upal	pridružiti.	Sramoval	sem	se.	Tu	se	Fric	ozre	in	me	
počaka.	Ko	pridem	do	njega,	mi	položi	roko	prija
teljsko	krog	ramen	in	mi	pogleda	očitajoče	v	obraz.

»Vidiš,	kakšen	si!«
»Ali	si	hud	name?«
»Ne,	 pač	 pa	 žalosten,	 ker	 si	 tak.	 In	 jaz	 te	 imam	

tako	rad.«
V	drugi	sliki	ga	vidim	mrtvega,	s	smrtno	rano	na	

sencu.. .
Čudno,	da	sva	bila	taka	prijatelj.	Seveda,	da	sem	

ga	jaz	ljubil	z	vso	vnemo	devetletnega	otroka,	to	ni	
bilo	čudno.

Bil	je	lep	in	ljubezniv	fantek.	Nikdar	se	ni	na	ulici	
igral	in	pretepal	kakor	jaz,	nikdar	ni	brozgal	po	lužah	
in	mešal	blata	kakor	njegov	edini	in	najboljši	prija
telj.	Hodil	je	iz	šole	naravnost	domov	in	se	ni	menil	
za	 razne	 “umetnike”,	 za	 katerimi	 so	 drvele	 gruče	
umazanih	 in	 bosopetih	 otrok.	 Učil	 se	 je	 pridno	 in	
bil	vedno	med	prvimi.

Čudim	se	pa	še	danes,	ko	nanj	mislim,	da	me	je	
on	tako	zelo	rad	 imel;	kajti	bil	sem	vse	prej	kakor	
ljubezniv.	Toda	v	njegovih	rokah	sem	bil	kakor	vo
sek.	Kadar	sem	moral	v	kot,	se	nisem	nikdar	ozrl	tja,	
kjer	je	on	sedel,	ker	sem	se	bal	njegovih	velikih	oči,	
s	katerimi	me	je	vselej	tako	žalostno	pogledal.	In	pri	
vsaki	 kazni,	 ki	 me	 je	 zadela,	 sem	 mislil	 najprej	 na	
Frica,	če	me	bo	še	rad	imel.

Toda	njegovo	prijateljstvo	je	bilo	trdno.	Omajalo	
se	ni	niti	takrat,	ko	je	zvedel,	da	sem	se	šel	potepat	z	
dvema	največjima	barabicama	na	šoli.

»Kaj	ne,	da	ne	pojdeš	več	z	njima?«	mi	je	rekel	ža
lostno.	»Vidiš,	meni	je	tako	hudo,	če	s	takimi	hodiš.«

Večkrat	sem	ga	obiskal	na	domu.	Stanoval	je	na	
Dunajski	cesti	v	podstrešnem	stanovanju	Pollakove	
hiše.	Njegovega	očeta,	pisal	se	je	Sirk,	nisem	nikdar	
videl,	pač	pa	mater.	Kako	ga	je	ljubila!	Kar	žarel	ji	je	
obraz,	kadar	mu	je	božajoče	segla	v	kodraste	lase.

Včasih	sva	španala.	To	sem	pa	jaz	bolje	razumel	
kakor	on.	Ker	so	se	mu	vselej	oči	tako	veselo	zasvetile,	

kadar	mi	je	vzel	kak	fižol,	sem	večkrat	nalašč	napač
no	vlekel.	Ako	me	je	pa	dvakrat	zapored	naredil	za	
“kozla”,	mu	je	bilo	že	hudo.

»Vidiš,	moraš	paziti.	Ali	si	hud?«
In	pogledal	me	je	s	svojimi	lepimi	rjavimi	očmi	

tako,	da	se	mi	je	srce	topilo.	Ob	takih	prilikah	bi	mu	
bil	dal	vsa	peresa	in	vse	druge	“dragocenosti”,	kar	sem	
jih	imel	po	žepih,	če	bi	jih	bil	le	hotel	vzeti.

