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Sv. Jurij ob Ščavnici je na poti iz Maribora v Ljutomer prva župnija v vinorodni Prlekiji. Župnija obsega kar lepo 
število naselij. Vikarija je omenjena že v 13. stoletju, župnija pa je od leta 1546. Cerkev sv. Jurija je bila kot gotska stavba 
s pravokotno ladjo in lesenim stropom sezidana leta 1336 in prezidana v 16. stoletju. Takrat so prezbiterij povečali, 
ladjo gotsko obokali z rebrastimi polji, prezbiterij pa pokrili z zvezdasto mrežo reber. V ta čas spada tudi kropilnik z 
letnico 1546. Cerkev je imela taborsko obzidje, ki je dobro služilo ob času turških vpadov. Leta 1837 so ga zamenjali 
s pokopališkim zidom. Župnija je imela v bližnji preteklosti bogato bero duhovnih poklicev, med katerimi naj bodo 
omenjeni: politik v prvi Jugoslaviji dr. Anton Korošec, škof dr. Vekoslav Grmič in dolgoletni rektor bazilike na Brezjah p. 
Feliks Anžel; od kulturnikov pa književnika Edvard Kocbek in Bratko Kreft. 

Letošnja angelska nedelja, ki je prva v tem mesecu, pade na 5. september. Na slovenskem podeželju so jo nekoč 
precej slovesno praznovali, saj je pomenila konec napornega poljskega dela in je bila že nekakšen začetek kmečke jeseni. 
Septembra je tudi več Marijinih godov in spominov: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna 
Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica jetnikov (24.). Ta zadnji spomin ima danes komaj še kak pomen, važen pa je bil v 
preteklih časih, ko so mnogi kristjani postali ujetniki muslimanov, kar se je pri nas posebno pogosto dogajalo v času 
turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408, ko so vpadli v Belo Krajino in izropali okolico Metlike, 
pa do 22. junija 1593, ko so bili premagani v bitki pri Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod 
poveljstvom Andreja Turjaškega (Auersperga). V skoraj 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo 
skoraj 200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica jetnikov takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, 
kamor spadata tudi naša samostana v Ameriki, je na praznik Povišanja sv. Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi 
spominj Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.) v spomin na ta dan leta 1224, ko je sv. Frančišek na gori La Verni dve leti pred 
smrtjo prejel Kristusove rane. Septembra goduje tudi naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.) pa tudi italijanski 
kapucin p. Pij iz Pietrelcine (23.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski 
jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti (13.); kardinal in cerkveni 
učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael (29.) ter 
cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, večino 
življenja pa je preživel v Rimu in nazadnje Betlehemu, kjer je tudi umrl.
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Ali nas mar ne uči žalostna izkušnja, da postaja učeča se mladina
z vsakim letom svojega napredovanja tudi čedalje bolj brezverna

in da vse prepogosto versko prepričanje in pobožno življenje
tembolj gineta, kolikor več se množijo znanosti uma?

bl. Anton Martin Slomšek

Kakršno vreme prvi dan kane,
rado ves mesec ostane.

Til (1.) oblačen, meglen:
grda, deževna jesen.

Mala maša –
v vsakem grmu paša.

Ako je na malo mašo  lepo,
potem bo dva meseca suho.

SEPTEMBER – KIMOVEC
		1	 S	 Egidij	(Tilen),	op.;	Jozue,	prerok;
		2	 Č	 Antonin,	muč.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Gregor	Vel.,	pap.,	c.	uč;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Roza	iz	Viterba,	dev.;
	 	 	 Mojzes,	prerok;

		5	 N	 23. NAVADNA NEDELJA;	Viktorin,	šk.,	muč.;	
Lovrenc	Giustiniani,	patriarh;

		6	 P	 Petronij,	šk.;	Favst,	Makarij	in	tov.,	muč.;	
Zaharija,	prerok:

		7	 T	 Marko	Križevčan	in	tov.,	muč.;	
		8	 S	 MARIJINO	ROJSTVO	(MALI	ŠMAREN);
		9	 Č	 Peter	Klaver,	red.;	Serafina	Sforza,	red.;
	10	 P	 Nikolaj	Tolentinski,	spok.;	Otokar,	red.;
	11	 S	 Prot	in	Hiacint,	muč.;	Emilijan,	šk.;

	12	N	 24. NAVADNA NEDELJA;	Elbij,	šk.;
	13	 P	 Janez	Zlatousti	(Krizostom),	šk.,	c.	uč.;
	14	 T	 Povišanje	sv.	Križa;	Krescencij,	muč.;
	15	 S	 Žalostna	Mati	božja	(Dolores);	
	16	 Č	 Kornelij,	pap.	in	Ciprijan,	šk.,	muč.;
	17	 P	 Rane	sv.	Frančiška;	Hildegarda	iz	Bingena,	

red.;	Robert	Bellarmino,	šk.,	c.	uč.;
	18	 S	 Jožef	Kupertinski,	red.;	Irena	(Mira),	muč.;	

	19	N	 25. NAVADNA NEDELJA;	Januarij,	šk.,	muč.;
	20	 P	 Korejski	mučenci;	Evstahij,	šk.;
	21	 T	 Matej,	ap.,	evangelist;
	22	 S	 Tomaž	Villanovski,	šk.;
	23	 Č	 P.	Pij	iz	Pietrellcine,	red.,	duh.;	Lin,	pap.;	
	24	 P	 Anton	Martin	Slomšek,	šk.;	Marija	Devica	

Rešiteljica	jetnikov;
	25	 S	 Avrelija	(Zlatka,	Zora),	dev.;

	26	N	 26. NAVADNA NEDELJA;
	27	 P	 Vincenc	Pavelski,	red.	ust.;	Eleazar,	prerok;
	28	 T	 Venčeslav	(Vaclav),	muč.;
	29	 S	 Mihael,	Gabrijel,	Rafael,	nadangeli;
	30	 Č	 Hieronim,	duh.,	c.	uč.;	Mihael	Kijevski,	šk.

UREDNIK VAM
Malo	 pred	 zaključkom	 redakcije	 te	 številke	 sem	

med	pismi	dobil	eno,	v	katerem	je	bila	pripomba:	»Ne	
razumem,	kako	da	dobivam	Ave	Maria	iz	Slovenije.«	Če	
še	kdo	tega	ne	razume,	naj	ponovno	pojasnim,	da	sem	
vse	to	razložil	v	rubriki	Urednik vam,	ki	je	vedno	poleg	
Koledarja,	in	sicer	v	marčevi,	aprilski	in	majski	številki	
letošnjega	 letnika	Ave	Maria.	Kdor	tega	ni	prebral,	 je	
to	pač	njegova	zadeva,	vsekakor	pa	tega	ne	mislim	še	
enkrat	 pojasnjevati.	 Lahko	 ste	 pa	 medtem	 ugotovili,	
da	smo	način	naslavljanja	nekoliko	spremenili,	in	kot	
kaže,	od	julijske	dalje	vsako	številko	dokaj	v	redu	pre
jemate.	V	kolikor	kdo	ne	bi	kake	številke	dobil,	naj	mi	
sporoči,	da	mu	pošljem	nadomesten	izvod.	Telefonsko	
številko	imate	na	drugi	strani	platnic.	Vedno	je	vključen	
odzivnik,	na	katerem	lahko	pustite	sporočilo,	pri	tem	
pa	ne	pozabite	navesti	svoje	ime,	priimek	in	pošto,	na	
katero	dobivate	AM.	Če	pričakujete	odgovor,	navedite	
tudi	svojo	telefonsko	številko.

Kot	sem	že	napisal	v	julijski	številki,	bodo	Baragovi 
dnevi	letos	v	soboto	25.	in	nedeljo	26.	septembra	v	St.	
Ignace,	Michigan.	Program	je	običajen:	v	soboto	zvečer	
slovenska	maša	in	večerja,	v	nedeljo	popoldne	angleška	
maša	in	kosilo	ter	običajno	srečanje	Baragove	zveze.

V	Lemontu	smo	imeli	od	31.	julija	do	4.	avgusta	obisk 
iz Maribora:	dva	duhovnika,	enega	bogoslovca	in	tri	
študente.	 So	 dobri	 pevci	 in	 s	 svojimi	 nastopi	 zbirajo	
prispevke	za	cerkev,	ki	 jo	gradijo	v	novoustanovljeni	
župniji	v	mariborskem	predmestju	Košaki.	V	nedeljo	
1.	 avgusta	 so	 prevzeli	 slovensko	 mašo	 (maševanje	 in	
petje),	popoldne	pa	so	nastopili	v	Kulturnem	centru	ob	
lepem	obisku.	Upajmo,	da	je	nabirka	dostojno	povrnila	
njihov	kvalitetni	nastop.

