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NOVA ŠTIFTA pri Ribnici na Dolenjskem ima izredno lego na griču, ki se kot nekakšen balkon izteza iz severnega 
pobočja Travne gore in leži ravno na meji med župnijama Ribnica na Dolenjskem ter Sodražica. Tako nekaj vasi, ki v 
nekakšnem polkrogu obdajajo Novo Štifto, spada pod ribniško, nekaj pa pod sodraško župnijo, kar pa prebivalcem 
ne povzorča nobenih težav, saj so pravi Ribničani: spretni pri delu in jelu, pa tudi po svoje navihani; še posebej pa se 
odlikujejo po svoji zvestobi Novi Štifti. Poleg cerkve je frančiškanski samostan, saj je Nova Štifta, posvečena Mariji-
nemu vnebovzetju, dobro obiskana božja pot, precej obširen samostan pa sprejema tudi skupine za duhovne vaje 
in duhovne obnove, tako da sta oba frančiškana, ki oskrbujeta Novo Štifto, redkokdaj sama doma. Cerkvena ladja ni 
podolgasta kot običajno, pač pa je pravilen osmerokotnik, ki ga pokriva kupola. Ponaša se z izredno lepimi baročnimi 
oltarji, posebno glavni je bogato okrašen in pozlačen. Cerkev obdaja pokrita lopa, na levi strani pa so ji prizidane svete 
stopnice, ki se imajo posebno vatikansko ustanovno dovoljenje. Okolica je lepo urejena, krasita jo pa dve stoletni lipi. 
Na večji od njih je lesena lopa, v katero vodijo stopnice, kar je posebno privlačno za otroke.

AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve 
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Bazilika je v bistvu samo zaščita stare kapelice, ki je zdaj pod njeno kupolo. Za 
to kapelico je sv. Frančišek pri papežu izprosil popolni odpustek, ki je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa 
ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je 
posvetite bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu. Glavni Marijin praznik je seveda veliki šmaren ali Marijino 
vnebovzetje (15.). S tem dnem se začenjajo v Sloveniji tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika 
Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Še nekateri drugi 
avgustovi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev 
na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev (domini-
kancev) Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith 
Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda 
klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik in 
zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard (20.); papež 
Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. 
(25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28.); in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Sreča je v vsakem stanu doma, je vsakemu odločena,
da jo le prav spozna in prav išče. Mati prave sreče je pravičnost.

bl. Anton Martin Slomšek

Kadar velikega šmarna sonce peče,
tedaj dobro vino v sod poteče.

Če se avgusta po gorah kadi,
kupi si kožuh za zimske noči.

Mesec avgust mora kuhati vino,
september pa peči.

Srpana če veter zvedri,
vreme dolgo še trpi.

AVGUST – VELIKI SRPAN

		1	 N	 18. NAVADNA NEDELJA; 	Alfonz	Ligvorij,
	 	 	 šk.,	c.	uč.;	Makabejski	bratje;	Nada,	muč.;
		2	 P	 Devica	Marija	Angelska	v	Porciunkuli;
		3	 T	 Avguštin	Kažotić,	šk.;
		4	 S	 Janez	M.	Vianney,	arški	župnik.;
		5	 Č	 Posvetitev	bazilike	Marija	Snežne	(Nives);
		6	 P	 PRVI	PETEK;		JEZUSOVA	SPREMENITEV
	 	 	 NA	GORI;	Sikst	II.,	pap.,	muč.;	Just,	muč.;
		7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Kajetan	Tienski,	duh.;

		8	 N	 19. NAVADNA NEDELJA;	Dominik,	red.
	 	 	 ust.;	Altmann	Passauski,	šk.;
		9	 P	 Edith	Stein,	red.;	Peter	Faber,	red.;
	10	 T	 Lovrenc,	diakon,	muč.;	Pavla,	muč.;
	11	 S	 Klara	(Jasna),	red.	ust.;	Tiburcij,	muč.;
	12	 Č	 Hilarija,	muč.;	Evplij,	muč.;	Herkulan,	šk.;
	13	 P	 Janez	Berhmans,	red.;	Radegunda,	red.;
	14	 S	 Maksimiljan	Kolbe,	red.,	muč.;

	15	N	 VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
   (VELIKI ŠMAREN);	Tarzicij,	muč.;	
	16	 P	 Rok,	spok.;	Štefan	Ogrski,	kralj.;
	17	 T	 Hiacint	Poljski,	red.;	Liberat,	op.,	muč.;
	18	 S	 Helena	(Jelka,	Alenka),	cesarica.;	
	19	 Č	 Ludvik	Toulouški,	šk.;	Janez	Eudes,	red.	ust.;
	20	 P	 Bernard,	op.,	c.	uč.;	Samuel,	prerok;
	21	 S	 Pij	X.,	pap.;	Fidel,	muč.;	Baldvin,	kralj.;

	22	N	 21. NAVADNA NEDELJA;	Devica	Marija
	 	 	 Kraljica.;	Timotej	in	tov.,	muč.;
	23	 P	 Roza	iz	Lime,	dev.;	Filip	Benicij,	red.;
	24	 T	 Jernej	(Bartolomej),	ap.;
	25	 S	 Ludvik	IX.,	francoski	kralj;	Patricija,	dev.;
	26	 Č	 Rufin,	šk.;	Bernard	iz	Offide,	red.;
	27	 P	 Monika,	mati	sv.	Avguština;	Poimen,	red.;
	28	 S	 Avguštin,	šk.,	c.	uč.;	Pelagij,	muč.;

	29	N	 22. NAVADNA NEDELJA;	Mučeništvo
	 	 	 Janeza	Krstnika;	Sabina,	muč.;
	30	 P	 Feliks	in	Adavkt,	muč.;	Pamahij,	spok.;
	31	 T	 Rajmund	(Rajko)	Nonat,	red.;	Pavlin,	šk.

UREDNIK VAM
Ko	 človek	 prebira	 novica	 iz	 vsega	 sveta,	 se	 včasih	

zdi,	da	je	narava	ponorela.	Ni	ga	zlepa	področja,	kjer	
se	ne	bi	pritoževali	zaradi	vremena,	 in	to	zaradi	vre
menskih	 skrajnosti.	 Ali	 so	 toplotni	 valovi	 in	 suša,	 ki	
uničuje	pridelke,	ali	pa	deževje	in	poplave,	ki	jih	prav	
tako	 uničuje,	 zraven	 pa	 povzroča	 še	 na	 kupe	 begun
cev,	ki	jim	je	njihove	domove	odnesla	podivjana	voda.	
Tudi	nam	jo	je	vreme	grdo	zagodlo	na	zadnjo	nedeljo	v	
juniju,	ko	naj	bi	bilo	v	organizaciji	lemontskega	Šport
nega	kluba	tekmovanje	s	Slovenci	iz	Kanade.	V	soboto	
je	kazalo	še	prav	lepo,	v	nedeljo	zjutraj	se	pa	ulilo	kot	
iz	škafa.	Sicer	je	do	maše	prenehalo,	toda	zemljišče	je	
bilo	preveč	razmočeno	za	kakršno	koli	igro.	Tako	je	to	
tekmovanje	odpadlo.	Začetek	julija	je	bil	izredno	lep,	
kar	je	po	dosedanjih	izkušnjah	prava	redkost.	Upajmo,	
da	bo	tako	tudi	avgusta,	saj	se	zvrsti	kar	nekaj	romanj,	
zaključuje	ga	pa	medeni	piknik.

Kot	povedo	poročila,	 je	bil	evharistični	kongres	v	
Sloveniji	 v	 vseh	 ozirih	 uspešen,	 tudi	 glede	 vremena.	
Svoje	 je	 dodala	 beatifikacija	 mučenca	 Lojzeta	 Groz
deta,	kar	je	seveda	sprožilo	vihar	negodovanja	pri	“ta	
rdečih”.	Tisti,	ki	so	prej	dosledno	“pozabljali”	kar	se	je	
dogajalo	med	vojsko	in	po	njej,	o	čemer	pričajo	grobi
šča,	so	se	naenkrat	“spomnili”,	da	Grozde	pravzaprav	
ni	bil	umorjen,	ampak	samo	ubit	–	kakor	da	je	v	tem	
kakšna	bistvena	razlika.	In	so	se	na	lepem	“spomnili”,	
da	ni	bil	mučen,	ampak	da	je	dobil	samo	“nekaj	gorkih	
in	krepkih”.	In	povrhu	so	še	iz	trte	izvili	trditev,	da	je	bil	
italijanski	vohun.	Tako	smo	videli,	da	so	ostali	isti,	kot	
so	bili	med	vojsko	in	ves	čas	po	njej:	nasilna,	lažniva	in	
tatinska	banda,	ki	skriva	svojo	preteklost,	ker	misli,	da	
ne	vidimo,	da	sedaj	ravna	enako,	kot	je	ravnala	poprej.	
Žalostno	je	samo,	da	se	večina	Slovencev	tega	ne	zaveda	
in	jim	še	vedno	daje	svoje	glasove	na	volitvah.

Sam	 se	 evharističnega	 kongresa	 nisem	 udeležil,	
čeprav	sem	bil	takrat	v	Sloveniji.	Pomagal	sem	v	beži
grajski	fari,	da	sta	lahko	šla	v	Celje	župnik	in	en	kaplan

Teden	dni	pred	evharističnim	kongresom	je	bil	re-
ferendum	 glede	 arbitražnega	 sporazuma	 s	 Hrvaško	
zaradi	Piranskega	zaliva,	ki	se	ga	hočejo	delno	polastiti.	
Prav	tesno	je	izpadel	v	korist	sedanje	vlade,	ki	je	pripra
vljena	stisniti	rep	med	noge	in	se	odpovedati	še	delu	
slovenskega	ozemlja.	Kot	je	zapisal	nek	komentator:	
iz	 nasilnega	 ravnanja	 hrvaške	 vlade	 in	 poniglavosti	
slovenske,	ima	človek,	da	je	Hrvaška	v	Evropski	uniji,	
Slovenija	pa	prosi	za	vstop	vanjo,	ne	pa	obratno.

Goduje	v	mesecu	avgustu	P. Bernard Karmanocky,	
župnik	v	Johnstownu,	PA	(20.	avgusta)

Umrli	so	v	avgustu:	P. Krištof Sedlak	(10.	avg.	1973);	
P. Inocenc Feryan	(12.	avg.	1985);	P. Pelagij Majhenič	
(13.	avg.	1994);	P. Pij Petrič	(14.	avg.	1965);	P. Kerubin 
Begelj	(17.	avg.	1964	na	Kostanjevici	v	Novi	Gorici);	P. 
Hieronim Sellak	(25.	avg.	1987)	in	P. Hiacint Podgoršek	
(27.	avg.	1954).	Naj	jim	sveti	večna	luč!

P. Bernardin
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V skrivnosti Marijnega vnebovzetja se 
srečujeta dve resničnosti: biti v soglasju s 
Kristusom in biti kraj, v katerem Oče razodeva 
svoj zastonjki dar. Vnebo vzetje je obhajanje 
darovanja Boga, ki se je razodel v Sinu in ga 
je lahko deležen vsakdo, ki se udeležuje zgo-
dovine odrešenja.

To je za nas zanimivo na duhovni ravni: če 
hočemo tudi mi biti poveličani, kot je Marija, 
moramo biti popolnoma pripravljeni udele-
ževati se Jezusove zgodovine in tako dovoliti 
Očetu, da je svoboden v našem bivanju. Vsak 
trenutek je šola vnebovzetja, saj je obhajanje 
zastonjskega Očetovega delovanja, če je ude-
ležba pri Kristusovem življenju.

Na žalost v svoji neumnosti gledamo na 
jutri in pozabljamo napetost današnjega dne, 
pozabljamo, da smo “danes” pridruženi Kristu-
su, da bi mogli biti deležni obhajanja svobo-
de in zastonjskosti Očeta. Jutri nam ne sme 
odvzeti veselja trenutka, zakaj k sodeležnosti 
Kristusove zgodovine smo poklicani danes.

Kakor je Marija sledila Kristusu »njemu, ki vodi v življenje«, in  prišla prav do Jeruzalema – do križa, 
in je v tem sledenjui Oče obhajal svojo svobodo, tako lahko mi gremo vsak dan proti Jeruzalemu in v 

svojem trenutku obhajamo 
svobodo Očeta. Naša do-
končna spremenitev se je že 
začela v hoji za Kristusom, 
saj se Oče vsak trenutek 
kaže čudovitega v odnosu 
do nas. To je razlog, zakaj 
ob gledanju Vnebovzete 
razmišljamo sicer o zaključ-
ku svojega življenja, pa tudi 
kako ga živeti in o cesti, ki 
jo moramo še prehoditi do 
tega cilja. Kdor sledi Kristus 
in pusti tveganje svoje-
ga življenja Bogu, postane 
obhajanje zastonjskega 
delovanja Očeta, ki je »mo-
gočen v besedi in delih« v 
vsakomer od nas.

OČE SE RAZODEVA V NJEM,
KI ŽIVI V KRISTUSU

Antonio Donghi

Marijino vnebovzetje (Matevž Langus, Šmarna gora)

P. Vladimir Kos – Tokio

TA PESEM JE ZÁTE, VNEBOVZETA!
Vzeta v Nebesa, ta pesem je Zate!
Z dušo, s telesom vsa srečna si z Njim,
s Sinom v Očetu v ljubezni Duhá –
mi pa o vsem le sanjaje živimo.

S krono v laseh, kjer iskri se čarobno,
da je še lepši Tvoj srčen smehljaj!
Veš, da ne moremo stkati podob,
ki bi v njih Tvoje oči zasijale.

Ti si še zmeraj Nebeška nam Mama:
ljubiš nas kakor nas ljubi Tvoj Sin.
Tebe ne prosimo níkdar zaman –
v pesku ob Križu so tvoje stopinje.
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NEDELJSKE MISLI
1. avgust
18. navadna nedelja
GORJE LAKOMNEMU
Lk 12,13-21

Zahtevo	človeka,	ki	je	od	Jezusa	hotel,	naj	posre
duje	pri	delitvi	dediščine,	je	Jezus	gladko	odklonil.	
To	 je	 dovolj	 jasen	 nauk	 tistim,	 ki	 mislijo,	 da	 mora	
Cerkev	posredovati	v	zadevah,	ki	so	njim	pri	srcu	in	v	
njihovo	korist,	čeprav	se	isti	ljudje	na	veliko	repenči
jo	proti	vsaki	besedi,	ki	jo	Cerkev	izreče,	pa	jim	z	njo	
stopi	na	žulj,	ker	obsoja	njihovo	krivično	ravnanje.	
To	je	posebno	vidno	v	Sloveniji,	kjer	sodobni	(post)
komunisti	hočejo,	naj	Cerkev	govori	v	njihovo	korist	
in	molči,	kadar	jim	njen	nauk	ni	po	volji	–	torej	naj	
bi	se	šla	neke	vrste	teologijo	politike.	V	ne	tako	daljni	
preteklosti	smo	že	imeli	tako	imenovano	teologijo	
socializma,	pa	se	je	izkazalo,	da	niti	socializem	niti	
njegove	teologija	nista	vredna	počenega	groša.	Po	
drugi	 strani	 pa	 Jezusova	 prilika	 o	 človeku,	 ki	 po
zablja,	da	sam	ni	gospodar	svojega	časa	in	svojega	
življenja,	opozarja,	da	se	lakomnost	ne	izplača.	Za	
vsakogar	pride	čas,	ko	bodo	štela	edino	dobra	dela.

8. avgust
19. navadna nedelja
BITI PRIPRAVLJENI
Lk 12,32-48

Vse	podobe	v	odlomku	opozarjajo,	da	mora	biti	
človek	 vedno	 pripravljen	 na	 svoj	 odhod	 in	 sodbo.	
Podoba	mošenj,	ki	ne	ostarijo	in	zaklada	v	nebesih,	
ki	mu	tat	in	molji	ne	morejo	blizu,	je	podoba	dobrih	
del,	ki	so	edina	popotnica	za	drugi	svet.	Imeti	opa
sana	ledja	in	prižgane	svetilke	spominja	na	izraelski	
izhod	iz	Egipta,	ki	je	bil	nepričakovan.	Podoba	slu
žabnikov,	ki	jih	gospodar	ob	svojem	poz	nem	prihodu	
najde	 budne	 in	 podoba	 zvestega	 ter	 preudarnega	
oskrbnika	 ne	 dajeta	 dvomiti,	 da	 gre	 za	 človeka,	 ki	
izpolnjuje	svoje	dolžnosti	tudi,	ko	ga	nihče	ne	vidi.	
Tudi	kazni	brezvestnemu	služabniku	ni	treba	pose
bej	razlagati.	Skupni	imenovalec	vseh	podoba	pa	je,	
da	je	vse	usmerjeno	v	bodočnost,	v	drugi	Gospodov	
prihod.	Ne	samo	tisti,	ki	bo	ob	koncu	časa,	pač	pa	
tudi	za	Gospodov	prihod	vsakemu	posamezniku,	ko	
se	bo	njegov	čas	iztekel	in	bo	prišel	obračun.	Od	tega	
obračuna	bo	odvisna	vsa	večnost.	Ne	bi	bilo	napak,	
če	bi	se	tega	zavedali	tudi	lakomni	bankirji	na	Wall	
Streetu,	ki	so	zakrivili	sedanjo	gospodarsko	krizo.

15. avgust
Marijino vnebovzetje
BOG POVIŠUJE NIZKE
Lk 1,39-56

Evangeljsko	 poročilo	 o	 Marijinem	 obisku	 pri	
sorodnici	Elizabeti	je	zgled,	kako	so	svetopisemski	
pisci	znali	preprost	dogodek	(obisk)	porabiti	za	do
kazovanje	Božje	dejavnosti	v	zgodovini.	Mariji	na	pot	
v	gore	spominja	na	prenos	skrinje	zaveze	v	Jeruzalem	
(2	Sam	6,211);	veselje	obeh	sorodnic	spominja	na	

veselje	ob	tem	prenosu	skrinje	zaveze	in	še	nerojeni	
Elizabetin	 otrok,	 ki	 od	 veselja	 poskoči	 v	 materi
nem	telesu,	spominja	na	sveti	ples	kralja	Davida	ob	
prenosu	 skrinje.	 Zaharijeva	 hiša	 spominja	 na	 hišo	
ObedEdoma,	Marija	pa	je	vir	bla	goslova,	kot	je	to	
bila	skrinja	zaveze.	Vsi	ti	simboli	pa	razkrivajo	evan
gelistovo	zamisel:	v	Jezusu	se	uresničujeta	prerokbi:	
Malahija	(3.	poglavje)	in	Danielova	o	sedemdesetih	
tednih.	 Enake	 so	 tudi	 vzporednice	 Marijine	 pesmi	
Moja	duša	poveličuje	Gospoda,	z	besedili	Stare	zave
ze.	Vse	skupaj	pa	pomeni,	da	je	v	Mariji	treba	videti	
izpolnitev	Božjih	obljub	tudi	za	nas.	Poleg	tega	pa	je	
Marijina	končna	usoda,	vnebovzetje,	prvenec	tistega,	
kar	je	namenjeno	nam	vsem.

22. avgust
21. navadna nedelja
ODREŠENIK JE ZA VSE
Lk 13,22-30

Jezusova	primerjava	Božjega	kraljestva	z	oz		ki			mi	
vrati	je	razumljiva,	če	upoštevamo,	da	je	bi	lo	vpra
šanje,	če	je	malo	tistih,	ki	se	bodo	rešili,	zastavljeno	
na	poti	v	Jeruzalem,	kjer	se	bo	dopolnilo	njegovo	
poslanstvo.	Gre	za	obsodbo	tistih,	ki	njegovega	nau
ka	niso	sprejeli	in	bodo	krivi	njegove	nasilne	smrti.	
Živijo	skupaj	z	zgodovinskim	Jezusom,	vendar	bodo	
odslovljeni	kot	neznanci.	Za	znance	in	povabljence	
so	priznani	samo	tisti,	ki	so	njegov	nauk	sprejeli.	Da
nes	bi	lahko	rekli,	da	so	Kristusove	besede	naperjene	
proti	tistim,	ki	se	sicer	označujejo	za	kristjane,	pa	
v	njihovem	življenju	ni	nič	krščanskega.	Tudi	tu	je	
treba	poudariti,	kar	je	povedal	že	apostol	Pavel,	da	je	
vera	brez	del	mrtva.	Vera	ni	zgolj	teoretičen	nauk,	ki	
ga	nekdo	priznava,	ampak	je	praktična	zahteva	po	
izpolnjevanju	vsega,	kar	nam	je	Bog	razodel.	Kdor	je	
kristjan	samo	po	imenu,	so	vrata	zanj	zaprta.	Prišel	
bo	namreč	čas,	ko	bodo	dela	iz	vere	edina	popotnica	
na	zadnji,	odločilni	poti,	za	katero	je	vozni	red	že	
sestavljen,	čeprav	še	ni	objavljen.

29. avgust
22. navadna nedelja
PONIŽNI BO POVIŠAN
Lk 14,1.7-14

Jezus	je	na	poti	v	Jeruzalem	povabljen	v	farizejevo	
hišo	in	pri	kosilu	gleda,	kako	si	povabljeni	izbirajo	
prva	mesta.	Njegov	pouk	je	čisto	človeški:	ne	rini	se	
naprej,	da	ti	ne	bo	nerodno,	ko	te	bodo	odrinili	nazaj	
na	tvoje	mesto.	Nadnaraven	pomen	dobi	šele,	ko	ga	
razširi	na	vse	krščansko	življenje:	kdor	se	povišuje,	
bo	ponižan,	in	kdor	se	ponižuje,	bo	povišan.	Višji	in	
nižji,	zgoraj	in	spodaj,	to	so	pojmi,	ki	jih	imamo	danes	
za	ostanek	premagane	preteklosti,	v	resnici	pa	so	živi	
še	danes,	le	da	imajo	drugačna	imena:	višji	je	kariera,	
naslov,	družbeni	položaj,	sloves	in	še	kaj.	In	dirka	za	
njimi	je	takšna,	kot	v	srednjem	veku:	kar	poglejmo	
okrog,	pa	bo	mo	videli,	koliko	denarja	in	napora	so	
ljudje	sposobni	vreči	proč,	samo	da	bi	se	dokopali	
do	nekega	družbenega	položaja,	s	čemer	današnja	
družba	izsiljuje	sodobnega	človeka.	Stroški,	ki	so	s	
tem	povezani,	bi	lahko	služili	marsičemu	boljšemu.
Vse	to	pa	poleg	stroškov	človeka	naredi	samo	smeš
nega,	za	večnost	pa	tako	nič	ne	pomeni.
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BRALI SMO...
RIM —	Slovesnost	zlate	maše	kardinal	Franca	Rodeta	
je	bila	3.	julija	popoldne	v	vatikanski	baziliki.	Prisot
nih	je	bilo	54	duhovnikov,	14	kardinalov	in	škofov	
ter	veliko	ljudi,	med	njimi	tudi	kar	nekaj	Slovencev.	
Nagovor	 med	 mašo	 je	 imel	 vrhovni	 predstojnik	
frančiškanov	José	Rodriguez	Carballo,	ki	se	je	kar
dinalu	Rodetu	zahvalil	za	radodarno	in	neutrudno	
služenje	Cerkvi,	še	posebej	na	področju	posvečenega	
življenja.	Omenil	je	tudi	njegove	pridigarske	veščine,	
zlasti	njegove	nagovore	na	Brezjah
VATIKAN —	V	torek,	22.	junija,	je	Benedikt	XVI.	za	
novega	 tajnika	 papeškega	 sveta	 “Cor	 Unum“	 ime
noval	mons.	Giovannija	Pietra	Dal	Tosa,	ki	je	bil	do	
sedaj	njegov	podtajnik.	
ATENE —	Grški	katoliški	škofje	so	pred	razsojanjem	
Evropskega	sodišča	za	človekove	pravice	o	pritožbi	
Republike	Italije	na	razsodbo,	da	križ	ne	sodi	v	šole,	
v	sporočilu	za	javnost	opozorili,	da	prepoved	Križa
nega	na	javnih	mestih	ne	bo	pripomogla	k	mirnemu	
sožitju	v	Evropi.	Španski	škofje	so	dejali,	da	»družbe	
s	 krščanskim	 izročilom	 ne	 bi	 smele	 nasprotovati	
javnemu	izpostavljanju	verskih	simbolov,	še	posebej	
na	 krajih,	 kjer	 vzgajamo	 otroke«.	 Kardinal	 Julian	
Herranz	Casado	je	razsodbo	ESČP	označil	za	»laici
stični	fundamentalizem«.
TOKIO —	V	zadnjem	letu	je	število	katoličanov	na	
Japonskem	upadlo	za	0,5	odstotka,	od	leta	2004	šte
vilo	nedeljnikov	za	8	odstotkov.	60	odstotkov	vseh	
registriranih	 katoličanov	 pri	 njih	 je	 žensk.	 Cerkev	
na	 Japonskem	 ima	 24	 škofov,	 1.481	 duhovnikov	
(887	 Japoncev),	 5.768	 redovnic	 (5.419	 Japonk),	
201	 redovnika	 (150	 domačinov),	 35	 diakonov,	 91	
bogoslovcev	in	38	semeniščnikov.	Poleg	798	župnij	
je	še	172	misijonarskih	župnij.
SAO PAOLO —	 Dober	 pouk	 o	 družbenem	 nauku	
Cerkve	je	neizogibno	potreben	za	delovanje	laikov,	
da	bi	bili	»sol	zemlje	in	luč	sveta«,	je	nakazal	nadškof	
Sao	Paola	kardinal	Odilo	Scherer	ob	koncu	prvega	
dela	prvega	kongresa	laikov	nadškofije,	ki	traja	vse	
leto.	»Lahko	smo	zelo	hvaležni	laikom,	hkrati	ugotav
ljamo,	da	zelo	primanjkuje	pri	evangelizaciji	tistih	
laikov,	ki	so	krščeni,	toda	nimajo	globoke	izkušnje	
vere	niti	se	ne	poistovetijo	s	Cerkvijo.«	
RIM —	 Nemški	 kardinal	 Walter	 Kasper	 je	 najavil	
odstop	z	mesta	predsednika	papeškega	sveta	za	kr
ščansko	edinost	zaradi	starosti	(77	let).	Enajstletno	
delo	v	tej	službi	je	bilo	zahtevno	in	zanimivo.
KNOCK —	V	Marijinem	svetišču	v	tem	mestu	so	se	
od	 petka	 25.	 do	 nedelje	 27.	 junija,	 zbrali	 mladi	 iz	
vse	Irske.	Geslo	prireditve	je	bilo	Hoja v veri.	Nad
škof	Tuama	Michael	Neary	je	dejal,	da	je	»to	odlična	
priložnost	 za	 duhovno	 srečanje	 številnih	 mladih,	
saj	 tu	 dobijo	 pozitivno	 izkušnjo	 o	 Cerkvi,	 molijo,	
praznujejo	in	se	zabavajo«.
LA PAZ —	Pomožni	škof	Estanislao	Dowlaszewicz	
(Santa	 Cruz)	 je	 obsodil	 ravnanje	 bolivijske	 vlade	
z	opozicijo;	prav	posebej	policistov	s	protestniki	v	
mestu	 Caravana,	 kjer	 skušajo	 z	 zaprtjem	 več	 me

stnih	 ulic	 preprečiti	 zidavo	 tovarne.	 Vlada	 je	 nad
nje	poslala	policijo,	ki	je	tako	ostro	obračunavala	s	
protestniki,	da	so	bile	med	njimi	tudi	smrtne	žrtve,	
vlada	 pa	 je	 te	 žrtve	 zanikala.	 Notranji	 minister	 je	
duhovnikom	v	Santa	Cruzu	je	celo	očital,	da	simpa
tizirajo	z	opozicijo.
LIVERPOOL —	Škofovska	konferenca	Anglije	in	Wa
lesa	je	izdala	Praktični	vodnik	za	duhovno	podporo	
oseb	ob	koncu	življenja.	Namenjen	je	zaposlenim	v	
zdravstvu,	ki	se	pri	svojem	delu	srečujejo	tudi	z	du
hovnimi	potrebami	pacientov.
FRANKFURT —	V	stolnici	v	 tem	mestu	so	8.	maja	
prvič	izvedli	pesmi	papeža	Janeza	Pavla	II.	Uglasbil	
jih	je	54letni	mednarodno	uveljavljeni	komponist	
Naji	Hakim,	ki	je	tudi	igral	orgle,	pela	je	sopranistka	
Andrea	 Reuter.	 Obiskovalci	 so	 bili	 hvaležni	 za	 lep	
glasbeni	dogodek	in	za	obuditev	spomina	na	rajnega	
papeža.
VATIKAN —	Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	objavil,	
da	je	papež	Benedikt	XVI.	končal	drugi	zvezek	svoje	
knjige	o	Jezusu	(prvi	 je	 izšel	 leta	2007	ob	papeže
vem	80.	rojstnem	dnevu)	in	da	je	rokopis	že	izročil	
vatikanski	knjižni	založbi	in	nemški	založbi	Herder.	
Knjiga	bo	izšla	istočasno	v	več	jezikih.
VARŠAVA —	 Novi	 poljski	 primas	 Jozef	 Kowalczyk	
je	za	poljski	državni	radio	izjavil,	da	se	ne	bo	pustil	
vplivati	političnim	strankam,	kajti	»škof	ne	sme	biti	
kolovodja	 neke	 politične	 stranke	 oz.	 ga	 ne	 smejo	
imeti	za	takšnega«;	posvečati	se	mora,	kot	tudi	du
hovniki,	dušnemu	pastirstvu.
ANKARA —	Predsednik	turške	vlade	Recep	Tayyip	
Erdogan	 je	 dovolil,	 da	 sme	 imeti	 katoliška	 Cerkev	
sirskega	obreda	od	1.	junija	spet	bogoslužja	v	svoji	
cerkvi	 v	 Iskenderumu	 na	 jugu	 države.	 To	 cerkev,	
zgrajeno	v	19.	stoletju,	je	do	leta	1950	turška	vojska	
uporabljala	kot	skladišče,	leta	1956	so	jo	spremenili	
v	kinodvorano,	v	kateri	so	predvajali	erotične	filme.
MÜNCHEN —	Ingolstadtski	vrhovni	državni	to	ži	lec	
Helmut	Walter	je	za	bavarski	radio	izjavil,	da	očitki	
o	spolni	zlorabi	mladostnika,	česar	je	bil	osumljen	
upokojeni	 augsburški	 škof	 Walter	 Mixa,	 ne	 zado
ščajo,	da	bi	jih	lahko	imeli	za	»konkretno	kazensko	
gradivo«;	tudi	ni	poimensko	znana	morebitna	žrtev	
očitanega	spolnega	prestopka.
LIZBONA —	Papež	Benedikt	XVI.	 je	med	obiskom	
na	 Portugalskem	 13.	 maja	 v	 Fatimi	 ostro	 obsodil	
enačenje	istospolnih	zvez	s	poroko	med	možem	in	
ženo,	tj.	pravim	zakonom.
CANNES —	Na	63.	filmskem	festivalu	v	Cannesu	so	
filmu	francoskega	režiserja	Xavierja	Beauvoisa	o	leta	
1996	v	Alžiriji	umorjenih	trapistih	–	film	nosi	naslov	
O ljudeh in bogovih	–	podelili	veliko	nagrado	žirije.	
Film	 so	 pohvalili,	 ker	 občutljivo	 obravnava	 žgočo	
temo	verskega	fanatizma.	Sedem	trapistov	iz	samo
stana	Naše	Gospe	Atlaške	v	Tibherinu	v	nadškofiji	
Alžir	 so	 pripadniki	 islamske	 teroristične	 skupine	
GIA	odvedli	kot	talce,	dva	meseca	pozneje	so	našli	
njihova	iznakažena	trupla.	Muslimanski	skrajneži	so	
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poleg	omenjenih	menihov	umorili	še	oranskega	ško
fa	Pierra	Claverieja	in	šest	redovnic	iz	raznih	redov.
BERLIN —	 Seksolog	 Klaus	 Beier	 je	 na	 34.	 letnem	
zasedanju	 strokovnjakov	 s	 področja	 zdravljenja	
motenj	spolnosti	–	letos	so	razpravljali	o	nevarnostih	
medmrežja	in	drugih	novih	sredstev	javnega	obve
ščanja	 na	 otroke	 –	 predvsem	 opozoril	 na	 škodljiv	
vpliv	pornografije	na	medmrežju	na	otroke	in	mlade.
BANGKOK —	 Katoliška	 cerkev	 v	 bližini	 središča	
tajske	 prestolnice	 in	 budistični	 tempelj	 Pathum	
Wanaram	sta	odprla	vrata	stotinam	ljudi,	predvsem	
ženam	 in	 otrokom,	 da	 bi	 jih	 tako	 zavarovala	pred	
hudimi	 posledicami	 nasilnih	 obračunavanj	 med	
vojaki	 in	 protestniki,	 nezadovoljnimi	 z	 vodenjem	
države	in	razmerami	v	njej.
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	za	novega	nad
škofa	slovaške	nadškofije	Košice	5.	junija	imenoval	
59letnega	pomožnega	škofa	in	generalnega	vikarja	
te	nadškofije	mons.	Bernarda	Boberja,	obenem	pa	je,	
iz	 starostnih	 razlogov,	 sprejel	 odstop	 dosedanjega	
nadškofa	Alojza	Tkača.
DUNAJ —	Na	simpoziju	Psihiatrija in dušno pastir-
stvo	so	strokovnjaki	opozorili,	da	imajo	krivi	nauki,	
ki	 jih	širijo	razne	verske	ločine	in	posamezniki,	še	
posebej	velik	vpliv	na	psihično	bolne	ljudi.	Ti	bi	mo
rali	ozdravljenje	in	rešitev	iz	težav	iskati	predvsem	v	
»skriti	moči	vere«,	ne	pa	pri	raznih	krivih	prerokih,	
ki	 jih	 še	 bolj	 zbegajo.	 Za	 to	 sta	 nasploh	 krivi	 tudi	
»lahkomiselnost«	ljudi	in	iskanje	»neke	vrste	samo
odrešitve«.
WADOWICE —	V	rojstnem	kraju	papeža	Janeza	Pavla	
II.	so	18.	maja	ob	90.	obletnici	rojstva	tega	papeža	
predstavili	posebno	znamko	v	vrednosti	50	centov.	
Na	njej	je	upodobljen	12letni	Karol	Wojtyla	in	cer
kev	v	Wadowicah.
VATIKAN —	Papeški	svet	Cor Unum	je	26.	maja	ob
javil	novico,	da	je	papež	Benedikt	XVI.	poplavljen
cem	na	Poljskem	namenil	denarno	pomoč.	To	so	že	
predali	predsedniku	Poljske	škofovske	konference,	
nadškofu	Jozefu	Michaliku,	kako	velika	je,	ni	znano.	
Na	 Poljskem	 je	 moralo	 zaradi	 naraslih	 voda	 Visle	
in	Odre	ter	njenih	pritokov	svoje	domove	zapustiti	
70.000	 ljudi,	 uničenih	 ali	 močno	 poškodovanih	 je	
19.000	domov.
TORINO —	V	stolnici	tega	mesta	se	je	v	nedeljo,	23.	
maja,	z	mašo,	ki	jo	je	daroval	domači	nadškof	kar
dinal	Severino	Poletto,	končala	razstava	torinskega	
prta.	Ogledalo	si	 jo	je	več	kot	2,1	milijona	obisko
valcev,	od	tega	največ	Italijanov,	130.000	romarjev	
pa	 je	 prišlo	 iz	 sosednjih	 držav,	 med	 njimi	 največ	
Francozov,	veliko	pa	je	bilo	tudi	Slovencev.	Med	obi
skovalci	je	bilo	skoraj	40.000	bolnikov	in	invalidov.	V	
prihodnje	bodo	dragoceno	relikvijo	javno	pokazali	
le	v	redkih	krajših	časovnih	obdobjih.
MOSKVA —	Poslanci	v	ruskem	parlamentu	so	s	422	
glasovi	 od	 450	 potrdili	 odločitev,	 da	 bodo	 odslej	
v	 Rusiji	 28.	 julij	 praznovali	 kot	 “dan	 krsta	 Rusije”,	
tj.	 obletnico	 pokristjanjenja	 te	 države.	 Ta	 dan	 so	
razglasili	za	ruski	narodni	praznik	na	ravni	prazno
vanj	 dneva	 ustave	 in	 oktobrske	 revolucije,	 stroške	
praznovanja	pa	bo	poravnala	država.	Pobudo	zanj	
je	dala	leta	2008	ruska	pravoslavna	Cerkev,	ki	s	tem	