Potem,	ko	je	šel	iz	četrtega	razreda	v	gimnazijo,	
jaz	pa	še	na	Graben,	se	nisva	več	toliko	sestajala.	Toda	
prijateljstvo	je	ostalo	neskaljeno.

Tu	pridem	nekega	dopoldneva	iz	šole	domov	in	
zvem,	da	je	prejšnji	dan	v	Taškarjevem	gozdu	ustrelil	
Frica	lastni	oče,	poleg	njega	pa	tudi	njegovega	mlaj
šega	brata,	ki	je	hodil	na	Graben	v	šolo,	in	petletno	
sestrico.	Nesrečnemu	možu	se	je	zmešalo.

Bil	je	že	dolgo	brez	službe	in	postajal	je	vedno	bolj	
čudaški.	 Fric	 je	 večkrat	 tožil	 materi,	 da	 dela	 oče	 z	
njim	kakor	kak	trinog.	Moralo	je	biti	že	precej	hudo,	
da	je	tako	govoril;	kajti	Sirkovi	otroci	so	svoje	starše	
zelo	spoštovali.

Tisto	usodno	nedeljo,	ko	se	je	zgodil	zločin,	ki	je	
pretresel	vso	Ljubljano,	je	odvedel	oče	Frica,	njego
vega	brata	Franca	in	malo	Francko	okrog	enajstih	na	
sprehod.	Ženi	je	rekel,	da	bo	med	potjo	povprašal	za	
kako	službo,	in	ji	naročil,	naj	pride	pozneje	za	njim	
proti	Zeleni	jami.

Obnašal	 se	 je	 pa	 zelo	 čudno	 in	 Fricovo	 mater	
je	začelo	skrbeti,	da	bi	se	možu	in	otrokom	kaj	ne	
pripetilo.	Zato	se	odpravi	kmalu	za	njim.	Ko	pride	
med	 Zeleno	 jamo	 in	 cesto,	 ki	 pelje	 v	 Šmartno	 ob	
Savi,	zagleda	moža	ob	robu	Taškarjeve	gozda	begati	
sem	ter	tja.

Vsa	 v	 skrbeh	 hiti	 k	 njemu	 in	 ga	 vpraša,	 kje	 so	
otroci.

»Jih	boš	že	videli,«	ji	pravi	in	pokaže	v	gozd.
Nesrečna	mati	 je	našla	otroke	takoj	pod	prvimi	

drevesi.	Ležali	so	drug	poleg	drugega	in	krvaveli	iz	glav.
»Moj	Bog,	kaj	si	storil?«	zakliče	vsa	obupana	in	se	

vrže	na	uboge	otroke.
»Postreljal	sem	jih,	sedaj	bom	pa	še	tebe.«
Tu	se	na	srečo	zasliši	škripanje	voza	in	Sirk	je	takoj	

zbežal.
Na	obupne	klice	nesrečne	žene	se	 je	zbralo	več	

ljudi	krog	mladih	žrtev	in	kmalu	nato	je	prišla	tudi	
policija.	Fric	je	bil	mrtev,	manjša	dva	sta	pa	še	dihala.	
Franc	 je	 umrl	 že	 med	 potjo	 v	 bolnišnico,	 njegova	
sestrica	pa	še	isti	večer.

Sirk	je	zbežal	v	smeri	proti	Šmartnu	in	se	je	tam	
prepeljal	čez	Savo.	Nato	je	vse	popoldne	taval	okrog	
Črnuč	in	se	proti	večeru	sam	javil	na	Žabjeku,	kjer	
so	bili	takrat	zapori.

»Zaprite	me,	nekaj	sem	storil,«	je	rekel	in	se	tako	
čudno	vedel,	kakor	da	se	mu	je	zmešalo.	Zato	so	sprva	
mislili,	da	imajo	opraviti	z	norcem.