Te	dni	smo	preko	ljubljanskega	provincialata	dobili	
obvestilo	iz	Rima,	da	je	spremenjen	pravni	status	naših	
samostanov	v	Ameriki.	Že	pred	leti	se	je	kustodija	pre
oblikovala	v	fundacijo,	zdaj	pa	je	fundacija ukinjena.	
Lemontski	samostan	spada	naravnost	pod	provincialat	
v	Ljubljani,	New	York	je	filialna	hiša	lemontskega	samo
stana,	cerkev	in	župnišče	v	Johnstownu	pa	sta	prešla	v	
škofijsko	last.	Župnijo	še	upravlja	naš	p.	Bernard	Kar
manocky.	Sprememba	zadeva	samo	pravno	stanje,	pri	
našem	delu	se	pa	ne	bo	nič	poznala.

Septembra ne goduje	nihče	od	slovenskih	franči
škanov,	ki	delujejo	v	Združenih	državah.	Pač	pa	goduje	
14.	 septembra	 (Povišanje	 sv.	 Križa)	 Slovenska franči-
škanska provinca s sedežem v Ljubljani.

Umrli	 so	 v	 septembru:	 P. Alojzij Madic	 (12.	 sept.	
1979);	P. Benvenut Winkler	(15.	sept.	1960	na	Brezjah);	
P. Robert Mazovec	(24.	sept.	1992);	Br. Viktorijan Žni-
daršič	(30.	sept.	1959)	in	P. Fortunat Zorman	(30.	sept.	
1998).	Gospod	naj	jim	nakloni	večni	mir!

P. Bernardin



2010 – AM – SEPTEMBER   242

3. govor, 4–9
Našega Gospoda je teptala smrt, potem pa je on 

steptal smrt kot pohojeno cesto. Sam se je izročil 
smrti in jo prostovoljno pretrpel, da bi uničil tisto 
smrt, ki ni marala umreti. Nesoč križ je Gospod šel 
iz mesta, ker je smrt tako hotela; na križu pa je klical 
in je priklical mrtve iz predpekla, čeprav se je smrt 
zoperstavljala.

Glede na telo, ki ga je imel, ga je smrt umorila; z 
istim orožjem pa je on zmagal nad smrtjo. Skrival 
je božanstvo pod človeško naravo in se približal 
smrti, ki ga je umorila, a je bila sama umorjena. 
Smrt je umorila naravno življenje, njo pa je umorilo 
nadnaravno življenje.

Ker ga torej smrt ni mogla požreti brez telesa, niti 
priti do predpekla brez mesa, je prišel v Devico in 
od nje sprejel telo, da je v njem prišel do predpekla. 
Ko pa je s privzetim telesom prišel tja, je uničil vse 
zaklade pekla in raztresel vse njegovo bogastvo.

Prišel je k Evi, materi vseh živih. Bila je vinograd, 
katere ograjo je odprla smrt z rokami same Eve, 
da bi uživala njen sad; tako je Eva, mati vseh živih, 
postala izvor smrti vsem živim.

Vzbrstela pa je Marija, nova trta glede na staro trto Evo, in v njej je zaživel Kristus, da bi, ko se je smrt 
po svojem običaju pasla in brezskrbno bližala, v smrtonosnem sadu skrito življenje uničilo smrt. Ko ga 
je torej smrt brez bojazni pogoltnila, je rešil življenje in mnoge z njim.

Izreden je bil namreč v svoji moči tesarjev sin; šel je s svojim križem nad vsemi brezni, ki so požirala 
vse, in prepeljal človeški rod v hišo življenja. Ker pa je človeški rod zaradi drevesa padel v te podzem-
ske nižine, je tudi na lesu prešel v dom življenja. Drevesu v raju je bila vcepljena grenka mladika; zato 
je bilo treba vcepiti drugo, sladko vejico, da bi v njem spoznali tistega, ki mu ne more nasprotovati 
nobena stvar.

Slava tebi, ki si s svojim križem zgradil most nad 
smrtjo, da po njem duše prehajajo iz kraljestva 
smrti v kraljestvo življenja.

Slava tebi, ki si nadel telo umrljivega človeka in si 
iz njega vsem umrljivim naredil studenec življenja.

Ti si živ, ti živiš. Tvoji ubijalci so namreč ravnali 
s tvojim življenjem kakor poljedelci; vrgli so ga v 
globino, kakor sejejo zrna žita, da od tam vstanejo 
in z njim zrastejo mnoga druga.

Pridite, darujmo svojo ljubezen kot veliko in 
splošno daritev, dvignimo slovesne speve in mo-
litve njemu, ki je prinesel v dar Bogu svoj križ, da 
bi po njem nas vse obogatil.

KRISTUSOV KRIŽ – REŠENJE LJUDI
sv. Efrem Sirski (306-373)

P. Vladimir Kos – Tokio

NEBEŠKO – POŠTNO – LEŽEČE
Pozdravljena, sveta in ljuba Helena!
Še danes, ko več kakor dvatisoč let
je Kedron dolina od oljke zelena…
in Golgota grič – nepriljubljen poet.

A Ti si ga čula pod cedrami Rima,
in šla si poslušat ga daleč na vzhod:
o Bogu ljubezni, ki s Križem se rima,
s krvavim odkupom vseh naših zablod.

O sveta Helena, imamo Te radi,
saj ljubimo s Tabo na križu Boga,
ki vstal je od mrtvih z življenja zakladi –
ker v Križu ljubezni je večnost srcá. 

O Kri, ki krog Njega vse ljubljence zbiraš,
z Marijo med nami, ki z Nji so-trpi!
Brez Njega na križu pekel se odpira –
s sovraštva neskončne podzemske noči.



2010 – AM – SEPTEMBER 243

NEDELJSKE MISLI
5. september
23. navadna nedelja
ODPOVED PRINAŠA SVOBODO
Lk 14,25-33

Nedeljski	 odlomek	 je	 zbirka	 krajših	 Jezusovih	
izjav,	ki	jih	je	evangelist	vključil	v	pripoved	o	njegovi	
poti	v	Jeruzalem.	Najprej	pogoj	za	tistega,	ki	hoče	biti	
Kristusov	učenec:	mora	se	osvoboditi	vseh	človeških	
vezi,	tudi	družinskih.	Zavračati	očeta,	mater,	ženo,	
otroke,	brate,	sestre	in	celo	svoje	življenje	je	zelo	trd	
izraz,	ki	ga	pa	ne	gre	napak	razumeti,	saj	ne	ne	pome
ni,	da	je	za	življenje	po	evangeliju	treba	vse	to	zapu
stiti,	pač	pa	postaviti	na	pravo	mesto	na	vrednost	ni	
lestvici:	 zahteve	 evangelija	 so	 vedno	 najvažnejše,	
njim	se	mora	podrediti	vse,	tudi	najožje	družinske	
vezi.	Potem	je	tu	opozorilo,	da	bodo	morali	Kristu
sovi	učenci	nositi	križ,	kakor	ga	je	nosil	on	sam.	Brez	
trpljenja	torej	ni	življenja;	to	sicer	človeštvo	že	davno	
ve,	 toda	 edino	 evangelij	 daje	 trpljenju	 tudi	 smisel.	
Primerjava	o	človeku,	ki	je	začel	zidati	stolp,	pa	se	je	
osmešil,	ker	ga	ni	mogel	dokončati,	in	o	kralju,	ki	prej	
presodi	svoje	sile,	preden	se	spusti	v	vojsko,	komajda	
potrebujeta	še	kako	razlago.	V	bistvu	gre	pri	vseh	teh	
naukih	za	ugotovitev,	da	je	vera	najvišja	vrednota,	da	
je	zahtevna	in	da	predrznega	zaupanja	v	lastno	moč	
ne	prenese,	kar	je	razumljivo,	če	upoštevamo,	da	je	
vera	milost,	s	katero	je	treba	sodelovati.	Sodelovanje	
pa	je	mogoče	samo,	dokler	je	človek	samo	služabnik	
Božjega	daru	vere,	ne	skuša	pa	biti	njegov	gospodar.