praznikom	obuja	spomin	na	28.	julij	988,	ko	se	je	dal	
krstiti	po	bizantinskem	obredu	kijevski	veliki	knez	
Vladimir	in	je	krščanstvo	razglasil	za	državno	vero.
PRAGA —	Češki	predsednik	Vaclav	Klaus	in	praški	
nadškof	Dominik	Duka	sta	24.	maja	podpisala	do
govor,	s	katerim	se	Cerkev	na	Češkem	odpoveduje	
zahtevam	za	lastništvo	stolnice	sv.	Vida	v	Pragi,	dr
žava	pa	ji	za	to	jamči	pravico	do	njene	uporabe	ter	
da	bo	skrbela	za	njeno	vzdrževanje.	S	tem	sta	rešili	
spor	o	lastništvu	omenjene	znamenite	stolnice,	ki	je	
trajal	vse	od	ustanovitve	češke	države.
BUDIMPEŠTA —	Ob	menjavi	vlade	na	Madžarskem	
je	 postalo	 pereče	 tudi	 financiranje	 cerkvenih	 šol.	
Škofje	menijo,	da	bi	morala	to	v	polnosti	prevzeti	
nase	 država,	 ker	 Cerkvi	 primanjkuje	 virov	 za	 to	
(vprašanje	 nevračanja	 cerkvenega	 premoženja!),	
država	in	številni	Madžari	pa	menijo,	da	bi	del	sred
stev	za	konfesionalne	šole	zaradi	velike	zadolženosti	
Madžarske	morala	nase	prevzeti	tudi	Cerkev.
MAINZ —	 Kardinal	 Karl	 Lehmann	 je	 v	 govoru	 na	
binkoštno	nedeljo	posvaril	Cerkev	pred	umikom	v	
geto,	saj	se	mora,	prav	nasprotno,	vedno	bolj	odpirati	
svetu,	biti	misijonarska.	K	temu	jo	še	posebej	poziva	
Sveti	Duh,	saj	je	Cerkev	»stvaritev	Duha«,	ne	pa	v	prvi	
vrsti	ustanova	s	svojimi	»funkcijami,	strukturami	in	
organizacijskimi	prvinami«.
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	30.	maja	v	nago
voru	vernikom	iz	Pordenoneja	spomnil	na	močno	
zavzemanje	 Svetega	 sedeža	 za	 mir	 in	 pomoč	 po
trebnim	 med	 drugo	 svetovno	 vojno.	 To	 je	 naredil,	
ker	 je	 bil	 njihov	 rojak	 kardinal	 Celso	 Constantini	
(1876–1958)	zaupnik	papeža	Pija	XII.,	te	dni	pa	so	
izšli	njegovi	dnevniški	zapiski	Na robovih vojske.
NEW ORLEANS —	Predsednik	ameriške	dobrodelne	
organizacije	Catholic	Charities,	Larry	Snyder,	je	poto
žil,	da	so	Američani	po	katastrofi	v	zvezi	z	uhajanjem	
nafte	 v	 Mehiškem	 zalivu	 postali	 manj	 darežljivi.	
Naftni	koncern	British	Petroleum	je,	kot	poročajo	
ameriška	sredstva	javnega	obveščanja,	dal	nadškofiji	
New	Orleans,	ki	jo	je	iztekanje	nafte	iz	morske	globi
ne	še	posebej	prizadelo,	na	voljo	milijon	dolarjev.	S	
tem	denarjem	bodo	med	drugim	pomagali	ribičem,	
ki	so	izgubili	zaslužek.
VATIKAN —	Tako	v	Vatikanu	kot	drugod	po	svetu	
so	zelo	zaskrbljeni	zaradi	»nepotrebnih	žrtev«	med	
izraelskim	obstreljevanjem	konvoja,	ki	je	peljal	po
moč	prebivalcem	Gaze.	P.	Lombardi	je	povedal,	da	
pri	Svetem	sedežu	obsojajo	nasilje,	ne	glede	na	to,	
kdo	ga	povzroči,	zavzemajo	se	za	iskanje	miroljub
nih	rešitev.
VARŠAVA —	 Poljski	 škofje	 so	 v	 pastirskem	 pismu	
mučenca	 Jerzyja	 Popieluszka	 (1947–1984),	 ki	 je	
bil	v	nedeljo,	6.	junija,	prištet	k	blaženim,	imenovali	
zavetnika	 za	 družbeno	 pravičnost,	 ker	 si	 je	 rajni	
duhovnik	tako	prizadeval	za	blaginjo	in	pravičnost	
na	Poljskem.
VATIKAN —	Predsednik	papeškega	sveta	za	edinost	
kristjanov,	kardinal	Walter	Kasper,	je	v	pogovoru	za	
Osservatore	Romano	izjavil,	da	so	v	zadnjih	45	letih	
dosegli	 nepričakovano	 velik	 napredek	 pri	 judov
skokatoliškem	 dialogu;	 več	 kot	 so	 pričakovali	 po	
drugem	vatikanskem	cerkvenem	zboru.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Ko	so	29.	decembra	izstopili,	jim	je	prišlo	iz	gozda	
naproti	mnogo	črncev.	Bile	so	to	krasne	postave	ža
metasto	črne	kože,	ki	se	je	lesketala	v	soncu,	krepkih	
mišic	in	prikupnega	vedenja.	Posedli	so	po	tleh	in	
zapeli	bojno	pesem.	–	Zvečer	so	misijonarji	videli	v	
reki	célo	čredo	povodnih	konj;	bilo	jih	je	več	kakor	
trideset.

27.	in	29.	decembra	so	imeli	največjo	vročino	na	
celem	potovanju:	40	stopinj	Celzija	v	senci.

Na	starega	leta	dan	so	bili	na	ozemlju	Čir,	ki	pa	
že	spada	k	velikemu	rodu	Bari.	Njih	dežela	je	lepa	
in	rodovitna,	žene,	deklice,	dečki,	sploh	vse,	kar	ni	
bilo	pri	čredah,	je	priteklo	k	ladjam	in	po	obali	teklo	

ob	njih;	peli	so	in	
si	 z	 rokami	 tolkli	
takt.	Z	ladij	so	jim	
metali	 steklene	
bi	sere.	 Z	 rodovo
ma	 Čir	 in	 Bari	 si	
mohamedanski	
tr	govci	niso	upali	
počenjati	 toliko	
grozovitosti,	 ker	
sta	 zelo	 odločna	
in	pogumna.	Zato	
so	 bili	 zdaj	 Čirci	
prijazni	 z	 misijo
narji.

Beli	 Nil	 teče	
tukaj	 v	 več	 stru
gah	in	je	mestoma	
zelo	 plitev.	 Ladje	
je	bilo	treba	vleči	

z	vrvmi	in	riniti.	Priskočili	so	tudi	domačini	in	se	z	
ladjarji	upirali	v	boke	ladij.

Novo	leto	1850	jih	je	pozdravilo		močnim	dežjem,	
bliski	in	grmenjem,	čeprav	je	bilo	do	deževne	dobe	
še	daleč.	Drugi	dan	so	po	daljšem	času	spet	zagledali	
goro;	bil	je	to	skalnati	Njerkáni,	ki	nekako	na	5.	sto
pinji	kipi	iz	ravnine.

Rod	Čir	redi	mnogo	živine,	a	se	peča	tudi	s	kme
tijstvom	in	v	njem	skoraj	ne	zaostaja	za	Šíluki.	Ker	si	
kradejo	živino,	so	si	vedno	v	sporih.	Tatu	usmrtijo	na	
mestu	s	sulico,	Dne	3.	januarja	je	prišel	h	Knobleharju	
poglavar	iz	vasi	Bajo	in	ga	je	povabil,	naj	trajno	ostane	
pri	njih.	Knoblehar	mu	je	obljubil,	da	jim	bo	drugo	
leto	pripeljal	može,	ki	bodo	stanovali	pri	njih	in	jih	
učili	koristnih	stvari;	potem	si	jih	tudi	nasilni	tujci	
ne	bodo	več	upali	nadlegovati.	Poglavar	je	povabilo	
večkrat	ponovil.

Z	ladij	so	gledali	skrbno	obdelane	njive	sézama,	
boba	in	dure.	Povrtnine	ti	črnci	nimajo	razen	buč,	ki	
pa	niso	bolj	debele	kakor	kumare.	Našim	popotni
kom	so	šle	zelo	v	slast,	ker	že	dolgo	časa	niso	užili	nič	

svežega.	Knobleharjo	so	presenetili	kozolcisamci,	
ki	Čirci	v	njih	sušijo	sezamovo	bilje;	spomnil	se	je	na	
domače	kozolce.

Po	 sedmih	 dneh	 je	 skupina	 ladij,	 ki	 je	 bila	 tudi	
Knobleharjeva	med	njimi,	prevozila	plitva	mesta.	Že	
so	jih	čakale	ostale	tri	ladje,	ki	so	prejšnjo	noč	pri
plule	po	zahodni	strugi.	Tu	je	meja	med	rodovi	Čir	in	
pravimi	Barijci.	Pri	Čircih	ima	vsako	naselje	svojega	
poglavarja,	ki	mu	pravijo	mugá.	Nad	Barijci	pa	vla
data	dva	brata;	starejšemu	je	ime	Šióba,	mlajšemu	pa	
Nigíla.	Dne	9.	januarja	jih	je	Nigíla	prišel	pozdravit.	
Imel	je	rdečo	obleko,	ki	mu	jo	je	bila	podarila	ena	
prejšnjih	ladijskih	skupin;	bila	pa	je	že	precej	oble
dela.	Zdaj	so	mu	darovali	novo,	potem	dvoje	širokih	
hlač	in	belo	haljo.	Dokler	je	bil	pri	njih,	je	bil	oblečen;	
doma	pa	hodi	brez	obleke	kakor	drugi.	Od	misijo
narjev	se	ni	mogel	odtrgati;	jedel	in	tudi	spal	je	na	
njihovi	ladji.	Je	pa	to	človek	visoke	rasti	in	živih	oči,	
bister,	podjeten	in	pogumen.	Pravijo,	da	gre	v	vojski	
zmerom	spredaj	pred	drugimi.	Dokaz	njegove	trdne	
volje	je	bilo	potovanje	v	daljni	Kartum,	kamor	se	je	
na	 majhnih	 zamorskih	 čolnih	 peljal	 z	 nekaterimi	
spremljevalci	samo	zato,	da	tam	kupi	nekaj	pušk,	ki	
jih	je	bil	prvič	videl	pri	nakupovalcih	slonovine.	Pri	
ljudstvu	uživa	spoštovanje;	stanuje	pa	v	navdani	koči	
in	opravlja	vsa	dela	kakor	drugi.	Tudi	on	nosi	s	seboj	
majhen	stolček.

Dne	11.	januarja	ga	je	prišlo	obiskat	več	njegovih	
žena	in	hčera.	Vse	potrebno	za	kuhanje	so	prinesle	
v	košarah	na	glavi.	Ena	je	imela	okoli	pasu	obešeno	
rdeče	barvano	usnje,	druge	pa	nekake	pletenine	iz	
jermencev	ali	pa	iz	železnih	ploščic	in	obročkov;	za
daj	jim	je	do	gležnjev	visel	dolg	šop	jermenov.	Okoli	
vratu	 so	 imele	 steklene	 bisere,	 na	 rokah	 in	 nogah	
pa	 toliko	 železnih	 obročev,	 da	 so	 komaj	 hodile	 in	
so	imele	rane	od	njih.	Isti	dan	je	prišel	k	ladjam	tudi	
Nigílov	starejši	brat	Šióba.	Tudi	njega	so	spremljale	
žene.	Dobrodušen	je,	a	ne	tako	močan	in	pogumen	
kakor	Nigíla.

Barijci	 od	 izmed	 vseh	 zamorcev	 ob	 belem	 Nilu	
najbolj	izumljivi.	So	na	primer	izborni	kovači.	V	več	
hribih	imajo	železno	rudo;	odkril	jo	je	sedmi	pogla
var	pred	sedanjim.	Čudno,	kako	jo	morejo	topiti	in	
kako	morejo	potem	železo	kovati	skoraj	brez	orodja!	
Namesto	meha	imajo	posodo	iz	žgane	gline	s	cevjo;	
s	 kožico,	 ki	 je	 navezana	 na	 paličico,	 poganjajo	 iz	
posode	zrak	v	žerjavico.	Za	klešče	jim	služi	preklana	
sveža	veja,	za	nakovalo	in	za	kladivo	pa	trd	kamen.	
In	 s	 tem	 preprostim	 orodjem	 kujejo	 predmete,	 ki	
gredo	daleč	med	druge	rodove,	celo	med	Arabce.	Ku
jejo	poljsko	orodje,	kakor	lemeže,	lopate	in	kopače,	
pa	tudi	orožje,	zlasti	sulice,	in	razne	okraske;	ko	jih	
ljudje	ogledujejo	po	evropskih	muzejih,	si	pač	težko	
mislijo,	da	so	narejeni	brez	kladiva	in	pil.

Sezam
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Veliki	šmaren	je	eden	izmed	največjih	krščanskih	
praznikov	in	so	ga	slavili	že	v	apostolskih	časih.	Ta	
dan	se	namreč	krščanska	Cerkev	spominja	Marijine	
smrti	in	njenega	vnebovzetja.	Kar	je	verovala	v	vseh	
krščanskih	 stoletjih,	 potrjuje	 leta	 1950	 razglašena	

dogma,	 verska	 res
nica,	da	je	bila	nam
reč	 Marija	 vzeta	 v	
nebo	z	dušo	in	tele
som.	Telo,	ki	je	nosi
lo	in	rodilo	samega	
Boga,	ni	smelo	raz
pasti	v	zemlji,	kakor	
je	sicer	usojeno	vsa
kemu	 živemu	 bitju	
na	tem	svetu.	Menih	
Peter	Damiani	je	dal	
leta	 1072	 prazniku	
Marijine	ga	 vnebo
vzetja	pred	nost	pred	
praznikom	 vnebo
hoda	 Gospodove
ga,	»zakaj	Gospodu	
so	 prišli	 naproti	 le	

Njegovi	 angeli,	 Marijo	 pa	 je	 sprejel	 Gospod	 sam	 z	
vso	nebeško	družino	in	vsemi	blaženimi	v	nebesih…«

Slovensko	ljudstvo	si	je	v	pesniškem	prividu	po	
svoje	 predstavljalo	 Marijino	 smrt	 in	 vnebo	vzetje.	
Tako	 poje	 pesem,	 zapisana	 v	 različicah	 na	 Štajer
skem,	na	Gorenjskem	in	na	Goriškem:

Danes je Marija umrla,
angelc jo h pogreb neséjo.
Srečal jih je usmiljen Jezus.
Tak je rekel usmiljen Jezus:
«Kaj pa, angelci, neséte?«
»Mi nesémo pa Marijo.«
Tak je rekel usmiljen Jezus:
»Doli jo postavite mi,
dol na mater črno zemljo,
da se bom jez zjokal čéznjo,

kakor vsako dete zjoka,
zjoka se čez svojo mater.«
Doli so postavili jo,
dol na mater črno zemljo.
Tak je rekel usmiljen Jezus:
»O preljuba moja mati!
Tega niste zaslužili,
da bi v črni zemlji gnili:
pojdete z menoj v nebesa
s svojo dušo in telesam!«

Pesniško	bogata	je	“molitvica”	iz	Ziljske	doline,	
ki	 iz	 ljudskega	predstaavnega	sveta	govori	o	smrti	
in	vnebovzetju	Božje	Matere:

»Mati boažja so v sredo (soboto, nedeljo) jutro zgo-
daj vstali, v frišni vodi so se umili, v beli peči obrisali 
in vzeli so palco romarsko in zlati paternošter in šli 
so po ozki stezi in prišli so na ravno polje. Tan je bla 
ena cerkev žegnana, z merjo zmerjeno in s belo kafro 
zbajsana in z rumeno svečo opašena. Tan notri so 
stali trije sveti oltarji: ta prednji je bil zvat, zadnja dva 
sta bila srébrna, In v ta prvem oltarji usmilani Ježeš 
klečó in sveto mašo beró. Sveti Peter jim strežejo in 
sveti Pavel zvonijo. V zadnjem oltarji Marija, roaža 
Devica, klečó, sveti rožnikranc moló in nje Boga čestó. 
Tko so rekli sam smilani Ježuš Kristus: ‘Le sen, ti anjel 
Gabrijel: rajžal boš na črno zemljo, cerkev žegnano, 
k Mariji, roaži Devici!’ Tko je reakel anjel Gabrijel: 
‘Jaz pa ne rajžan na črno zemljo, cerkev žegnano, k 
Mariji, roaži Devici! Tan so hudi ljudje in mne vzamejo 
moje ta pisane paréti!’ Sam smilani Ježeš so reakli: ‘Ali 
ti rajši na črno zemljo greš kakor Božjo gnado zgubiš?’ 
Anjel Gabrijel je vzel ta pisane pareti ino je rajžal na 
črno zemljo. Tako so reakli Mati Boažja: ‘Le sn ti, anjel 
Gabrijel: koj si ti meni prinesel za ene lepe pošte in 
grese od mojega ljubega, ljubeznivega Sina?’ ‘Jaz sen 
vam prinesel lepe pošte in lepe grese od vašega ljube-
ga, ljubeznivega Sina. Kaj vi hočete v nébo rajžati: ali 
zjutraj, opoldne, zvečer ali opolnoči?’ ‘Jaz ga nehan 
veliko več pogrešati in prositi, da bi oni meni takáj caj-
ta neli, da bi si jaz eno srajco naredila, ne prekratko 
ne predolgo, ravno glih prav. Jaz ga nehan še veliko 
več pogresati in prositi, da bi si jaz kadilo kupila in k 
smrti pripravila. In jaz ga nehan še prositi, da bi on 
meni še na zadnjo uro ne nel (ne pustil) ta hudega 
duha videti!’ Anjel Gabrijel vzel je spet ta pisane pa-
reti in je rajžal v nebési k Očetu nebeškemu. In tko so 
reakli Oče nebeški: ‘Le sen ti, anjel Gabrijel, koj si ti 
mne prinesel za ene lepe pošte in lepe grese od moje 
ljubeznive Matere?’ ‘Jaz sen van prinesel lepo pošte in 
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Marijino vnebovzetje
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lepe grese od vaše ljubeznive Matere. Oni vas nehajo 
veliko več pogrešati in prositi, da bi jin vi tekaj cajta 
neli, da bi se oni eno srajco naredili, ne prekratko ne 
predolgo, ravno glih prav, in da bi jin poslali kadilo 
in karpilo in da bi se oni k smeri pripravili in da jin 
ne neli na zadnjo uro hudega duha videti.’ In smilani 
Ježeš so reakli: ‘Koj bi ga oni ne mogli vidati, saj sen ga 
še jaz mogel vidati, črnega, velega meniha. Tudi oni 
ga bodo mogli videti na toto škot pa sači človek!’ Ježeš 
so reakli: ‘Uviš vi devet kori anjelov, rajžali boste vi na 
črno zemljo, cerkev žegnano k Mariji, roaži Devici! 
Eni vsamete trompeti in piskali in eni prižagajte sve-
če!’ Koj so pa reakli Marija, roaža Devica: ‘Le sen, vi 
devet kori anjelov: rajžali boste vi z menoj pred črni 
pekel!’ Prišli so pred črni pekel, reakli so: ‘Le kviš, ljube 
verne duše, rajžali boste vi z menoj v nebési k Očetu 
nebeškemu! Eni se primite mojega šorca, eni se pri-

mite mojega srajca 
in kateri se nemate 
mesta, mene prije-
ti, prijémite se ena 
druga!’ In ostale 
so pa duše zdej, ki 
so duše umorila in 
ena je na glas gor 
cagala. In sam smi-
lani Ježeš so še rea-
kli: ‘Druge morejo 
še enkrat živega Bo-
ga videti, tista ga 
ne more več vide-
ti, ki je na glas gor 
ca  gala!’ Posadli so 
Ježeš Marijo na prvi 
kor in so reakli: ‘Le 
više, le še više! Moja 
Mati so čast in hvale 
vredni!’ Posadli so 
Ježeš Marijo na peti 
kor in so reakli: ‘Le 

še više in le še više! Moja Mati so časti in hvale vredni!’ 
Posadli so Ježeš Marijo na šesti kor in so reakli: ‘Le 
še više, le še više! Moja Mati so časti in hvale vredni!’ 
Posadli so Ježeš Marijo na sedmi kor in so reakli: ‘Le 

še više in le še više! Moja Mati so časti in hvale vredni!’ 
Posadli so Ježeš Marijo na osmi kor in so reakli: ‘Le 
še više in le še više! Moja Mati so čast in hvale vredni!’ 
Posadli so Ježeš Marijo na deveti kor in so reakli: ‘Le 
še više in le še više! Moja Mati so čast in hvale vredni!’ 
Posadli so Ježeš Marijo v sveti paradiž in so reakli: 
‘Tukaj boste sedaj vi sedeli! Nébote nucali ne piti ne 
jesti in boste vseglih (vseeno) živeli!’ In so vprašali 
potlej Mati božja: ‘Ti moj ljubeznivi Sin, koj boš ti meni 
k lonu dal, k sem ti tekáj duš pripeljala?‘ ‘Jaz sam vam 
hočem veliko k lonu dati, vse duše rešiti, ker so v gorah 
ubitih in vodah potopljene in med potjam in cestam 
naglo smrt sprimejo!’ ‘Kaj hočeš ti totemu človeku k 
lonu dati, kateri se bode to sveto Márijo naučil – in 
bode jo vsako sredo, petek, soboto in nedeljo jutro 
unkaj izrekel?’ ‘Hočem veliko k loni dati in duše rješiti: 
očino, materno in po njega dušo priden san in bon jo 
peljal k Očetu nebeškemu!’ Amen.«

Prisrčna	je	pesem	o	petelinčku,	ki	oznanje	veliko	
mašo,	»ko	bo	Marija	v	nebesa	šla«.	Znana	je	iz	Bele	
Kra	jine,	 z	 Dolenjskega	 (Škocjan),	 z	 Gorenjskega	
(Ihan)	in	s	Štajerskega	(Sv.	Ema).	Suhorska	začenja	
vsako	kitico	takole:

Petelinček lepo poje
od veselja nebeškega,
ker bo jutri velka maša,
ko bo Marija v nebesa šla.
Marija	bo	vzela	s	seboj	zakonske	može	in	žene,	

ledik	 fantiče	 in	 ledik	 deklice,	 nazadnje	 pa	 vse	 ne
dolžne	otročiče:

… Tam za sabo bo peljala
vse te zakonske može,
tam jih bode darovala
z ljubim svetim Jožefom.

… Tam za sabo bo peljala
vse te zakonske žené,
tam jih bode darovala
z ljubo devico Marijo.

… Tam za sabo bo peljala
vse te ledig fantiče,
tam jih bode darovala
z lepim, zlatim pušeljcom.

… Tam za sabo bo peljala
vse te ledig deklice,
tam jih bode darovala
z lepim, zlatim kranceljnom.

… Tam za sabo bo peljala
vse nedolžne otročiče,
tam bo ž njimi poigrala
se z rudečo jabelko.
Stara	cerkvena	pesem,	ki	so	jo	peli	in	jo	danes	pojo	

po	vsem	Slovenskem	na	Veliki	šmaren,	je	pesem	o	
Marijinem	kronanju.	Marijinemu	prihodu	v	nebo	je	
sledilo	 njeno	 slovesno	 kronanje	 za	 kraljico	 nebes,	
kakor	ga	prikazuje	nešteto	podob.

Angelci v nebesih hodijo,
Rožo Marijo kronajo:
kronaj jo, kronaj, večni Bog,
Oče, Sin in Sveti Duh.

Angelci po nebesih prangajo,
Devico Marijo cirajo:

Oglej

Nova Štifta
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pa	so	bili	Freisingu,	
kjer	je	bila	zavetni
ca	 stolnice	 Marija	
v	 nebo	 vzeta.	 Tudi	
Salzburg	 ima	 na	
Nunski	 gori	 (Non
nenberg)	cerkev,	ki	
jo	 je	sv.	Rupert	po
svetil	 Marijinemu	
vnebovzetju,	 zato	
so	 tudi	 salzburški	
misijonarji	 pospe
ševali	češčenje	Ma
rije	 v	 nebo	 vzete.	
Žarišče	 krščanske	
kulture	 na	 bivšem	
Kranjskem,	 Stična,	
v	tem	ni	zaostajala,	
saj	je	praznik	Mari
jinega	 vnebovzetja	
glavni	 praznik	 ci
stercijanskega	reda.	Srednjeveška	cerkev	v	Kranjski	
gori	(začetek	14.	stoletja)	je	posvečena	Mariji	v	nebo	
vzeti,	prav	tako	nekdanja	sloveča	božja	pot	Dobrova	
pri	Ljubljani	in	Nova	Štifta	pri	Ribnici.	Ljubljanska	
nadškofija	ima	skupaj	z	novomeško	vsega	25	farnih	
in	 dvoje	 podružničnih	 cerkva	 posvečenih	 Mariji
nemu	 vnebovzetju,	 kar	 priča	 o	 starem	 in	 globoko	
vkoreninjenem	 izročilu	 češčenja	 Matere	 Božje	 v	
nebo	vzete	med	Slovenci.

t

cirej jo, cirej, večni Bog,
Oče, Sin in Sveti Duh.

Kerubin Mariji lepo pojó,
serafini jo lepo častó:
častite jo, kori angelski,
pojte ji, Devici Mariji.!
Tudi	svetniki	in	svetnice	se	sprehajajo	in	se	pri

klanjajo	Nebeški	Kraljici.	Tičice	pod	nebom	letajo	
in	pojo	mariji	hvalo,	ribice	v	morju	ponavljajo	Mariji	
čast…	Nato	pa	se	pesem	obrne	do	grešnika:

Naj vse Marijo česti,
kar le koli na svete živi!
Kje si pa, o grešnik ti,
ali kej Marijo častiš?

Rožo Marijo vse česti –
grešnik, tudi ti zavpij:
Češčena Marija vekomej,
da nam vprosiš sveti rej!

Zelo	značilno	je,	da	so	bile	bazilike	v	tistih	krajih,	
od	koder	se	 je	širilo	krščanstvo	med	Slovence,	vse	
posvečene	vnebovzetju	Marijinemu.	V	Ogleju	je	bila	
taka	bazilika	že	v	4.	stoletju,	v	istem	času	je	dobil	tudi	
že	Trst	na	kraju,	kjer	je	stalo	svetišče	Junoni,	Miner
vi	 in	 Jupitru,	 cerkev	 Marijinega	 vnebovzetja;	 tudi	
škofijska	cerkev	v	Kopru,	v	Soški	dolini	pa	cerkev	v	
Kobaridu,	Kanalu	in	Tolminu	so	posvečene	Mariji
nemu	vnebovzetju.	Bavarski	misijonarji,	ki	so	širili	
krščanstvo	med	Slovenci	po	Ziljski	in	Gornjedravski	
dolini,	so	prihajali	iz	Innichena	(“Indije”),	podrejeni	

Innichen

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
III. poglavje

politična podoba

OKUPATORJI IN OKUPIRANCI

Ali	je	treba	za	vse	te	zmešnjave	in	krize,	ki	bodo	
dosegle	višek	v	končni	katastrofi,	naložiti	odgovor
nost	rimski	upravi?	Cesar	je	brez	dvoma	pošiljal	upra
vitelje	samo	v	nedavno	zasedene	dežele,	kjer	se	je	bilo	
bati	težav.	Uradniki,	ki	so	prihajali	v	Judejo,	so	torej	
vnaprej	vedeli,	da	bodo	imeli	opraviti	s	prav	malo	
vodljivim	ljudstvom,	polnim	nerazumljivih	predsod
kov,	razdeljenim	v	stranke	in	vajenim	spletkar	jenja.	
Zato	so	bili	na	preži.