Fric
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Premišljevali	so	že,	kako	bi	se	ga	zlepa	odkrižali,	ko	
prinese	nekdo	ves	zasopel	poročilo	o	strašnem	umo
ru.	Sedaj	so	seveda	Sirka	obdržali	in	ga	odvedli	v	zapor.

Pred	poroto	pa	ni	prišel.	Zblaznel	je	popolnoma	
in	oddali	so	ga	norišnico	na	Studenec.

Te	podrobnosti	sem	zvedel	šele	v	teku	tedna.	Tisti	
ponedeljek	mi	je	šlo	samo	to	po	glavi,	da	je	Fric	mrtev.

Kako	težko	sem	pač	čakal	popoldne,	da	se	je	pouk	
končal.	Po	šoli	sem	dirjal,	kar	sem	mogel,	k	Sv.	Kriš
tofu.	Pred	mrtvašnico	je	bilo	vse	črno	radovednega	
ljudstva.	Po	svoji	navadi	sem	ril	z	glavo	naprej	in	si	
tako	delal	pot	skozi	gnečo.

»Kaj	siliš	tako	naprej,	paglavec,	tebi	ni	treba	tega	
videti,«	so	se	hudovali	ljudje	nad	menoj.

»Moj	 Bog,	 meni	 ga	 ni	 treba	 videti!	 Kdo	 ga	 je	 pa	
tako	poznal	in	ljubil	kakor	jaz?	Koga	je	tako	rad	imel	
kakor	mene?«

Brezobzirno	sem	si	delal	pot	naprej	 in	se	tresel	
od	razburjenja,	ker	sem	tako	težko	čakal,	da	bi	ga	še	
enkrat	videl.

Slednjič	se	mi	je	vendar	posrečilo,	da	sem	prišel	v	
mrtvašnico.	Tu	so	stale	med	svečami	tri	krste,	druga	
poleg	druge,	vsaka	nekoliko	manjša.	Jaz	sem	videl	
samo	eno,	tisto,	v	kateri	je	ležal	Fric.

Bil	je	še	v	smrti	lep.	Ako	bi	ne	bil	tako	strašno	bled,	
bi	se	mi	bilo	skoraj	zdelo,	da	spi.	Rana	na	desnem	
sencu	je	bila	zakrita	z	lasmi,	ki	so	bili	strnjeni	od	krvi.	
Majhen	svetlorjav	koder	mu	je	silil	v	visoko	čelo,	oči	
pa	je	imel	odprte,	kakor	bi	me	gledal.

Kar	vsrkaval	sem	njegovo	podobo	vase.	Tedaj	me	
posilijo	solze	in	nekaj	me	zgrabi	v	grlu.

»Ne	tu,	ne	tu,	kjer	ljudje	brezčutno	pasejo	svojo	
radovednost,	se	prerivajo	in	pogovarjajo	o	‚brezve
stnem,	zločinskem‘	očetu	in	njegovih	ubogih	žrtvah.	
Hitro	ven,	tja,	kjer	bom	sam!«

Ko	 se	 prerijem	 skozi	 gnečo,	 letim	 kar	 slepo	 za	
mrtvašnico.	 Tam	 se	 vržem	 med	 samotne,	 s	 travo	
porasle	grobove,	si	grabim	v	lase	in	tiščim	objokani	
obraz	v	zeleno	rušo.

»Fric	. . .	Fric	. . .	Fric	. . .	o	ti	ubogi	moj	Fric!«
Danes,	ko	spet	to	vse	v	duhu	doživljam,	kakor	bi	

se	bilo	včeraj	zgodilo,	ga	več	ne	pomilujem.	Takrat	
pač	nisem	vedel,	kako	je	bil	srečen,	ko	je	ležal	med	
cvetjem	tako	tih	in	bled,	s	smrtno	rano	na	sencu.. .