12. september
24. navadna nedelja
VESELJE OB SPREOBRNJENIH
Lk 15,1-32

V	evangeliju	so	tri	prilike,	s	katerimi	je	Jezus	od
govoril	na	farizejske	očitke,	češ	da	sprejema	grešnike	
in	 jé	 z	 njimi.	 Prilika	 o	 izgubljeni	 ovci,	 ki	 jo	 pastir	
najde,	in	o	izgubljeni	drahmi,	ki	jo	gospodinja	po
išče,	sta	pač	vzeti	iz	vsakdanjega	življenja.	Prilika	o	
izgubljenem	sinu	pa	je	letos	na	vrsti	že	drugič:	prvič	
je	bila	na	4.	postno	nedeljo.	Za	njeno	pravilno	razu
mevanje	 je	 treba	 upoštevati,	 da	 je	 Jezus	 odklanjal	
“legalistični”	 odnos	 tistih,	 ki	 so	 odklanjali	 stike	 z	
grešniki,	saj	je	sprejemal	vse,	ki	so	se	obračali	nanj,	
ne	da	bi	najprej	zahteval	znamenja	kesanja	–	prav	
kakor	oče	izgubljenega	sina.	Jezus	oznanja	pokoro	
na	nov	način:	pokora	ni	vezana	na	neko	človeško	
dejanje,	niti	ne	zahteva	nekih	zunanjih	znakov	kot	
pogojev	za	odpuščanje.	Spreobrnjenje	se	pokaže	v	
priznavanju	Jezusa	in	poslušanju	njegove	besede	ter	
v	veri	vanjo.	Božjega	usmiljenja	ni	mogoče	pridobiti	z	
nekimi	dejanji,	ker	je	milost	in	dar,	za	kar	je	treba	biti	
odprt.	Gostija,	ki	jo	oče	priredi	izgubljenemu	sinu,	je	
podoba	evharistične	gostije,	ki	sledi	milosti	in	daru	
Božje	ga	 usmiljenja.	 Njeni	 udeleženci	 sprejemajo	
spokorjenca	brez	omejitev,	čeprav	ne	bo	manjkalo	
tudi	 protestnikov,	 ki	 jih	 upodablja	 jezni	 sin	 zunaj.	
Velja	torej:	ne	obsojajmo	tistih,	ki	jih	je	sprejel	Oče!	

Ne	gre	pa	pozabiti,	da	je	oče	izgubljenega	sine	sprejel	
šele,	ko	je	ta	spoznal	in	zapustil	svoj	greh.

19. september
25. navadna nedelja
IZBIRA: BOG ALI BOGASTVO
Lk 16,1-13

Priliko	o	oskrbniku,	ki	je	v	strahu,	da	bo	odpuščen,	
brž	goljufivo	odpustil	dolžnikom	svojega	gospodar
ja	del	njihovih	dolgov	in	si	tako	zagotovil	njihovo	
naklonjenost,	 je	 bila	 povedana	 učencem.	 To,	 da	
go	spodar	pohvali	oskrbnikovo	ravnanje,	čeprav	je	
bilo	v	njegovo	škodo,	jasno	kaže,	da	ne	gre	za	opra
vičevanje	 dejanja	 samega,	 ampak	 za	 oskrbnikovo	
spretnost,	da	si	zagotovi	prihodnost.	V	bistvu	je	torej	
oskrbnik	»otrok	tega	sveta«,	ki	zna	gospodovati	polo
žaju,	čeprav	je	njegov	način	za	kristjana	nesprejem
ljiv.	Pač	pa	mora	kristjan	iskati	način,	kako	bo	sam	
znal	gospodovati	vsakemu	položaju,	ne	da	bi	ob	tem	
kršil	svoje	moralne	obveznosti.	Od	»otrok	tega	sveta«	
se	kristjani	naučimo	vsaj	energičnega	delovanja	za	
svoja	lastna	načela.	Prilika	o	o	skrbniku	opozarja	tudi	
na	pravilno	rabo	denarja:	je	kot	nož,	s	katerim	lahko	
odrežeš	kruh	sebi	in	lačne	mu,	pa	tudi	raniš	sebe	in	
bližnjega.	Ne	verjamem,	da	je	človeštvo	kdaj	imelo	
boljšo	priliko	videti,	kam	vodi	napačna	raba	ali	celo	
zloraba	denarja,	kot	to	lahko	vidi	danes	v	krizi,	ki	
je	zajela	ves	svet.	Vprašanje	je	le,	če	so	se	odgovorni	
našega	časa	pri	tem	kaj	naučili	–	razni	znaki	kažejo,	
da	Božji	bič	še	ni	dovolj	močno	udaril.	Naj	gre	tukaj	
za	ošabne	wallstreetske	bankirje,	ki	spet	na	veliko	
grabijo,	ali	pa	za	domače	pohlepneže,	ki	jim	nikoli	
ni	dosti	–	udarcev	je	bilo	še	premalo.

26. september
26. navadna nedelja
VREDNOSTI SO V VEČNOSTI DRUGAČNE
Lk 16,19-31

Prilika	o	bogatašu	in	ubogem	Lazarju	spada	med	
besedila,	s	katerimi	je	Jezus	poučeval	svoje	o	pravil
ni	rabi	bogastva	in	imetja	nasploh.	Istočasno	je	ta	
prilika	tudi	pouk	o	tem,	da	je	v	tem	življenju	zastonj	
iskati	pravico	in	enakost:	v	vseh	časih	človeške	zgo
dovine	so	se	pojavljali	“odrešeniki”,	ki	so	obljubljali	
enakost	in	pravico	za	vse	in	vsi	so	propadli.	Svet	je	
krivičen	in	bo	ostal	krivičen,	dokler	bo	obstajal,	ali	
bolje,	 dokle	 ne	 bo	 po	 napovedi	 v	 Knjigi	 razodetja	
nastalo	 »novo	 nebo	 in	 nova	 zemlja«.	 Na	 resnično	
povračilo,	ki	ni	odvisno	od	dobre	ali	slabe	volje	tre
nutnega	oblastnika,	je	mogoče	računati	šele	v	tem	
novem	svetu,	ki	je	že	ustvarjen	in	nam	je	vrata	vanj	
odprlo	Kristusovo	vstajenje.	Je	pa	istočasno	prilika	
tudi	opozorilo	vsem	tistim,	ki	odklanjajo	misel	na	
prihodnost	in	trdovratno	vztrajajo	pri	svojem:	ko	bo	
usoda	posameznika	dokončno	določena,	ne	bo	več	
nobene	možnosti	za	kake	popravke	za	nazaj:	med	
enimi	in	drugimi	je	prepad,	ki	 je	nepremostljiv.	In	
ne	zahtevajmo	izrednih	znamenj.	Abraham	je	rekel:	
»Imajo	Mojzesa	in	preroke,	te	naj	poslušajo!«	Kristus	
pa	je	pribil,	čeprav	ne	čisto	dobesedno:	»Imajo	moj	
evangelij,	 tega	 naj	 poslušajo!«	 Dokler	 ga	 ne	 bodo	
poslušali,	bo	kakor	ob	babilonskem	stolpu:	ljudje	se	
ne	razumejo	več,	ker	gleda	vsak	le	na	svoj	žep.