Prav	 zato,	 ker	 je	 rimska	 uprava	 dobro	 poznala	
Jude,	je	poskrbela	za	varnostne	ukrepe.	Na	primer:	
upravitelj	ni	stoloval	v	Jeruzalemu,	morda	zato,	da	ne	
bi	Jahvejevim	vernikom	kazal	prizora	čisto	pogan
skega	življenja	sredi	Svetega	mesta,	morda	pa	tudi	
zaradi	nezaupanja.	Svoje	urade	je	naselil	v	Cezareji,	

nekdanjem	 Turris	 Stratonis,	 iz	 katerega	 je	 Herod	
napravil	cvetoče	pristanišče	in	sijajno	grškorimsko	
mesto.	V	Jeruzalem	ni	prihajal	drugače	kot	le	o	priliki	
velikih	praznikov	nadzorovat	vznemirljiva	zbiranja,	
ki	so	se	takrat	dogajala.	Med	svojim	bivanjem	je	sto
loval	v	stari	Herodovi	palači,	trdnjavi	“Antoniji”,	ki	
je	služila	kot	glavni	stan	in	vojašnica.

Sicer	so	bile	pa	v	Palestini	nastanjene	čete	le	ma
loštevilne.	Legije,	ki	so	jih	sestavljali	rimski,	galski	in	
španski	državljani,	so	bile	v	Siriji;	v	primerni	razdalji	
za	primer	da	bi	bilo	treba	poseči	vmes,	videti	jih	pa	ni	
bilo.	Na	ozemlju	“Judeje”	je	bilo	le	nekaj	pomožnih	
čet,	Grkov,	Sircev	in	Samarijanov,	medtem	ko	so	bili	
Judje	izvzeti	iz	vse	vojaške	službe.	Teh	čet	ni	bilo	več	
kot	pet	“kohort”	pešcev	in	enega	“krila”	konjenice,	
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od	katerih	je	vsaka	štela	petsto	do	šeststo	mož.	Ko	so	
zmešnjave	postale	hujše	med	leti	44	in	66,	je	bila	ena	
kohorta	kot	mestna	posadka	v	Jeruzalemu,	vendar	
ni	gotovo,	če	je	bila	tam	tudi	v	Jezusovem	času.

Upravitelji	so	prejeli	formalni	ukaz,	naj	store	vse,	
da	bodo	upoštevali	občutljivost	Judov	predvsem	v	
ver	skih	zadevah.	Res	je,	da	je	prihajalo	do	izjem	od	
tega	načela,	vendar	so	bile	primeroma	redke.	Zgled	
spoštovanja	 je	 prihajal	 od	 vrha.	 Cesarska	 družina	
je	 pogosto	 pošiljala	 bogate	 darove	 templju:	 Filon	
zatrjuje,	 da	 je	 celo	 Avgust	 ukazal	 naj	 bo	 vsak	 dan	
darovan	en	vol	in	dvoje	jagnjet	»za	cesarja	in	rimsko	
ljudstvo«.	Četam	je	bilo	ob	vhodu	v	Jeruzalem	uka
zano,	naj	skrijejo	prapore,	ki	so	nosili	sliko	cesarja.	
V	 Judeji	 kovani	 denar	 –	 samo	 bronast,	 kot	 bomo	
videli	–	prav	tako	ni	imel	njegovega	portreta,	ampak	
samo	njegovo	ime	in	kak	iz	judovstva	vzet	simbol.	
Še	posebej	je	važno,	da	so	bili	Judje	v	Judeji	tako	kot	
vsi	Judje	v	cesarstvu	izvzeti	od	kulta	cesarja,	ki	je	bil	
povsod	druge	strogo	obvezen;	ko	je	Kaligula,	ki	se	je	
imel	za	boga,	poskušal	doseči,	da	bi	ga	častili	tudi	v	
Jeruzalemu,	sta	se	legat	v	Siriji	in	Agripa	I.	sporazu
mela	in	prezrla	ukaz	mladega	norca.

Seveda	pa	so	ti	varnostni	ukrepi	imeli	tudi	svoje	
nasprotje.	Nič	ne	kaže,	da	bi	se	v	glavnem	disciplini
rane	rimske	čete	v	Palestini	slabo	obnašale,	da	bi	bile	
pogosto	nasilne	in	bi	ropale:	Filonova	namigovanja	
niso	nič	kaj	osnovana.	Da	je	surovo	vojaštvo	podiv
jalo,	kadar	so	izbruhnili	upori	in	je	bilo	treba	vzpo
staviti	red,	je	sicer	verjetno,	vendar	so	bile	to	izjeme.	
Pač	pa	so	pomagali	razdražiti	Jude	davki.	Saj	niso	bili	
hujši	kot	v	drugih	provincah,	ki	so	bile	podvržene	
cesarskemu	davku:	posredni	in	neposredni	davki	so	
bili	povsod	več	ali	manj	enaki,	pa	tudi	povsod	so	jih	
grdo	izterjevali	posredniški	“zakupniki”	–	zloglasni	
“cestninarji”	v	evangeliju	–	ki	so	bogateli	na	račun	
davkoplačevalcev.	Toda	Judje	so	bili	užaljeni	ker	je	
bil	ves	ta	denar,	ki	je	odtekal	kot	fiscus,	in	predvsem	
ti	civilni	davki	močno	podvojeni	z	verskimi	davki,	
plačevanimi	templju	in	duhovnikom;	vse	skupaj	je	
bilo	neznosno	breme.

Druga	stvar,	ki	je	dražila	Jude,	so	bile	gotovo	ma
lenkostne,	prav	dlakocepske	mere,	ki	jih	je	upora
bljala	rimska	uprava,	da	je	pokazala	svojo	oblast	in	
predpisala	davke.	Ena	je	zelo	znana:	ljudsko štetje,	o	
katerem	govori	začetek	Lukovega	evangelija,	ko	nam	
opiše	Jezusove	starše	na	poti	v	Betlehem	k	popiso
vanju.	Popolnoma	gotovo	je	da	se	je	rimska	uprava	
večkrat	zatekla	k	temu	koristnemu	upravnemu	po
stopku.	Znani	spomenik	Avgusta,	najden	v	Ankari,	
kaže,	da	je	prvi	cesar	ukazal	kar	tri	popisovanja:	prvo	
leta	726	ab	Urbe	condita	–	rimskega	štetja	(28	pred	
Kr.),	drugo	leta	8	po	Kr.	in	tretje	leta	14	po	Kr.	Doka
zano	je,	da	je	bilo	popisovanje	v	Galiji	leta	28	pred	
Kr.	Popisovanje	v	kraju,	odkoder	je	izvirala	rodbina,	
je	 bilo	 tradicionalno	 v	 vsem	 Orientu:	 leta	 104	 po	
Kr.	je	neki	prefekt	v	Egiptu	ukazal,	da	se	morajo	vsi	
njegovi	podložniki	vrniti	k	svojemu	“imenu”	izvora,	
da	bodo	tam	popisani.	Samo	po	sebi	je	razumljivo,	
da	je	to	povzročalo	zmešnjavo!	Tudi	Judje	so	v	tem	
predpisu	videli	znamenje	skrajno	zoprne	podložno
sti.	Šteli	so	jih	kot	živino	na	sejmu!	»Mi,	Abrahamovi	

potomci,«	so	vpili,	»nikoli	nismo	bili	sužnji!«	»Razen	
sužnji	greha!«	jim	bo	odgovoril	Jezus.

Konec	koncev	jim	je	bilo	neznosno,	da	niso	več	
gospodarji	svoje	usode,	da	so	podložni	tujim	gospo
darjem.	 Noben	 ponosen	 narod	 ni	 lahko	 prenašal	
suženjstva,	a fortiori	(toliko	bolj)	je	moralo	zaradi	
tega	trpeti	ljudstvo,	ki	je	gojilo	upravičen	ponos,	da	
je	 prineslo	 svetu	 duhovno	 resnico,	 da	 je	 zaveznik	
Boga!	 Že	 petsto	 let	 ni	 bilo	 več	 svobodno,	 pa	 se	 ni	
nikoli	 vdalo	 v	 to.	 Prizor	 neizmernega	 navdušenja	
na	rodne	osvoboditve,	ki	danes	dviga	do	včeraj	ko
lonizirana	ljudstva,	nam	pomaga	razumeti	judovsko	
psihologijo	in	njihovo	sovražnost	do	vsakega	tujega	
gospostva.	Toda	v	Izraelu	ta	sovražnost	ni	imela	samo	
domoljubnih	vzrokov:	njene	korenine	so	bile	verske.	
Rimljan	ni	bil	samo	zavojevalec,	ampak	brezbožnik,	
poganski	izbljuvek,	vreden	zaničevanja.	Kakršnokoli	
mešanje	njegove	rase	z	izraelsko	je	bilo	nedopustno,	
mešanje	zavojevalcev	in	zavojevancev,	ki	je	bilo	na	
primer	v	Galiji	tako	uspešno.	En	sam	pogled	na	rim
skega	jezdeca	v	rdečem	plašču	in	s	čelado	je	bil	za	
Juda	žalitev	njegove	najgloblje	zvestobe.

Nenavaden	in	občutljiv	položaj!	Če	bi	hotel	biti	
strogo	zvest	zapovedim	rabijev,	ki	so	bile	v	tej	točki	
strožji	od	Mojze
sa,	judovski	pod
ložnik	ne	bi	smel	
imeti	 nobenega	
stika	 s	 tistimi,	
ki	 so	 upravljali	
njegovo	 deželo!	
Ker	 je	 bil	 vsak	
Rimljan	 pogan,	
se	je	znašel	v	po
ložaju	 nečistega	
po	Postavi.	To	je	
vzrok,	 da	 v	 pri
povedi	o	Jezuso
vi	 obsodbi	 vidi
mo,	 da	 je	 moral	
Pilat	priti	ven	iz	
pretorija,	 da	 je	
govoril	z	Judi,	ki	
»niso	šli	v	sodno	
hišo,	da	se	ne	bi	
o m a d e ž e va l i «	
(Jn	18,28);	da	v	Apostolskih	delih	Peter	poudari,	da	
je	z	vstopom	v	hišo	stotnika	Kornelija	storil	“nedo
pustno”,	skoraj	revolucionarno	dejanje	(Apd	10,28).	
Ko	Tacit	obtožuje	Jude,	da	goje	»sovraštvo	do	vseh	
drugih	ljudi«,	se	moti;	ne	moti	se	pa,	ko	jih	imenuje	
»ločene«.	Treba	je	priznati,	da	je	tak	odnos	ni	zadajal	
rimski	upravi	ravno	lahke	naloge!	Po	drugi	strani	je	
pa	olajševal	delo	nepopustljivim	podpihovalcem.	V	
Libri Sybillini	(Knjige	Sibil),	teh	apokrifih,	kamor	so	
vtihotapili	aleksandrijski	Judje	namišljene	prerokbe,	
ki	so	jih	pogani	pripisovali	Sibilam,	lahko	beremo,	kaj	
je	Izrael	mislil	o	Rimljanih:	pederasti,	krvoskrunci,	
morilci,	očetomorilci	so	le	manjše	od	njihovih	“lju
beznivosti”.	 In	 brez	 konca	 se	 ponavlja	 kot	 vodilni	
motiv,	 poln	 upanja:	 gospostvo	 teh	 prekletnikov	 je	
samo	začasno:	»z	zlatom	pokrita	devica,	pijana	od	

Apostol Simon Gorečnik
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razuzdane	 svatbe,	 bo	 pokrita	 s	 sramoto«;	 kmalu	
»vestalke	ne	bodo	več	čuvale	ognja«.

Seveda	niso	vsi	Judje	gojili	teh	nasilnih	čustev.	Bolj	
premišljeni	so	se	zavedali,	da	navzočnost	Rimljanov	
v	Palestini	prinaša	velike	koristi,	preprečuje	nered	in	
brani	pred	tujini	vdori.	Ljudje	reda	so	bili	zanje.	Tako	
lahko	beremo	v	dveh	pismih	apostola	Pavla:	»Vsak	
naj	se	podreja	oblastem«	(Rim	13,1)	in	celo	povabilo	
k	molitvi	»za	kralje	 in	vse	oblastnike«	(1	Tim	2,1).	
Pogosto	imamo	vtis,	da	sveti	Pavel	vidi	v	rimskem	
imperiju	 zgodovinsko	 resničnost,	
ki	 jo	 je	 hotela	 Božja	 Previdnost,	
in	 ki	 vstopa	 v	 Božji	 načrt,	 zato	 je	
torej	 primerno	 izkoristiti	 njene	
dobrine,	Pax romana	(rimski	mir	–	
odsotnost	vojske),	ceste,	ladje,	celo	
policijo	v	korist	lastne	naloge.	Brez	
dvoma	so	bili	maloštevilni	tisti,	ki	
so	 se	 dvignili	 do	 tega	 spoznanja	
genialne	bodočnosti;	dosti	pa	jih	je	
sprejelo	Rim	zaradi	previdnosti	ali	
vdanosti	v	usodo.

Tukaj	se	še	enkrat	znajdemo	pred	
verskim	vidikom,	ki	je	neloč	ljiv	od	
vsake	 dejavnosti	 Izraela.	 Od	ločiti	
se	za	politično	stališče	je	pomenilo	
tudi	zavzeti	versko	stališče,	postavi
ti	se	v	natančen	odnos	do	nauka	in	
prakse.	Tisti,	ki	so	razlagali	Postavo	
na	najstrožji	način,	so	se	samodej
no	 uvrstili	 med	 nacio	naliste,	 med	
“upornike”	 poganski	 okupaciji;	

nasprotno	pa	so	bili	tisti,	ki	so	bili	v	verskih	zade
vah	 bolj	 široki,	 bolj	 prožni	 glede	 Rimljanov.	 Tako	
je	mogoče	gledati	tudi	na	verske	stranke,	na	katere	
so	se	delili	Judje,	in	ki	v	grobem	odgovarjajo	temu,	
kar	 mi	 imenujemo	 politične	 stranke.	 Saduceji,	 ki	
so	 prihajali	 iz	 starih	 plemenitih	 rodbin,	 bogataši,	
duhovniki	 in	 tempeljski	 višji	 uslužbenci,	 načelno	
naklonjeni	obstoječemu	redu,	so	od	helenističnega	
razdobja	dalje	veljali	za	vdane	v	okupacijo	kar	jih	je	
naredilo	v	očeh	njihovih	nasprotnikov	za	izdajalce	
in	napol	pogane,	čeprav	so	lahko	trdili,	da	ima	nji
hov	odnos	trdne	verske	temelje	v	ideji	judovskega	
univerzalizma	(Mr	12,13	govori	tudi	o	Herodovcih:	
to	je	morala	biti	skupina	saducejev,	posebno	vezana	
na	edomsko	dinastijo).	Farizeji,	ki	so	se	označevali	
za	 bolj	 pobožne,	 bolj	 dejavne,	 boljše	 poznavalce	
verskih	 zadev,	 za	 strožje	 razlagalce	 tradicije,	 so	 se	
imeli	za	neposredne	dediče	Makabejcev	in	varuhe	
herojskega	nacionalizma.	V	politiki	so	bili	torej	divji	
nasprotniki	Rimljanov.

Iz	 njihovih	 vrst	 je	 izšla	 malo	 pred	 Jezusovim	
rojst	vom	stranka	skrajnežev,	ki	so	se	imenovali	ze
lóti,	kar	brez	dvoma	pomeni	“gorečniki”	(eden	od	
Kristusovih	učencev	je	pripadal	tej	stranki:	»Simon	
s	priimkom	Gorečnik«;	Lk	6,15;	Matej	in	Marko	ga	
imenujeta	 “Kananej”	 verjetno	 zaradi	 podobnosti	
z	 aramejsko	 besedo	 qanana,	 ki	 pomeni	 “goreč”).	
Versko	se	niso	razlikovali	od	farizejev	in	nikakor	niso	
pomenili	neko	“četrto	usmeritev”,	kot	to	trdi	Jožef	
Flavij	 (Judovske starožitnosti	 18,9),	 ampak	 so	 bili,	
lahko	rečemo,	militantno	krilo	farizejev.	»Za	svoje
ga	gospodarja	niso	priznavali	nikogar	drugega	kot	
Boga	in	so	bilii	pripravljeni	pretrpeti	najhujše	muke	
raje	kot	priznati	oblast	kakega	človeka«	(Jožef	Flavij,	
Judovske starožitnosti,	22).	Njihovo	gibanje	se	je	raz
širilo,	ko	sta	leta	6	po	Kr.	Juda	iz	Gamale	imenovan	
Galilejec	in	farizej	imenovan	Saduk	ob	nekem	štetju	
svoje	pristaše	naščuvala	na	Rimljane.	Upor	je	bil	za
dušen,	toda	zeloti	so	bili	kot	vsi	skrajneži	priljubljeni	
pri	preprostem	ljudstvu.	Ker	nista	več	imela	moči,	

Nasuta rimska rampa za zavzetje trdnjave Masade

Zavzetje Jeruzalema in uničenje templja
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL LAHKOTNOSTI

da	bi	dvignila	k	vstaji	množice,	
sta	 se	 zatekla	 k	 terorizmu	 do	
posameznikov.	 Oboroženi	 s	 krakim	
bodalom,	ki	so	ga	latinci	imenovali	
sica,	 so	 zeloti	 začeli	 moriti	 na
mesto	 zavojevalcev	 bolj	 tiste,	
ki	so	jih	imeli	za	nevernike	ali	
izdajalce	 (prim.	 Apd	 23,14).	
To	so	torej	oni,	sikariji,	ki	so	v	
obupani	strasti	vzbudili	med	
judovskim	 ljudstvom	 tisto	
uporniško	 gibanje,	 ki	 se	 je	
zastonj	ponavljalo,	dokler	ni	
doseglo	viška	v	katastrofi	leta	
70	po	Kr. .

Zakaj	 ravno	 s	 katastrofo	
se	 je	 končala	 rimska	 okupacija	
Palestine	–	pa	tudi	tisto,	kar	lah
ko	imenujemo	grosso modo	(široko	
vzeto)	Jezusov	čas.	Predhodni	znaki	so	
bili	opazni	že	v	Kristusovih	dneh,	še	bolj	pa	
v	zadnjih	letih	upraviteljstva	Poncija	Pilata.	Lahko	
rečemo,	da	je	zgodovina	Palestine	po	njem	samo	še	
vrsta	grobo	zadušenih	uporov,	ki	so	se	brez	nehanja	
ponavljali.	Vsi	upravitelji	so	se	morali	soočati	z	njimi.	
Pod	Tiberijem	Aleksandrom	je	bilo	križanih	dvajset	
tisoč	zelotov	iz	Judeje;	pod	Feliksom	je	prišel	iz	Egip
ta	nek	krivi	mesija	in	na	Oljsko	goro	zbobnal	skupaj	
trideset	tisoč	fanatikov,	ki	jih	je	vojska	razsekala	na	
koščke.	Krivi	mesije	so	vstajali	vsepovsod.	Tempeljska	

dela	 so	 bila	 zaključena,	 deset	
tisoč	delavcev	je	ostalo	brezpo

selnih,	 nastopila	 je	 strašna	 revščina.	
Na	 klic	 hujskačev,	 ki	 so	 naznanjali	

Izraelovega	maščevalca,	spontano	
izbruhne	upor.	Zadnji	upravitelj	

ne	 ve,	 kam	 bi	 se	 obrnil:	 danes	
so	tukaj	Judje	iz	okolice	Ceza
reje,	 jutri	tisti	 iz	Jeruzalema…	
Tako	 pride	 leto	 66,	 ko	 vstaja	
zagori	po	vsej	Palestini	in	ko	
v	povračilnih	ukrepih	v	vsem	
imperiju	pobijajo	na	deset	ti
soče	Judov.	Rim	se	mora	zateči	

k	 trdi	 roki.	 In	 to	 bo,	 kakor	 je	
napovedal	Jezus	v	svoji	strašni	

prerokbi	na	veliko	sredo,	konec	
svetega	 mesta.	 Titova	 vojska	 ga	

bo	oblegala	sto	dni;	to	bo	brezimna	
groza	lakote	in	pokola,	kakor	podobnih	

zgodovina	ne	pozna.	V	tej	strahotni	viziji	se	
končata	hkrati	rimsko	razdobje	judovske	zgodovine	
in	sveta	skupnost,	država	Izrael.	Steber	dima	se	dvi
guje	in	zažganega	templja	in	obupan	krik	z	njegovih	
ruševin.	»Kaznovan	zaradi	dela	svojih	rok,«		koliko	
časa	ne	bo	nič	drugega	kot	pokopališče	–	ali	še	slab
še,	Aelia	Capitolina,	pogansko	mesto	–	mesto,	ki	je	
»razveseljevalo	neštevilne	rodove,«	kot	je	rekel	stari	
Tobit,	»in	katerega	ime	se	bo	ohranilo	za	prihodnje	
rodove«	(prim.	Tob	13,1113).

Novec Titovega očeta cesarja Vespazijana

Papež	bl.	Janez	XXIII.	je	nekoč	zapisal	v	svoj	dnev
nik:	»Giovanni,	ne	imej	se	za	tako	pomembnega!«	V	
njem	je	bilo	nekaj	 tiste	 lahkotnosti,	ki	bi	 te	 je	rad	
naučil	 angel	 lahkotnosti.	 Morda	 so	 Italijani	 doje
mljivejši	za	tega	angela	kot	bolj	resnobni	severnjaki,	
ki	jemljejo	vse	tako	resno,	ki	se	vsega	lotevajo	tako	
dosledno.	Vse	ob	svojem	času.	Gotovo	je	dobro,	da	
se	s	težkimi	problemi	resnično	spoprimemo.	Za	to	
potrebujemo	angela	poguma.	A	ravno	pri	osebnih	
problemih	táko	dosledno	spoprijemanje	z	njimi	ni	
vselej	rešitev.	Kajti	bolj	ko	se	proti	svojim	napakam	
borimo	naravnost,	frontalno,	bolj	trdovratne	bodo	
postale.	In	potem	se	moramo	stalno	ubadati	z	njimi.	
Tedaj	bi	nam	lahkotnost	papeža	Janeza	XXIII.	do
bro	dela.	Prav	ta	papež,	ki	je	tudi	svojo	službo	jemal	
lahkotneje	kot	marsikateri	njegovih	predhodnikov,	
ki	so	omagali	pod	bremenom	svoje	službe,	je	zbral	
pogum,	da	je	sklical	koncil	in	s	tem	postavil	smernice	
za	prihodnost.

Lahkotnost	bi	potrebovali	prav	v	ravnanju	s	sa
mim	seboj.	Mnogi	ne	morejo	napredovati,	ker	tako	
skrajno	resno	ravnajo	s	seboj.	Ne	morejo	si	oprosititi	
napak,	ki	naj	bi	jih	v	svojih	letih	ne	imeli	več.	Zato	

si	dosledno	prizadevajo,	da	bi	te	napake	izkoreni
nili.	A	bolj	ko	se	borijo	proti	napakam,	tem	bolj	se	
te	oglašajo.	In	tedaj	takšni	resni	bojevniki	kaj	hitro	
izgubijo	potrpljenje	s	seboj.	S	seboj	bodo	ravnali	še	
strožje,	ali	pa	bodo	boj	opustili.	Angel	lahkotnosti	
bi	 nas	 rad	 naučil	 drugačnega	 ravnanja.	 S	 svojimi	
napakami	 se	 ne	 bomo	 preprosto	 sprijaznili.	 Toda	
bojevali	se	bomo	s	humorjem.	Če	nam	je	spet	enkrat	
spodletelo,	tega	ne	bomo	jemali	tako	tragično.	Svojo	
človeškost	jemljemo	lahkotneje,	ker	ni	treba,	da	bi	
vse	nosili	sami,	saj	se	zavedamo,	da	nas	nosi	božja	
roka.	Kdor	meni,	da	mora	vse	rešiti	sam,	težko	pre
naša	svojo	odgovornost,	zato	tudi	svojo	človeškost	
doživlja	 kot	 težko	 nalogo.	 Lahkotnost	 ne	 pomeni	
lahkomiselnosti	 ali	 malomarnosti,	 marveč	 temelji	
na	 globokem	 zaupanju,	 da	 smo	 v	 dobrih	 božjih	
rokah	in	da	On	skrbi	za	nas.	In	lahkotnost	se	tudi	
zaveda,	da	Njemu	ni	treba	ničesar	dokazovati.	Zato	
ni	tako	hudo,	če	kdaj	odpovemo.	Kajti	Njega	s	tem	
ne	moremo	razžalostiti.	Le	sami	nase	smo	jezni,	če	
ne	zadostimo	lastnim	predstavam.

Angel	lahkotnosti	bi	nas	rad	uvedel	tudi	v	novo	
svobodo	 v	 ravnanju	 drug	 z	 drugim.	 Kdor	 živi	 npr.	
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kot	jaz	v	samostanski	skupnosti,	ve,	da	ne	sme	vsega	
jemati	tako	resno.	S	tem	si	otežuje	življenje.	Tudi	v	
samostanu	smo	in	ostajamo	ljudje.	To	pa	seveda	ne	
velja	le	za	to	skupnost.	Vsaka	mati,	ki	vzgaja	otroke,	
ve	tudi,	da	ni	nobenega	
haska,	 če	 se	 nepresta
no	 jezi	 zaradi	 napak	
svojih	otrok.	Tudi	tu	je	
potrebna	 lahkotnost,	
ki	izvira	iz	zaupanja,	da	
bodo	otroci	že	prebole
li	svoje	otroške	bolezni	
in	 nekoč	 odrasli.	 So	
pač	 otroci.	 In	 smejo	
de	lati	 tudi	napake.	Na	
lastnih	napakah	se	mo
rajo	učiti.

Otroci,	ki	doživljajo	
takšno	 lahkotnost	 pri	
svojih	 starših,	 bodo	
imeli	 več	 zaupanja	 v	
življenje	kot	drugi,	katerih	starši	 jemljejo	vse	tako	
resno,	 ki	 razumejo	 vzgojo	 otrok	 kot	 doktorat,	 ki	
ga	 morajo	 kar	 se	 da	 popolno	 opraviti.	 Kdor	 hoče	
vzgajati	brezhibno,	ta	bo	praviloma	dosegel	ravno	
nasprotno.

Lahkotnost	izvira	tudi	iz	zaupanja,	da	otroci	niso	
samo	moji	otroci,	da	v	svojem	razvoju	niso	odvisni	
le	od	moje	“popolne”	vzgoje,	temveč	da	so	v	božjih	
rokah,	da	Bog	za	vsakega	otroka	pošlje	svojega	an

gela,	ki	skrbi	zanj.
Če	opazujemo	ange

le,	ki	navdušeno	vzkli
kajo	nad	božičnimi	ja
slicami,	ali	kipce	golih	
otročičev,	ki	jih	je	v	ba
ročnih	cerkvah	vse	pol
no,	občutimo	nekaj	te	
lahkotnosti,	ki	jo	izža
revajo.	Oni	življenja	ne	
jemljejo	tako	resno	kot	
mi.	 Lebdijo	 in	 odpla
vajo	 preko	 marsičesa,	
v	kar	se	mi	zagrizemo,	
kar	bi	na	vsak	način	ho
teli	razrešiti.	Umetniki	
so	 zaslutili	 lahkotnost	

angelov,	 saj	 so	 jih	 upodabljali	 mladostno	 ali	 celo	
otroško,	razigrane,	notranje	svobodne	in	vesele.	Med	
temi	številnimi	angeli	je	tui	angel	lahkotnosti,	ki	nam	
je	dodeljen,	da	nam	odvzame	težo	našega	življenja	
in	nam	posreduje	lahkotnost	bivanja.

Želim	 posvetiti	 srečanja	 ob	 sredah	 skrivnosti	
od	nosa	med	Kristusom	in	Cerkvijo	z	izhodiščem	iz
kušnje	apostolov	in	v	luči	naloge,	ki	jim	je	zaupana.	
Cerkev	je	bila	postavljena	na	temelju	apostolov	kot	
skupnost	vere,	upanja	in	ljubezni.	Preko	apostolov	
se	povzpnemo	do	Jezusa	samega.	Cerkev	je	začela	
nastajati,	ki	so	nekateri	galilejski	ribiči	srečali	Jezusa	
in	se	pustili	osvojiti	njegovemu	pogledu,	njegovemu	
glasu,	 njegovemu	 toplemu	 in	 krepkemu	 povabilu:	
»Hodite	za	menoj	in	naredil	vas	bom	za	ribiče	ljudi«	
(prim.	Mr	1,17,	Mt	4,19).	Moj	ljubljeni	predhodnik	
Janez	Pavel	II.	je	v	začetku	tretjega	tisočletja	povabil	
Cerkev,	naj	se	poglablja	v	Kristusovo	obličje	(prim.	
Novo millenio ineunte,	16	ss).	Sam	grem	v	isto	smer	
in	vam	hočem	pokazati,	kako	ravno	luč	tega	obličja	
odseva	na	obličju	Cerkve	(prim.	Dogm. konstitucija o 
Cerkvi,	1)	kljub	omejitvam	in	sencam	naše	krhke	in	
grešne	človečnosti.	Po	Mariji,	čistem	odsevu	Kristu
sove	luči.	so	nam	apostoli	s	svojo	besedo	in	pričeva
njem	izročili	Kristusovo	resnico.	Njihovo	poslanstvo	
pa	 ni	 osamljeno,	 ampak	 je	 postavljeno	 v	 sredino	

skrivnosti	skupnosti,	ki	obsega	vse	Božje	ljudstvo	in	
se	uresničuje	po	stopnjah	od	stare	do	nove	zaveze.

Treba	je	povedati,	da	popolnoma	napak	razume
mo	vse	Kristusovo	oznanilo,	če	ga	ločimo	iz	okolja	
vere	in	upanja	izvoljenega	ljudstva:	kot	Janez	Krstnik	
njegov	neposredni	predhodnik,	se	tudi	Jezus	obrača	
predvsem	na	Izrael	(prim.	Mt	15,24),	da	bi	iz	njega	
naredil	“žetev”	v	eshatološkem	času,	ki	je	nastopil	
z	 njim.	 Kot	 Janezovo	 je	 tudi	 Jezusovo	 pridiganje	
istočasno	klic	milosti	ter	znamenje	nasprotovanja	
in	obsodbe	za	vse	Božje	ljudstvo.	Tako	skuša	Jezus	iz	
Nazareta	od	prvega	trenutka	svoje	dejavnosti	zbrati	
Božje	ljudstvo.	Tudi	če	je	njegovo	oznanjevanje	ved
no	klic	k	osebnemu	spreobrnjenju,	v	resnici	nepre
stano	meri	na	oblikovanje	Božjega	ljudstva,	ki	ga	je	
prišel	zbrat	in	odrešit.	Tako	se	pokaže	enostranska	
in	neutemeljena	zasebnostna	razlaga	Kristusovega	
oznanila	o	Kraljestvu,	ki	jo	je	Adolf	von	Harnack	ta
kole	povezel	v	svojih	predavanjih	o	bistvu	krščanstva:	
»Božje	kraljestvo	prihaja,	v	kolikor	prihaja	v	posa
mezne	ljudi,	najde	dostop	v	njihove	duše	in	ga	oni	

papežev verouk
Benedikt XVI.