Pravijo,	da	mi	je	dobro.	Res,	ne	smem	se	pritože
vati.	Toda,	če	bi	bil	tisti	lepi	majnikov	dan	ležal	poleg	
svojega	prijatelja	Frica,	prav	tako	tih	in	bled,	bi	mi	
bilo	bolje. . .

Dandanes	je	navada,	da	literarni	kritiki,	oziroma	
kritični	litrati	obiskujejo	umetnike	in	jih	sprašujejo,	
kaj	menijo	o	tem	ali	onem,	kakšne	namene	in	cilje	
imajo,	katera	dela	smemo	še	od	njih	pričakovati,	in	
kar	je	še	takih,	za	obstanek	človeštva	važnih	vprašanj.	
Marsikdo	misli,	da	so	“obiski”	nekaj	popolnoma	mo
dernega,	pa	niso.	Jaz	na	primer	sem	že	skoraj	pred	
pol	stoletja	“obiskoval”	pesnike	in	pisatelje.

Prvi	moj	tak	“obisk”	je	bil	pri	Josipu	Cimpermanu,	
s	katerim	sem	se	seznanil	po	očetu.

Moj	rajni	oče	je	imel	–	bi	rekli	danes	–	modni	ate
lje.	Takrat	seveda	sem	ga	naznanil	v	šoli	za	navadnega	
krojača.	Pa	je	menda	poklic	zgrešil;	kajti	vse	drugo	ga	
je	bolj	veselilo	kakor	šivanka	in	likalnik.

Najprej	se	je	poskušal	v	iznajdbah.	Hotel	je	naredi
ti	voz	na	tri	kolesa,	od	katerih	bi	bilo	treba	samo	prvo	
kolo	goniti,	druga	dva	bi	pa	za	njim	tekla.	Žal	da	ni	iz	
tega	nastal	tricikel,	marveč	čisto	navaden	voziček	na	
štiri	kolesa.	Na	tem	vozu	smo	vsi	mladi	Mlakarjevi	–	
bili	smo	štirje	–	zapored	preživeli	svojo	najnežnejšo,	
čeprav	za	bližnjo	okolico	ne	baš	prijetno	mladost.

Ker	s	to	“iznajdbo”	ni	bil	nič,	se	je	oče	vrgel	na	pi
sateljevanje.	Pa	ni	pisal	kakih	neverjetnih	romanov,	
tudi	ni	izlival	v	pesmi	čustev,	katerih	ni	imel,	kar	se	
menda	pri	pesnikih	dogaja	bolj	pogosto,	kakor	mi
slimo,	marveč	je	krenil	na	verskofilozofično	polje.

Pravijo,	da	tiči	v	vsakem	krojaču	nekaj	filozofa,	
menda	zaradi	neprestanega	sedenja.	Pa	jaz	tega	ne	
verjamem.	Ako	bi	iz	sedenja	prihajala	filozofija,	bi	bili	
največji	filozofi	tisti,	ki	presede	vse	dneve	in	polovico	
noči	po	gostilnah	in	kavarnah.

V	 mojem	 očetu	 je	 bilo	 pa	 res	 nekaj	 modrijana.	
Gledal	 je	 z	 bistrim	 očesom	 v	 svet,	 ga	 motril	 ter	
pre	mišljeval.	Tako	je	prišel	do	spoznanja,	da	se	bo	
človeštvo	utopilo	v	materializmu,	če	ne	preokrene	
na	 pravo	 pot.	 In	 to	 pot	 mu	 je	 hotel	 on	 pokazati.	

Cimperman
Zato	je	začel	svoje	misli	in	navodila,	po	katerih	bi	se	
človeštvo	lahko	rešilo	materializma	in	si	pridobilo	
časno	 in	 večno	 srečo,	 podajati	 v	 drobnih	 zvezkih	
pod	naslovom	“Pot”.

Delo	je	bilo	na	široko	zasnovano,	izšla	sta	pa	samo	
dva	snopiča.	Prvi	zvezek	je	bil	popolnoma	razprodan,	
od	drugega	mu	je	pa	ostala	vsa	naklada.	Kako	to?