2010 – AM – SEPTEMBER   244

BRALI SMO...
VALETTA —	Malta	je	ena	redkih	evropskih	držav,	v	
katerih	splav	ni	zakonsko	dovoljen.	Kljub	številnim	
mednarodnim	 pritiskom	 se	 je	 v	 nedavni	 raziskavi	
93	%	prebivalstva	izreklo	proti	splavu.	Življenju	od	
spočetja	dalje	so	torej	naklonjeni,	saj	 je	zanje	vre
dnota	 življenja	 na	 prvem	 mestu.	 Malta	 tudi	 nima	
zakona,	ki	bi	omogočal	ločitev.
ZIPPORI —	Arheologi	so	v	tem	galilejskem	mestu,	
nekdanjem	 Sephorisu,	 pod	 ostanki	 bizantinske	
cerkve	naleteli	na	zidove	rimskega	templja.	Mesto	
se	je	zelo	razširilo	za	časa	Rimljanov,	v	njem	je	žive
lo	judovskopogansko	prebivalstvo,	pozneje	je	po
stalo	tudi	sedež	škofije.
ŽENEVA —	“Global	Trends”	je	15.	junija	objavil	le
tno	poročilo	Visokega	komisariata	za	begunce	pri	
ZN	(UNHCR).	Iz	njega	je	razvidno,	da	je	bilo	lani	po	
vsem	 svetu	 na	 begu	 zaradi	 vojsk,	 sporov	 in	 prega
njanja	 43,3	 milijona	 ljudi.	 To	 je	 največ	 od	 sredine	
devetdesetih	let	prejšnjega	stoletja.	Po	drugi	strani	
pa	se	je	v	istem	času	na	svoje	nekdanje	domove	vr
nilo	najmanj	beguncev.
ANKARA —	V	Turčiji	se	je	15.	junija	začel	sodni	pro
ces	proti	admiralu	Kadirju	Sagdicu	in	32	vojakom.	
Osumljeni	so,	da	so	načrtovali	umore	kristjanov	in	
judov	v	letih	2006	in	2007.	Te	naj	bi	nato	naprtili	is
lamski	konservativni	vladi	ministrskega	predsedni
ka	Recepa	Tayyipa	Erdogana,	da	bi	jo	tako	destabili
zirali.	Sodni	postopek	se	je	začel	tako,	da	so	vojaki,	
ko	 se	 je	 admiral	 Sagdic	 pojavil	 na	 sodišču,	 stali	 in	
salutirali,	sedli	so	šele,	ko	jim	je	dal	znak	za	to.
YI CHANG —	V	torek,	29.	junija,	je	bilo	v	polni	ka
tedrali	tega	kitajskega	mesta	posvečenih	pet	novih	
duhovnikov.	Njihov	duhovniški	poklic	je	dozorel	v	
letu	duhovništva,	ki	se	 je	pred	kratkim	končalo.	Z	
njimi	je	sedaj	v	tej	škofiji	dvaindvajset	duhovnikov,	
prišteti	pa	je	treba	tudi	enajst	redovnic,	ki	skrbijo	za	
dvajset	tisoč	vernih	v	šestnajstih	župnijah.
HANOJ —	 Cerkev	 v	 Vietnamu	 je	 začela	 praznova
ti	 dve	 obletnici:	 ustanovitev	 prvega	 apostolskega	
vikariata	 pred	 350	 leti	 in	 vzpostavitev	 cerkvene	
hierarhije	 pred	 50	 leti.	 Škof	 škofije	 Da	 Lat	 Pierre	
Nguyen	 Van	 Nhon	 je	 ob	 tem	 praznovanju	 povabil	
Vietnamce	—	slovesnosti	so	se	udeležili	tudi	visoki	
predstavniki	 oblasti	 –,	 naj	 bodo	 »dobri	 državljani,	
dejavni	pri	graditvi	pravične	družbe.
VATIKAN —	Prefekt	Kongregacije	za	zadeve	svetni
kov,	 nadškof	 Angelo	 Amato,	 je	 članom	 zastopstva	
iz	 Južne	 Koreje,	 ki	 so	 mu	 prinesli	 dokumentacijo	
o	 125	 mučencih	 iz	 18.	 in	 19.	 stoletja,	 izjavil,	 da	 si	
na	kongregaciji	želijo	več	novih	blaženih	iz	Azije	in	
Afrike.	 Trenutno	 je	 pri	 kongregaciji	 kar	 2.000	 po
stopkov	za	razglasitev	novih	blaženih.
HUE —	V	tej	vietnamski	nadškofiji	je	prišlo	do	na
petosti	med	oblastmi	in	župljani	župnije	Vinh	An,	
saj	oblasti	grozijo,	da	bodo	podrle	cerkvico,	posta
vljeno	na	zemljišču,	ki	ga	je	pred	leti	umrli	lastnik	
podaril	 Cerkvi.	 Župnik	 Peter	 Nguyeb	 Huu	 Giai	 je	
izjavil,	da	hočejo	oblasti	s	tem	prestrašiti	župljane.	

Katoličani	 v	 Vietnamu	 se	 tudi	 sicer	 bojijo	 novega	
vala	zastraševalnih	akcij	in	preganjanja,	zlasti	v	bolj	
odročnih	krajih.
VATIKAN — 1.	julija,	je	papež	Benedikt	XVI.	pisno	
voščil	vatikanskemu	državnemu	tajniku	kardinalu	
Tarcisiju	Bertoneju	ob	njegovi	50.	obletnici	duhov
niškega	posvečenja.	Ob	tem	mu	je	izrazil	svoje	zau
panje	in	hvaležnost.
ESZTERGOM —	Od	1.	do		4.	julija,	je	bilo	v	tem	mad
žar	skem	mestu	letno	srečanje	Sveta	evropskih	ško
fovskih	konferenc.	Razpravljali	so	o	vlo	gi	duhovni
ka	v	dozorevanju	duhovniške	poklica	nosti.	Naslov	
je	izbrala	Evropska	služba	za	duhovne	poklice.
VATIKAN —	5.	julija	je	papež	Benedikt	XVI.	v	vati
kanskih	 vrtovih	 blagoslovil	 nov	 vodnjak	 svetega	
Jožefa,	 ki	 ga	 je	 v	 čast	 njegovemu	 krstnemu	 zave
tniku	dal	postaviti	vatikanski	guvernorat.	Bronaste	
ploščice	 na	 vodnjaku,	 delo	 umetnika	 Franca	 Mu
rerja	iz	Belluna,	pripovedujejo	o	ključnih	trenutkih	
Jožefovega	življenja.
SPLIT —	 Zaradi	 segrevanja	 morja	 ter	 negativnih	
učinkov	človeka	na	okolje	so	se	v	Jadranskem	mor
ju	pojavile	vrste	rib,	 rakov	 in	školjk,	ki	sicer	živijo	
zgolj	v	toplejših	morjih.	Istočasno	zaradi	sprememb	
v	 ravnotežju	 prehrambene	 verige	 nekatere	 avtoh
tone	oz.	prilagojene	vrste	morskih	živali	izginjajo.
BRATISLAVA —	Svetovna	kulturna	zakladnica	Une
sca	bo	v	prihodnje	bogatejša	za	osem	slovaških	le
senih	cerkva,	ker	so	te	»primer	bogatega	krajevnega	
izročila	 verske	 arhitekture,	 kjer	 se	 srečujeta	 latin
ska	in	bizantinska	kultura«.
LONDON —	 Sveto	 pismo	 za	 otroke	 bo	 prevedeno	
v	novih	osem	afriških	jezikov,	nato	pa	bo	brezplač
no	razdeljeno	–	poleg	tega	tudi	posterji	s	slikami	iz	
Svetega	 pisma	 –	 v	 Zambiji,	 Gani,	 Mozambiku,	 Ke
niji,	 Beninu	 in	 Sudanu.	 Pobudo	 je	 finančno	 omo
gočila	 angleška	 pisarna	 mednarodnega	 združenja	
Pomoč	Cerkvi	v	potrebi.	Od	prve	izdaje	v	nemškem	
jeziku	leta	1979	je	bila	knjiga	natisnjena	že	v	48	mi
lijonih	izvodov	ter	razdeljena	v	140	državah.
MADRID —	1.	julija	so	začeli	zbirati	prijave	za	sve
tovni	 dan	 mladih,	 ki	 bo	 v	 glavnem	 mestu	 Španije	
od	16.	do	21.	avgusta	2011.	Prvi	se	je	prijavil	papež	
Benedikt	XVI.	Iz	preteklih	izkušenj	prispevajo	dve	
tretjini	potrebnih	sredstev	sami	mladi.
DAMASK —	V	bližini	prestolnice	Sirije	so	odkrili	ob	
grobu	otroka	pet	človeških	lobanj,	starih	med	9.000	
in	9.500	let.	Z	glino	in	barvami	so	okrašene	tako,	da	
predstavljajo	zelo	realistične	človeške	obraze.	Rea
lizem	teh	lobanj	je	neverjeten.	Presenečajo	s	pravil
nostjo	in	gladkostjo	potez.
MADRID —	Železniški	predor,	dolg	39	km	–	od	tega	
28	km	pod	morjem	–	naj	bi	združil	Evropo	in	Afriko	
do	 leta	 2025,	 sta	 se	 dogovorili	 Španija	 in	 Maroko.	
Gibraltarsko	 ožino	 naj	 bi	 prečkal	 v	 globini	 okrog	
400	 metrov.	 Pri	 izdelavi	 projekta	 sodelujejo	 špan
ske,	maroške,	švicarske	in	italijanske	družbe.
BERLIN —	Med	izkopavanji	za	širitev	pokopališča	
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v	 Landshutu	 na	 Bavarskem	 so	 odkrili	 ostanke	 na
selja,	starega	okoli	7.000	let,	ki	so	ga	po	vsej	verje
tnosti	ustanovili	priseljenci	iz	Bohemije	(današnje	
Češke).	Arheologi	so	odkrili	kloake	iz	obdobja	okoli	
4.900	let	pred	Kristusom	in	dele	posod	ter	kamni
tega	 orodja.	 Na	 istem	 nahajališču	 so	 znanstveniki	
odkrili	sledi	stavb	iz	kasnejšega	obdobja,	med	kate
rimi	je	bil	tudi	keltski	grob,	star	okoli	2.200	let.
WASHINGTON —	Na	južnem	tečaju	so	odkrili	oko
stje	mladiča	pleziozavra.	Veliko	izumrlo	morsko	ži
val	opisujejo	kot	kačo	na	telesu	želve.	Pleziozavri	so	
živeli	pred	70	milijoni	let	v	toplem	oceanu,	ki	je	ob
krožal	Antarktiko.	Ta	morski	plazilec	je	lahko	v	dol
žino	meril	tudi	do	10	metrov.	Samo	vrat	je	bil	dolg	
okoli	dva	metra.	Pleziozavri	so	z	dolgim	vratom	se
gali	na	dno	morja	in	se	hranili	z	mehkužci,	ki	so	tam	
živeli,	s	svojimi	dolgimi	plavutmi	pa	so	“leteli”	skozi	
vodo	kot	današnji	pingvini.
NEW YORK —	 Pave the Way Foundation	 je	 sporo
čila	odkritje	pomembnih	vatikanskih	dokumentov	
iz	časa	druge	svetovne	vojske	o	vatikanskih	ukrepih	
za	rešitev	Judov	od	leta	1938.	Na	svoji	spletni	strani	
(www.ptwf.org)	je	objavila	40.000	strani	dokumen
tov	s	pričevanji	očividcev	in	člankov,	ki	bodo	v	po
moč	zgodovinarjem	za	raziskavo	tega	obdobja.
DURBAN —	 Durbanski	 nadškof	 kardinal	 Wilfrid	
Fox	Napier	je	izjavil,	da	je	svetovno	prvenstvo	v	no
gometu	v	Južnoafriški	republiki	naredilo	več	za	edi
nost	Afrike	kot	politiki	s	svojimi	besedami.	Posebej	
je	bilo	važno	za	črnski	del	prebivalstva,	za	katerega	
je	nogomet	prvi	šport.	Sedaj	je	čas,	da	se	Južnoafri
ška	republika	izkaže	še	na	drugih	področjih.
OUAGADOUGOU —	Škof	škofije	Kayja,	Thomas	Ka
bore,	je	za	Kathpress	povedal,	da	se	število	katoliča
nov	v	Burkina	Fasu	povečuje,	Cerkev	pa	ima	velike	
težave,	kako	biti	denarno	kos	potrebam,	povezanim	
s	to	rastjo.	V	njegovi	škofiji	se	je	število	vernikov	v	
zadnjih	desetih	 letih	povečalo	s	60.000	na	90.000.	
Vsako	leto	krstijo	na	stotine	odraslih	katehumenov,	
za	krščanstvo	se	zanimajo	tudi	tisti,	ki	živijo	v	tra
dicionalnih	 poligamskih	 zvezah.	 Tudi	 ti	 obiskuje
jo	tečaje	priprave	na	krst,	čeprav	vedo,	da	ne	bodo	
mogli	prejeti	ne	tega	ne	drugih	zakramentov.
DUNAJ —	Mons.	Robert	Vitillo,	pri	Mednarodni	Ka
ritas	 pooblaščen	 za	 pomoč	 okuženim	 in	 obolelim	
za	 aidsom,	 je	 posvaril	 pred	 zamolčevanjem	 te	 bo
lezni	oziroma	pred	brezbrižnostjo	do	nje.	Nanjo	je	
treba	še	naprej	opozarjati,	saj	je	z	virusom	HIV	oku
ženih	več	kot	33	milijonov	ljudi,	samo	v	Afriki	juž
no	od	Sahare	23	milijonov.	Zaradi	aidsa	je	na	črni	
celini	14	milijonov	otrok	izgubilo	starše.
DEGGENDORF —	Nemška	vrhovna	državna	tožil
ka	je	potrdila,	da	je	ustavljen	preiskovalni	postopek	
zoper	 osebje	 benediktinske	 opatije	 Metten	 na	 Ba
varskem	 v	 zvezi	 s	 sumom	 spolnih	 zlorab	 ter	 tele
snega	nasilja	nad	otroki	in	mladoletniki.	Preiskave	
so	trajale	več	mesecev,	prekrški	pa	so	ali	zastarali	ali	
pa	so	bili	očitki	»zelo	posplošeni«.
BERLIN —	Tibetanski	duhovni	poglavar	dalajlama	
je	v	pogovoru	za	nemški	časopis	Bild	ob	svojem	75.	
rojstnem	dnevu	izjavil	o	svojem	celibatu:	»Kot	me
nih	se	lahko	bolj	posvetim	svojim	vernikom.«