KRISTUSOVA VOLJA
IN DOLOČITEV APOSTOLOV

Po končanih katehezah, ki jih je imel papež ob splošnih avdiencah ob sredah, v katerih je dal pregled 
življenja in nauka apostola Pavla, bomo nadaljevali z njegovim poukom o Cerkvi in njenem razvoju. Začela 
se je pravzaprav, ko je Jezus poklical svoje apostole, kar je predmet tokratnega papeževega razmišljanja.
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sprejmejo.	Seveda	je	Božje	kraljestvo	gospodovanje	
Boga,	toda	gospodovanja	svetega	Boga	v	posameznih	
srcih«	(Tretja lekcija,	100s).	V	resnici	je	ta	individua
lizem	značilno	moderno	poudarjanje,	toda	v	skladu	
s	 svetopisemsko	 tradicijo	 in	 hebrejskim	 okoljem,	
kamor	spada	Jezusovo	delo	kljub	vsej	svoji	novosti,	
je	jasno,	da	ima	vse	poslanstvo	Sina,	ki	se	je	učlovečil,	
skupnostni	cilj:	prišel	 je	združit	razdvojeno	člove
štvo,	prišel	je	prav	zbrat	in	združil	Božje	ljudstvo

Jasno	znamenje	Nazarečanovega	namena	zdru
žiti	skupnost	zaveze,	da	bi	v	njej	pokazal	izpolnitev	
obljub,	 danih	 očetom,	 je	 postavitev	 Dvanajsterih:	
»Nato	je	šel	na	goro	in	poklical	k	sebi,	katere	je	sam	
hotel.	In	odšli	so	k	njemu.	Postavil	jih	je	dvanajst,	ki	
jih	je	imenoval	tudi	apostole,	da	bi	bili	z	njim	in	bi	jih	
pošiljal	oznanjat	ter	bi	imeli	oblast	izganjati	demone.	
Postavil	jih	je	torej	dvanajst…«	(Mr	3,1316:	prim.	Mt	
10,14;	 Lk	 6,1216).	 Na	 kraju	 razodetja,	 na	 “gori”,	

postavi	Jezua	Dvanajstere,	da	bi	bili	z	njim	priče	in	
oznanjevalci	prihoda	Božjega	kraljestva,	in	to	stori	
na	 način,	 ki	 kaže	 popolno	 zavest	 in	 odločnost.	 O	
zgodovinskosti	tega	klica	ni	dvomov,	ne	samo	zaradi	
njegove	starodavnosti	in	mnogih	pričevanj,	ampak	
tudi	zaradi	preprostega	razloga,	ker	se	v	njem	pojavi	
ime	Juda,	apostola	izdajalca,	ne	glede	na	težave,	ki	
bi	 jih	 ta	 navzočnost	 lahko	 povzročila	 nastajajoči	
skupnosti.	 Število	 dvanajst,	 ki	 jasno	 spominja	 na	
dvanajstere	 izraelove	 rodove,	 že	 razodeva	 pomen	
preroškosimbolične	dejavnosti,	ki	jo	ta	postavitev	
obsega.	Sistem	rodov	je	bil	že	davno	opuščen,	toda	
Izraelovo	 upanje	 je	 pričakovalo	 njegovo	 ponovno	
uvedbo	kot	znamenje	prihoda	eshatološkega	časa	
(pomislimo	na	konec	Ezekielove	knjige:	37,1519;	
39,2329;	4048).	Z	izborom	Dvanajsterih,	ki	jih	vpe
lje	v	življenjsko	skupnost	s	samim	seboj	in	jih	naredi	
deležne	svojega	poslanstva	oznanjevanja	Kraljestva	
z	besedami	in	dejanji	(prim.	Mr	6,713;	Mt	10,58;	Lk	
9,16;	Lk	6,13),	hoče	Jezus	povedati,	da	je	prišel	do
končen	čas	v	katerem	se	Božje	obljube	izpolnjujejo.

S	 svojim	 lastnim	 obstojem	 Dvanajsteri	 –	 pokli
cani	iz	raznih	slojev	–	postanejo	klic	vsemu	Izraelu,	
naj	se	spreobrne	in	se	pusti	združiti	v	novi	zavezi,	
polni	 in	 popolni	 dopolnitvi	 stare.	 Dejstvo,	 da	 jim	
je	pri	večerji	pred	svojim	trpljenjem	zaupal	nalogo	
obhajati	svoj	spomin,	kaže,	da	je	Jezus	hotel	prenesti	
na	 vso	 skupnost	 v	 osebi	 njenih	 voditeljev	 nalogo,	
biti	v	zgodovini	znamenje	in	orodje	eshatološkega	
zbiranja,	ki	ga	je	on	začel.	V	tej	luči	je	razumljivo,	da	
jim	Vstali	daje	–	s	podelitvijo	Svetega	Duha	–	oblast	
odpuščati	grehe	(prim.	Jn	20,23).	Dvanajst	apostolov	
je	tako	jasno	znamenje	Jezusove	volje	glede	obstoja	
in	poslanstva	njegove	Cerkve;	je	jamstvo,	da	me	Kri
stusom	in	Cerkvijo	ni	nobenega	nasprotja.	Zato	je	pa	
s	 Kristusovim	 namenom	 popolnoma	 nezdružljivo	
moderno	geslo,	ki	je	postalo	moderno	že	pred	leti:	
»Kristus	da,	Cerkev	ne«.	Med	Sinom	Božjim,	ki	se	je	
učlovečil,	in	njegovo	Cerkvijo	je	globoka,	neuničlji
va	in	skrivnostna	nepretrgana	vez.	V	njeni	moči	je	
Kristus	danes	navzoč	v	svojem	ljudstvu	in	posebno	
v	tistih,	ki	so	nasledniki	apostolov.

Po Jezusovem vstajenju so namesto Juda Iškariota 
izvolili v apostolski zbor Matija, da jih je spet 12

Leta	 mirnega	 čakanja	 so	 se	 končala.	 Gospod	 je	
prišel	in	poklical	svojo	Mater.	Ko	je	bil	njen	čas	na	
zemlji	dopolnjen,	je	bila	blažena	Božja	Mati	vzeta	v	
nebeško	veselje	in	slavo	s	telesom,	združenim	z	dušo.	
Moč	 Njegovega	 vstajenja	 se	 je	 v	 njej	 uresničila	 in	
On	jo	je	vzel	v	večnost.	To	je	skrivnost	neskončnega	
veselja!	Ko	Cerkev	govori	o	tem,	ko	to	poveličujejo	
lirični	pesniki,	ko	to	slikajo	umetniki,	je	kakor	bi	se	
za	hip	pokazalo	nekaj,	kar	naj	bi	se	sicer	skrivalo	v	
zemeljskih	stvareh.	Pač	ni	brez	vzroka,	da	je	praznik	
Marijinega	vnebovzetja	ob	koncu	visokega	poletja.

Skrivnost	vnebovzetja	nam	je	dana,	da	bi	mogli	
vsaj	malo	okusiti,	kaj	pomeni	krščansko	veselje,	de

ležnost	pri	Božjem	zmagoslavju	in	neskončna	radost	
stvarstva.	In	dana	nam	je,	da	bi	žarek	božje	luči	mogel	
pasti	na	našo	lastno	smrt.

Ko	je	Gospod	umrl	in	vstal,	je	preoblikoval	naše	
umiranje.	Smrt	je	bila	sad	krivde	in	ni	je	besede	in	
ne	 moči,	 ki	 bi	 mogla	 izbrisati	 to	 resnico.	 Toda	 po	
Kristusovi	 smrti	 je	 smrt	 izgubila	 svoje	 želo	 in	 se	
spremenila	v	nekaj	drugega.	Umiranje	ni	več	nekaj,	
kar	nas	zadene	kakor	da	bi	bili	sami,	kakor	da	bi	bila	
konec	našega	življenja	v	temi.	Je	nekaj,	kar	prihaja	
k	nam	od	Kristusa.	Umirati	zdaj	pomeni,	da	Kristus	
prihaja	in	kliče.	Naše	življenje	se	zdrobi,	to	pa	nam	
odpre	vrata.	In	na	drugi	strani	vrat	stoji	Kristus.

Romano Guardini (1885-1968)

VNEBOVZETJE
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Ko	 je	 Frančišek	 vstopil	 v	 škofijsko	 palačo,	 se	 je	
znašel	v	hiši,	v	kateri	je	vladala	puščava.	Čim	je	zvedel	
za	novico,	je	potrt	tekel	iz	Porciunkule	v	Perugio.

Inocenc	III.,	ki	 se	 je	na	poti	v	Toscano	 ustavil	v	
umbrijskem	 mestu,	 je	 nepričakovano	 umrl,	 kar	 je	
povzročilo	preplah	na	papeškem	dvoru.	Le	kdo	bi	
nasledil	 vélikega	 papeža,	 kdo	 bi	 izpeljal	 do	 konca	
priprave	na	križarsko	vojsko	za	osvoboditev	Kristu
sovega	groba	iz	rok	nevernikov?

Zdelo	se	je,	da	je	palača	prazna.	Prelati	in	kardinali	
so	se	razgubili	po	mestu	v	hiše	plemenitašev,	da	vi	
razpravljali	o	nasledstvu.	Papeževo	truplo,	oblečeno	
v	slovesna	liturgična	oblačila,	je	ležalo	zapuščeno	v	
neki	dvorani	in	nihče	ni	čul	pri	njem.

Frančišek	je	pokleknil	in	dolgo	molil.	Spominjal	
se	je	prvega	edinstvenega	srečanja,	ki	ga	je	doživel	s	
papežem	pred	šestimi	leti,	ko	si	je	umazan	in	raztr
gan	priboril	vstop	v	Lateran	in	ga	prosil	za	odobritev	
Vodila.

Ko	se	je	dvignil,	se	je	zavedel,	da	je	nekdo	vstopil	
v	dvorano.	Nek	prelat	v	popotnem	oblačilu	je	zrl	v	
tako	žalostno	zapuščeno	papeževo	truplo.

»Nihče,«	 je	 vzkliknil	 francosko,	 »ne	 umrje	 tako	
osamljen	kakor	papež.«

Frančišek,	ki	je	razumel	besede,	ga	je	pogledal	in	
pokimal.

Prelat	 je	 povedal,	 da	 je	 Jakob	 de	 Vitry	 in	 da	 je	
pripotoval	ta	trenutek,	da	pa	je	na	poti	v	Sveto	de
želo,	kamor	se	gre	pridružit	križarjem.	Potem	se	je	
pozanimal	za	Frančiška,	začuden,	da	ga	je	našel	tam	
samega,	medtem	ko	je	ves	papeški	dvor	izginil.

Frančišek	mu	je	pripovedoval	o	sebi	in	o	svojih	
bratih,	pa	o	Klari	in	ubogih	damah.	Prelat	ga	je	poslu
šal	z	velikim	občudovanjem	in	pomislil,	da	je	ob	tem	
prizoru	bede	rimske	kurije	cvetelo	vsaj	nekaj	živega.

»Danes,«	 je	 rekel	 ob	 ponovnem	 pogledu	 na	 pa
peževo	truplo,	»sem	tudi	jaz	zares	spoznal	ničnost	

veličine	 tega	 sveta.«	 Potem	 se	 je	 obrnil	 k	 menihu:	
»K	sreči,«	je	vzkliknil,	»sem	videl	nekaj	tolažljivega.«

Frančišek,	 ki	 ni	 maral	 poslušati	 hvale,	 je	 hitro	
odšel	 in	 se	 vrnil	 v	 Porciunkulo.	 Ni	 in	 ni	 si	 mogel	
spraviti	izpred	oči	podobe	tako	slovesnega	in	tako	
zapuščenega	trupla.	Mislil	je	na	francoskega	prelata,	
ki	je	bil	na	poti	v	Sveto	deželo,	in	porodila	se	mu	je	
želja,	da	bi	mu	sledil,	da	bi	šel	v	Gospodovo	deželo,	
da	bi	se	veselil	v	betlehemski	votlini	in	da	bi	jokal	na	
Kristusovem	grobu.

Toda	ta	trenutek	je	imel	drugo	skrb.	Kdo	bo	na
sledil	 papeža,	 ki	 mu	 je	 bil	 tako	 naklonjen?	 Kako	
bo	 novi	 papež	 presojal	 zdaj	 zares	 veliko	 množico	
njegovih	bratov?

Pri	Porciunkuli	je	Frančišek	nestrpno	pričakoval	
novice	o	tem,	kar	se	je	dogajalo	v	Perugii.	Vsi	so	mi
slili,	da	bodo	kardinali	dolgo	vlekli,	pa	je	že	po	dveh	
dneh	prišla	novica,	da	je	bil	stari	rimski	kardinal	Cen
cio	Savelli	izvoljen	za	papeža	z	imenom	Honorij	III.

Frančišek	je	bil	pomirjen.	Novi	papež	je	bil	pre

P. Nazareno Fabbretti OFM

ODPUSTEK UBOGIM
kako je sv. Frančišek izprosil porciunkulski odpustek

Stara Porciunkula
pod kupolo bazilike Marije Angelske

Notranjost je taka kot v Frančiškovih časih
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prost	in	dobrotljiv	človek.	Znano	je	bilo	celo,	da	je	
vse	svoje	premoženje	razdelil	potrebnim,	sam	je	pa	
živel	skromno.

To	je	papež,	ki	bo	gotovo	razumel	zamisel,	ki	jo	je	
imel	Frančišek	v	glavi.	To	je	bila	zamisel,	ki	jo	je	dol
go	premleval,	jo	premišljeval	in	molil,	kakor	je	bila	
njegova	navada,	preden	se	je	za	kaj	odločil.	Molitev	
je	bila	zdaj	v	njem	tako	živa,	da	se	je	pogosto	spreme
nila	v	zrenje,	v	nepričakovano	zamaknjenje,	dokler	
ni	dosegel	notranjega	videnja	nebeških	stvarnosti.	
Njegova	 pamet	 je	 tako	 delovala	 nad	 zemeljskimi	
zadevami	in	skoraj	kot	naravne	videla		nebeške	reči	
ali	sanjala	o	njih.

Tako	 je	 neke	 noči,	 ko	 je	 molil	 v	 porciunkulski	
cerkvici,	 razmišljal,	 da	 bi	 tudi	 ta	 mali	 bogoslužni	
prostorček	lahko	postal	središče	neizmernega	usmi
ljenja;	da	bi	ta	cerkvica	v	goščavi	lahko	nudila	tako	
velik	odpustek	kot	najbolj	razkošna	rimska	bazilika.	
Tako	se	je	poglobil	v	to	misel,	da	je	videl,	kako	sta	se	
Jezus	in	Marija	spustila	v	to	preprosto	kapelo	in	po
pol	noma	odobrila	njegovo	zamisel.

Odločil	se	je	iti	v	Perugio	in	go
voriti	 o	 tem	 s	 papežem.	 Gredoč	
tja	se	 je	vedno	bolj	navduševal	za	
svojo	 zamisel.	 Že	 dokaj	 časa	 so	 v	
Cerkvi	dajali	odpustke	za	tiste,	ki	
so	 se	 udeležili	 križarske	 vojske,	
za	 tiste,	 ki	 so	 se	 odločili	 boriti	 se	
proti	 krivim	 veram,	 za	 tiste,	 ki	 so	
dajali	 dosti	 miloščine,	 pa	 za	 tiste,	
ki	so	šli	na	romanje	v	Rim.	Pa	dru
gi?	 Kmetje,	 reveži,	 gospodinje,	 ki	
niso	mogli	iti	na	križarsko	vojsko,	
ki	niso	imeli	denarja	za	miloščino,	
ki	se	niso	šli	borit	proti	krivim	ve
ram,	ampak	so	morali	biti	doma	s	
svojim	vsakdanjim	trudom,	s	svojio	
vsakdanjo	 bolečino?	 Zakaj	 tudi	 ti	
ne	bi	mogli	imeti	vélikega	Božjega	
odpuščanja?	 Zakaj	 bi	 moralo	 biti	
Božje	 usmiljenje	 podeljeno	 samo	
maloštevilnim?

Frančišek	 je	 mislil	 na	 vse	 tiste	

ceste,	ki	jih	je	prehodil	sam	in	njegovi	bratje,	na	vse	
tiste	ljudi,	ki	jim	je	pridigal	evangeljsko	besedo,	na	
vse	 hiše,	 kamor	 je	 prinesel	 mir,	 ki	 ga	 je	 zapovedal	
Gospod.	Vsi	ti	bi	prišli	in	napolnili	cerkvico	bratov	
in	 se	 udeležili	 Božjega	 odpuščanja.	 Videl	 je	 ceste,	
ki	vodijo	v	Porciunkulo,	kako	se	polnijo	z	množico	
ubogih,	ubogih	v	Bogu,	ki	potrebujejo	milost.

V	 videnju	 te	 množice	 je	 začutil	 veliko	 veselje.	
Razširil	je	roke	in	zaklical:	»Ves	svet	hočem	spraviti	
v	stanje	milosti!«

V	Perugii	pa	zadeva	ni	bila	tako	lahka.	Frančišek	
je	razložil	papežu	svoj	načrt.	Kazalo	je,	da	je	Honorij	
kar	pri	volji	ugoditi	vsemu,	toda	kardinali	njegovega	
dvora	 so	 se	 vznemirili.	 Kaj	 bo	 pa	 z	 odpustki	 Svete	
dežele	in	Rima?	Papež	je	moral	popustiti	in	je	dovolil	
to	posebno	pravico	samo	za	en	dan	v	letu.

Frančišek	 pa	 je	 bil	 kljub	 temu	 zadovoljen	 in	 se	
je	vrnil	k	Porciunkuli	z	novico	o	svoje	odpustku	za	
uboge.	Razposlal	je	brate	na	vse	strani,	da	so	povedali	
ljudem,	obvestil	je	škofe	bližnjih	mest,	in	2.	avgusta,	
na	 praznik	 cerkvice,	 je	 povabil	 vse,	 naj	 sprejmejo	
odpustek.

Žarel	in	od	veselja	in	ga	hotel	sporočiti	množici,	
ki	se	je	zbrala	od	vseh	strani.	Zlezel	je	na	lesen	oder.

»Bratje,«	 je	 zaklical,	 »hočem	 vas	 vse	 spraviti	 v	
nebesa!«

Navzoči	 so	 se	 kar	 nalezli	 tega	 veselja.	 Ves	 dan	
je	reka	ljudi	vstopala	v	cerkvico	in	hodila	iz	nje.	V	
okoliškem	gozdu	so	pozno	v	noč	odmevale	pesmi	
in	molitve.

Ko	je	vse	utihnilo,	je	Frančišek	vstopil	v	kapelo.	
Vlažni	avgustov	dan,	množica,	ki	je	vstopila,	sveče,	
ki	so	gorele	na	oltarju,	so	obžarile	cerkvico.	Ustavil	
se	je	pred	oltarjem.	Na	tleh	je	bilo	nekaj	ostankov	
sveč,	na	katerih	so	utripali	zadnji	plamenčki,	toda	
nobenega	novca.

Frančišek	je	zadovoljno	pogledal.Tega	dne	se	je	v	
njegovo	cerkvico	tudi	brez	denarja	veličastno	spu
stilo	Božje	usmiljenje.

Bazilika Marije Angelske varuje staro Porciunkulo

Umbrijska pokrajina s kupolo Marije Angelske
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1. Bogastvo brez dela
Mnogi	poklici,	zatrjuje	Gandhi,	danes	temeljijo	na	

pridobivanju	bogastva	brez	dela,	kopičenju	denarja	
brez	 plačevanja	 davkov,	 izkoriščanju	 brezplačnih	
dr	žavnih	 programov	 brez	 prevzemanja	 poštenega	
deleža	finančne	obremenitve,	na	uživanju	vseh	pred
nosti	 državljanstva	 neke	 države	 in	 članstva	 neke	
or	ga	nizacije,	ne	da	bi	pri	tem	prevzeli	kakršno	koli	
odgovornost.	 Gre	 za	 manipuliranje	 s	 tržiščem	 in	
prihodki,	z	ljudmi	in	stvarmi.

V	 osemdesetih	 letih	 dvajsetega	 stoletja,	 imeno
vanih	tudi	desetletje	pohlepa,	so	številne	sleparske	
sheme	obljubljale	ljudem,	da	bodo	hitro	obogateli	
in	 da	 jim	 za	 to	 sploh	 ne	 bo	 treba	 delati.	 Vodilni	 v	
podjetjih	na	hitro	obogatijo	z	izkoriščanjem	nižjih	
struktur.	Vso	stvar	popolnoma	racionalizirajo,	glavni	
čustveni	 motiv	 pa	 je	 navadno	 pohlep:	 »Obogatite	
lahko	 brez	 truda.	 Morda	 boste	 na	 začetku	 morali	
delati,	 kmalu	 pa	 boste	 bogastvo	 lahko	 pridobivali	
brez	dela.«	Nove	družbene	navade	in	norme	so	tako	
preoblikovane,	da	onemogočajo	moralno	razsojanje.	
Pravica	in	razsojanje	pa	sta	brez	dvoma	neločljiva.	
Človekovo	oddaljevanje	od	naravnih	zakonov	vpliva	
tudi	na	njegovo	sposobnost	razsojanja	in	jo	popači.	
Tak	 človek	 začne	 z	 lažmi	 in	 izgovori	 pojasnjevati,	
zakaj	stvari	delujejo	ali	zakaj	ne	in	se	tako	iz	narav
nega	okolja	umakne	v	družbeno	ali	politično	okolje.

2. Uživanje brez vesti
Glavno	vprašanje	nezrelosti,	pohlepa,	sebičnosti	

in	čutnosti	je	že	od	nekdaj:	Kaj	lahko	iz	tega	poteg
nem	jaz?	Mi	bo	to	prineslo	užitek	in	olajšanje?	Zad	nje	
čase	si	mnogi	očitno	želijo	takih	užitkov,	ne	da	bi	pri	
tem	pokazali	kanček	občutka	odgovornosti	ali	vesti.	
Zaradi	tega	celo	zapuščajo	ali	močno	zapostavljajo	
svoje	 partnerje	 in	 otroke.	 Pravijo,	 da	 to	 počnejo	
zase.	Vendar	neodvisnost	ni	najvišja	točka	zrelosti.	
Je	le	vmesna	stopnja	na	poti	do	soodvisnosti,	ta	pa	
je	stanje	največje	razvitosti	in	zrelosti.	Naš	izziv	je,	
da	se	naučimo,	kako	dajati	in	kako	sprejemati,	kako	
živeti	nesebično,	kako	biti	občutljivi	in	obzirni.	Sicer	

v	dejavnostih,	ki	nam	prinašajo	užitek,	ni	nobenega	
občutka	družbene	odgovornosti.

Končna	cena	uživanja	brez	vesti	je	visoka,	če	po
mislimo	na	ves	čas	in	denar,	na	ugled	in	na	bolečino	
ljudi,	ki	trpijo	zaradi	dejanj	tistih,	ki	želijo	“le”	uživati.	
Popuščanje	in	oddaljitev	od	naravnih	zakonov	brez	
vesti	 sta	nevarna.	Vest	 je	v	svojem	bistvu	shramba	
večnih	 resnic	 in	 načel,	 notranji	 monitor	 naravnih	
zakonov.

Uživanje	 brez	 vesti	 je	 ena	 glavnih	 skušnjav	 za	
današnje	poslovneže.	Včasih	mi	na	letalu	pridejo	v	
roke	revije,	ki	so	jim	namenjene,	in	posebno	pozor
nost	mi	zbudijo	oglasi.	Dve	tretjini	teh	reklam	vabi	
poslovneže,	 naj	 uživajo	 brez	 slabe	 vesti,	 zato,	 ker	
»si	to	zaslužijo«	ali	ker	»si	zaradi	vsega	svojega	dela	
to	lahko	privoščijo«	ali	ker	»si	to	želijo«.	Zakaj	ne	bi	
»popustili«,	»pustili	ob	strani	vse	zadržke?«	Zapeljivo	
sporočilo	se	glasi:	Prispeli	ste.	Zdaj	ste	postali	sami	
sebi	zakon.	Ne	potrebujete	več	vesti,	ki	bi	vas	vodila.	
V	nekaterih	oglasih	vidite	šestdesetletne	poslovneže	
v	družbi	privlačnih	tridesetletnic,	ki	jih	spremljajo	
na	sestanek.	Kaj	pa	se	je	zgodilo	z	njihovimi	ženami?	
Kaj	se	je	zgodilo	z	družbenimi	normami,	po	katerih	
je	varanje	partnerja	nezakonito	vedenje?

3. Znanje brez značajnosti
Malo	znanja	predstavlja	nevarnost.	Še	večjo	ne

varnost	pa	predstavlja	veliko	znanja	brez	močnega,	
načelnega	 značaja.	 Goli	 intelektualni	 razvoj	 brez	
vzporednega	 razvoja	 notranjega	 značaja	 ima	 prav	
toliko	smisla,	kot	če	bi	močan	športni	avto	dali	v	roke	
omamljenemu	najstniku.	A	prav	to	se	tako	pogosto	
dogaja	 v	 akademskem	 svetu,	 kjer	 razvoju	 značaja	
mladih	ne	dajemo	nobenega	poudarka.

Pri	 “sedmih	 navadah”	 gre	 prav	 za	 to,	 za	 vzgojo	
značaja,	 zato	 bi	 jih	 rad	 uvedel	 v	 šole.	 Nekateri	 se	
ne	strinjajo	z	vzgojo	značaja	in	pravijo,	da	skušam	
otrokom	vsiliti	svoj	sistem	vrednot.	Vendar	ni	težko	
najti	skupnega	sistema	vrednot,	s	katerimi	se	bodo	
vsi	 strinjali.	 Ni	 se	 težko	 odločiti,	 da	 so	 na	 primer	
prijaznost,	poštenost,	dostojanstvo,	sodelovanje	in	
integriteta	vrednote,	ki	jih	je	vredno	prenesti	na	na

Katarina Tolar

SEDEM “SMRTNIH GREHOV”
PO GANDHIJU

Ne moremo delati dobro na enem področju, na drugem pa slabo,
saj je življenje nerazdružljiva celota

Mahatma Gandhi (1869-1948), miroljubni voditelj indijskega osvobodilnega gibanja izpod britanske 
nadvlade, si je pred več kot pol stoletja prizadeval za mir in soglasje med ljudmi. Boril se je proti krivicam in 
podkupljivosti in bil pogosto zaprt zaradi protestov, ki jih je vodil. Njegove misli so še vedno neverjetno sodob-
ne. Gandhijevo prepričanje, da nas bo uničilo sedem oblik napačnega ravnanja, povezanih z družbenimi 
in političnimi razmerami, je raziskoval ameriški svetovalec v menedžmentu dr. Stephen R. Covey. Skupaj z 
Gandhijem poudarja, da si človek ne more prizadevati za dobro na enem področju, medtem ko nekje drugje 
skuša delati slabo, saj je življenje nerazdružljiva celota. Povzemamo Coveyevo razmišljanje ob Gandhijevih 

“sedmih smrtnih grehih”.
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slednje	rodove.	Temu	ne	bo	nihče	oporekal.	Začnimo	
torej	z	vrednotami,	ki	so	nesporne,	in	jih	včlenimo	v	
naš	izobraževalni	sistem,	poslovno	usposabljanje	in	
razvojne	porgrame.	Vzpostavimo	boljše	ravnovesje	
med	razvojem	značaja	in	razuma.

4. Podjetja brez morale (etike)
Adam	Smith	v	svojem	delu	Moral Sentiment (Mo-

ralni čut),	ki	mu	je	sledilo	Bogastvo narodov,	razlaga,	
da	je	za	uspeh	našega	sistema	bistvena	moralna	osno
va;	kakšen	odnos	imamo	do	sočloveka,	duh	dobrote,	
služenja	in	pomoči.	Če	zapostavimo	moralno	osnovo	
in	 dopustimo	 ekonomskim	 sistemom,	 da	 delujejo	
brez	moralne	podlage	in	brez	nadaljnjega	izobraže
vanja,	bomo	kmalu	ustvarili	brezbrižno,	če	ne	celo	
nemoralno	družbo	in	podjetja.	Ekonomski	in	politič
ni	sistemi	navsezadnje	temeljijo	na	moralni	osnovi.

Za	Adama	Smitha	je	vsaka	poslovna	transakcija	
moralni	izziv,	v	katerem	bi	bilo	treba	zagotoviti,	da	
bosta	obe	stranki	deležni	poštenega	poslovanja.	Naš	
ekonomski	sistem	izhaja	iz	konstitucionalne	demo
kracije,	kjer	imajo	svoje	mesto	tudi	pravice	manjšin.

Všeč	mi	je,	da	Smith	govori	o	»vsaki	ekonomski	
transakciji«.	 Ljudje	 zabredejo	 v	 težave,	 če	 pravijo,	
da	 je	 večina	 njihovih	 ekonomskih	 transakcij	 mo
ralnih.	To	pomeni,	da	se	v	ozadju	dogaja	tudi	nekaj	
prikritega,	 skritega	 in	 skrivnostnega.	 Ljudje	 živijo	
dvojno	življenje,	eno	je	prikrito	in	skrivnostno,	svo
ja	dejanja	pa	opravičujejo	na	različne	načine	in	jih	
racionalizirajo.	Lažejo	samim	sebi	in	se	izgovarjajo,	
da	se	jim	ni	treba	držati	naravnih	zakonov.	Če	dovolj	
takih	izgovorov	najdejo	v	družbi,	si	lahko	oblikujejo	
družbene	navade	in	politično	voljo,	ki	so	popolnoma	
razlikuje	od	naravnih	zakonov	in	načel.

5. Znanost brez človeškosti
Če	se	znanost	sprevrže	v	golo	tehniko	in	tehno

logijo,	se	kmalu	spusti	na	raven,	kjer	človek	deluje	
proti	človeštvu.	Če	bomo	pokazali	premalo	razume
vanja	za	višje	človeške	namene,	ki	jim	tehnologija	
želi	služiti,	bomo	postali	žrtve	lastne	tehnokracije.	
Pogosto	vidimo	sicer	visoko	izobražene	ljudi,	kako	
se	vzpenjajo	po	znanstveni	lestvici	uspeha,	pe	čeprav	
tej	lestvi	nemalokrat	manjka	klin,	ki	se	mu	reče	člo
večnost,	in	lestev	sloni	ob	napačnem	zidu.

Znanstveniki	so	pripomogli	k	silovitemu	znan
stvenemu	in	tehnološkemu	napredku	v	svetu.	A	če	
je	vse,	kar	so	naredili,	to,	da	so	starim	problemom	
dodali	 še	 problem	 tehnologije,	 se	 nič	 bistvenega	
ni	spremenilo.	Pred	očmi	imamo	morda	evolucijo	
občasne	“revolucije”	v	znanosti,	a	brez	človeškosti	
vidimo	malo	pravega	človeškega	napredka.	Vse	stare	
krivice	so	še	vedno	med	nami.

Skoraj	 edina	 stvar,	 ki	 se	 ni	 razvijala,	 so	 naravni	
zakoni	in	načela	–	pravi	sever	na	kompasu.	Znanost	
in	 tehnologija	 sta	 spremenili	 podobo	 skoraj	 vseh	
drugih	stvari.	A	temeljne	stvari	še	vedno	držijo.

6. Vera brez žrtvovanja
Brez	žrtvovanja	lahko	postanemo	dejavni	v	Cer

kvi,	a	v	evangeliju	na	ta	način	ostanemo	nedejavni.	
Za	 drugimi	 besedami,	 zadovoljimo	 se	 z	 družbeno	
fasado	 vernosti	 in	 pobožnostjo	 bogoslužja.	 Pri	

tem	ni	nobenega	resničnega	sočutja	z	bližnjimi	ali	
spopadanja	z	družbenimi	problemi,	ki	navsezadnje	
lahko	 uničijo	 tudi	 ekonomski	 sistem.	 Potrebno	 je	
predvsem	žrtvovanje	lastnega	ponosa	in	predsodkov,	
da	služimo	potrebam	drugih.

Kdor	na	Cerkev	ali	vero	gleda	kot	na	še	en	hierar
hičen	sistem,	ne	bo	imel	čuta	za	služenje	in	notranje	
delovanje.	Namesto	tega	bo	nagnjen	k	zunanjemu	
opazovanju	 in	 vidnim	 znamenjem	 vere.	 Ne	 bo	 pa	
osredotočen	ne	na	Boga	ne	na	načela.	Mnogi	bi	radi	
imeli	 “vero”	 ali	 vsaj	 navidezno	 vero	 brez	 vsakega	
žrtvovanja.	Želijo	si	več	duhovnosti,	hkrati	pa	ne	bi	
nikoli	 izpustili	kosila	zaradi	posta	ali	pa	skrivoma	
naredili	kakšno	dobro	delo,	da	bi	to	dosegli.