Oče	je	bil	skozi	in	skozi	moderen	človek,	seveda	
v	dobrem	pomenu	besede.	Vedel	je,	da	je	najboljše,	
ako	pride	knjiga	k	človeku,	zato	je	naložil	svojo	“Pot”	
na	hrbet	in	šel	z	njo	po	svetu	in	jo	tudi	v	kratkem	
času	 razprodal.	 Takemu	 ponujanju	 pravijo	 danes	
kolportaža	in	si	domišljujejo,	da	je	tudi	to	moderna	
iznajdba	iz	dobe	aeroplanov,	radia	in	trajnih	kodrov.

„Pot”	je	našla	nasprotnike	v	krogih,	kjer	jih	je	oče	
najmanj	pričakoval.	Proti	njemu	so	namreč	nastopili	
nekateri	duhovniki,	zlasti	pa	Mahnič	in	novomeški	
prošt	Ureh.	Urednik	“Rimskega	Katolika”	mu	je	pi
sal,	naj	prepusti	duhovno	vodstvo	v	to	postavljenim	
možem,	 sam	 pa	 naj	 se	 drži	 svoje	 obrti.	 Ureh	 je	 pa	
celo	javno	v	“Slovencu”	svaril	svoje	Dolenjce,	naj	ne	
kupujejo	brošure,	ki	jo	»nek	krojač	po	hišah	ponuja«.

Zato	je	oče	za	drugi	snopič	“Pota”	prosil	ljubljan
ski	knezoškofijski	ordinariat	potrjenja,	pa	ga	ni	dobil.	
V	škofiji	so	namreč	odločili	v	Mahničevem	smislu.

V	očetu	je	pa	vladal	ponižni	duh	sv.	Frančiška	–	bil	
je	tretjerednik	–	ne	pa	uporni	duh	kakega	Lutra,	zato	
se	je	pokoril	odločbi	duhovske	gosposke.	Naklado	
drugega	 zvezka	 je	 prepustil	 meni,	 da	 sem	 v	 pred
šolskem	času	gradil	iz	nje	hiše,	mostove	in	predore,	
sam	se	je	pa	povrnil	h	krojaški	obrti.	Vendar	je	pa	še	
vedno	pisal;	bilo	je	to	njegovo	edino	veselje.	Mati	je	
po	njegovi	smrti	dolgo	kurila	z	rokopisi,	ki	jih	ji	je	
bil	izročil	z	naročilom,	naj	jih	sežge.

Oče	je	bil	majhne,	drobne	postave	in	je	ostal	ved
no	mlad.	Ko	sem	bil	že	v	službi,	sem	se	včasih	šalil,	



češ	da	naj	se	obrije	in	zapiše	v	prvo	gimnazijo.	Ob	
takih	prilikah	se	je	lehkotno	nasmehnil,	toda	smeh	
mu	ni	prišel	od	srca.

Videl	ga	nisem	nikdar	prav	veselega.	Morda	mu	
je	življenje	grenila	zavest,	da	si	ni	bil	izbral	pravega	
poklica.	 Moj	 brat,	 ki	 je	 umrl	 v	 najlepših	 letih	 kot	
kaplan	v	Trebnjem,	ga	je	poklical	že	čez	leto	dni	za	
seboj;	dve	leti	pozneje	je	šla	tudi	mati	za	njim.