BERLIN —	 Nekdanja	 nemška	 evangeličanska	 ško
finja	 Margot	 Kässmann	 je	 pohvalila	 nošnjo	 križa	
okrog	 vratu	 ne	 kot	 okrasek,	 marveč	 kot	 potrdilo	
vere	v	Kristusa.	Za	okrasek	si	ljudje	lahko	izberejo	
kaj	drugega,	saj	je	teh	okraskov	veliko	na	voljo.	Križ	
okrog	vratu	izraža	ponižnost.
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	voditelja	pape
ške	 prefekture	 za	 gospodarske	 zadeve,	 74letnega	
nadškofa	Velasia	De	Paolisa,	imenoval	za	posebne
ga	pooblaščenca	za	ureditev	razmer	v	redu	Kristu
sovih	 legionarjev.	 Sveti	 sedež	 hoče	 narediti	 red	 in	
mir	po	škandalu	in	njegovih	posledicah,	še	posebej	
tistih,	ki	jih	je	povzročil	ustanovitelj	p.	Marcial	De
gollado	(1920–2008).
VATIKAN —	 Nemški	 zgodovinar	 Michael	 Hese
mann	je	v	vatikanskem	tajnem	arhivu,	našel	pismo,	
ki	kaže,	da	se	je	mons.	Eugenio	Pacelli,	poznejši	pa
pež	Pij	XII.	 (1939–1958),	že	takoj	po	nacističnem	
pogromu	nad	Judi	leta	1938	osebno	zavzel	za	reše
vanje	Judov	v	Nemčiji.	Kot	državni	tajnik	je	kardi
nal	Pacelli	prosil	64	nadškofov	po	svetu,	naj	preskr
bijo	vizume	za	najmanj	200.000	ljudi	iz	Nemčije.
HAITI —	Razmere	na	Haitiju	so	tudi	pol	leta	po	ru
šilnem	potresu	še	vedno	dramatične.	Veliko	haitij
skih	otrok	je	ostalo	sirot,	številni	pa	so	prisiljeni	v	
suženjstvo	ali	spolno	izkoriščani.	Trgovina	z	otroki	
se	ni	zaustavila	niti	v	prvih	dneh	po	potresu,	ko	so	
bili	mnogi	haitski	otroci	prepeljani	v	druge	države	
tudi	brez	dovoljenja.
NEW DELHI —	 Škof	 indijske	 škofije	 Brahmapur,	
SaratChandra	Nayak,	je	izjavil,	da	pri	štetju	prebi
valstva	v	Indiji	zagovarja	pripadnost	kasti,	saj	tako	
ali	tako	vse	temelji	na	njej.	Ko	se	bodo	ljudje	začeli	
bolj	zavedati,	kako	majhne	pravice	imajo,	se	bodo	
tudi	 začeli	 odločneje	 potegovati	 za	 večje	 politič
ne	in	druge	pravice.	Škof	Nayak	je	dalit,	pripadnik	
družbenega	dna	indijske	družbe.	
LONDON —	 Katoliški	 škofje	 “na	 Otoku”	 so	 ostro	
odgovorili	 na	 napoved	 nove	 britanske	 vlade,	 da	
katoličan	 tudi	 v	 prihodnje	 ne	 bo	 smel	 zasesti	 bri
tanskega	 trona.	 Predsednik	 Škotske	 škofovske	
konference,	kardinal	Keith	O’Brien,	je	izjavil:	»Prav	
ironično	je,	da	sta	tisti	dve	koalicijski	stranki,	ki	se	
predstavljata	kot	prvi	borki	boja	za	enakopravnost,	
svoje	obdobje	začeli	ravno	z	jasnim	sporočilom	ka
toličanom,	da	so	izjema	pri	enakopravnosti.«
JERUZALEM —	 Po	 treh	 letih	 arheoloških	 izkopa
vanj	 pod	 cerkvijo	 Kristusa	 Odrešenika	 bodo	 obi
skovalcem	pokazali,	kaj	so	našli	iz	Jezusovega	časa	
in	pozneje.	To	si	bodo	lahko	ogledali	s	pomočjo	so
dobnega	vodenja	in	načina	ogleda;	del	najdb	bodo	
razstavili	tudi	v	bližnjem	muzeju.	Projekt	je	izdatno	
denarno	podprla	tudi	nemška	vlada.
GAZA —	 Argentinski	 redovnik	 p.	 Guillermo	 Javier	
Fabrega	je	za	KNA	povedal,	da	so	kristjani	v	Gazi	za
postavljeni	 in	 da	 doživljajo	 razne	 krivice.	 Policisti	
mlade	 kristjane	 brez	 razloga	 nadzorujejo	 in	 zača
sno	zapirajo,	delodajalci	jih	pri	iskanju	dela	ne	va
bijo	na	predhodne	pogovore,	muslimanska	večina	
jih	sili	k	prestopu	v	islam.	Odnos	do	kristjanov	se	je	
poslabšal,	odkar	je	 leta	2007	prevzelo	oblast	pale
stinsko	gibanje	Hamas	in	po	izraelski	blokadi	Gaze.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

P.	Pedemonte	in	Vinco	sta	se	bila	že	v	Kartumu	
odločila,	da	bosta	z	misijonstvom	začela	med	Barijci.	
Vinco	bi	potoval	in	raziskoval	kraje,	šege	in	jezike,	
Pedemonte	 bi	 pa	 Barijce	 na	 postaji	 učil	 umnega	
poljedelstva.	Že	si	je	preskrbel	nekaj	semen.	Zdaj	je	
pa	tudi	Knoblehar	kot	generalni	vikar	odločil:	tukaj	
med	Barijci	bodi	prva	misijonska	postaja.	O	tej	na
meri	je	govoril	tudi	s	poglavarjema	Nigílo	in	Šióbo,	
ki	sta	bila	zadovoljna.	Trgovci	so	pa	misijonarjema	
zelo	odsvetovali,	češ	da	bodo	zmerom	v	nevarnosti.	
To	so	pa	rekli,	ker	so	vedeli,	da	potem	ne	bodo	mogli	
črncev	več	tako	zlorabljati.