Trije	izmed	sedmih	srmtnih	grehov	se	nanašajo	
na	to,	kako	se	obnašamo	do	bližnjih,	kako	jim	služi
mo,	kako	se	žrtvujemo	zanje,	kako	jim	pomagamo.	
Soodvisnost,	v	kateri	ni	nihče	prikrajšan,	vživljanje	v	
druge	in	uspešno	sodelovanje	zahtevajo	veliko	žrtev.	
Zahtevajo	ponižno	srce	in	duha	in	to	je	za	nekatere	
skrajno	žrtvovanje.	Nekoč	sem	opazoval	zakonca,	ki	
sta	se	pogosto	prepriala.	Obšla	me	je	misel,	da	se	ta	
dva	človeka	morata	znati	obračati	drug	k	drugemi	s	
ponižnim	srcem	in	duhom	ali	pa	njuna	zveza	nika
kor	ne	bi	mogla	bostati.	Enosti,	složnosti	ni	mogoče	
doseči	brez	ponižnosti.	Ponos	in	sebičnost	uničujeta	
zvezo	 med	 človekom	 in	 Bogom,	 med	 moškim	 in	
žensko,	med	dvema	človekoma	sploh.

7. Politika brez načelnosti
Če	ne	priznavamo	nobenih	načel,	nimamo	nobe

ne	prave	smernice,	po	kateri	bi	se	ravnali,	ničesar,	na	
kar	bi	se	lahko	zanašali.	Izgovarjanje	na	osebno	etiko	
je	trenutna	rešitev,	ki	se	dobro	prodaja	na	družbenem	
in	ekonomskem	tržišču.

Politiki	zapravljajo	milijone,	da	bi	si	ustvarili	po
dobo,	s	katero	si	bodo	pridobili	glasove	in	položaj,	
pa	čeprav	je	ta	podoba	nenaravna	in	ji	manjka	prave	
vrednosti.	Kadar	ta	taktika	deluje,	vodi	k	političnemu	
sistemu,	ki	nima	nobene	zveze	z	naravnimi	zakoni.	
Ključ	 do	 zdrave	 družbe	 je	 iskanje	 družbene	 volje,	
vrednostnega	sistema,	ki	bo	naravnan	na	prava	na
čela.	S	tem	dobimo	kompasovo	iglo,	ki	pravilno	kaže	
na	sever.	Sever,	ki	ga	predstavlja	zunanji	in	naravni	
zakon.

Če	pa	imamo	za	politično	voljo	bolno	družbeno	
voljo,	ki	je	brez	načel,	bomo	prav	kmalu	dobili	tudi	
bolno	 organizacijo	 ali	 družbo	 s	 popačenimi	 vre
dnotami.	 Skupni	 namen	 in	 vrednote	 kriminalcev,	
ki	 posiljujejo,	 ropajo	 in	 plenijo,	 na	 primer	 lahko	
zvenijo	zelo	podobno	kot	skupni	namen	podjetja,	
ki	za	svojo	opredelitev	uporablja	izraze	kot	skupin
sko	 delo,	 sodelovanje,	 pripadnost,	 dobiček,	 izumi	
in	ustvarjalnost.	Problem	je	v	tem,	da	njihov	sistem	
vrednot	ni	zasnovan	na	naravnem	zakonu.

V	filmu	Deset	zapovedi	je	Mojzes	rekel	faraonu:	
»Vladal	nam	bo	božji	zakon,	ne	ti.«	To	lahko	razu
memo	 tudi	 kot:	 »Človek	 nam	 bo	 vladal	 samo	 pod	
pogojem,	da	bo	utelešal	zakon.«	V	dobrih	družbah	
in	 organizacijah	 vladajo	 naravni	 zakoni	 in	 načela	
in	tudi	 ljudje	na	najvišjem	položaju	se	 jim	morajo	
pokoriti.	Nihče	ni	nad	njimi.
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Romarsko	 središče	 nad	 Kanalsko	 dolino,	 Svete	 Višarje,	 letos	 praznuje	 650.	 letnico	 svojega	 nastanka.	
Slovesnosti	ob	tem	visokem	jubileju	so	se	začele	26.	junija	z	jutranjo	procesijo	s	kipom	višarske	Marije	iz	
Žabnic	na	Višarje,	ob	10.30	pa	je	sledila	sveta	maša.

Slovesni	začetek	jubilejnega	leta	je	bil	27.	junija	s	slovesnim	somaševanjem	škofov	sosednjih	škofij,	sklep	
praznovanja	pa	bo	3.	oktobra.	V	tem	času	bodo	potekala	tudi	molitvena	bdenja	za	mlade	in	družine,	molitev	
križevega	pota	ter	spokorna	bogoslužja.	Poseben	dogodek	je	bilo	tudi	tradicionalno	srečanje	treh	Slovenij	
na	Višarjah	1.	avgusta.

Izročilo	 o	 nastanku	 višarskega	 romarskega	
svetišča	pravi,	da	je	leta	1360	pastir	iz	Žabnic	iskal	
ovce,	ki	so	se	izgubile.	Našel	jih	je	na	vrhu	Višarij,	
ko	so	klečale	okrog	brinovega	grma,	pastir	pa	je	
tam	zagledal	lep	lesen	kip	Marije	z	Jezusom.	Od
nesel	ga	je	v	župnišče	v	Žabnice,	kjer	ga	je	župnik	
spravil	v	omaro.	Naslednji	dan	je	bil	kip	spet	na	
vrhu	gore	in	ovce	okrog	njega.	Tudi	tretji	dan	se	
je	prizor	ponovil.	Žabniški	župnik	 je	o	nenava
dnem	dogajanju	poročal	oglejskemu	patriarhu,	
ki	je	naročil,	naj	na	kraju,	kjer	so	našli	Marijin	kip,	
postavijo	 kapelico,	 pozneje	 pa	 cerkev.	 Prvotna	
kapela	sicer	ne	stoji	več,	od	druge	kapele	iz	16.	
stoletja	pa	se	je	ohranil	današnji	prezbiterij.

SVETE VIŠARJE – 650 LET

»O vzgoji otrok se dogovorita«
Tega,	večini	Slovencev	povsem	neznanega	moža	

je	lepo	predstavil	Pavel	Berden	v	prekmurskem	ko
ledarju	Stopinje	1976.	Njegov	rod	po	očetu	in	materi	
izhaja	 iz	 vasi	 Strukovci	 pri	 Cankovi.	 Pesnikov	 oče	
Ivan	 je	 bil	 evangeličan,	 mati	 Elizabeta	 pa	 je	 imela	
očeta	evangeličana	in	mamo	katoličanko.	Po	tedanji	
madžarski	 postavi	 so	 bili	 dečki	 krščani	 v	 očetovi,	
deklice	pa	v	materini	veri.	Ivan	in	ElizabetaLizika	
sta	se	spoznala	na	Cankovi:	Lizika	je	bila	za	pestunjo	
v	družini	sorodnika	odvetnika,	Ivan	pa	je	imel	tam	
krojaško	delavnico.	Ko	jo	je	Ivan	zaprosil	za	roko,	se	
je	Lizika	posvetovala	s	svojim	stricem,	ki	je	bil	žup
nik	na	Pertoči,	in	s	cankovskim	župnikom	Jožefom	

Borovnjakom.	Oba	sta	Ivana	dobro	poznala,	saj	 je	
večinoma	hodil	k	božji	službi	v	katoliško	cerkev.	Sve
tovala	sta	ji:	»Pošten	in	priden	je.	Vzemi	si	ga.	Samo	o	
vzgoji	otrok	se	dogovorita.«	Poročila	sta	se	v	katoliški	
cerkvi	na	Cankovi	leta	1883.	Mladi	mož	se	je	s	svojo	
Liziko	dogovoril:	»Jaz	bom	skrbel	za	vsakdanji	kruh,	
ti	pa	boš	skrbela	za	vzgojo	otrok.«

V	skladnem	zakonu	se	ima	je	rodilo	enajst	otrok:	
prva	je	bila	Amalija,	ki	je	postala	redovnica	frančiš
kanka	 Brezmadežne.	 Ladislava,	 druga	 deklica	 je	
kmalu	po	rojstvu	umrla.	Tretji	otrok	je	bil	fant	Avgust,	
rojen	28.	avgusta	1886,	ki	je	postal	pesnik,	jezikoslo
vec	in	etnolog.	Rojstne	datume	svojih	otrok	je	mama	
Lizika	zapisala	v	svoj	molitvenik:	hotela	jih	je	imeti	
“pri	roki”,	da	bi	se	jih	spominjala	v	molitvi.	Izmolila	je	

naša kultura
Silvester Čuk

AVGUST PAVEL
28. avgusta 1886 – 2. januarja 1946

»Na robu gozda je nekaj osamljenih hrastov. / Pod zavetjem enega od njih 
se je družinica / zbrala okrog naše matere / ter na kolenih pomolila / za roso 
neba, za kruhek sirotam, /za odpuščanje vseh grehov, / za mir in srečno smrt.« 
Tako je v avtobiografski pesmi »Mama nam je pripovedovala« zapisal Prekmurec 
Avgust Pavel in sicer v madžarščini (prevedel p. Pavel Berden). Deloval je namreč 
v madžarskem okolju kot srednješolski profesor v Sombotelu, čeprav si je močno 
želel dobiti svoji izobrazbi primerno službo v slovenski domovini. »Bil je prvi vse-
učiliško šolan jezikoslovec in slovstveni zgodovinar v naši krajini (Prekmurju),« 
je o njem zapisal Vilko Novak. »Stalno je v njem živel pesnik, ki je najprej nastopil 

v domačem narečju in med vojsko budniško napovedoval lepšo prihodnost
svojemu narodu.«
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kar	štiri	duhovne	poklice:	poleg	prvorojenke	Amalije	
je	redovnica	postala	še	hčerka	Agneška,	sin	Janček,	
izučen	krojač,	je	postal	salezijanski	brat,	predzadnji	
otrok	Alfonz	pa	salezijanski	duhovnik	(umrl	je	leta	
1954	v	Los	Angelesu).

Otroci naj gredo v šole
Mlada	 družina	 Pavel	 je	 sprva	 živela	 v	 najetem	

stanovanju	na	Cankovi,	nato	pa	je	oče	Ivan	posta
vil	 lastno	 zidano	 hišo	 v	 Skakovcih.	 Rekel	 je:	 »Hiša	
mora	biti	blizu	cerkve	in	blizu	zdravnika,	ker	ta	dva	
človek	v	življenju	vedno	potrebuje.«	Oče	Ivan	je	bil	
redkobeseden,	 redoljuben,	 zelo	 delaven	 in	 gospo
daren	 mož.	 Mati	 Elizabeta	 je	 bila	 globoko	 čuteča,	
modra	in	pesniška	duša.	Živela	je	z	vero	in	iz	vere,	
svoje	 osebno	 prepričanje	 je	 znala	 prelivati	 tudi	 v	
svoje	 otroke.	 Starša	 sta	 iz	 lastne	 izkušnje	 vedela,	
kaj	pomeni	iti	po	svetu	in	si	širiti	obzorje,	zato	sta	
otroke	pošiljala	v	šole.	Prvorojenka	Amalija	je	odšla	
k	šolskim	sestram	v	Apače,	da	bi	potem	pomagala	
očetu	pri	krojaški	obrti,	toda	ob	mamini	podpori	se	
je	odločila	za	redovniški	poklic.	Po	njeni	poti	je	šla	
kasneje	še	Agneška.	Ko	sta	nekoč	v	redovni	obleki	
obiskali	straše,	je	oče	šaljivo	rekel:	»Zaklali	bomo	pi
tano	tele,	ker	sta	se	izgubljeni	hčerki	vrnili.«	Poklica	
so	se	izučili	tudi	drugi	njuni	otroci.

Gustija,	kot	so	pravili	 sinu	Avgustu,	so	starši	po	
šestih	razredih	osnovne	šole	predvsem	po	nasvetu	
cankovskega	 župnika	 Jožefa	 Borovnjaka	 in	 tam
kajšnjega	 učitelja	 Ficka	 poslali	 v	 nižjo	 gimnazijo	
k	 cistercijanom	 v	 Monošter,	 v	 višjo	 pa	 k	 premon
stratencem	v	Sombot.	Bil	je	vseskozi	odličen	dijak	
in	gmotno	si	je	pomagal	z	inštrukcijami.	Po	maturi	
leta	1905	ga	je	mati	vprašala,	ali	ne	bi	morda	postal	
duhovnik.	Gusti	ji	je	odgovoril:	»Mama,	zaradi	vas	bi	
postal,	Toda	boljše	je,	da	postanem	kaj	drugega,	kot	
da	 bi	 bil	 slab	 duhovnik.«	 Odločil	 se	 je	 za	 študij	 na	
univerzi	v	Budimpešti,	kjer	je	leta	1913	doktoriral	

iz	slovanskega	jezikoslovja.

Slovenski pesnik,
ki je pisal v madžarščini
Kot	 študent	 se	 je	 Avgust	 Pavel	 zaljubil	 v	 Ireno	

Benkö,	madžarsko	dekle,	ki	je	zahajala	na	Cankovo	
na	počitnice	k	svojemu	dedu.	Štiri	 leta	je	 ljubezen	
zorela	in	poročila	sta	se	leta	1914.	Dom	sta	si	posta
vila	v	Sombotelu,	kjer	je	Avgust	postal	srednješolski	
profesor	in	vodja	tamkajšnjega	muzeja.	Kljub	znan
stveni	usposobljenosti	se	mu	ni	izpolnila	želja,	da	bi	
postal	profesor	slavistike	na	budimpeštanski	univezi.

Iz	 tega	 zakona	 sta	 bila	 najprej	 rojena	 dvojčka	
Ivan	in	Andrej,	ki	pa	ju	je	že	v	drugem	letu	življenja	
pobrala	španska	gripa,	kasneje	pa	še	sin	Ladislav	in	
hči	Judita.	Ladislav	je	postal	inženir,	oče	šestih	otrok,	
in	 je	bil	 leta	1975	v	Chicagu	posvečen	za	stalnega	
diakona	katoliške	cerkve.	Hči	Judita	živi	v	Sombo
telu.	 Ko	 je	 bil	 oče	 še	 živ,	 so	 se	 pri	 njih	 radi	 shajali	
njegovi	prijatelji:	bilo	jih	je	kakih	osem,	trije	laiki	in	
pet	duhovnikov.

Po	prvi	svetovni	vojski	 je	bila	pred	njimi	velika	
odločitev,	ali	ostanejo	na	Madžarskem	ali	se	preselijo	
v	 Ljubljano.	 Žena,	 ki	 je	 bila	 Madžarka,	 si	 ni	 mogla	
predstavljati	skoka	v	čisto	nov	svet	in	po	njeni	od
ločitvi,	ki	jo	je	Avgust	zaradi	družinskega	miru	spre
jel,	so	ostali	na	Madžarskem.	S	tem	je	njegovo	delo	
dobilo	svojo	končno	smer,	toda	v	srcu	je	ostala	rana,	
ki	jo	razodevajo	tudi	njegove	pesmi.	Izvirne	pesmi	je	
pisal	le	v	madžarščini,	razen	nekaj	mladostnih	pesmi	
v	 prekmurskem	 narečju	 in	 nekaj	 pesmi	 v	 knjižni	
slovenščini.	Prvo	pesniško	zbirko	z	naslovom	Tako 
pojem psalme v naročju slepe doline	je	izdal	leta	1933,	
drugo	–	Zažgani gozd	–	pa	leta	1938.

Njegovo	življenje	se	je	izteklo	2.	januarja	1946.	»Po	
moji	smrti	ne	pozabi	mojega	sorodstva	tam	čez,«	je	
teden	dni	prej	naročal	hčerki.

Sinoda	 Cerkva	 Bližnjega	 vzhoda,	 ki	 jo	 je	 papež	
napovedal	za	oktober	2010,	hoče	spraviti	v	javnost	
njihov	 težki	 zunanji	 položaj	 in	 mnoge	 notranje	
probleme.	Najhujša	rana	je	izseljevanje,	ki	uničuje	
poslanstvo	kristjanov.	Če	pa	iz	Bližnjega	vzhoda	iz
ginejo	kristjani,	bodo	problemu	tudi	za	islam.

Pripravljati	se	na	sinodo	pomeni	predvsem	skuša
ti	razumeti	položaj,	v	katerem	se	je	znašla	v	tem	delu	
sveta	in	hude	probleme,	ki	jo	trpinčijo.

Predvsem	 je	 tam	 stanje	 spopadov.	 Eno	 od	 teh	
traja	že	desetletja:	med	Izraelom	in	Palestino.	Iz	tega	
so	se	rodili	druga	vojna	stanja,	v	katera	so	vmešane	
druge	dežele.

Potem	je	tukaj	politična	sprememba	iz	leta	1979,	

ki	je	spravila	na	dan	šiitsko	gibanje.	V	tolikih	deželah,	
kjer	to	gibanje	je,	se	začenja	zavedati	svoje	istovetno
sti,	to	pa	se	pogosto	dogaja	z	vidiki	nasprotovanja.

Tretji	element	je	rojstvo	islamskega	terorizma,	ki	
se	iz	dežel	Bližnjega	vzhoda	širi	po	vsem	svetu.	Potem	
je	treba	dodati	vojsko	v	Iraku	in	njene	posledice.	Vsa	
ta	politična	stanja	so	na	tak	ali	drugačen	način	med	
seboj	povezana.

Naslednja	važna	razsežnost	je	rast	muslimanskega	
fundamentalističnega	gibanja.	To	je	močno	spreme
nilo	družbeno	izgradnjo	tega	področja:	že	desetletja	
je	v	medijih	videti	vztrajanje	pri	islamskem	žargonu;	
v	šolah	je	zelo	široko	poučevanje	o	islamu,	posebno	
fundamentalističnem;	na	cestah	je	videti	vedno	več	

islam
P. Samir Khalil Samir SJ

UNIČENJE CERKVA BLIŽNJEGA VZHODA
TRAGEDIJA ZA KRISTJANE IN MUSLIMANE
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verskih	oglasov,	ki	so	so	tradicionalna	ali	ekstremi
stična	znamenja	te	usmeritve.	V	nekaterih	deželah	je	
rast	fundamentalizma	podprla	sprejem	šarije	ali	dela	
šarije.	To	ima	močan	vpliv	na	življenje	kristjanov,	ker	
so	prisiljeni,	da	se	obnašajo	na	bolj	“islamski”	način	
in	so	pogosto	odrinjeni	na	rob	družbe.

Tudi	 v	 Palestini	 –	 kjer	 je	 nekoč	 prevladovala	
laicistična	 usmeritev	 –	 se	 je	 v	 zadnjem	 desetletju	
zelo	zmanjšala,	fundamentalistična	usmeritev	pa	je	
narasla.	Verska	svoboda	se	je	povsod	zmanjšala	in	s	
tem	duši	poslanstvo	Cerkve.

Emigracija
Najlažji	način,	kako	kristjani	odgovarjajo	v	tem	

položaju,	je	enak	in	nasproten:	bolj	trdo	uveljavljati	
svojo	krščansko	istovetnost;	imeti	bolj	trde	odnose	
drug	z	drugim.To	je	razvidno	v	Egiptu,	pa	tudi	drugje.

Drugi	način	reakcije	je	izseljevanje.	Vsi,	kristjani	
in	muslimani	se	izseljujejo	zaradi	družbenogospo
darskih	razlogov,	redko	iz	verskih	razlogov.	Toda	kri
stjani	se	izseljujejo	več	kot	muslimani	in	med	motivi,	
ki	jih	k	temu	silijo,	so	tudi	motivi	svobode,	kulture	
in	morale,	ki	se	kopičijo.	Izseljevanje	je	olajšano,	ker	
imajo	mnogi	kristjani	v	inozemstvu	že	sorodnike	in	
prijatelje,	ki	so	posledica	prejšnjih	selitev.

Slučaj	Egipta	je	jasen:	muslimansko	izseljevanje	
je	bilo	vedno	začasno	in	to	proti	Zalivskim	deželam:	
izselijo	se	za	nekaj	let,	potem	se	vrnejo.	Kristjani	pa	
so	se	izseljevali	v	Severno	Ameriko,	Evropo	in	Avstra
lijo	in	to	za	stalno.

Izseljevanje	 ni	 nekaj	 popolnoma	 negativnega.	
Lahko	 je	 tudi	 prilika	 za	 obnovitev.	 Koptska	 sku
pnost	v	Združenih	državah	šteje	na	primer	najmanj	
700.000	 vernikov.	 Ti	 so	 se	 soočili	 z	 ameriško	 ali	
avstralsko	 kulturo,	 skušali	 so	 pa	 obdržati	 koptsko	
tradicijo	–	na	primer	dolg	in	zelo	strog	post	–,	pa	tudi	
spoštovanje	do	duhovščine	svoje	Cerkve.	Istočasno	
so	 našli	 druge	 načine	 praznovanja,	 večjo	 bližino	
Svetega	pisma	in	zapadne	teologije.	To	je	omogočilo	
resničen	ekumenizem	in	odprtost	druigm	verskim	
skupnostim.	 In	 to	 je	 pozitiven	 prispevek	 njihove	
Cerkve.

Izseljevanje	 ima	 pozitivne	 posledice	 tudi	 z	 go
spodarskega	vidika,	ker	podpira	družine	in	Cerkve	
v	domovini.

Tudi	 muslimanski	 fundamentalizem	 ima	 pozi
tivne	vidike:	ker	je	napad	na	njihovo	vero,	kristjane	
sili,	da	svojo	vero	živijo	bolj	korenito	in	bolj	osebno.	
Verski	občutek	se	okrepi,	včasih	ta	občutek	tako	pri	
kristjanih	kot	pri	muslimanih	zaide	v	fanatizem,	bolj	
pogosto	pa	vzbuja	željo	po	močnejšem	razmišljanju,	
svobodi	in	odkritjih.

Poslanstvo krščanske manjšine
Položaj	pa	poslabša	številčno	stanje:	kristjani	so	

manjšina,	prostora	si	ne	morejo	osvojiti	niti	številčno	
niti	 vojaško.	 Njihove	 navzočnosti	 ne	 podpira	 niti	
domače	okolje	–	ker	je	masovno	muslimansko	–	niti	
tujina,	ker	usoda	kristjanov	Ameriko	in	Evropo	malo	
briga.	Kadar	pa	se	zanimajo,	se	zato,	ker	je	vpraša
nje	 kristjanov	 vezano	 na	 gospodarski	 in	 politični	
položaj.

Ob	 vsej	 tej	 vrsti	 motivov	 je	 treba	 seveda	 pogle
dati,	kakšno	bodočnost	imajo	kristjani	na	Bližnjem	
vzhodu.	In	to	je	namen	Sinode:	razumeti	položaj	in	
odkriti,	kaj	narediti.

Mnoge	kristjane	privlači	izseljenstvo.	Ta	izbira	pa	
oslabi	tiste,	ki	ostanejo:	kdor	odhaja,	je	bolje	pripra
vljen	 is	 kulturnega	 in	 gospodarskega	 vidika;	 kdor	
ostane,	je	slabotnejši	in	revnejši.	To	je	tveganje,	da	
pride	do	začaranega	kroga:	več	ljudi	ko	odide,	bolj	
je	zatiran	tisti,	ki	ostane.	Nekaj	podobnega	se	je	zgo
dilo	v	Turčiji.	Danes	je	več	sirskih	vernikov	v	Savdski	
Arabiji	(priseljenci	iz	Indije)	kot	pa	v	Turčiji	in	Siriji	
skupaj.	Če	pogledamo	v	osebnostnega	vidika,	se	je	
kristjan	sposoben	prilagoditi	vsakemu	položaju.	To	
pa	pomeni,	da	po	dveh	ali	treh	generacijah	kristjani	
v	tujini	postanejo	stalni	naseljenci	in	se	vključijo	v	
neko	drugo	krščansko	skupnost.

Je	pa	tudi	vprašanje:	ali	imajo	kristjani	neko	po
sebno	poslanstvo	na	Bližnjem	vzhodu?

Če	pomislimo	na	posledice	za	skupnosti	na	sve
tovni	ravni,	 je	 treba	reči,	da	gre	za	tveganje	velike	
izgube	za	splošno	kulturo	in	za	vesoljno	Cerkev:	gre	
za	konec	Cerkve	na	Vzhodu.	V	malo	desetletjih	bo	
velik	del	razmišljanja	Cerkve	na	Vzhodu	uničen.	In	
nobena	knjiga	ga	ne	bo	mogla	nadomestiti.

Velika izguba
To	bi	bila	pa	velika	izguba	tudi	za	dežele	Bližnje

ga	 vzhoda.	 Kristjani	 so	 drugačen,	 poživljajoč	 glas,	
drugačen	od	izraelskega	in	muslimanskega,	z	neko	
posebno	kulturo,	ki	bogati	to	kulturno	območje.	To	
bi	 bila	 tudi	 izguba	 za	 civilno	 družbo,	 saj	 kristjani	
predstavljajo	tradicijo	svobode,	odprtost,	ki	vsaj	del
no	manjka	v	islamski	tradiciji,	ki	je	zaprta	sama	vase.

Ta	pojav	se	 je	uresničil	mnogokrat	v	zgodovini:	
sirski	 kristjani	 so	 od	 8.	 do11.	 stoletja	 uvedli	 hele
nistično	 misel	 v	 filozofijo,	 medicino	 in	 znanost.	 S	
svojimi	spisi	so	v	9.	 in	10.	stoletju	uvedli	s	svojimi	
prevodi	evropsko	misel.	So	nekakšen	kulturen	most.	
In	za	samo	muslimansko	skupnost	bi	to	bila	izguba.	
Skratka,	 izseljevanje	kristjanov	v	tujino	in	njihova	
izginjenje	iz	Orienta	bi	bila	škoda	za	vse,	najprej	pa	
za	same	muslimane.

Splošni:	Da	bi	brezposelni,	brezdomci	in	vsi,	ki	žive	v	hudem	pomanjkanju	našli	razumevanje,	spreje
manje	in	stvarno	pomoč,	da	bi	premagali	svoje	težave.

Misijonski:	Da	bi	bila	Cerkev	“dom”	vseh,	pripravljena	odpreti	svoja	vrata	tistim,	ki	so	se	prisiljeni	zaradi	
rasne	ali	verske	diskriminacije,	ali	zaradi	lakote	in	vojske	izseljevati	v	druge	dežele.

MOLITVENI NAMENI ZA AVGUST 2010
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Množica	najmanj	1.000	ljudi	je	22.	januarja	2010	
zažgala	dve	protestantski	cerkvi	v	kraju	Sibuhuan	na	
severu	Sumatre.	Požig	je	višek	napetosti	med	verniki	
in	krajevno	muslimansko	skupnostjo,	ki	ji	je	odveč	
videti	»preveč	vernikov	in	preveč	molitev«	na	kraju,	
ki	 ni	 registriran	 kot	 cerkev.	 Muslimani	 so	 namreč	
zahtevali,	naj	se	uporaba	zgradb	 iz	“kraji	molitve”	
spremeni	 v	 “neopredeljene	 zgradbe”,	 na	 kar	 pa	
cerkveno	vodstvo	ni	reagiralo.	Obe	požgani	cerkvi	
pripadata	Sinode	protestantske	Cerkve	iz	Bataka	in	
sta	binkoštni	Cerkvi,	verniki	pa	večinoma	pripadajo	
narodnosti	Batak.	Tudi	njihovo	bogoslužje,	pesmi	in	
plesi	so	v	jeziku	batak.

Policija	trdi,	da	obe	zgradbi	nista	imeli	gradbene
ga	dovoljenja	in	ju	je	bilo	treba	zato	imeti	za	“kraja	
molitve”,	ne	pa	za	“cerkev”.	V	Indoneziji	je	poseben	
postopek	 za	 pridobivanje	 gradbenega	 dovoljenja	
za	cerkve,	ki	dolgo	traja,	 in	skoraj	vedno	islamska	
skupnost	 bojkotira	 gradnjo	 novih	 cerkva.	 Zato	 je	
pomanjkanje	dovoljenj	postalo	glavni	vir	musliman
skega	nasilja	proti	kristjanom.

Krajevna	pričevanja	povedo,	da	so	se	prvi	neredi	
začeli	že	za	lanski	Božič,	ko	je	velika	skupina	musli
manov	 protestirala,	 češ	 da	 “preveč	 vernikov	 moti	
sosede”.	 V	 resnici	 so	 obredi	 binkoštnih	 skupnosti	
polni	petja	in	inštrumentalne	glasbe	in	je	mogoče,	
da	je	praznično	bogoslužje	motilo	sosede	druge	vere.	
Protestantska	skupnost	v	Sibhuanu	je	tam	že	od	leta	
1982,	pa	ji	še	do	zdaj	ni	uspelo	dobiti	dovoljenja	za	
preoblikovanje	svojih	zgradb	v	prave	cerkve.	Javno	
znano	je,	da	krajevni	nekristjani	ovirajo	to	priznanje.	
Zdaj,	ko	sta	cerkvi	požgani,	se	bo	krajevna	skupnost	
lahko	udeleževala	bogoslužja	samo	v	Sosi,	ta	pa	je	
28	km	daleč.

Izvršni	 tajnik	 Sinode	 krščanski	 Cerkva	 v	 Indo
neziji	 je	 povedal,	 da	 vse	 to	 nasilje	 proti	 kristjanov	
nastaja	zato,	ker	se	nekatere	radikalne	musliman
ske	 skupine	 na	 vse	 mogoče	 načine	 upirajo	 zidavi	
zgradb	 za	 krščansko	 bogoslužje	 in	 skušajo	 ovirati	
javno	izpovedovanje	drugih	ver	razen	muslimanske.	
»V	Indoneziji	je	krščanstvo	priznano,«	pravi,	»toda	
kristjanom	pogosto	grozijo.«

Dan	po	požigu	je	član	največje	zmerne	musliman
ske	organizacije	v	deželi	predstavil	poročilo	inštituta	
Wahid	 v	 korist	 verskega	 pluralizma	 v	 Indoneziji.	
Poročilo	kaže,	da	je	bilo	leta	2009	od	35	primerov	
kršenja	verske	svobode	28	primerov	naperjenih	proti	
kristjanom.	Poročilo	poudarja,	da	nasilje	proti	kri
stjanom	povzročajo	majhne	muslimanske	skupine	

skrajnežev,	ki	pa	»prav	malo	vedo	o	pravem	islamu.«
Medtem	pa	v	Sibhuanu	vlada	napetost.	Pastor	je	iz	

strahu	pred	nasiljem	zbežal.	Pastor	v	Sosi	pa	obtožuje	
policijo,	ki	je	vedela	za	napetosti	in	nevarnost,	pa	ni	
storila	nič	za	varnost.

Nasilje se nadaljuje
Mesec	 dni	 kasneje	 je	 skupina	 200	 muslimanov	

napadla	domačo	cerkev	v	Pondok	Timur	Indah,	ka
kih	30	km	od	glavnega	mesta	Džakarte.	Izdajali	so	se	
za	“krajevne	prebivalce”,	vendar	pastor	z	gotovostjo	
trdi,	da	so	bili	od	drugod,	saj	ni	nikogar	poznal.	To	ni	
bil	prvi	napad:	najhujše	je	bilo	leta	2004,	ko	so	ravno	
končali	gradnjo	cerkve,	pa	so	jo	naslednji	dan	našli	
popolnoma	 porušeno.	 Izvršni	 tajnik	 Indonesian 
Committee of Religions for Peace’s	opominja,	da	so	od	
leta	2009	do	februarja	2010	muslimanski	skrajneži	
ali	pa	krajevne	oblasti	napadli	najmanj	17	cerkva.	
21.	 julija	 2009	 so	 oblasti	 iz	 neznanih	 razlogov	 do	
tal	porušile	protestantsko	cerkev	v	Parung	Panjanu.	
Katoliška	cerkev	v	Parungu	je	tarča	napadov	že	od	
leta	2008.	17.	decembra	2009	je	množica	kakih	1.000	
muslimanskih	skrajnežev	napadla	katoliško	cerkev	
sv.	Alberta.	Isti	dan	kot	binkoštno	cerkev	v	Sibuhu
anu	so	muslimani	napadli	tudi	binkoštno	cerkev	v	
Padanglawasu.