Kadar	 berem	 v	 brevirju,	 kako	 povzdiguje	 Salo
mon	 »mulierem	 fortem	 –	 močno	 ženo«,	 mi	 stopi	
večkrat	pred	oči	moja	mati.	Bila	je	res	močna	žena	
v	 marsikakem	 oziru.	 Podpirala	 je	 vse	 štiri	 ogle	 pri	
hiši;	 vodila	 je	 gospodinjstvo	 in	 gospodarstvo.	 Oče	
ji	je	rad	prepustil	vodilno	vlogo	v	družini,	samo	da	
je	lahko	nemoteno	pisal.	Sama	varčna	in	skromna,	
je	tudi	nas	vzgajala	v	teh	lastnostih.	»Otroci,«	nas	je	
opominjala	večkrat,	»držite	se	tal,	potem	ne	morete	
globoko	pasti.«	Ljubila	nas	je	iskreno,	ali	se	pri	tem	
držala	Svetega	pisma,	ki	pravi:	»Qui	parcit	virgae,	odit	
filium	–	Komur	se	škoda	zdi	šibe,	sovraži	sina«	(Prg	
13,24).	Njena	edina	želja	je	bila,	da	bi	mi	otroci,	prišli	
do	boljšega	kruha,	kakor	sta	ga	jedla	sama	z	očetom.	
Ta	želja	se	ji	je	izpolnila.	Kakor	oče	je	bila	tudi	mati	
redko	prav	dobre	volje;	po	bratovi	smrti	je	pa	sploh	
nikdar	več	nisem	videl	vesele.

Bila	je	močna	tudi	v	bolezni.	Zdravnik	jo	je	obso
dil	takoj	pri	prvi	preiskavi	k	smrti.	Ker	ji	je	naročil,	
naj	pridem	jaz	k	njemu,	je	odločno	zahtevala,	da	ji	
povem	resnico.	Ko	je	slišala,	da	ni	zanjo	več	rešitve,	
je	sklenila	roke	in	rekla:	»Kakor	Bog	hoče.«

Sedaj	počivata	oba,	oče	in	mati,	pri	Sv.	Križu	poleg	
svojega	sina,	ki	sta	ga	tolikanj	ljubila.	Trdno	upam,	
da	uživata	z	njim	vred	večno	veselje,	saj	časnega	ta	
prav	malo	imela.

Danes,	ko	živo	mislim	na	starše,	mi	vest	očita,	da	
sem	očeta	in	mater	premalo	razumel	in	da	sem	jima	
veliko	dolžan	ostal.	Morda	je	bila	tega	kriva	mladost,	
ki	tako	rada	le	nase	misli.	»Delicta	iuventutis	meae	
et	ignorantias	meas	ne	memineris,	Domine!	–	Gre
hov	moje	mladosti	 in	nevednosti	se	ne	spominjaj,	
Gospod!«	(Ps	24).

Po	očetu	torej	sem	se	seznanil	s	Cimpermanom,	
ki	 mu	 je	 korigiral	 njegovo	 “Pot”	 in	 mu	 posojeval	
“Slovenca”.	 Ponj	 sem	 hodil	 navadno	 jaz,	 dvakrat	
na	 teden,	 ker	 nismo	 bili	 tako	 radovedni,	 kakor	 je	
današnji	 svet,	 ki	 bi	 najrajši	 zvedel	 za	 nesrečo,	 še	
preden	se	zgodi.

Takrat,	ko	sem	ga	jaz	obiskoval,	je	stanoval	Cim
perman	na	Žabjeku	v	precej	veliki	pritlični	sobi,	kjer	
je	imela	njegova	mati	trafiko.	Hromi	pesnik,	ki	niti	na	
noge	ni	mogel	stopiti,	je	namreč	stanoval	pri	materi	
in	sestri,	ki	sta	mu	prav	ljubeznivo	stregli.

Meni	se	 je	zelo	smilil,	ker	sem	iz	 lastne	skušnje	
vedel,	kako	je	hudo,	če	je	kdo	navezan	popolnoma	na	
tujo	pomoč,	brez	katere	se	ne	more	niti	premakniti.	
Še	danes	ga	vidim	pred	sobej,	kako	je	sedel	pri	pisalni
ku	v	velikem	naslanjaču	ob	oknu,	tu	in	tam	nekoliko	
ponjuhal	in	si	obrisal	nos	z	velikim	višnje	vim	robcem.