14.	januarja	so	ladje	priplule	do	otoka	Canker,	ki	
leži	na	4.	stopinji	in	50	minut.	Malo	naprej	je	močna	
brzica,	nad	katero	se	Beli	Nil	ustavlja	v	velikem,	plit
vem	 jezeru.	 Pogumni	 Knobleharjev	 krmar,	 Berber	
Abu	Zaid,	se	je	z	ladjo	spustil	v	brzico	in	srečno	dose
gel	jezero.	Z	njo	sta	šli	še	dve	drugi	ladji.	Raztovorili	
so	blago	in	se	peljali	preko	plitvega	jezera.	Nigíla	je	
ostal	na	ladji.

P.	Pedemonte	je	šel	od	tu	iskat	kraj	za	misijonsko	
postajo.	Tudi	njemu	je	Nigíla	obljubil	zanjo	varstvo	
in	pomoč.	Zdaj	mu	je	dal	nekaj	spremljevalcev	do	
svojega	bivališča	na	gričevju	Belenján;	tam	si	naj	po
išče	primeren	prostor.	Pedemonte	je	spremljevalce	
težko	dohajal,	ker	ti	zamorci	zelo	hitro	hodijo.	Če	
jih	je	prosil,	naj	gredo	bolj	počasi,	so	za	nekaj	časa	
res	pridržali	korak,	kmalu	so	pa	nehote	spet	prišli	v	
običajni	tek.	Sonce	se	je	že	nagibali	k	zatonu,	ko	so	
prišli	šele	pod	Belenján;	do	Nigílove	koče	je	bilo	še	
daleč.	Zato	se	je	misijonar	vrnil.	Sprevidel	je,	da	se	
pod	Belenjánom	ne	kaže	naseljevati,	ker	je	kraj	pre
več	izpostavljen	sončni	pripeki	in	tudi	nima	dobre	
vode.	Spotoma	mu	jo	je	neka	žena	dala	piti	iz	buče,	a	
je	bila	voda	belkasta	in	zoprna;	po	njej	se	je	dva	dni	
slabo	počutil.

Izpraznjene	tri	ladje	so	se	prepeljale	preko	plitve
ga	jezera,	potem	je	pa	šlo	z	lahkoto	naprej.	Prispeli	so	

pod	novo,	visoko	brzico,	ki	preko	nje	še	ni	šla	nobena	
ladja;	vsa	dotedanja	potovanja	po	Belem	Nilu	so	se	
pred	njo	nehavala.	Preko	zelo	nagnjene	struge	voda	
silno	dere,	v	njej	so	pa	skrite	čeri.	Iskali	so,	kje	bi	se	
vendarle	 dalo	 priti	 naprej.	 Knobleharjev	 krmar	 je	
ladjo	počasi	in	previdno	obračal;	drugi	dve	ladji	sta	
pluli	za	njo.	Ko	so	srečno	prišli	nad	brzico,	so	jadrali	
dalje.	 Po	 nekaj	 kilometrih	 so	 reko	 zaprle	 peščene	
plitvine.	 Spretni	 Knobleharjev	 berberski	 krmar	 je	
pa	našel	prehod:	na	nekem	mestu	ob	levem	bregu	je	
bila	voda	dovolj	globoka,	da	so	mogli	naprej.

Dežela	je	tudi	tukaj	gosto	naseljena.	Prispeli	so	do	
vasi	Tokiman.	Prebivalci	še	nikoli	niso	videli	ladje	in	
so	zdaj	hiteli	gledat	Knobleharjevo.	O	belih	ljudeh	
so	bili	že	slišali,	videli	pa	niso	še	nobenega.	Zato	so	
si	od	blizu	natančno	ogledovali	misijonarje,	njihove	
brade,	obleko,	čevlje	in	tako	dalje.	Premišljevali	so,	
kako	neki	morejo	tako	težke	železne	ladje	ostati	na	
vodni	 površini	 in	 kako	 jih	 napeto	 platno	 (jadro)	
žene	s	tako	hitrico.

Najbolj	so	jih	pa	presenetili	glasovi	harmonike,	
ki	 jo	je	Knoblehar	imel	s	seboj.	Od	njegovih	gibov	
z	 rokami	 in	 prsti	 niso	 mogli	 odtrgati	 oči.	 Ugibali	
so,	kako	nastanejo	ti	močni,	čisti,	lepi	glasovi.	Eden	
izmed	poglavarjev	je	bil	tako	prevzet,	da	je	zaprosil	
Knobleharja,	naj	za	zmerom	ostane	pri	njih,	da	jim	
bo	ukazoval	in	–	godel.

16.	 januarja	 so	 spet	 razpeli	 jadra.	 Popoldne	 so	
obstali	v	vasi,	ki	jo	domačini	Barijci	imenujejo	Log
vek,	 Arabci	 pa	 Redžaf.	 Obe	 imeni	 je	 vas	 dobila	 po	
samotnem	stožcu	iz	trdega	kamna	granita,	visokem	
kakšnih	 160	 metrov.	 Knoblehar	 je	 mislil,	 da	 grič	
stoji	na	4.	stopinji,	10	minut	in	32	sekund;	v	resnici	
pa	stoji	na	4.	stopinji	in	40	minut.	Knoblehar	je	šel	z	
nekaterimi	spremljevalci	na	vrh.	Odprl	se	mu	je	širen	
razgled:	vsa	ravan	je	poseljena,	vidi	se	nešteto	vasi	in	
osamljenih	koč.

Brzica na Nilu

Logvek – Redžaf
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Nadangel	Mihael	(“Kdo	kakor	Bog”)	nam	je	znan	
z	neštetih	podob:	kot	bleščeč	vojščak	pehá	Satana	
v	peklensko	brezno;	takega	nam	predstavlja	Sveto	
pismo	(Dan	12,1;	Raz	12,79).	Že	v	prvih	časih	kr
ščanstva	je	bila	zato	mogočen	zavetnik	zoper	satana	
in	maliko	valstvo,	neprekosljiv	varuh	svete	vere.	Zato	

mu	je	bila	že	v	Dio
klecijanovem	 času	
(284305)	 posveče
na	cerkev	v	Nikome
diji;	 cesar	 Konstan
tin	(312337)	mu	je	
sezidal	 v	 Carigradu	
svetišče	 Mihaelion;	
pod	 Justinijanom	
(527565)	 je	 bilo	 v	
Carigradu	 kar	 pet	
cerkva	 sv.	 Mihaela;	
in	papež	Gelazij	mu	
je	 postavil	 v	 Rimu	
lepo	cerkev	leta	493.	
Posebno	 je	 cvetelo	
češčenje	 nadangela	
Mihaela	 v	 6.	 in	 7.	
stoletju.