Verska svoboda samo na papirju
Tajnik	krajevne	škofovske	konference	mons.	Pu

jasumarta	je	ostro	protestiral	na	srečanju	poslancev	
z	verskimi	voditelji.	Prijavil	je	pogoste	kršitve	verske	
svobode	z	grožnjami	in	nasilno	zapiranje	cerkva,	ki	
ga	uganjajo	muslimanske	skupine,	ne	da	bi	krajevne	
oblasti	posegle	vmes.	Indonezija	ni	sposobna	zajam
čiti	 prebivalstvu	 pravice,	 da	 izpoveduje	 katerokoli	
vero.	V	resnici	islamska	večina	terorizira	in	tiranizira	
manjšinske	vere.	Prelat	 je	navedel	tudi	nekaj	kon
kretnih	primerov.

Ministrski	ukazi	8	in	9	iz	leta	2006	nalagajo	kra
jevnim	oblastem	zajamčiti	medversko	soglasje.	Toda	
prelat	 je	 poudaril,	 da	 »so	 mnoge	 krajevne	 oblasti	
lahek	 cilj	 the	 skupin	 skrajnežev…	 in	 da	 z	 lahkoto	
popuste	 njihovim	 pritiskom	 in	 sprejmejo	 njihove	
zahteve.«	Navedel	je	primer,	ko	je	krajevna	oblast	na	
pritisk	 muslimanske	 skupine	 preklicala	 že	 izdano	
gradbeno	dovoljenje	za	cerkev.	Mons.	Pujasumarta	
je	poudaril,	da	ima	država	pravna	sredstva	za	zaščito	
pravic	manjšin,	ki	pa	so	pogosto	pozabljena	ali	celo	
zanikana.	Nevarno	je,	da	bo	zaradi	šibkosti	krajevnih	
oblasti	ta	sektaški	duh	naraščal.

preganjanje kristjanov
Mathias Hariyadi

INDONEZIJA
»preveč vernikov in preveč molitev«

Kristjani večkrat mislimo, da so toliki daleč od vere zato, ker naj bi bil ideal, ki ga oznanjamo, previsok in prezahteven.
Zmota! Plemenita zahtevnost je vedno očarala duše. Teilhard de Chardin
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Vsaka	bolj	komplicirana	zgodba	ima	uvod.	Uvod	v	
ta	dogodek	je	tokijska	centralna	železniška	postaja.	
Skozi	njo	stopa	vsako	jutro	več	kot	en	milijon	ljudi,	
da	najde	svoj	vlak.	Najtežje	jih	je	šteti	med	pol	osmo	
in	 pol	 deveto	 uro.	 Železničarji	 v	 belih	 rokavicah	
potiskajo	ljudi	v	vagone,	da	nihče	ne	obvisi	na	pol	
poti	–	vrata	bi	se	ne	mogla	eletrično	zapreti	in	vlak	

bi	se	ne	mogel	zagnati	v	dir	na	sekundo	točno.	Ta	
debeli	milijon	ljudi	se	v	poznih	popoldanskih	urah	
vrača	domov.	V	tem	času	jih	nihče	več	na	potiska	v	
vagone;	množični	pritisk	 je	najbrže	razporejen	po	
celem	večeru.	V	Tokiu	redko	–	recimo:	silno	redko	–	
sneži.	Z	dežjem	je	drugače:	rad	prihaja	na	obisk,	tudi	
na	tokijsko	postajo.	Brez	ozira	na	povišan	množični	

V	evharističnem	letu	2010	se	v	Cerkvi	na	Sloven
skem	veselimo	15	novih	služabnikov	evharistije	(leta	
2009	jih	je	bilo	14,	leta	2008	pa	12).	Štirinajstim,	ki	
so	 bili	 posvečeni	 za	 delo	 v	 Cerkvi	 na	 Slovenskem,	
se	pridružuje	tudi	slovenski	novomašnik	iz	Basla	v	
Švici	(posvečen	je	bil	v	Strassbourgu	13.	junija),	ki	
po	starših	izhaja	iz	Primorske.

Koprska	škofija	ima	to	leto	kar	tri	novomašnike,	
v	celjski	škofiji	so	ob	dveh	škofijskih	imeli	tudi	po
svečenje	minoritskega	novomašnika,	ki	izhaja	iz	te	
škofije.	Prav	tako	ima	ljubljanska	nadškofija	letos	dva	
škofijska	in	tri	redovne	(frančiškanskega,	jezuitske
ga	in	salezijanskega),	mariborska	nadškofija	dva	in	
murskosoboška	enega	novomašnika.

Povprečna	starost	letošnjih	novomašnikov	je	30,4	
leta,	najstarejši	ima	41	let,	najmlajši	pa	25.	Izhajajo	iz	
različnih	družin:	kar	sedem	jih	je	iz	družin	z	dvema	
otrokoma,	štirje	iz	družin	s	tremi,	po	eden	iz	družin	
s	štirimi,	petimi	ali	šestimi	otroki,	eden	pa	izhaja	iz	
družine	 z	 enajstimi	 otroki.	 Dva	 novomašnika	 sta	
označila	 svoji	 družini	 za	 kmečki,	 dva	 za	 kmečko
delavski,	štirje	za	uradniške	in	šest	za	delavske.	Letos	
se	je	v	sedmih	primerih	Bog	ozrl	na	prvorojence	v	
družini,	v	petih	pa	je	Bog	poklical	drugorojenca.	

Posebnost	med	letošnjimi	novomašniki	je,	da	je	
med	njimi	šest	takih,	ki	so	že	doštudirali	na	drugih	
fakultetah	in	nekateri	prehodili	lepo	poklicno	pot,	
a	so	se	končno	odzvali	vztrajnemu	Božjemu	klicu.	
Eden	med	njimi	 je	naredil	doktorat	 iz	kemije,	dva	
sta	bila	aktivna	športnika.	Mlajši	tako	o	tem	zapiše:	
»Intenzivno	sem	treniral	nogomet	pri	nogometnem	
klubu	 in	 moje	 sanje	 so	 bile	 postati	 profesionalni	
nogometaš,	ki	bo	igral	v	tujini	in	imel	ogromno	sla
ve.«	Drugi	je	študiral	na	Fakulteti	za	šport	in	še	sedaj	
redno	vodi	telovadbo	v	športnem	društvu.	Eden	od	
njih	je	končal	študij	slovenskega	jezika	s	književno
stjo	ter	etnologije	in	kulturne	antropologije;	znan	
je	npr.	po	svojem	pomembnem	deležu	pri	pripravi	
Škofjeloškega	pasijona.

Letos	med	župnijami,	kjer	so	bile	nove	maše,	pre

vladujejo	podeželske,	teh	je	devet,	mestnih	pa	šest.	
Ponekod	so	imeli	nove	maše	v	zadnjih	desetih	letih	
(npr.	 Selca,	 Bežigrad	 v	 Ljubljani,	 CeljeSv.	 Danijel,	
Ježica	v	Ljubljani,	Šturje	. . .),	drugod	pa	je	že	dalj	časa	
ni	bilo,	v	Borjani	nad	Kobaridom	–	eni	naših	najbolj	
zahodnih	župnij	–	je	ni	bilo	že	približno	200	let	(za
dnji	mašnik	je	bil	tam	rojen	leta	1777!).	

Novomašniki	 imajo	 tudi	 nekaj	 sorodnikov	 z	
duhovnim	poklicem:	eden	strica	duhovnika	(sale
zijanca),	drugi	sestro	redovnico	(skupnost	Loyola),	
eden	ima	po	mamini	strani	dve	teti	redovnici	misi
jonarki	(zdaj	že	pokojni).	Pota	naših	novomašnikov	
do	duhovništva	so	bila	različna,	»z	vzponi	in	padci«,	
zapiše	eden	od	njih.	Nekoga	med	njimi	je	prvič	pri
pravilo	k	razmišljanju	škofovo	vprašanje	pri	birmi:	
»A	ti	ne	bi	postal	duhovnik?«	Drugi	je	zaslišal	božji	
klic	v	mladinskem	taboru,	kjer	je	začutil	navzočnost	
Boga	v	stvarstvu.	Župnik,	ki	ga	je	dobro	poznal,	mu	je	
dejal,	zakaj	ne	bi	»šel	za	duhovnika«.	To	vprašanje	je	
vrtalo	vanj	tako	dolgo,	da	je	po	izpitu	na	ljubljanski	
filozofski	 fakulteti,	 kjer	 je	 študiral,	 šel	 k	 prijatelju	
bogoslovcu	 in	 ga	 prosil	 za	 ravnateljevo	 številko.	
»Kasneje	sem	govoril	s	škofom	in	postal	bogoslovec.«	
Odločitev	za	poklic	običajno	močno	vpliva	tudi	na	
novomašnikovo	 družino,	 jo	 spreminja.	 »V	 družini	
smo	bili	bolj	malo	verni	(starši	gredo	dvakrat	letno	
k	maši).	Za	vero	in	poklic	sem	se	moral	doma	zelo	
boriti,	ker	so	mi	močno	nasprotovali,	sedaj	pa	počasi	
postajajo	ponosni	name.	Na	začetku	pa	je	bilo	zelo	
hudo	 in	 veliko	 nasprotovanj	 . . .«	 Zgled	 domačega	
duhovnika	–	župnika	je	ponavadi	zelo	pomemben:	
»Velik	 zgled,	 kaj	 pomeni	 biti	 duhovnik	 in	 kaj	 so	
njegove	 naloge,	 je	 zagotovo	 moj	 nekdanji	 domači	
župnik,«	pravi	eden.

Posvečenja	so	bila	na	praznik	sv.	Petra	in	Pavla,	
29.	junija,	razen	v	Ljubljani.	Nadškof	in	metropolit	
Stres	je	namreč	moral	biti	na	ta	dan	v	Rimu	zaradi	
podelitve	palija,	pa	je	novomašnike	posvetil	že	26.	
junija.	Koprski	škof	je	svoje	tri	novomašnike	posvetil	
v	baziliki	na	Sveti	gori.

F. P.

LETOŠNJI SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

O DOBROTNICI, KI ME NI SPOZNALA
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pritisk	zjutraj,	in	milostno	zmanjšan	zvečer.	Ampak	
pride.	Če	moramo	ob	takšni	usodni	uri	na	vlak,	 je	
edina	zdrava	rešitev	proti	obupu,	da	se	potrpežljivo	
vdamo	v	okolje,	ki	nas	objema	s	kapljami	v	različnih	
odstotkih.	Tik	drug	ob	drugem	stojimo,	zaviti	v	dežne	
plašče,	ki	so	mokri,	z	dežnikom	v	roki,	ki	tudi	ni	suh	
in	čigar	kaplje	drsijo	–	po	splošnem	zakonu	težno
sti	–	navzdol	proti	čevljem	in	v	čevlje.	Če	stiskamo	
v	 roki	 aktovko	 ali	 kaj	 podobnega,	 a	 je	 ne	 vidimo,	
le	čutimo,	smo	ves	čas	nanjo	pozorni,	posebno,	ko	
se	 vrata	 odpro	 in	 je	 pritisk	 odhajajočil	 občuten.	
Instinktivno	krepkeje	držimo	prtljago.	Tisti	 izmed	
nas,	ki	se	peljejo	daleč	ven	iz	Tokia,	čeprav	v	navad
nem	 vlaku,	 skušajo	 najti	 sedež;	 ostali	 se	 ponavadi	
gnetemo	okrog	izhoda;	vlaki	namreč,	tudi	navadni,	
morajo	biti	do	sekunde	točni;	vrata	se	hitro	odpro	
in	zapro.	In	japonski	vlaki	so	dolgi.	Nekateri	vozijo	
hitreje	zjutraj,	ko	se	vsakomur	kam	mudi.

Še	nekaj	spada	v	ta	uvod.	Do	konca	druge	svetovne	
vojske	je	bilo	spoštovanje	do	tuje	lastnine	splošno,	
takorekoč	 samoumevno.	 Ob	 porazu	 Japonske	 je	
njena	tradicionalna	etika	na	toliko	krajih	in	v	toli
kih	srcih	razpadla,	da	se	dandanes,	pol	stoletja	po	
vojski,	tatvine	dogajajo	v	takšnem	obsegu,	da	lahko	
sklepamo:	 japonska	 družba	 še	 zmeraj	 boleha.	 In	
naša	katoliška	Cerkev	skuša	zdraviti	tovrstne	rane,	
a	katoličanov	nas	je	komaj	nekaj	več	kot	pol	mili
jona,	 število	 prebivalcev	 Japonske	 pa	 se	 bliža	 128	
milijonom…

Vremenska	napoved	za	danes	je	bila	»rahlo	sonč
no,	pol	metra	visoki	valovi	v	tokijskem	pristanišču«,	a	
naj	še	tako	napenjam	oči,	pred	oknom	dežuje.	Morda	
pa	ne	bo	treba	nikamor	zaradi	dežja.	Ura	je	sedem	
zjutraj.	Naenkrat	zabrenči	telefon.

»Nekaj	malega	smo	zbrali	za	vaš	Dom	otrok.	Naši	
šolarji	so	to	zbrali.	Radi	bi	Vam	v	njihovi	navzočnosti	
predali	ta	dar.	Danes	ob	desetih.«

»Pridem,	hvala!«
Ne	 le,	 da	 se	 sonce	 danes	 nekje	 potepa;	 dežuje	

glasneje.	Moram	na	tokijsko	postajo	in	sicer	zdaj,	če	
hočem	biti	pri	njih	ob	desetih.

Kakor	ostale	potnike	so	tudi	mene	potisnili	v	vlak.	
Pod	dežnim	plaščem	nosim	potni	list	–	Nejaponci	ga	
moramo	imeti	zmeraj	pri	sebi	–	in	denarnico	z	ne
kaj	sto	jeni.	Nimam	prtljage.	Kot	sardine	smo;	edina	
razlika	je,	da	one	ležijo	v	konzervah,	mi	pa	stojimo	
tudi	v	nekakšni	konzervi.	Tokrat	nisem	blizu	izho
da,	ker	se	peljem	do	zadnje	postaje,	a	do	sedežev	ne	
morem.	Ob	sebi	opazim	starejšo	gospo,	ki	ima	v	roki	
torbo	in	to	torbo	čutim	ob	sebi.	Z	desnico	se	oprije
ma	jermenčka	s	stropa;	po	celem	vagonskem	stropu	

so	razporejeni	potnikom	v	pomoč.	Vidim,	kako	od	
časa	do	časa	odmakne	roko,	kot	da	jo	drža	utruja.	Na	
njeni	desnici	stoji	mlajši	človek,	ki	od	časa	do	časa	
pomenljivo	pogleda	nekoga	za	mano.	Ne	vem	kdo	je	
to,	a	čutim	–	saj	nimam	prtljage	–	njegov	(ali	morda	
njen,	neznankin)	pritisk	v	smeri	starejše	gospe	“na	
jermenu”.	 Ob	 vsakem	 izstopu	 iz	 vagona	 čutim	 za	
spoznanje	večji	pritisk.	Gospa	“na	jermenu”	se	sku
ša	umikati	neprestanemu	pritisku	človeške	mase	z	
vseh	strani.	Tujec	na	njeni	desnici	se	prodirno	zazre	
v	nekoga	za	mano;	zdi	se	mi,	da	s	skoraj	neopaznim	
namigom	 glave.	 Bližamo	 se	 naslednji	 postaji.	 Še	
danes	ne	vem,	zakaj	sem	zgrabil	starkino	torbo.	Ne	
da	bi	jo	spustil	iz	roke	sem	začutil	roko	nekoga	za	
mano,	kako	tipa	po	torbi	moje	sosede,	a	je	ne	najde,	
nakar	tujca	na	desni	in	neznanca	(ali	neznanko)	za	
mano	odnese	val	izstopajočih	iz	vagona.	Skoraj	bi	bil	
odnesel	tudi	mojo	sosedo,	če	bi	je	njena	torba	v	moji	
desni	 roki	 ne	 zadržala.	 Kar	 dosti	 ljudi	 je	 izstopilo,	
tako	da	zapazim	prazen	sedež	nedaleč	proč.

»Gospa,	en	sedež	je	prazen,«	rečem	tako	glasno,	
da	so	me	slišali	in	videli,	kako	obračam	sosedo	–	z	
njeno	torbo	v	roki	–	k	praznemu	sedežu.

Vljudno	nama	napravijo	prostor.	Ko	se	vsede,	se	
ji	zdi	samoumevno,	da	ji	pomagam	obdržati	torbo	v	
roki.	Prijazno	me	gleda	skozi	svoja	očala	in	se	mi	po	
tihem	zahvaljuje	za	pomoč.	Rahlo	se	priklonim	in	
opazim	na	desnem	licu	drobno	materino	znamenje.	
To	nosi	samo	ena	ženska,	kolikor	jih	poznam	–	moja	
dobrotnica	gospa	Y.	Že	 jo	hočem	pozdraviti,	a	ona	
odpira	svojo	torbo	–	previdno,	po	malem,	se	razume;	
dosti	starejših	žena	to	dela:	morajo	se	znova	pripričati,	
ali	imajo	vse	potrebno	s	seboj.	Posebno	denar	in	zava
rovalna	izkaznica	morata	biti	ali	v	denarnici	ali	v	torbi.

Kljub	svojim	debelim	očalom	me	gospa	ni	spo
znala.	Še	danes	ne	ve,	da	sem	ji	bil	rešil	torbo	pred	
skoraj	 gotovo	 ugrabitvijo.	 Če	 spomina	 ne	 gojiš,	 se	
kmalu	postara.

Tisto	vsoto	obljubljenega	denarja	za	uboge	otro
ke	sem	prejel.	Z	veseljem,	ki	mi	je	razjasnilo	obraz.	
Ravnatelj	mi	reče:

»Odkar	sem	vas	zadnjič	videl	se	niste	v	obraz	nič	
spremenili.«

Pri	tem	je	malce	poudaril	“v	obraz”.	Vprašam	ga:
»Hvala	za	priznanje,	kaj	pa	ostali	deli,	ki	me	pred

stavljajo?«
Skoraj	v	zadregi	se	nasmehne:
»Kot	 matematik	 bi	 rekel,	 da	 je	 trebušni	 kot	 ne

koliko	širši.«
Še	danes	imam	z	njim	problem.	Ni	ga	lahko	spre

meniti	v	tako	imenovani	“majhen	kot”.

VIETNAM
zlorabe in nasilje:

“ideali” mladih Vietnamcev
Kot	kaže	študija	vlade	dosežejo	univerzitetni	pro

fesorji	in	drugi	učitelji	kariero	z	grožnjami	in	krivica
mi	do	tekmecev	in	te	“nove	vrednote”	prenašajo	tudi	
na	študente.	Vsako	leto	je	preko	6	milijonov	mladih	

žrtev	ali	povzročiteljev	nasilja.	Že	za	511	let	stare	
fante	je	laž,	pretepanje	in	grožnje	sošolcem	običajna	
stvar.	Zadeva	narašča	v	višjih	šolah,	kjer	uporabljajo	
razno	 orožje	 v	 medsebojnih	 prepirih.	 Sociološke	
raziskave	kažejo,	da	je	to	posledica	gospodarskega	
modela,	ki	hoče	napredek	za	vsako	ceno.	Zato	ni	ču
dno,	da	tudi	policija	uporablja	bande	pretepačev	ob	
napadih	na	državljane,	ki	jih	je	treba	zastrašiti,	da	bi	
lahko	izvedli	kako	protipravno	razlastitev,	kot	se	je	
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Referendumska kampanja o arbitražnem sporazumu je že po nekaj 

dnevih presegla referendumske okvire. Osnovna ideja medijskega 
poročanja je dati enak odmerek pristašem enega in drugega odgo-
vora, tokrat pa se je prelila prek vseh meja. Predsednik vlade agitira 
celo na proslavah, saj je ob Dnevu Evrope svoj govor spremenil kar v 
propagandni nastop. Televizija in radio v osrednjih poročilih prinašata 
posnetke s shodov političnih strank, servirata javne izjave, tako da se 
dogaja hiperpolitizacija referendumske teme. Pri čemer je zastavek 
precej enostaven: ali verjamete premieru Borutu Pahorju, da je sklenil 
tak sporazum, ki bo Sloveniji prinesel morsko mejo z odprtim morjem?

Profesor France Bučar mu ne verjame na besedo in ga premierevi 
nastopi spominjajo na Kardeljev čas, kjer je moralo ljudstvo vnaprej 
verjeti, da so njegovi dogovori apriorno dobri. In od tod izpelje sar-
kastični sklep, da ima državljane za mentalne degradirance. Izjemno 
ostra ocena, kajpak žaljiva, pa vendar – izpostavlja problem zahteve 
po verovanju na besedo.

Pahorjev odgovor trem starostam Tinetu Hribarju, Borisu Pahorju in 

Francetu Bučarju je očitek: kje ste pa bili prej, zakaj niste vi predlagali 
boljše rešitve? Jih je mar pred podpisom dogovora s hrvaško premierko 
povprašal za nasvet? Hkrati pa predpostavlja pogled, da se je naposled 
našel junak, ki je presekal gordijski vozel, ki ga pred tem desetletja ni 
zmogel nihče. Torej, Borut Pahor nacionalni junak.

Precej pravljični koncept politike, še zlasti glede na moderno zgodo-
vino. Doslej so se namreč dogodili trije krucialni državniški referendumi. 
Leta 1990 je bil razpisan plebiscit, na katerem so državljani odločali o 
ustanovitvi samostojne države. A poprej je vladajoča koalicija Demosa 
našla soglasje z opozicijskimi strankami komunistov, socialistov in 
liberalcev. Leta 2003 je Ropova vlada liberalnih demokratov poiskala 
podporo pri opozicijskih strankah SDS in Novi Sloveniji pri referen-
dumskih odločitvah o vstopu v EU in NATO. Še prej je predsednik vlade 
Janez Drnovšek dosegel sporazum “Drnovšek-Račan” o razmejitvi med 
Slovenijo in Hrvaško, kar pa ni storil na svojo roko, temveč se je o njem 
posvetoval z opozicijskimi strankami.

Vsakič, ko je šlo za nacionalno vprašanje, je vladna stran poiskala 

Mozaik je slika, ki je sestavljena iz množice drobnih barvnih kamenčkov. Kdor stoji blizu, pač vidi marsikaterega od teh kamenčkov in lahko občuduje 
njegovo obliko in barvo. Toda šele ko se od slike oddalji, je sposoben zaznati celoto in vidi, da ti mali, miroljubni, simpatični kamenčki sestavljajo sliko, 
ki morda predstavlja Bog vedi katero grozo Dantejevega pekla. Podobno je v politiki, posebno tam, kjer so ljudje odvisni od medijev, ki poročajo le o 
določenih stvareh, ki so pogodu njihovim lastnikom, celota se pa morda skriva v sestavkih, po katerih večina ljudi ne sega.

Točno to se dogaja v Sloveniji. Povprečen Slovenec je sicer deležen informacij, toda večinoma le tistih, ki so pogodu vladajoči nomenklaturi. Nima 
časa, nima volje, morebiti pa ni niti sposoben, da bi poiskal natančnejše informacije. Še manj je sposoben narediti iz njih neko celotno, vsaj kolikor 
toliko objektivno sliko o vsem dejanju in nehanju slovenske politike in gospodarstva. Potrebna je pronicljivost in ostro pero sposobnega novinarja, da 
vse te stvari ne le izbrska, ampak tudi primerno ovrednoti in komentira.

Ob svojem letošnjem obisku v Sloveniji maja in junija sem sicer marsikaj videl in slišal, vendar pa si ne bi upal spraviti skupaj tako dobre sinteze, 
kot jo je v nekaterih svojih člankih v Mladini napravil dr. Bernard Nežmah, človek, ki zna stanje dobro analizirati, iz te analiza napraviti sintezo in jo 
tudi objaviti, saj mu glede na to, da piše resnico, nihče nič ne more. Zato se bom to pot držal kar njegovih člankov, ki pokažejo, da je stanje v Sloveniji 
resnično táko, kot pravi naslov: pošastno, da ti gredo lasje pokonci, kako je v tretjem tisočletju in po vseh izkušnjah komunizma kaj takega sploh mogoče.

Začenja se pravzaprav s tem, da je vlada za 6. junij razpisala referendum, na katerem na državljani odločijo, ali so za arbitražni sporazum s Hrvaško, 
ali proti. Gre namreč za sporno ozemlje polovice Piranskega zaliva, ki si ga lasti Hrvaška, ki hoče obenem tudi Sloveniji preprečiti neposredo zvezo z 
mednarodnim morjem. Dr. Nežmah je članku dal naslov “Čas fatalnih odločitev” in podnaslov “oblastniki, ki pričakujejo apriorno podporo ljudstva”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

POŠASTNA RESNICA

to	zgodilo	v	več	primerih	v	katoliških	župnijah,	kjer	
so	krajevni	pogoltneži	vrgli	oči	na	pokopališča	ali	
druga	zemljišča	in	si	jih	hoteli	prilastiti	za	donosno	
gradnjo	stanovanjskih	naselij.	Agencija AsiaNews.

GEORGIJA
odstranili Stalinov kip

V	eni	sami	noči	je	bil	odstranjen	Stalinov	kip,	ki	
je	stal	skoraj	60	let	na	osrednjem	trgu	mesta	Gori,	
diktatorjevega	rojstnega	kraja.	Pohiteli	so,	ker	so	se	
bali	možnih	protestov,	pa	tudi	občina	je	odločila,	da	
bo	trg	posvečen	padlim	v	vojski	z	Rusijo	leta	2008.	
Agencija Misna.

KENIJA
huda epidemija kolere

Po	 poročilu	 kenijskega	 ministrstva	 za	 zdravje	
podpirata	 pomanjkanje	 sanitarnohigienskih	 na
prav	in	raba	nepitne	vode	širjenje	hude	epidemije	
kolere	na	področju	mesta	Nairobi,	doline	Rift	Valley	
in	 obale.	 Konec	 junija	 so	 zabeležili	 sedem	 smrti	 v	
krajih,	kjer	higienskih	naprav	sploh	ni.	Prebivalci	so	

nomadi,	ki	za	stranišče	uporabljajo	gozd.	Ni	vodnih	
zbiralnikov	in	vodnih	pip.	Od	januarja	je	okuženih	
najmanj	21	okrajev	z	3.024	bolnimi	in	53	mrtvimi.	
Agencija Fides.
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Vlada se je lotila dveh zakonov, ki naj bi popravila socialne krivice.
Po prvem naj bi bila podjetja dobiček ne delila več samo med mene-

džerje, nadzorne svete ter delničarje, ampak bi ga del razdelila tudi med 
preostale zaposlene. Ena redkih gest, ki spominja na levo usmerjeno 
politiko. Ciniki bi sicer dodali, da to v času gospodarske krize, ko delavci 
ne dobijo kdaj niti lanskih plač, nima omembe vrednega učinka. No, 
državni svet je izglasoval veto na zakon, ki gre zdaj v ponovno glaso-
vanje. Pri čemer je navedel številne argumente proti, eden je npr. ta, 
da bodo podjetja knjigovodsko frizirala letne bilance.

Toda ključno vprašanje je drugod: zakaj vlada uzakonja splošno 
delitev šele takrat, ko si lastniki ter menedžement razdeli več kot četrtino 
dobička? Zakaj preprosto ne spiše zakona, ki bi predvidel, da v primeru 
prosperitete delček nagrade ne preide na vse zaposlene?

Šele takrat bi zakon dobil realno moč in bi bil prispevek k večji 
identifikaciji vseh zaposlenih s podjetjem, s čimer bi blagodejno vplival 
tudi na delovno motivacijo.

Preprosto, če velja za direktorja, da višji zaslužki dvignejo njegov 

angažma, taka enačba velja tudi za delavce. Vendar vlada prinaša zakon, 
ki se zdi sicer všečen za množice, praktično pa množici zaposlenih ne 
bo prinesel nič, če bodo vodstva podjetij delila samo do 25 odstotkov 
dobička!

A ta hip je problem že neizplačevanje osnovnih plač. Kočevska 
“Prenova”, “Vegrad”, stožiški stadion itd. so primeri rušenja osnovnega 
pravnega standarda. Delavci, ki niso dobili plač, regresov ali plačanih 
nadur, so prevzeli ministra za delo Ivana Svetlika, ki je sklenil narediti 
konce suženjskemu izkoriščanju delavcev. In kakšna je njegova rešitev 
številnih do neba vpijočih krivic? Preprosta, pripravil je predlog zakona, 
ki bo v prihodnosti onemogočal suženjsko gospostvo.

Namesto, da bi reševal pereče aktualne probleme, jih odpravi 
tako, da spiše zakon za bodočnost!???? S čimer se vlada znebi vsakršne 
odgovornosti za anomalije. Res da ni bila ona, ki je bogatela na račun 
slabo plačanih delavcev, vsekakor pa je vlada ta, ki ima moč, da lahko 
sproži številne postopke, s katerimi lahko izkorenini to eklatantno ru-
šenje pravnega reda in stvari korigira, če ne z drugim, vsaj z najemom 

Referendum ni bil edini problem. Stvar, ki že dalj časa prihaja na dan, je dvojna mera in dvojna vaga v gospodarstvu, ker je razgalil v članku “Proti-
slovni merski sistem”, ki mu je dal podnaslov “nagrajevanje, državna pomoč, referendumska enakopravnost un onesnaženje okolja”.

rešitev družno s svojimi političnimi tekmeci. To je pač področje, ki 
zahteva narodno enotnost.

Borut Pahor je končal to tradicijo nacionalnega konsenza in se o 
usodi države odločil sam oziroma s svojimi partnerji. Hkrati pa pritaknil 
še zavezujoči moment: če me ne podprete, bo to slabo za Slovenijo.

V tej situaciji pa Bučarjev sarkazem ni več retorična figura, ampak 
povsem racionalna drža. Sicer pa je referendum že sam po sebi vedno 
dobra izbira: naj se odločimo tako, ali drugače, vsak izid je dober.

V soočenju z bivšim premierom Janezom Janšo je aktualni premier 
razkril nov argument. Povedal, je, da je izjava hrvaške premierke Ja-
dranke Kosor dan po sklenitvi sporazuma, s katero je ta zanikala, da se 
strinja s slovenskim ozemeljskim stikom z odprtim morjem, le predstava 
za hrvaško javnost. Da torej z njo ni negirala sporazuma, temveč je le 
pomirila svoje nasprotnike. Takoj za tem je prišel hrvaški demanti z 
vladne strani, ki pravi, da predsednica Kosorjeva Pahorju ni obljubila 
niti ni sprejela slovenske zahteve po stiku z mednarodnim morjem!?????

Sklicevanje na hrvaško premierko je torej kvečjemu argument v prid 
skeptikom, ne pa Pahorju.

Ta mehanizem pri reševanju javnih zadev, kjer akter postavlja rešitev 
kot fait accompli, ki ga moramo preprosto sprejeti in se odpovedati izbiri 
med več rešitvami, pa se ne omejuje le na Pahorjevo vlado. Identična 
zadeva je Jankovićev projekt stadiona v Stožicah. Ko se mu je podrl 
prvotni načrt, po katerem bi stadion financiralo srbsko podjetje Delta, 
ni postopkov ustavil in razpisal mestni referendum, na katerem bi pov-
prašal meščane, če se strinjajo, da v prihodnjih letih plačujejo nekoliko 
večje davščine in s tem družno postavijo športni kompleks. Namesto 
tega je začel gradnjo brez potrebnih sredstev, računajoč, da bo zadevo 
prignal tako daleč, da bo na koncu ostala ena sama rešitev: pomoč 
države oziroma državnih bank, ali pa propad na tri četrt zgrajenega 
kolosa. Kdo bi gledal osamelo betonsko grobnico? To bi bil ja popolni 

nesmisel. – Res?
V Španiji so v letih finančnih sanj zgradili nova fantomska mesta, 

ki so danes dobesedno mesta strahov. V njih praktično nihče ne živi. 
Stanovanj je bilo preprosto zgrajenih veliko preveč.

Ko opozicija zahteva sejo parlamenta, na kateri bi obravnavali 
posojila bank stožiškemu fantomu, vladna stran, predvsem poslanci 
Zaresa, oponira, češ, da je to poslovna odločitev.