Ker	smo	bili	mesteci	(otroci	iz	mesta)	z	Žabjičani	
v	sovražnih	odnošajih,	niso	bili	moji	“obiski”	brez	
nevarnosti.	Tako	sem	nekoč	dvema	zastopnikoma	
tega	sovražnega	plemena	komaj	ušel	v	vežo	pritlične	

hiše,	v	kateri	je	Cimperman	stanoval.
Ko	sem	stopil	v	sobo,	 je	držal	pesnik	v	eni	roki	

nož,	v	drugi	pa	gosje	pero,	ki	ga	je	pravkar	obrezal.	
To	pisalno	orodje	je	takrat	že	skoraj	izumrlo,	kar	se	
je	meni	zdelo	čisto	primerno.	Kako	bi	bili	pač	mogli	
igrati	za	peresa,	če	bi	ne	bilo	“štolcev”.

Pesnik	se	je	obrnil	k	meni	z	dobrodušnim	name
hom	na	širokem	obrazu.

»Zakaj	sta	te	pa	preganjala?«
»Vprašala	sta	me,	če	zabavljam.«
»In	si?«
»Ne;	bila	sta	dva	in	oba	močnejša	od	mene.«
»Sicer	 bi	 bil	 pa	 gotovo	 zabavljal,	 kaj	 ne?	 O,	 ti	 si	

previden	tič.	No,	pa	malo	sedi,	da	se	kaj	pomeniva.	
Kaj	pa	zdaj	čitaš?«

»Detelovega	‚Velikega	grofa‘.«
»Aha,	ker	se	v	njem	precej	pretepajo.	Kdo	ti	bolj	

ugaja	grof	Ureh	ali	Črnahora?«
»Črnahora.	 Smili	 se	 mi,	 ker	 mu	 je	 grof	 odsekal	

roko.	Rajši	bi	imel,	da	bi	bil	Črnahora	pobil	Urha.«
»Zakaj	pa?«
»Zato.«
»Zato?	To	ni	nikak	razlog.	Zapomni	si,	fantič,	da	

moramo	imeti	vedno	razloge,	ki	drže.	Pogrešajo	jih	
lahko	samo	tisti,	ki	imajo	moč.«

Teh	besed	takrat	še	nisem	popolnoma	razumel.	
Zdelo	se	mi	je	pa,	da	tudi	tista	dva	Žabjičana,	ki	sem	
jima	komaj	odnesel	pete,	nista	imela	za	svoje	sovraž
ne	namene	razlogov,	ki	bi	držali,	pač	pa	sta	imela	moč.

Danes	seveda	vem,	da	je	na	svetu	še	mnogo	takih	
“Žabjičanov”.

V	spominu	mi	je	ostal	še	drug	pogovor	s	Cimper
manom.

Nekoč	sem	ga	vprašal,	če	je	težko	delati	pesmi.
»O,	to	pa	ni	prav	nič	težkega.	Pri	pesmih	so	pogla

vitna	stvar	rime.	Brez	njih	ni	pesmi,	je	proza.	Zato	
moraš	najprej	poiskati	besede,	ki	se	rimajo.	Potem	pa	
pripiši	rimam	primerne	stavke,	in	pesem	je	gotova.	
Ako	hočeš,	lahko	takoj	poskusiva.	Jaz	povem	nekaj	
besed,	ti	pa	poišči	rime.«

Dobila	 sva	 tele	 rime:	 Smrtvrt,	 zastrtzaprt,	 ze
lentepen.

»Tako,	za	eno	kitico	 jih	 je	zadosti.	Pripiši	doma	
tem	rimam	primerne	stavke	in	mi	jih	prinesi	prihod
njič	pokazat.	Zbogom!«

Stavki	 me	 niso	 prav	 nič	 skrbeli,	 kajti	 podobne	
vaje	smo	delali	tudi	v	šoli,	čeprav	brez	rim.	Ko	sem	
si	pa	potem	doma	belil	glavo	in	grizel	svinčnik,	da	
bi	našel	kaj	primernega,	me	je	brat	poučil,	da	me	je	
Cimperman	potegnil.