Ker	je	bil	nadan

gel	Mihael	bojevnik	zoper	satana, poganstvo	pa	je	
bilo	po	naziranju	prvih	kristjanov	češčenje	satanovo,	
so	med	pokristjanjevanjem	na	razvalinah	poganskih	
svetišč	zelo	radi	postavljali	cerkve	v	čast	nadangelu	
Mihaelu.	Tako	je	bilo	tudi	na	Slovenskem	v	8.	in	9.	
stoletju.	Najznamenitejša	taka	cerkev	je	bila	cerkev	
v	današnjem	Šmihelu	na	Gosposvetskem	polju	(“in	
campo	solio”)	na	Koroškem,	sezidana	na	razvalinah	
mesta	Virunum.	Dolga	je	vrsta	cerkva	na	Slovenskem,	
ki	so	jih	v	tistih	in	poznejših	časih	posvetili	nadan
gelu	Mihaelu:	na	Štajerskem	Sv.	Mihael	pri	Vidmu	in	
Sv.	Mihael	nad	Laškim,	na	Kranjskem	Šmihel	pri	Po
stojni,	Blike,	Malnice	pri	Krškem,	Šmihel	pri	Novem	
mestu,	 Dolenji	 Ze
mon	pri	Ilirski	Bistri
ci,	 	 na	 Primorskem	
Šmihelsko	 gradišče	
pri	 Postojni,	 Sv.	 Mi
hael	nad	Ozeljanom	
na	Vipavskem,	danes	
podrta	cerkev	sv.	Mi
haela	 med	 Šturjami	
in	 Kazljami.	 Mnogo	
nekdanjih	starih	Mi
haelovih	 svetišč	 je	
ob	prezidavi	menjalo	
patrona;	 Sveta	 gora	
pri	 Gorici	 in	 Stara	
Gora	 pri	 Čedadu	 sta	
imeli	 svoje	 dni	 tudi	
kapeli	 sv.	 Mihaela.	
Ker	 se	 nadangel	 Mi
hael	 po	 nekdanjih	
predstavah	bori	s	hu
dobnimi	 duhovi	 v	
zraku	in	jih	nato	peha	v	globino,	so	mu	–	če	ni	bilo	
zgodovinskega	razloga	–	že	zato	zidali	cerkve	najrajši	
na	 hribih	 (prim.	 Sv.	 Mihael	 nad	 Laškim).	 Na	 vsem	
Slovenskem	ima	ali	je	imel	nadangel	Mihael	nad	100	
farnih	in	podružničnih	cerkva.

Duše,	ki	jih	je	nadangel	Mihael	s	svojo	zmago	iztr
gal	duhovom	in	peklenskega	brezna,	je	krst	privedel	
v	naročje	Cerkve.	Zato	so	v	prvih	časih	krstne	cerkve	
ali	kapele	(baptisterije)	ob	potokih,	rekah	ali	jezerih	
zelo	radi	posvečali	nadangelu	Mihaelu.	Po	vzgledu	
sv.	Ruperta	je	bilo	to	dokaj	pogosto	v	salzburški	nad
škofiji.	Te	prvotno	lesene	stavbe	niso	bile	trajne	in	jih	
danes	ni	več,	vendar	pa	zavetništvo	sv.	Mihaela	pri	
današnji	farni	cerkvi	priča,	da	je	bila	na	tistem	kraju	
krstna	cerkev	za	vso	okolico.	Sporočeno	nam	je,	da	je	
nadškof	Adalvin	leta	864	posvetil	na	ozemlju	kneza	
Koclja	krstno	cerkev	v	čast	sv.	Mihaelu.

Takšne	krstne	cerkve	so	bile	na	Štajerskem,	posta

Niko	Kuret

septembrski god

MIHÉLOVO
29. kimavec

Šmihel nad Laškim

Šmihel na
Gosposvetskem polju
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vim,	cerkev	v	Pišecah;	na	Kranjskem	v	Mengšu	(njen	
okoliš	je	segal	do	Zagorja	in	Čemšenika)	in	Šmihelu	
pri	Novem	mestu;	iz	9.	stoletja	so	cerkve	sv.	Mihaela	
v	Blatogradu,	v	Rožeku	in	v	Šmihelu	nad	Pliberkom	
na	Koroškem,	iste	starosti	sta	na	Primorskem	župni	
cerkvi	v	Kamnjah	in	v	Biljani	v	Brdih,	kjer	je	sploh	
najstarejša	briška	župnija.

Nadangelu	Mihaelu	pa	je	bilo	izročeno	tudi	var
stvo	umrlih	vernikov;	njegova	naloga	je	bila,	da	po-
spremi duše	rajnih	na	oni	svet	(glej	Jud	9).	Zato	so	
radi	postavljali	kapelice	ali	cerkvice	na	pokopališčih.	
Valvasor	 jih	 našteva	 na	 tedanjem	 Kranjskem	 lepo	
vrsto:	 Kamnik,	 Dob,	 Leskovec,	 Trebelno,	 Škocijan	
pri	Turjaku,	Radovljica,	Begunje,	Šmartin	pri	Kranju,	
Šmartno	pri	Litiji,	Stari	trg	pri	Poljanah,	Prem,	Zagor
je.	Vse	najbrž	ne	stoje	več.	Nekatere	teh	pokopaliških	
kapel	sv.	Mihaela	so	zanimive	tudi	zato,	ker	so	zidane	

v	krogu,	v	šestero	ali	osmerokotnem	tlorisu.	V	spod
njem	delu	(kripti)	so	spravljali	kosti	iz	prekopanih	
grobov.	Zato	jih	imenujemo	kostnice	(kárnerje	ali	
osárije).	Na	Kranjskem	stoji	 taka	kostnica	pri	Tre
belnem,	na	Štajerskem	v	Rajhenburgu	(Brestanici)	
in	Laškem,	na	Koro
škem	pri	Št.	Lenartu	
in	 v	 Velikovcu	 in	
drugod.	 Cerkvice	
te	 vrste	 so	 nastale	
večinoma	 v	 13.	 in	
14.	stoletju.

Ko	so	v	10.	stole
tju	prenehali	ogrski	
roparski	 napadi	 in	
se	je	začela	organi
zacija	fara,	so	jeli	ob	
novi	zidanih	farnih	
cerkvah	postavljati	
tudi	okrogle	krstne	
kapele	 sv.	 Mihaela,	
če	 niso	 nove	 far
ne	 cerkve	 sezidali	
kar	 ob	 stari	 krstni	
kapeli.	 Toda	 v	 12.	
in	 13.	 stoletju	 so	
nehali	 krščevati	 s	
potapljanjem,	 zato	
so	krstne	kapele	izgubile	svoj	prvotni	namen	in	so	
poslej	rabile	le	kot	kostnice.	Najznamenitejša	krstna	
kapela	stoji	še	danes	poleg	Gospe	Svete	na	Koroškem.	
Legenda	trdi,	da	je	v	njej	krščeval	že	škof	Modest,	ko	
je	za	vojvode	Hotimira	(754770?)	oznanjal	evangelij	
med	karantanskimi	Slovenci.	Spodnji	del	 je	danes	
kostnica.

Šmihel nad Mozirjem

Šmihel pri Novem mestu

sveta zgodovina
Henri	DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
III. poglavje
Jeruzalem

MESTO BOŽJEGA VESELJA

Nemogoče	je	izrisati	sliko	judovskega	življenja	ne	
da	bi	se	ustavili	ob	tistem	edinstvenem	mestu,	na	ka
tero	je	bilo	celo	tisočletje	nerazvezljivo	vezana	usoda	
Izraela.	Kot	glavno	mesto	pokrajine,	nesporen	kralj	
Svete	dežele,	kot	kraj,	kjer	je	utripalo	srce	ljudstva	
Obljube,	je	pomenil	veliko	več,	kot	Pariz	pomeni	za	
Francoze	ali	pa	London	za	nekdanji	britanski	impe
rij.	Vsi	odmevi,	ki	jih	sliši	katoličan,	kadar	izgovori	
ime	Rima,	vsa	tista	mogočna	čustva,	ki	jih	odkriva,	je	
izkusil	Jud,	ko	je	tolikokrat	v	svojih	vsakdanjih	moli

tvah	okušal	zloge	neizrekljive	besede,	»mogočne	kot	
hrum	trobente	in	mile	kot	zvok	pastirske	piščalke.«

Jeruzalem…	Romarji,	ki	so	se	vzpenjali	k	njegovim	
svetim	 dvorom,	 so	 prepevali	 njegovo	 slavo	 s	 tisti
mi	stopniškimi psalmi,	ki	so	 jih	ponavljali	po	poti:	
»Veselil	 sem	 se,	 ko	 so	 mi	 rekli:	 ‘V	 Gospodovo	 hišo	
pojdemo.’	Naše	noge	so	se	ustavile	ob	tvojih	vratih,	
Jeruzalem.	Jeruzalem,	pozidan	kot	mesto,	popolno
ma	povezano	med	sabo,	tja	se	vzpenjajo	rodovi,	Go
spodovi	rodovi«	(Ps	122,13).	Iti	tja,	obiskati	ga	vsaj	
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enkrat	v	življenju,	so	bile	najdražje	sanje	vseh	Judov,	
raztresenih	po	vseh	vetrovih	sveta:	»Prihodnje	leto	v	
Jeruzalemu!«	Ta	znani	pozdrav	se	je	ohranil	iz	davnih	
stoletij.	Tudi	tisti,	ki	niso	nikoli	mogli	uresničiti	teh	
sanj,	so	mislili	na	Sveto	mesto	kot	na	kraj	sreče	in	
slave,	kjer	je	vse	lepo,	bogato,	obkroženo	z	nadna
ravnim	bleskom.	Tako	so	se	»ob	rekah	babilonskih«	
v	črnih	časih	izgnanstva	preseljenci	s	solzami	spo
minjali	Siona	in	je	odmevala	pesem,	katere	besede	
niso	nehale	vznemirjati	njihovih	src:	»Če	pozabim	
tebe,	Jeruzalem,	naj	se	moja	desnica	posuši.	Jezik	naj	
se	prilepi	k	nebu,	če	se	te	ne	bom	spominjal,	če	ne	
bom	povzdignil	Jeruzalema	nad	vrh	svojega	veselja«	
(Ps	137,56).