NLB kot potencialni kreditor je v prvem kvartalu zabeležila nekaj 
milijonov evrov izgube, v pomanjkanju finančne moči se je zadolžila 
pri mednarodnih kreditorjih za 440 novih milijonov. Sedaj pa naj bi 
prispevala levji delež 150 milijonov velikega posojila?

Da zadeva ni čista, govori že dejstvo odlaganja tega kreditiranja. 
Toda, če je stvar res modra naložba, bi jo veljalo zastaviti povsem 
finančno. Bančni vrh, ki je pripravljen dati tako posojilo, naj garantira 
z vsem svojim premoženjem, da poravna morebitno izgubo. Preprosto, 
ako so gospodje Jaušovec in tovariši res prepričani v lukrativnost posla, 
naj zastavijo še svojo materialno odgovornost!

Ob dnevu razkazovanja trave na novem stadionu se je na tiskovni 
konferenci odzval največji sindikat v državi. Sekretar Ladislav Rožič je 
nejevoljen nad firbci, ki jih zanima, kakšne barve je trava na igrišču, 
zgrožen poantiral, da ljudi ne zanima, kakšno je življenje delavcev, ki 
gradijo stadion. Delavec, ki si je edini upal povedati, da ga delodajalec 
izsiljuje, da se mora odpovedati regresu, je izgubil službo!!!!!! Ob njem 
je nekaj trpkih o suženjskem delu pristavil še sindikalni voditelj Dušan 
Semolič. - ???????

Mož z desetimi obrazi. Ko je imel na Prvi maj svečani govor župan 
Zoran Janković, je gospod Semolič potisnil v pozabo kršenje delavskih 
pravic na Jankovićevem stadionu. Moral bi sklicati tiskovno konferenco 
in v imenu dignitete prepovedati ta cinični nastop župana na delavski 
praznik.
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Referendum je ena izmed biti demokratičnega odločanja v politiki. 

Ideja je enostavna: na eni strani nastopajo argumenti in glasovi za, na 
drugi proti. Za glasovalca je vsekakor najboljša situacija, kadar lahko 
posluša dialog med enimi in drugimi. Takrat pač lahko jasno pretehta, 
čigavi argumenti se mu zdijo močnejši. Referendum o arbitraži pa je v 
glavnem potekal kot srečanja istomišljenikov, zakaj soočenja različnih 
pogledov so se dogodila le izjemoma. Toda, kakorkoli se bomo odločali, 
vsaka odločitev je razumna.

V tej točki se je sicer najbolj izpostavila vladajoča koalicija, ki je pre-
segla dvoranske debate in se preselila na ulico. Govorniki so poudarjali, 
da je odločitev ZA stvar razuma, s čimer so degradirali vse nasprotnike, 
saj ti potemtakem ne ravnajo razumno. Ekipa Boruta Pahorja torej 
predstavlja razumneže, medtem ko preostali ravnajo nerazumno!????

In kaj razumnega je povedal premier? »Primite goloba v rokah in 
ne glejte vrabca, ki ga kažejo na strehah!« Namesto argumentov je 
izustil le parafrazo ustaljenega reka, torej metaforo, ki ni stvar razuma, 
temveč propagande.

Predsednica LDS Katarina Kresal je poslušalcem zagotovila uspeh 
sporazuma rekoč: »Rešitev meje z arbitražo bo pravična, četudi ne 
vemo, kakšna bo.« – ????? Voditeljica liberalcev pripoveduje, da bo 
vsaka rešitev pravična. – In kje je tu argumentacija? Če je liberalni duh 
v preteklosti odlikoval kanček skepse in prodornega uma, imamo zdaj 
liberalko, ki je čista vernica – ona namreč verjame, da je sporazum dober, 
karkoli se bi iz njega izcimilo. Čisti zgled odpovedi razuma.

Vsaj druga stranka liberalcev, ki domuje v stranki Zares, je v Pavletu 
Gantarju ohranila stik z rezoniranjem. Ta je dejal, da je prav hrvaška 
enostranska post festum dana izjava posredni dokaz, da je osnovni 
sporazum v prid slovenski strani. Tu je vsekakor najti logično sklepanje.

Toda če je srečanje vladne četvorke potekalo pod geslom za razum, 
ga je njihova prireditev demantirala. Kaj ima glasbeni koncert z žurom 
opraviti s premislekom o razumskem odločanju???

Slovenska tiskovna agencija je prinesla ekspertni pogled v pogovoru 
s Stevenom Schweblom, nekdanjim predsednikom “Haaškega sodišča”. 
Povedal je, da je za Slovenijo dobro, da je v sporazum vnesena dikcija 

Seveda se je kampanja za referendum nadaljevala, in sicer tako daleč, da je vladajoča nomenklatura razglasila za pametne tiste, ki so za referendum, 
torej posledično za neumne vse tiste, ki so proti. Podrobnosti in še kaj je v članku “Zmage razuma” s podnaslovom “kaj pomeni, ko vladajoča politika 
samo sebe označi za politiko razuma?”

odvetnikov, ki jih plača za to, da prevzamejo v celoti njihova zastopanja. 
Konec koncev se bo Pahorjeva vlada zapisala v zgodovino, da je bila to 
vlada, ki se je predstavljala kot levo usmerjena, rezultat njene vladavine 
pa so množice, ki so na Slovenskem delale, ne da bi za to dobile plačilo.

Poglejmo samo znameniti “Vegrad”, za katerega je najprej kazalo, 
da bodo do premoženja prišle samo banke, ljubljanska občina in stano-
vanjski sklad, medtem ko bodo mali podizvajalci ostali nepoplačani. Ko 
so se ti organizirali in doumeli, da je njihovo orožje dokumentacija, so 
postali partner pri dogovorih o delitvi premoženja. Hkrati pa na sedežu 
podjetja protestno stavka skupina bosanskih zidarjev, ki jim “Vegrad” 
dolguje sto tisoč evrov za delo, ki so ga opravili že pred meseci.

Skratka, po logiki razuma so tudi oni del pogajanj o zapuščini 
propadajočega gradbenega giganta.

Če so tu ministri ignoranti, pa delujejo kot servis ljubljanskega župa-
na Zorana Jankovića. Potem ko se je spustil v neracionalni megalomanski 
projekt stadiona, mu je šolsko ministrstvo Igorja Lukšiča hotelo nameniti 
kar 20 milijonov evrov iz proračunskih rezerv, da bi dogradil ogrevalno 
dvorano. Za ogrevalno dvorano??? Ki jo bosta uporabljala povprečni 
nogometni in propadajoči košarkarski klub, da bosta dvignila vadbeno 
ugodje. Država, ki po dolgem krči proračunske izdatke, bo plačevala 
eklatantni nadstandard???

Da ne omenjamo župana, ki namesto, da bi obnovil plavalna ba-
zena na Vevčah in na Koleziji, s čimer bi razveselil množice meščanov, 
mrzlično išče še enkrat večji denar za stožiški beton.

Iz te akrobacije zaenkrat ne bo nič, ker je financ minister Franci 
Križanič rekel stvari – ne! A ostaja servilnost vlade do zahtev ljubljan-
skega glavarja.

Ne naključno. Zadnjič so v mestni hiši pripravili pogovor o arbitra-
žnem sporazumu. Nastopali so samo istomišljeniki, ki so en za drugim 

podprli Pahorjev predlog.
Popolna zloraba politične demokracije. Posamezna združenja, 

zbori in forumi imajo kajpak legitimno pravico, da povabijo na debato 
o referendumu samo zagovornike ali pa nasprotnike. Toda, da prostor 
mestne hiše v času referenduma nameniš za shod ene opcije, ne pa kot 
kraj polemičnega dialoga različnih skupin meščanov!??????

Nedolgo so televizijske hiše zaznale primer poslanke SDS, ki je na 
račun državnega parlamenta razposlala nekaj pisemskih vabil za stran-
karsko usmerjeno srečanje. Tokrat veliko večje anomalije niso zapazile.

Odsotnost mere za demokratičnost so pred tednom izgubili poslanci, 
ki so zavrnili Marka Šorlija kot predsednika “Vrhovnega sodišča”. Očitali 
so mu sodbo, katere sopodpisnik je bil pred leti. In kaj nezakonitega je 
tam storil? Sodba je oprostila nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja, 
ki je bil politični antagonist socialnih in liberalnih demokratov.

Sporočilo Pahorjeve SD je po glasovanju jasno: če sodnik v zadevi 
naših tekmecev ne razsodi po naši želji, je neprimeren za prvega med 
vrhovnimi sodniki.

Filozof in lingvist Noam Chomsky omenja sodobni fenomen, ko ima 
človek oz. korporacija v glavi dve nasprotujoči misli in hkrati verjame 
v obe. Princip, ki ga udejanja Pahorjeva vlada, ki je filigransko kritična 
in okoljevarstveniško usmerjena v primeru italijanskega plinskega 
terminala v Miljah, medtem ko ima diametralno nasprotno držo pri 
projektu TEŠ 6. Še več, ognjevito nastopa zoper gradnjo terminalov, ki 
slovensko okolje zadevajo samo posredno, in zahteva, da pri odločitvi 
upoštevajo tudi njeno mnenje. Pri gradnji termoelektrarne v Šoštanju 
pa vodi vse postopke tako, da ignorira lokalne ekologe, kaj šele, da bi 
se za projekt odločila potem, ko bi bile poprej izdelane vse študije o 
bodoči onesnaženosti zraka in bile prediskutirane alternativne oblike 
rabe in oskrbe z električno energijo.
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Referendum je končan. Ugled Slovenije je rešen, pravijo zmagovalci.
Res?
Nacionalna televizija je v minulih dneh predvajala dokumentarni 

film leta. Dosje o sužnjelastniškem delu, v katerem je postavila na prvo 
mesto stvar samo – grozljivo izkoriščanje delavcev. Tema, ki medije 
običajno zanima samo kot škandal, kadar se najde skupina nesrečnežev, 
ki začne gladovno stavko. Kot nekaj, kar Slovenije v resnici ne zadeva.

Ko je v času kampanje policija izgnala štiri delavce, ki so stavkali, ker 
jim podjetje dolguje številne plače, je bila to le običajna vest. Policija pod 
vodstvom predsednice liberalne stranke, ki najraje govori o človekovih 
pravicah, je ravnala kot garda, ki je plačana, da brani interese podjetni-

kov. Ob tako drobni anomaliji je takoj intervenirala, medtem ko poprej 
ob številnih primerih smrti delavcev na gradbiščih nismo prebrali, da 
so takoj zaslišali vodstva podjetij, ali, da so zoper njih začeli postopke 
zaradi finančnih in poslovnih mahinacij.

Slovenija je postala država, ki ne ukrepa zoper sodobno suženjstvo. 
Film novinarke Jelene Aščić prinaša številna pričevanja bosanskih zidar-
jev, ki pripovedujejo, kako so jim izplačevali v povprečju po 200 evrov 
na mesec, kako so živeli v standardu taboriščnih barak, kako so jih ob 
primeru poškodb ali težjih bolezni preprosto odpustili in zamenjali z 
drugimi, in kako so bile inšpekcijske službe evidentno skorumpirane.

Podrobnosti so srhljive: eden direktorjev je v trinadstropni družinski 

Udeležba na referendumu 6. junija je bila hudo majhna. Ni odveč očitek, da opozicijske stranke, ki so bile proti arbitražnemu sporazumu, niso še 
daleč vložile toliko popagandnega dela za udeležbo pri referendumu, kot so to storile stranke vladajoče nomenklature. Kljub temu pa je ta zmagala z 
zastrašujočo majhno večino: ZA je bilo 51,4% oddanih glasov, PROTI pa 48,53%. O kaki enoglasnosti ljudstva glede tega vprašanja niti od daleč ne 
more biti govora – z referendumom se je vladajoča nomenklatura samo zavarovala pred očitki. Ko bo namreč prišlo do negativnih posledic arbitražnega 
sporazuma (in prepričan sem, da bo do njih prišlo), si bodo enostavno umili roke in rekli, češ, saj ste na referendumu tako hoteli. Sicer pa ima to svojski 
pomen za Slovenijo, kar je objasnil dr. Nežmah pod naslovom “Degradacija ugleda Slovenije” in podnaslovom “kdo so njegovi rušilci?”

o dobrososedskih odnosih, a hkrati dejal, da je nemogoče napovedati, 
kakšen bo izid.

Torej – iz zastavitve reševanja pred arbitražo pod danimi pogoji, ni 
mogoče reči, ali bo odločitev za Slovenijo dobra!

V danih okvirih lahko povzamemo, da odločitev ZA pomeni glas za 
to, da se že enkrat določi mejo, da je torej sam akt končanja mejnega 
vprašanja dober sam po sebi.

Odmislimo tokrat možnost, da so alternative, ki jih navajajo na-
sprotniki, boljše od danega sporazuma. Toda, ali glas za sporazum res 
pomeni razrešitev mejnega problema?

Bivši predsednik “Ustavnega sodišča” Janez Čebulj je opozoril na 
situacijo, ko denimo Hrvaška ne zadosti pogojem za vstop v EU. Kaj bo 
takrat? – Sporazum bo ostal črka na papirju, zagovorniki ZA bi s svojo 
referendumsko zmago ne dosegli niti svojega glavnega argumenta, kot 
je dokončna določitev meje.

Seveda pa velja premisliti, ali je obstoječe stanje res tako nevral-
gično, da kliče po takojšni razrešitvi, ki bi onemogočala potencialne 
meddržavne konflikte? Nikjer namreč ni opaziti nobenih sovražnosti, 
ki bi jih bilo treba odpraviti.

Problem, ki pa je vitalen, a vseskozi zatajevan, je erozija pravne 
države. Pahorjeva vlada le statira ob pojavu, ko številna podjetja ne 
plačujejo prispevkov za svoje zaposlene. Tako kot ob dežju odpremo 
dežnik, tako pač podjetja ob kriznih časih ne nakazujejo pokojninskim 
in socialnim skladom. Zadnjič je prof. prava Vid Jakulin ob temi korupcije 
izrekel enostavno stališče, da je to v nasprotju s pravnim redom, da je 
takšno početje celo kaznivo. In podobna anomalija so podjetniki, ki 
svojim zaposlenim sploh ne plačujejo plač – kajpak v imenu krize –, 
toda sami si plače lepo nakazujejo in z njimi potne stroške ter preostale 
finančne bonitete.

Še več, predsednik gospodarske zbornice Zdenko Pavček je poslovnež, 
ki v svoji firmi Viator & Vektor dolgo ni plačeval prispevkov za zaposlene. 
Po medijskem razkritju je dolg hitro poravnal, toda svet slovenskih pod-

jetnikov ni zahteval njegovega takojšnjega odstopa, češ da tak primerek 
pač ne more biti več ugledni predstavnik podjetniškega duha.

In kaj počne sloviti Nacionalni preiskovalni urad? Doslej razen biznisa 
z oddajanjem stavbe in postopkov zoper poslovno mrtva konja Šrota in 
Bavčarja o njega delih ni nič slišati.

V Ljubljani so sicer kriminalisti izpeljali veliko akcijo “Balkanski 
bojevnik” in aretirali skupino, obtoženo za preprodajo kokaina. Primer, ki 
je zaskrbljujoč. Slovenska akcija je bila posledica srbske aretacije kokain-
skega kralja. Tako močne mreže, ki je že leta delovala po Sloveniji, sami 
pred tem niso razkrili. Nenavadno, če pomislimo, kako uspešno je policija 
nadzirala bagatelne telefonske pogovore predsednika nacionalistov 
Zmaga Jelinčiča, da so vanjo ujeli celo pogovor z obrambno ministrico 
Ljubico Jelušič. Najmanj čas za globok premislek o neučinkovitem boju 
z gospodarskim kriminalom.

V boju za iskanje dodatnih obdavčitev pa je daleč na vrhu ljubljanski 
župan. Tokrat je našel nove žrtve: študentom in dijakom, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Ljubljani, je občutno podražil mesečne vozov-
nice za avtobus. Uvedel je torej čisto apartheidno delitev potnikov. In 
kaj stori država?

Je zarohnel premier Pahor? Je minister za šolstvo Igor Lukšič zah-
teval, da takoj odpravi diskriminatorni ukrep?

Država je iz proračuna po Ljubljani zgradila največ fakultetnih, gim-
nazijskih in poklicnih šol, ki so namenjene vsem prebivalcem Slovenije. 
Zdaj pa župan Zoran Janković nabira denar za stadion še na račun dijakov 
in študentov, ki šol pač nimajo po svojih krajih.

Šolski minister postaja ministrski donator ljubljanskega župana: 
pred tedni mu je hotel dodeliti 20 milijonov iz proračunske rezerve za 
ogrevalni stadion, zdaj se je razumevajoče oglasil, da bo subvencijo za 
“vozače” pokril iz državnega budžeta!!!!!???????

Posredno tako novi ljubljanski davek plačujejo vsi davkoplačevalci 
po državi.

Zmaga razuma?
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V času spopada vlade z zdravniškim sindikatom so kot po naključju 
medije zasuli s podatki, po katerih najbolj plačani zdravnik zasluži celo 
po 12.000 evrov na mesec. Številke, ki dajejo prav premierovi nameri, 
da oklesti denar za zdravniška dežurstva. Vsote, ki sprožajo vprašanja 
o mejah socialne neenakosti in vzbujajo jezo med ljudstvom.

Toda časnik “Finance” in za njim vsi veliki mediji so objavili še bolj 
šokantno zgodbo o družini Šešok, ki je kupila 37 hektarov kmetijskega 

zemljišča na Griču v Ljubljani. Smo torej le dočakali, da se je finančni 
kapital preusmeril v pridelavo paradižnikov, borovnic, sadja in drugih 
eko proizvodov? Mar nastaja nova farma na območju Ljubljane po ideji 
ekologa Antona Komata, ki opozarja, da je kmetijska samooskrba države 
manj kot trideset odstotna? Ne, nasprotno, poanta je, da so Šešoki kupili 
kmečko zemljo za dobrih 700.000 evrov, da pa bo ljubljanski mestni 
svet na naslednji seji spremenil kmečko zemljišče v zazidalno, s čimer 

Že v zadnjem članku je bilo nakazano, da je Slovenija v krempljih tatinske in roparske združbe, ki svojo pozicijo na vladi izkorišča za to, da bi pokradla 
in izropala, kar se še da. Vedo namreč, da jih bo zgodovina prej ali slej pokopala, pa se hočejo namašiti z dobrinami. Upajmo smo, da se bodo na njih 
tudi zadavili. Kako ta reč gre, je popisano v članku z naslovom “Tisoč let proti eni potezi” in podnaslovom “politika in družba skozi številke”.

hiši uredil bivališča za 65 ljudi! Par tujcev si deli sobo kot v carski Rusiji 
z začetka 20. stoletja, o kateri je v spominih pisal slikar Marc Chagall, 
ki si je v Sankt Petersburgu delil celo skupno posteljo z neznancem.

In kaj počne s to grozljivostjo slovenska država? Vlada in njena mi-
nistrstva si perejo roke, zakoni so pač takšni, da nič ne moremo. Bomo 
pač v prihodnosti malo popravili zakonodajo.

Genialnost pristopa Aščićeve je, da je prestopila klasično novinarsko 
držo, ki pokaže problem, ter zaključi zgodbo tako, da za mnenje pov-
praša še odgovorne predstavnike oblasti. Odločila se je, da preišče, ali 
je ta problem v praksi rešljiv. In tako z ekipo odšla še v sosednjo državo 
Avstrijo in tam preverila, kakšna je usoda tujih delavcev. Rezultat je 
frapanten: tamkajšnji Svetlik ne izobesi info točk. Namesto tega imajo 
organizirane delavske zbornice, ki ravnajo odločno in hitro, same tožijo 
podjetja v imenu oškodovanih delavcev in če jim podjetja ne izplačajo 
plač, jih poženejo v stečaj. In zdaj pozor – zaposleni dobijo izplačane 
zaslužke v zadnji instanci od državnega fonda! Ja, dobesedno. Pravica 
do plačila za delo je sveta in neodtujljiva. Je prvi temelj državnosti! 
Podjetnike, ki bi izigravali to postavo, pa doletijo ostre sankcije, kot npr. 
ta, da nekdo, ki je zapeljal firmo v stečaj, ne da bi poplačal dolgove, še 
leta potem ne sme odpreti nove firme.

Preprosta rešitev: Pahorjeva vlada bi problem rešila tako, da bi 
sprejela podobno jurisdikcijo kot velja v Avstriji. Temelj tržne ekonomije 
je pač striktno spoštovanje zakonov: kdor jih ne spoštuje, je izločen iz 
sveta podjetništva.

A kakšno je zdravstveno stanje številnih bosanskih delavcev? Pred-
stojnica “Klinike za medicino dela” dr. Metoda Dodič Fikfak pripoveduje 
o šokantnih prizorih, ko je imela pred seboj ljudi, ki so bili povsem 
izčrpani, saj so delali po 12 ur na dan, eden je bil celo povsem izhiran, 
saj se je naučil stradati.

Ne, možak ni stradal, ker bi po 600 in več evrov pošiljal domov, 
človek je stradal, da je od 200 evrov lahko delček namenil za družino!

In kako se škandaloznega principa suženjskega dela loteva premier 
Borut Pahor?

Zadnjič se je na skrivaj sestal na gradbišču stožiškega stadiona z 
ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Zakaj? Glavar Ljubljane je 
začel projekt gradnje stadiona, ne da bi poprej zbral potrebni denar ali 
si priskrbel kredite. Zdaj tako podjetje Grep dolguje 50 milijonov evrov. 
Podjetja podizvajalcev in delavci dobivajo po kakšen belič, večina očitno 
dela na up. Je torej Grep razglasil stečaj in končal svoje podjetništvo?

Nasprotno, župan Janković pričakuje, da bo za njegov katastrofalno 
vodeni projekt račun plačala država. Ali bolj natančno, vsi davkopla-
čevalci!

Še bolj natančno: Mariborčani, Novomeščani, Primorci, Prekmurci, 
Gorenjci, Korošci etc. Ravnokar je novomeška Krka postala prvak v 
košarki. Poraženi KK Olimpiji gradijo dvorano za 12 tisoč gledalcev, 
račun zanjo pa bodo soprispevali zmagoviti tekmeci Novomeščani. V 
Mariboru so navijači v Ljudskem vrtu bodrili slovensko reprezentanco, 
zdaj pa bodo večino tekem reprezentance preusmerili v Stožice, kar 
praktično pomeni, da bo Maribor ob nogometne spektakle, za kar pa 
bo še posebej plačeval s pomočjo stožiškemu fantomu!????

Ko so bili pred desetletjem v Münchnu pred dilemo, ali naj zgradijo 
novi nogometni stadion, je mestni župan razpisal referendum. Ne tako 
za šalo, ampak kot vprašanje, ali so meščani pripravljeni na nove davke 
in proračun preusmeriti v nogometni kolos? Odgovor je bil da, z vsemi 
finančnimi posledicami.

Projekt Stožice je primer popolnega kolapsa politike ljubljanskega 
župana, ki je z njim generiral še poslovne kolapse številnih podjetij in 
vpeljavo suženjskega dela.

In odnos Pahorjeve vlade? Iz dneva v dan tuhta, kako bi kot božji 
odrešitelj rešila zgrešeno investicijo. Pri čemer pozablja, da je vseslo-
venska vlada. Maribor je bil pred leti izbran za evropsko prestolnico 
kulture, kajpak po izboru slovenske vlade. Sedaj pa vlada pozablja 
na svoje obveznosti in ne nameni proračunskega denarja zanj. Ker ni 
denarja v proračunu, ministrstvo za delo snuje zakone, ki bodo zniževali 
odpravnine odpuščenim delavcem.

Res je državna oblast zadnje dni poročala o kriminalistični obtožbi 
zoper direktorja Luke Koper, ki da je sklenil fiktivno pogodbo za varova-
nje v vsoti 75 tisoč evrov. Ministrica Katarina Kresal je jadrno odreagirala, 
da to ni politični proces, saj policija deluje avtonomno.

Nekdanji direktor Mercatorja Zoran Janković je plačal 800 tisoč 
evrov podjetju za varovanje, in to podjetju, ki sploh ni bilo registrirano 
za varovanje, kaj šele, da bi Mercator tudi dejansko varovalo. In kaj je 
postorila tu policija v deset krat večji raboti?

Zadeva se je izgubila, nihče nič ne ve, nihče od odgovornih ne 
poroča, kaj se dogaja, leta pa tečejo. Policija avtonomno abstinira od 
preganjanja malverzacije.

Premier Borut Pahor pa nič, kot da se ga ta korumpiranost Slovenije 
ne tiče.



2010 – AM – AVGUST   238

Kot je zapisal zgodovinar dr. Stane Granda »je namreč dejstvo, da si Slovenijo po zadnjih parlamentarnih volitvah vse bolj lasti neka samozvana 
elita, ki je predvsem silno bogata in vplivna. Za njo ne veljajo ne moralna ne pravna načela. Prepričani so, da je država zaradi njih in da mora biti v 
njej vse tako, kot si oni zamišljajo. Kdor misli ali ravna drugače in tega ne skriva, je na vse možne načine diskriminiran, predvsem pa ga označujejo kot 
človeštvu in državi neprijetnega. Vsak njegov glasen in javen razmislek je označen kot sovražni govor.«

Ob tem se človek sprašuje, kako dolgo bodo Slovenci to še prenašali. Prav nič se ne bi čudil – čeprav ne bi odobraval – če bi se nekomu utrgalo in 
bi nastopil z nasiljem. Že veliko manjši vzroki so pripeljali do hudih nasilnih posledic. Kučan je nekoč vrgel v javnost parolo: “Najprej diskreditacija, 
potem likvidacija”. Čisto lahko se zgodi, da bo prišlo do uresničenja. Prvi del že uspešno počenja vladajoča nomenklatura, saj se s svojo pogoltnostjo 
diskreditira do konca. Gorje pa, če pride še do uresničenja drugega dela, ki ga pa ne bo uresničevala nomenklatura. Res je, da sedanja kriza izvira iz 
splošne nemorale in da nas kristjane to od moralnih načel ne odvezuje. Toda v Sloveniji niso vsi kristjani, pa tudi mnogi, ki nosijo to ime, krščansko ne 
delajo. Zato se bojim, da je bodočnost dokaj črna – ne le za tiste, ki to zaslužijo, ampak za vse.

bo torej zemljišče postalo vredno okoli 10 milijonov evrov. S pomočjo 
župana Zorana Jankovića in njegove liste bodo družinski znanci na mah 
prišli do zaslužka 9 milijonov evrov!!!

Če se vrnemo k vrhunskemu kirurgu, ki zasluži po 12 evrskih tiso-
čakov na mesec, bo ta v takšnem tempu na leto zbral 144 tisočakov, 
v desetih letih 1,4 milijona in v sedemdesetih letih dela bo sestavil 
kupček, ki ga Jankovićevi bližnjiki napravijo z eno potezo. Ali še drugače, 
o gospodu Jankoviću številni mediji pišejo kot o enem od voditeljev 
slovenske levice. Vzemimo torej delavsko plačo v višini 700 evrov. Koliko 
let bi moral delavec delati, da ustvari šešokovski profit? Eno leto nanese 
8.400, deset let 84.000, sto let 840.000 in po tisoč letih trdega dela bo 
blizu vsote, ki jo Jankovićeva lista podeli z enim glasovanjem!!!!????

Tisoč let proti eni potezi.
Pred mesecem se je javnost čudila, kako študentje kamenjajo 

parlament, danes se lahko čudimo, zakaj ni pred magistratom tisoče 
meščanov z granitnimi kockami v rokah!

Premier Borut Pahor, ki s 3.000 evri komaj preživi mesec ob črpa-
nju starih rezerv, še ni opazil tega moralnega zloma podjetništva na 
Slovenskem. Kakšna država je to, če ima Šešok-Janković kupčijo kot 
zgled poslovne uspešnosti? Zakaj ne protestira “Gospodarska zbornica 
Slovenije” v imenu množice podjetnikov, ki sami delujejo na odprtem 
trgu v enakih pogojih s tekmeci?

Najboljši posel na Slovenskem je v prestolnici kupiti kmečko zemljo, 
ki ni zazidljiva, potem pa se najde župan, ki vam jo čez noč pričara v 
zazidljivo zemljišče, ki je dvajset krat večje vrednosti.

Toda problem ni le oseba po imenu Zoran Janković, temveč oblika 
političnega gospostva, ki ga uteleša princip kulta osebnosti. Ko župan 
postane demiurg in piramidalno odloča o vsem: danes tu raste pšenica, 
jutri pa bo tod stal logistični center. Še več, ki leta 2008 s svojimi služ-
bami odloča, da se bodo na Griču še naprej bohotili travniki, leta 2009 
pa se premisli in sklene, da bo odslej zazidljiva cona. Na kakšni osnovi 
je sprejeta tako usodna odločitev? – Zgolj po volji mestnega glavarja.

Župan Janković je pred časom napravil tiho revolucijo, ko je vrsto cest 
spremenil v enosmerne ulice. Genialna poteza, zakaj na delu cestišča 
je pridobil množico parkirnih mest, s katerimi polni mestni budžet. 
Toda kakšna pa je cena za meščane? Z avtomobili se vozakajo naokoli, 
v mestu z grozljivim deležem trdih delcev v zraku se polucija zraka še 
stopnjuje. Večina meščanov je sicer vdana v usodo, skupina nejevoljnih 
prebivalcev Prul je vseeno pomislila, da imajo vendar pravico do človeka 
vrednega bivanja. Zasuti z avtomobilskimi kolonami so organizirali in 

plačali štetje prometa, ki dokazuje, kako so razmere nevzdržne.
Prihaja sicer čas poletnih vročin, mesto pa meščanom ponuja dve 

odprti mestni kopališči: “Kodeljevo” in Bloudkovo “Ilirijo”. Še pred de-
setimi leti so si mestne množice poletja in vročino gasile s plavanjem 
na “Koleziji” in na “Vevčah”, zdaj pa bazena samevata. Obnovitev dveh 
bazenov je sicer strošek v višini enega Janković-Šešok posla.

No, konec junija župan obljublja, da bo ljudstvu podaril štadion 
na Stožicah. Pravi, da z namenom, da mlade spravi z ulic v športne 
dvorane. A glorija se tu ne konča, v odlični “Polemiki” nacionalke je 
celo omenjal možnost, da Ljubljana kandidira z novim stadionom za 
prireditelja evropskega prvenstva v plavanju! – Dobesedno, to ni šala, 
saj pravi, da na tak stadion postavijo začasne bazenske konstrukcije, ki 
jih po prvenstvu odstranijo.

Pri Pozejdonovem trizobu! Nekoč je Beograd dobil organizacijo 
prvenstva v plavanju, zgradil plavalne stadione, ki pa so po prvenstvu 
ostali meščanom v uporabo. Ljubljanski župan pa bi v mestu brez ba-
zenov priredil plavalno prvenstvo z bazeni za enkratno uporabo!?!?!? 
Prvi mož glavnega mesta počasi zgublja stik z realnostjo.

Toda premier, ki je vehementno zatrdil, da ne da državnega denarja 
za “Stožice”, je v isti sapi pridal, da bo pomagal iskati druge rešitve. 
Nedojemljivo, zdaj se premier in njegova vlada ukvarjajo še s tem, 
kako rešiti zavožene projekte mestnega župana. Bolj enostavno in za 
državo ceneje bi bilo, ko bi spregledali, da je prišel čas, da na volitvah 
kandidirajo z drugim kandidatom.

Vladajoča koalicija je sicer še naprej evforična, po referendumski zma-
gi, jo je navdušila še odločba “Ustavnega sodišča”, ki ne dovoli referenduma 
o izbrisanih. Predsednik parlamenta Pavle Gantar se je izbrisanim opravičil, 
s toplim nasmeškom jih je pozdravila predsednica LDS Katarina Kresal, a 
oba sta povedala, da je to to, da jim odškodnine ne pripadajo. Veljak SDS 
Vinko Gorenjak je ravnal nasprotno, z napadom na “US”, ki da je politično 
nastavljeno. Seveda je, tako, kot je bila legendarna prva ekipa ustavnih 
sodnikov, toda to je kontura pravne države. Konec koncev je za normalno 
delovanje države neproduktivna segregacija izbrisanih. Ljudje, ki živijo 
že več kot dvajset let na Slovenskem, so postali del prebivalstva, tako kot 
naši pradedje, ki so pred poldrugim tisočletjem pridrli iz karpatskih step.