Ko	se	je	pesnik	po	smrti	svoje	matere	preselil	na	
Poljansko	cesto,	sem	“obiske”	pri	njem	ustavil.	Morda	
bi	bil	še	jaz	postal	pesnik,	če	bi	bil	z	njimi	nadaljeval,	
kakor	so	postali	pesniki	Medved,	Opeka	in	drugi,	ki	
so	se	pri	Cimpermanu	učili	Pegaza	jahati.	Pa	mi	ni	
žal;	kajti	vsi	ti	so	s	svojim	učiteljem	vred	že	davno	
pozabljeni,	in	malokdo	se	jih	še	spomni.

Zdi	se	mi,	da	je	s	pesniki	im	umetniki	sploh,	kakor	
z	žensko	modo.	Danes	je	to	moderno,	jutri	zopet	kaj	
drugega.	Imeti	moraš	le	nekaj	ljudi,	ki	ti	vihte	kadil
nice,	in	takoj	jih	je	vse	polno	pred	teboj	na	kolenih,	
dokler	ne	dobe	drugega	malika.



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,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010

NAŠI RAJNI:
FRANK JERETINA, Joliet,	IL
ANTONIJA MARKOŠEK,	Forest	Park,	IL
HILDA GRAJ,	Lemont,	IL

ZA SVETE MAŠE:	$200:	M.	Cerer;	$90:	F.	Stopar;	$80:	A.	Janicije
vich,	S.	Levstik;	$70:	F.	Vasle,	J.	Sezun,	J.		Plecnik;	$50:	M.	Lacijan;	
$40:	I.	Antolin,	S.	Grm;	$20:	M.	Simcic,	I.	Florjancic,	M.	Kosir,	M.	
Stropnik;	$10:	A.	Skopec,	M.	Selak.
ZA CERKEV:	$30:	M.	Simcic;	$20:	A.	Janicijevich;	$10:	F.	Vasle,	S.	
Grm.
ZA SAMOSTAN:	$200:	B.	Magajne;	$4:	M.	Kosir.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$20:	K.	Bromberek.
ZA LUČKE:	$6:	M.	Kosir.
DAR LISTU AM:	$200:	J.	Plecnik	(CA);	$98:	A.	Plosinjak;	$22.69:	I.	
Antolin;	$20:	A.	Janicijevich;	$10:	F.	Vasle,	A.	Medved,	J.	Radovic,	

M.	Stropnik.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Po	 podatkih	 katoliškega	 statističnega	 urada	 je	
zdaj	v	ZDA	68.115.001	katoličanov,	kar	predstavlja	
22	odstotkov	prebivalstva.

Število	 katoličanov	 je	 od	 lanskega	 leta	 naraslo	
za	 en	 milijon.	 Tudi	 drugi	 podatki	 so	 pomenljivi:	
škofijskih	in	redovnih	duhovnikov	je	41.489;	redov
nic	60.715;	redovnih	bratov	4.905;	562	bolnišnic	je	
omogočilo	 zdravstvene	 centrov	 oskrbuje  usluge	

VEČ KATOLIČANOV V ZDA
85.293.351	pacientom;	3.009	socialnih	27.213.486	
ljudi	 vsako	 leto;	 189	 semenišč	 je	 imelo	 4.973	 go
jencev;	234	katoliških	kolegijev	in	univerz	795.823	
študentov;	1.341	srednjih	šol	674.380	dijakov;	6.133	
osnovnih	šol	1.609.387	učencev;	722.599	študentov	
je	bilo	vključenih	v	programe	verskega	izobraževa
nja;	887.145	je	bilo	krstov	otrok;	42.629	krstov	odra
slih;	81.775	že	krščenih	je	vstopilo	v	katoliško	Cerkev.