In še v govorici številk. Predstavnika strank Zaresa in LDS, najte-
snejših zaveznikov ljubljanskega župana, sta izbrisanim namenila le 
opravičilo. Koliko bi znesla simbolična odškodnina za 20.000 izbrisanih? 
Ko bi vsakemu namenili po 500 evrov, pridemo do vsote 10 milijonov, 
torej reda enkratne Janković-Šešok konverzije.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

t

Pri	igri	sem	lovil	Idofovega	Franceljna,	zelo	dob
rega	fanta,	ki	je	klub	svojim	trem	gimnazijam	še	za
hajal	v	družbo	abecedarjev.	Mimogrede,	pravzaprav	
“mimolete”,	se	pa	zadene	v	prvi	škorenj,	da	se	je	vsa	
vrsta	zrušila	v	prah.	V	istem	hipu	plane	že	poslovod
nja	iz	delavnice	ko	ris	z	drevesa	in	me	zgrabi	za	lase.	
Priletel	sem	mu	naravnost	v	roke,	ker	sem	slepo	drl	
za	Franceljnom.	Bolj	ko	sem	vpil,	da	»nisem	bil	jaz«,	
bolj	me	je	kneftral.

Ko	je	opravil	svoje	rabeljsko	delo,	postavi	kano
ne	lepo	na	njih	mesto,	potem	se	pa	ves	zadovoljen	
povrne	k	oknu	na	prežo.

Toda	komaj	je	sedel	na	svojem	trinožniku,	so	bili	
kanoni	že	zopet	na	tleh.

»Zdaj	sem	jih	pa	res	jaz	prekucnil,	da	me	niste	za
stonj	tepli,«	sem	mu	zaklical	in	dobro	minuto	potem	
sem	že	čepel	v	Šantlovem	hlevu	za	konjem	Hanzijem,	
s	katerim	sva	bila	velika	prijatelja.

Jaz	sem	se	pač	že	takrat	rad	oddolžil,	če	mi	je	kdo	
kaj	podaril.

Šantlova	hiša	na	Mestnem	trgu	je	imela	na	zadnji	
strani	hlev	in	vozarno.	Na	dvorišču	je	bila	tik	pri	vra
tih	precej	velika,	kak	meter	visoka,	lesena	shramba	za	
gnoj.	To	je	bil	naš	“tejater”.	Gnojišče	je	bilo	pokrito	z	
lesenim	pokrovom,	ki	je	imel	na	sredi	loputnik.	Zato	
je	bilo	dobro	poskrbljeno	tudi	za	igre,	pri	katerih	smo	
potrebovali	podzemske	prostore.

Igrali	smo	nemške	igre,	ker	pripravnih	slovenskih	
nismo	mogli	dobiti;	bile	so	tudi	predrage.	Nemške	
“drame”	so	bile	pa	poceni,	samo	dva	krajcarja	ena.	
Nekaj	naslovov	mi	je	ostalo	še	v	spominu,	kakor	na	
primer:	“Der	geschundene	Ritter	–	Odrti	vitez”,	“Der	
kopflose	Leihnam	in	der	Schublade	–	Mrlič	brez	glave	
v	predalu”,”Das	Gespenst	der	Leichenkammer	–	Strah	
v	mrtvašnici”,	“Das	Opfer	der	Justiz	oder	unschuldig	
gehängt	–	Žrtev	justice	ali	po	nedolžnem	obešen”.

Govorili	nismo	na	pamet	(kdo	se	bo	učil),	ampak	
smo	kar	brali.	Občinstvo	je	bilo	zadovoljno,	da	je	bilo	
le	veliko	vpitja	in	pretepanja.

Neke	 predstave	 se	 še	 prav	 dobro	 spominjam.	
Igrali	so	“Ritter	und	Teufel	–	Vitez	in	vrag”.	Jaz	sem	
bil	takrat	“občinstvo”.	Sedel	sem	v	loži	–	v	oknu	na	
svislih	nad	vozarno.	Glavni	vlogi	sta	bili	v	spretnih	
rokah	bratov	Vinir.	Fele	je	igral	viteza,	Dolfa	pa	vraga.

Ker	se	je	prvo	dejanje	vršilo	v	viteški	dvorani,	smo	
potrebovali	preproge.	Zato	smo	rekvirirali	dve	konj
ski	odeji,	ki	sta	viseli	pred	hlevom	na	soncu.	Vitez	je	
bil	oborožen	s	fračo	in	lesenim	mečem.	Na	glavi	je	
imel	pločevinast	lonec,	ki	smo	ga	našli	v	Ljubljanici	
in	ga	uvrstili	med	gledališčno	garderobo,	na	junaških	
prsih	pa	kot	oklep	–	pokrovko	od	iste	firme.	Vrag	je	
bil	okrašen	z	lastnoročno	izdelano	krinko	in	rogovi,	
zadaj	pa	mu	je	mahal	kravji	rep,	ki	si	ga	je	bil	stro
kovnjaško	privezal	za	hlačni	pas.	Seveda	je	bil	tudi	
kosmat.	Oblekel	je	namreč	suknjič	tako,	da	je	bila	
razcefrana	podloga	na	ven	obrnjena.

V	začetku	prvega	dejanja	je	sédel	vitez	na	povez
njeno	 vedro,	 ki	 so	 ga	 tudi	 posodili	 Šantlovi	 konji,	
vrag	pa	je	zlezel	skozi	loputnik	v	gnojno	skrambo,	
ki	je	bila	na	srečo	napol	prazna.

Toda	 gnoj	 je	 gorak	 in	 izpuhteva	 ostre	 duhove.	
Zato	se	je	“vrag”	kmalu	naveličal	sedeti	v	peklu	in	se	
je	hotel	prikazati	vitezu,	še	preden	je	ta	umoril	svojo	
plemenito	 soprogo,	 ki	 jo	 je	 igral	 Indofov	 Francelj	
v	 srajci	 svoje	 matere.	 Ženske	 vloge	 so	 namreč	 pri	
nas	igrali	vedno	moški,	prav	tako	kakor	pri	grškem	
klasičnem	teatru.

Brž	pa	ko	se	je	začel	loputnik	sumljivo	privzdigo
vati,	skočita	hitro	oba	plemenita	zakonska	nanj	in	
zavpijeta:	»Ne	še,	ne	še!«

»Jaz	pa	hočem	ven.	Če	ne	greš	dol,	 ti	pripeljem	
tako	po	lampi,	da	boš	tri	sonca	videl.«

Mene	je	pa	že	takrat	jezilo,	če	je	kdo	kaj	obljubil,	
česar	očividno	ni	mogel	spolniti.	Že	sem	hotel	“vra
gu”	zaklicati,	na	ne	obeta	nemogočih	reči,	ko	se	pri
kaže	v	“parterju”	Šantlov	hlapec	Miha	z	bičem	v	roki.

»Jaz	vam	pokažem	jemati	moje	stvari,	preklicane	
barabe!«

Vitez	in	njegova	visokorodna	gospa	pa	nista	bila	
prav	nič	radovedna,	kako	bo	mož	to	pokazal;	urno	
skočita	z	odra	v	–	svet	in	jo	pocedita	z	dvorišča,	eden	
v	viteški	opravi	z	bridkim	mečem	v	rokah,	drugi	v	
materini	 srajci.	 Tudi	 “vrag”	 prileze	 sedaj	 iz	 pekla,	
prestraši	nič	hudega	slutečega	hlapca	in	jo	pobere	
za	vitezom	in	njegovo	družico.

“Občinstvo”	je	ves	ta	prizor	z	zadovoljstvom	gleda
lo;	ploskalo	pa	ni,	marveč	se	je	previdno	zarilo	v	seno.

Tako	 je	 bila	 naša	 Zavóda	 svet	 zase,	 v	 katerega	
odrasli	niso	zahajali,	razen	če	je	kaka	mati,	navadno	
oborožena	s	palico,	prišla	 iskat	svoj	naraščaj,	ki	 je	
prekoračil	“horam	legalem”	(dovoljeni	čas).

Tudi	 pred	 “špiceljni”	 (stražniki)	 smo	 navadno	
imeli	 mir.	 Vseh	 stražnikov	 v	 mestu	 je	 bilo	 menda	
okoli	dvajset,	pa	so	bili	preveč	zaposleni,	da	bi	pre
ganjali	 paglavce.	 Ako	 so	 se	 trije	 pijanci	 zmenili,	 je	
imela	vsa	policija	z	njimi	dosti	opraviti,	ker	ni	bilo	še	
zelenega	“Henrika”.	Pogosto	je	bilo	treba	pet	in	še	več	
“fertravtov”	(iz	nemškega	“der	Vertraute”,	zaupnik,	
tudi	izraz	za	stražnika),	da	so	enega	samega	pijanca	
privlekli	na	magistrat	v	“špehkamro”	(domače	ime	
za	zapor	na	magistratu,	kamor	so	zapirali	pijance).	
Za	nas	otroke,	pa	tudi	za	odrasle	je	bilo	kaj	takega	
dogodek,	ki	ga	nismo	radi	zamudili.

Edini	Dopelcifra	je	prišel	tu	in	tam	Za	vodó	vo
hunit.	To	častno	ime	je	dobil	odtod,	ker	je	imel	na	
svetlem	polmesecu,	ki	so	jih	takrat	stražniki	nosili	
pod	brado,	številko	2.	Dobil	pa	nas	ni	nikdar.

Kakor	 hitro	 se	 je	 zaslišal	 klic:	 »Dopelcifra	 gre,«	
smo	se	razkropili	na	vse	strani.	Eni	so	iskali	zavetje	
po	vežah,	drugi,	katere	je	to	svarilno	poročilo	izne
nadilo	pri	vodnem	športu,	so	se	poskrili	po	luknjah	
za	 lesenimi	piloti,	nekaj	 jih	 je	pa	vedno	pogumno	
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V	Celju	se	je	na	evharističnem	kongresu,	na	kate
rem	je	Slovenija	dobila	prvega	blaženega	mučenca,	
zbralo	več	kot	32	tisoč	vernikov.	Papežev	legat,	va
tikanski	državni	tajnik,	kardinal	Tarcisio	Bertone,	je	

SLOVENSKI EVHARISTIČNI KONGRES
Celje, 13. junija 2010

Alojzija	Grozdeta	za	blaženega	razglasil	med	sveto	
mašo.

Po	 sklepu	 evharističnega	 bogoslužja	 so	 se	 lju
bljanski	nadškof	Anton	Stres,	novomeški	škof	Andrej	

čakalo,	 kaj	 bo.	 To	 so	 v	 zavesti	 svojih	 trinajstih	 ali	
štirinajstih	let	posedli	po	plankah	in	gledali,	kako	
se	je	Dopelcifra	oziral	na	vse	strani,	čudeč	se,	kam	je	
vsa	ta	“sodrga”	izginila.	Mogel	jim	seveda	ni	nič,	kajti	
na	plankah	ni	bilo	prepovedano	sedeti.

Ker	je	bilo	Za	vodó	tako	prijetno	in	varno,	se	mi	
je	 Zavóda	 silno	 priljubila.	 Bila	 je	 zame	 najlepši	 in	
najljubši	kraj	na	svetu.	Žal,	da	je	vhod	v	ta	“raj”	stra
žil	angel	z	gorečim	mečem	v	podobi	moje	matere. . .

»Ali	smem	Za	vódo?«
»Uči	se!«
»Sem	se	že.«
»Pa	kaj	beri!«
»Sem	že	vse	prebral.«
»Pa	še	enkrat	beri!«
Ta	dvogovor	se	je	med	materjo	in	menoj	nešteto

krat	ponavljal,	zato	sva	ga	znala	dobesedno.	Žal,	da	
proti	materinim	zadnjim	besedam	nisem	našel	pra
vega	ugovora.	Pomagal	sem	si	pa	često	na	drug	način.

Ob	 našem	 stanovanju	 je	 držal	 do	 stopnic	 dolg	
odprt	 hodnik,	 po	 katerem	 je	 moral	 vsak,	 kdor	 je	
hotel	k	nam.	Ta	dohod,	ki	je	pa	bil	zame	važen	samo	
za	odhod,	je	bil	torej	vedno	zastražen	iz	naših	oken.	
Konec	hodnika	je	tvorila	majhna,	pa	za	vsako	stano
vanje	zelo	važna	pritiklina,	ki	sicer	ni	imela	ključa,	
pač	pa	kljuko,	ki	se	je	dala	jemati	iz	vrat.	Ta	kljuka	je	
meni	večkrat	pomagala	do	prostosti.

Da	 bi	 namreč	 te	 pritikline	 ne	 uporabljali	 drugi	
ljudje	v	hiši,	smo	jemali	kljuko	ven	in	jo	hranili	na	

omari.	 Kadar	 se	 je	 torej	 moj	 dvogovor	 z	 materjo	
končal	zame	brezuspešno,	sem	vzel	kljuko	in	odšel	
moško	po	hodniku.	Potem	sem	vtaknil	kljuko	v	pri
tiklino,	sam	sem	se	pa	spustil	na	tla,	da	me	nihče	ni	
mogel	opaziti	iz	okna,	ko	sem	po	vseh	štirih	lezel	iz	
hodnika	v	zlato	prostost.

Kaj	bo	potem,	ko	pridem	v	mraku	domov,	na	to	
nisem	 mislil.	 Življenje	 bi	 bilo	 pač	 pretežko,	 če	 bi	
človek	vedno	mislil	na	prihodnost. . .

Kadar	grem	po	Cankarjevem	nabrežju,	mi	vselej	
vstajajo	prijetni	spomini.	Tu	stoji	še	kostanj,	ki	sem	
mu	po	nerodnosti	odlomil	debelo	vejo.	Zaradi	tega	
“zločina”	si	nisem	upal	cel	teden	Za	vódo.	Stari	Šantel	
me	je	namreč	videl	in	mi	zažugal,	da	me	bo	naznanil.

Tiste	dni	sem	prestal	veliko	nepotrebnega	stra
hu.	 Cele	 ure	 sem	 preždel	 pri	 oknu	 in	 čakal,	 kdaj	
se	 prikaže	 na	 hodniku	 stražnik	 s	 “forladungo”	 (iz	
nemškega	 “Vorladung”,	 poziv,	 s	 katerim	 so	 klicali	
starše	na	odgovor,	če	so	otroci	nasade	poškodovali	
ali	kaj	drugega	“naredili”),	kajti	takega	papirja	smo	
se	strašno	bali.	Z	magistrata	seveda	ni	bilo	nikogar.	
Šantel	me	je	samo	strašil.

Tudi	drevo,	na	katerem	smo	se	večkrat	“pofoška
vali”,	moli	še	svoje	obrezane	veje	proti	nebu.	Včasih	
se	mi	zdi,	da	vidim	majhnega	paglavca,	kako	drobi	
z	umazanimi	in	opraskanimi	nogami	proti	drevesu,	
da	bi	hitro	“pofoškal”,	nekje	od	daleč	pa	mi	done	na	
uho	pojoči	dekliški	glasovi:	»Es	kommt	ein	Mann	von	
Ninive,	Ninive. . .«

	O	velikih	počitnicah	smo	šli,	če	ni	ravno	preveč	
deževalo,	skoraj	vsak	dan	takoj	po	kosilu	“Pohtiboli”,	
ostali	smo	potem	vse	popoldne	“Pohtibolo”	in	smo	
se	vrnili	 šele	zvečer	 iz	“Pohtibole”.	To	besedo	smo	
torej	nekako	tako	rabili	in	sklanjali	kakor	Zavódo.

Najlepše	 ljubljansko	 šetališče	 Tivoli	 je	 v	 našem	
stoletju	svoje	lice	zelo	spremenilo.	Že	dohod	je	veliko	
lepši,	kakor	je	bil	svoje	dni.

V	Tivoli	smo	hodili	otroci	v	večjih	ali	manjših	sku
pinah.	Med	potjo	smo	se	navadno	imenitno	zabavali.	
Že	na	Frančiškanskem	mostu	smo	se	včasih	ustavili.	
Stopili	smo	na	prste	in	gledali	čez	ograjo	v	vodo.	Ko	
so	ljudje	postali	pozorni	in	se	začeli	zbirati	ter	prav	
tako	gledati,	kaj	je	v	vodi,	smo	jo	urno	pobrali	naprej.

Tudi	pred	Gebo,	ki	je	prodajal	ure	v	hiši,	kjer	sedaj	
“Elite	 prodaja	 obleke	 (Čopova	 ulica),	 smo	 se	 radi	
nekoliko	pomudili	 in	izbirali	ure.	Njih	nakup	smo	
seveda	prepustili	birmanskim	botrom.

Bili	smo	pač	otroci.	Pri	birmi	sem	bil	zadovoljen	z	
najnavadnejšo	žepno	uro,	ki	se	je	navijala	s	ključkom	

“Pohtiboli” (Pod Tivoli)
in	je	visela	na	črnem	traku.	Dandanes	birmanca	ne	
razveseliš	tako	hitro.	Česa	si	pač	ne	poželi	tak	mo
deren	športnik!

Nekoč	 sem	 v	 šoli	 pri	 liturgiji	 omenil,	 da	 bi	 bilo	
glede	daril	skoraj	bolje,	če	bi	se	birma	podeljevala	
takoj	po	krstu.	Tiste	učenke,	ki	so	bile	že	birmane,	so	
mi	vse	pritrdile,	nebirmane	so	bile	pa	proti.

Današnje	pošte	takrat	še	ni	bilo.	Na	njenem	mestu	
je	stala	enonadstropna	hiša	z	velikim	dvoriščem	in	
dobro	vodo.	Tu	smo	navadno	napajali.	Bilo	je	zelo	
prijetno	vodo	“cigati”	(vleči)	in	se	škropiti,	dokler	
nas	ni	kdo	nagnal.

Današnja	Cankarjeva	cesta	je	bila	zazidana	samo	
na	levi	strani.	To	so	bile	tako	zvane	“Nove	hiše”.	Na	
nasprotni	 strani	 so	 stala	 umazana	 vojaška	 skladi
šča	s	pekarno.	“Nove	hiše”	so	imele	zunaj	pri	vratih	
majhne	gumbe.	Ako	si	na	tak	gumb	pritisnil,	je	nekje	
znotraj	pozvonilo,	in	takoj	nato	je	planil	skozi	vrata	
mož	z	zelenim	predpasnikom	in	te	zlasal,	če	si	bil	
tako	neumen,	da	si	ga	počakal.



Glavan	 in	 celjski	 škof	 Stanislav	 Lipovšek	 zahvalili	
vsem	organizatorjem,	predvsem	prostovoljcem,	za	
njihovo	požrtvovalno	delo	in	pripravljenost	poma
gati.	Pa	tudi	vsem	tistim,	ki	so	tako	dolgo	vztrajali	
na	soncu	in	prispevali	k	temu,	da	je	bil	ta	dogodek	
res	nekaj	veličastnega.	Izrazili	so	presenečenje	nad	
tako	veliko	udeležbo.

Na	vprašanje,	kaj	se	bo	zdaj	dogajalo	po	Sloven
skem	 evharističnem	 kongresu	 in	 beatifikaciji	 mu
čenca	Lojzeta	Grozdeta,	 je	Stres	odgovoril,	da	 ima	
današnji	kongres	tri	sporočila.	Prvo	je,	da	bi	verniki	
razumeli	 sveto	 mašo	 kot	 resno	 stvar	 oziroma,	 da	
kristjani	brez	svete	maše	ne	morejo	obstajati,	drugo	
sporočilo	 se	 nanaša	 na	 dolžnost	 do	 pričevanja	 za	
katoliško	vero	in	tretje	sporočilo	v	ospredje	postavlja	
leto	2011	kot	leto	solidarnosti,	dejavne	ljubezni	in	
družbene	odgovornosti

Nadškof	Stres	je	na	novinarsko	vprašanje	glede	
neudeležbe	 vrha	 slovenske	 politike	 na	 evharistič
nem	 kongresu	 dejal,	 da	 bi	 bili	 verniki	 tega	 obiska	
vsekakor	 veseli,	 saj	 so	 del	 civilne	 družbe,	 kot	 tudi	
druge	organizacije.	Vendar	pa	smo	bili	veseli,	da	je	
bil	med	nami	Kristus,	je	dejal	nadškof	Stres,	saj	smo	
se	zaradi	njega	zbrali.	Ob	sklepu	je	še	napovedal,	da	
bo	prihodnje	leto	v	Cerkvi	na	Slovenskem	posvečeno	
dobrodelnosti,	 solidarnosti	 in	 dejavni	 ljubezni,	 ki	
izvira	iz	evharistije.

Evharistične	slovesnosti	so	se	sicer	med	drugim	
udeležili	slovenski	veleposlanik	pri	Svetem	sedežu	
Ivan	 Rebernik,	 veleposlanik	 Češke	 republike	 Petr	
Voznica,	evropski	poslanec	NSi	Lojze	Peterle,	pred
sednica	NSi	Ljudmila	Novak,	Silvester	Gaberšček	z	
ministrstva	za	kulturo,	poslanec	Zaresa	v	DZ	Franci	
Kek	in	celjski	župan	Bojan	Šrot.

Med	komentarji,	ki	so	izšli	v	slovenskem	tisku,	je	
prav	zanimiv	tisti,	ki	 je	 izpod	peresa	Vanesse	Čokl	
izšel	v	Večeru:

Sredi zanimivih kontekstov se je zgodil vsesloven-
ski verski shod v Celju. Z novim kadrovskim vrhom je 
šla slovenska Katoliška cerkev v veliki misijon, ki naj 
sproži renesanso verskega življenja. Vera mora gor, je 
svoj program pred dobrega pol leta najavil ljubljanski 
nadškof in metropolit Anton Stres, najvišji med (nad)
škofi. Celjski praznik maše in z njo nedelje je najbolj 
mobilizatorski poskus v tej smeri. Po letih, v katerih 
so (bili) ambiciozni sklepi cerkvene sinode bolj kot ne 
zaprašeni v predalih. Odhod k nedeljski maši je naj-
bolj temeljno vernikovo opravilo, nadškof kliče v cer-
kev. Verujoči pa, to je jasno sporočilo celjske nedelje, 
hočejo, da je Cerkev svetilnik. Prizemljeni svetilnik.

Kar nekaj simbolike je v prizorišču slovenskega 
evharističnega kongresa. Stres je bil prvi škof mlade 
celjske škofije in najdlje so pod njim v tem kosu lokalne 
Cerkve prišli s konkretnimi plani za poživitev vere v 
času, ko papež v Rimu snuje nove strategije ne samo 
za bolj živahne verujoče, temveč tudi da bi priklical 
nazaj (post)moderne odpadnike. Benedikt XVI. pre-
mišljeno riše cerkveno bodočnost.

Kje je tu Katoliška cerkev v Sloveniji? Celjska 
maša je bila množična čez pričakovanja. Včeraj je 
vera šla gor. In naprej? Najprej: domača naloga, ki 
jo je papež naložil slovenskim škofom, ko so šli na 

cerkveno stran Tibere na obisk/zagovor zaradi ne 
povsod etičnega gospodarskega razbohotenja, (še) 
ni opravljena. Živimo pa zdaj čas, ko je vpliv Svetega 
sedeža, vatikanske diplomacije še kako pomemben 
tudi za tiste, ki vodijo to državo in so v svoj program 
vpisali redefinicijo odnosov s Katoliško cerkvijo. Za 
najbolj aktivistične med njimi, ki iz še sveže odločbe 
ustavnega sodišča o zakonu o verski svobodi že kujejo 
trše zidove med državo in (največjo) Cerkvijo, bi zna-
la ta redefinicija dobiti nepričakovane odtenke. Na-
mreč, še malo ni nepomembno, kakšno razpoloženje 
Vatikan po referendumu o meji s Hrvaško goji do teh 
krajev. Toliko bolj, če imajo prav tisti, ki v Evropi – in 
zlasti na evropski levici – vidijo šibke proslovenske 
terene. Sloveniji manjka zaveznikov! Tu pa smo pri 
realpolitiki. Ponavljanje vabil papežu, naj pride na 
obisk, ali Pahorjeva novica, da bo v Ljubljani le zrasla 
spodobna nunciatura, je vse premalo v teh kontekstih. 
Po cerkvenem metru je Slovenija nedojemljiva za si-
gnale globalno vplivnega Vatikana. Za vse tisto, kar 
ji ves čas sporoča odsotni papež. Domače naloge se 
šele prav začenjajo...

Seveda	 tudi	 ta	 slovesna	 prilika	 ni	 minila	 brez	
škandala.	Tukaj	ne	mislim	na	ne	le	omalovaževalne,	
ampak	 tudi	 obrekljive	 pripombe	 glede	 blaženega	
Alojza	Grozdeta,	češ	da	je	bil	okupatorjev	vohun	–	
zlobne	insinuacije	tistih,	ki	bi	z	njimi	radi	pometli	
pod	preprogo	povojne	zločine,	o	katerih	priča	nad	
600	do	sedaj	odkritih	grobišč.	Do	škandala	je	tokrat	
prišlo,	 lahko	 bi	 rekli,	 na	 najvišjem	 nivoju:	 predse
dnik	vlade	Pahor	in	kardinal	državni	tajnik	(kar	je	
v	 Vatikanu	 isto,	 kot	 predsednik	 vlade)	 in	 papežev	
osebni	odposlanec	Bertone.	Stvar	je	spravila	v	jav
nost	Družina	št.	26:

Ni se še posušilo črnilo prejšnje številke Družine, 
v kateri smo med drugim zapisali, da bo sedež apo-
stolskega nuncija v slovenski prestolnici z začasne 
lokacije na Krekovem trgu 1 kmalu preseljen v bistve-
no ustreznejše okolje Ulice Janeza Pavla II., ko se je 
izkazalo, da morda le ni čisto tako. 

Predsednik slovenske vlade Borut Pahor je namreč 
vatikanskemu kolegu, državnemu tajniku Tarcisiu 
Bertoneju, zagotovil, da je 2. junija vrhovno sodišče 
dokončno odločilo o lastninskem sporu glede stavbe, 
ki jo je ljubljanska mestna občina pripravljena proda-
ti za nunciaturo. Kardinal je to vest sprejel z velikim 
veseljem in obljubil, da jo bo takoj po vrnitvi v Vatikan 
posredoval tudi papežu. 

Če se je to v ponedeljek, 14. junija, na kosilu z Be-
nediktom XVI. res zgodilo, je to pomenilo, da je vati-
kanski državni tajnik papeža nehote zavajal. Vrhovno 
sodišče namreč 2. junija ni ničesar dokončno rešilo, 
saj je na seji civilnega senata šele 3. junija odločilo o re-
vizijski zadevi, v kateri je bilo obravnavano vprašanje 
lastninskega razmerja na nepremičnini, predvideni 
za novi sedež nunciature, tako da odločba še ni bila 
niti napisana, kaj šele vročena strankam v postopku 
(torej zakoncema, ki živita v podstrešnem stanovanju 
hiše in skušata zanj uveljaviti lastninsko pravico, ter 
Mestni občini Ljubljana). Izid zadeve tako v času, ko je 
Pahor Bertoneju govoril o njeni dokončnosti, sploh še 
ni bil znan, vrhovnemu sodišču pa tudi ni bilo znano, t



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.	Odrezke	srečk	lahko	še	vedno	pošljete	v	avgustu.

NEDELJA, 7. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše.	Ob	2:30	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	
našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spomi-
njamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010

NAŠI RAJNI:

HANA BURJEK,	Downers	Grove,	IL
CIRIL KASTELIC,	Bridgeview,	IL
DUJO BABIC,	Joliet,	IL
JANEZ KERMAVNER, Cleveland, OH

ZA SVETE MAŠE:	$220:	F.	Rabzel;	$200:	F.	Hren;	$100:	A.	Stempi
har,	J.	Androjna;	$80:	M.	Grum;	$50:	I.	Antolin;	$30:	I.	Tominec,	
A.	Bucik;	$20:	M.	Taychman,	J.	Smole,	M.	Cendol,	A.	Debevc,	A.	
Stanisa;	$10:	J.	Jurkovic.
1	gregorijanska	maša:	L.	Mate.

ZA CERKEV:	$50:	F.	Hren;	$40:	A.	Petrich;	$20:	M.	Grum,	I.	Tomi
nec,	A.	Debevc;	$10:	A.	Stempihar,	S.	Kosem.
V	spomin	+	Hane	Burjek	in	+	Cirila	Kastelica	$50:	K.	Arko.

ZA SAMOSTAN:	$50:	F.	Hren;	$40:	F.	Opeka;	$10:	A.	Debevc.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$15:	SWU	#2;	$10:	A.	Debevc.

ZA LUČKE:	$15:	F.	Hren;	$10:	A.	Debevc;	$2:	J.	Jurkovic.

ZA MISIJONE:	$100:	F.	Hren;	$10:	V.	Lavrisa,	A.	Debevc.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$50:	F.	Hren;	$10:	V.	Lavrisa,	A.	Debevc.

DAR LISTU AM:	$200:	J.	Gerzel;	$20:	M.	Grum,	I.	Tominec,	I.	
Antolin,	J.	Kosir,	A.	Petrich;	$10:	J.	Smole,	A.	Debevc,	S.	Kosem;	
$5:	J.	Jurkovic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

»od kod predsedniku vlade informacija o vsebinski 
odločitvi oziroma vsebini odločanja, saj sodišče o tem 
ni niti obveščalo niti moglo obveščati nikogar«.

Ob tem dejstvu se zastavlja kopica vprašanj, zakaj 
je Pahor z novico o nunciaturi »prehiteval po desni«. 
Ali je šel z zagotovili predaleč v svojem pregovornem 
»ugajanju za vsako ceno«, ki izvira iz očitne samo-
všečnosti, s čimer pa ne spravlja v sramoto le sebe, 
temveč vse, ki jih predstavlja v mednarodni areni? Ali 
je bil sam žrtev (zavestno podtaknjenih?) napačnih 
informacij, saj je zdaj v javnosti upravičeno tarča 
kritik, da se s pozicij izvršne oblasti vmešava v ločeno 
sodno vejo oblasti, in je celo zadevo treba gledati le v 
luči že videnih znotrajkoalicijskih prerivanj? Ali je s 
to nenavadno peripetijo nekdo želel v javnosti znova 
očrniti Cerkev, češ, glejte, kako močno njeni predstav-
niki pritiskajo na Pahorja glede nunciature, da je ta 
zaradi ljubega miru s Svetim sedežem prisiljen kršiti 
celo “sveto” ločitev različnih vej oblasti?

Da bi se dokopali do odgovora vsaj na kakšno 
izmed teh in podobnih vprašanj, smo, kot številni 

drugi novinarski kolegi, za dodatna pojasnila prosili 
kabinet predsednika vlade. Ker so po objavi vrhov-
nega sodišča, da o lastninskem sporu glede stavbe, 
predvidene za novi sedež papeževega predstavnika 
v naši državi, še ni bilo odločeno, za pojasnila gotovo 
prosili tudi z nunciature, nas je zanimalo, kakšen 
odgovor je vatikanski diplomaciji v tej zadevi posla-
la slovenska stran. Ker domnevamo, da predsednik 
vlade vendarle ni sam klical na vrhovno sodišče, nas 
je tudi zanimalo, kdo, kdaj in kako mu je posredoval 
preuranjeno informacijo o dokončni sodni odločitvi, 
s katero je potem zavajajoče razveselil vatikanskega 
gosta, kardinala Bertoneja, in ali je pravilna domne-
va, da je to informacijo dobil s strani Mestne občine 
Ljubljana.

In kakšne odgovore smo dobili? Do sklepa redakcije 
v torek, 22. junija, nikakršnih. Vrata ugibanj se tako 
odpirajo še bolj na široko. Ne pozabite: marsikdo v 
Sloveniji ob vsaki priložnosti, v kateri se znajde ka-
toliška Cerkev, silno rad ribari v kalnem!

Brez	komentarja!

t