Zares	je	bil	Jeruzalem	za	Jude	vse	kaj	drugega	kot	
neko	 zemeljsko	 mesto,	 mesto	 med	 vsemi	 drugimi	
mesti.	Bil	je	bistveni	del	odrešenjskega	načrta,	neloč

ljiv	od	razodetja.	V	Izaijevi	knjigi	beremo:	»Tako	go
vori	Gospod	Bog:	‘ustvaril	bom	Jeruzalem	za	radost,	
njegovo	ljudstvo	za	veselje’«	(Iz	65,13.18).	Bog	mu	je	
dal	ime	in	ukazal,	naj	bo	naseljen	(Iz	44,26).	Izbral	je	
to	mesto,	da	ga	bodo	v	njem	častili	(prim.	2	Krn	6,6).	
Edini	pravi	Bog	je	tisti,	ki	mu	v	Jeruzalemu	obhajajo	
bogoslužje	(prim.	Ezr	1,3).	Sveto	mesto	je	imelo	svojo	
vlogo	v	vseh	dogodkih	svete	zgodovine	in	tako	bo	
tudi	ob	koncu	časov,	ko	se	bodo	vsa	ljudstva	zbrala	
tam	in	videla	izpolnitev	obljub.	»Vrata	Jeruzalema	
bodo	 zgrajena	 is	 safirja	 in	 smaragda,	 vse	 njegovo	
obzidje	bo	sezidano	iz	dragih	kamnov	in	vsi	njegovi	
nadzidki	 iz	 čistega	 zlata.	 Jeruzalemske	 ceste	 bodo	
tlakovane	z	granitom	in	z	dragimi	kamni	iz	Ofirja.	
Jeruzalemska	vrata	bodo	prepevala	pesmi	veseljam	
vse	tamkajšnje	hiše	bodo	prepevale:	Aleluja,	slavljen	
Bog	Izraelov!«	(Tob	13,1718).

Postavljen	v	srcu	judejskega	višavja,	ki	je	fizična	
in	moralna	trdnjava	Palestine	je	Jeruzalem	zavzemal	
položaj,	ki	ga	razloži	zemljepis	in	ki	je	v	veliki	meri	
vir	njegove	veličastne	usode.	Če	je	vse	področje	pas	
stikov	 stalnih	 naseljencev	 ravnine	 in	 stepskih	 no
madov,	je	mali	okraj,	kjer	se	je	izoblikovalo	mesto,	
še	posebej	pripraven	kot	prehodni	kraj.	Najjužnejša	
pot,	ki	 lahko	prečka	Gor	preden	jo	prekine	Mrtvo	
morje,	vodi	k	njegovim	vratom.	Tam	se	stika	z	njo	
pot,	ki	vodi	iz	Galileje	in	Samarije	vzdolž	hrbtenice	
dežele.	Je	srce	zvezde,	ki	jo	tvorijo	pota	proti	Gazi,	
proti	Jafi,	kakor	tudi	proti	Jerihi	ali	Sihemu.	Dvanajst	
ur	hoda	je	bilo	dovolj	do	Sredozemskega	morja,	šest	
ur	do	Jordana.	Tako	je	lahko	razumeti	njegovo	vlogo	
glavnega	mesta	kot	trdnjave	in	kot	tržnice.

Na	tej	točki	se	osrednji	greben	palestinskih	gora	
razširi	v	ravnico	kakih	osemsto	metrov	nad	morjem,	
ki	 jo	 je	 načelo	 divje	 izpodkopavanje	 hudournikov	
in	jo	razdelilo	na	dvoje	hrbtov,	ki	sta	usmerjena	od	
severa	proti	jugojugovzhodu	in	ju	deli	ne	preglobok	
used	 imenovan	“Dolina	sirarjev”	ali	Tyropeion.	Na	
južnem	delu	teh	dveh	hrbtov	se	je	dvigal	Jeruzalme	
kot	trdnjava,	ki	sta	jo	branili	globoki	grapi:	Hinom	

na	 zahodu	 in	 Kedron	 na	 vzhodu.	 To	 sta	 vadija	 s	
presihajočo	vodo,	pogosto	suha,	kjer	pa	voda	divje	
narašča	in	zaslužita	ob	močnih	zimskih	nalivih,	ko	
se	v	hudih	valovih		zliva	po	njih,	ime	“motni	hudo
urnik”,	kar	Kedron	tudi	pomeni.	Zahodni	hrbet	 je	
višji	pri	svojih	787	metrih	in	ga	oblikuje	Gareb,	ki	
so	 ga	 kristjani	 imenovali	 “sionska	 četrt”,	 ki	 pa	 ni	
hebrejski	Sion:	to	je	gornje	mesto,	kjer	so	imeli	svoje	
palače	bogatini.	Vzhodni	hrbet	je	ožji	in	razdeljen	
na	tri	majhne	ravnice.	Najvišja	je	Mórija,	750	metrov	
visoka,	ki	je	vso	zasedal	tempelj,	držali	sta	se	je	pa	
ostali	dve:	na	severu	735	metrov	visoka	Bezetha,	na	
jugu	pa	650	metrov	visoki	Ofel.	Razlaga	Svetega	pis
ma	in	arheologija	postavljata	prvotni	Jeruzalem	na	
Ofel.	To	je	Davidov	Sion,	in	sicer	bolj	točno	ob	strani	
“Deviškega	studenca”,	Ain sitty Maryam	ali	Gihona,	
katerega	vode	je	zajel	kralj	Ezekija	v	7.	stoletju	pred	
Kr.	in	so	bile	speljane	po	600	metrov	dolgem	predoru	
proti	ribniku	Siloe,	da	bi	služile	kot	vodna	rezerva	v	
času	obleganja.	Na	drugi	strani	grape	Kedron	se	je	
dvigal	 dolg	 grič,	 katerega	 ime	 odmeva	 v	 srcu	 vseh	
kristjanov:	Oljska	gora,	kjer	je	vstali	Kristus	izginil	
izpred	oči	učencev	(prim.	Lk	24,50;	Apd	1,9).	Njen	
podaljšek	 na	 jug	 se	 imenuje	 Gora	 pohujšanja,	 ker	
je	 na	 njem	 Salomon,	 Gospodov	 maziljenec,	 pustil	
zgraditi	malikovalski	oltar	svojim	poganskim	ženam	

POLOŽAJ IN KRAJ

Dolina Kedron

Gihon
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(prim.	1	Kr	1,7).	Ob	njegovem	koncu	so	se	združile	
vse	tri	jeruzalemske	doline	in	izoblikovale	vadi	En
Nar,	čigar	grapa	se	spušča	proti	Mrtvemu	morju.

Takšen	 je	 položaj	 Jeruzalema,	 tak	 je	 bil	 v	 Jezu
sovem	 času.	 Ob	 približevanju	 po	 cesti	 je	 dajal	 vtis	
trdnjave,	»mesta	na	višini«,	kakor	pravi	podoba,	ki	
se	neprestano	ponavlja	v	Svetem	pismu.	Gledan	od	
daleč,	 ali	 danes,	 ko	 človek	 leti	 nad	 njim,	 pa	 se	 zdi	

mesto	na	dnu	kotline,	obdano	z	griči.	S	puščavo,	z	
Azijo	 ga	 povezuje	 ena	 sama	 razpoka,	 vadi	 EnNar,	
ki	daje	prehod	zoprnemu	hamsinu.	Njegova	višina	
pa	ga	po	dnevih	svinčenega	neba	obdaruje	z	večeri	
breskove	barve	in	nočmi	prijetne	svežine.	Daje	mu	
tudi	tako	pričakovane	močne	nalive	iz	zahoda,	ki	jih	
prinašajo	valovi	oblakov,	včasih	pa	tudi	sneg,	kajti	
zima	v	Jeruzalemu	ni	samo	prazna	beseda.

Kraj	Jeruzalema	so	zasedali	ljudje	že	dolgo	časa.	
Če	 verjamemu	 psalmistu,	 naj	 bi	 se	 Sveto	 mesto	 v	
začetku	 imenovalo	 Salem,	 saj	 pravi:	 »V	 Salemu	 je	
bil	njegov	šotor,	na	Sionu	njegovo	prebivališče«	(Ps	
76,3).	 Vsekakor	 je	 to	 ime,	 ki	 ga	 ima	 v	 1	 Mojzesovi	
knjigi	 ob	 skrivnostnem	 dogodku,	 ko	 Melkizedek,	
»salemski	 kralj	 in	 duhovnik	 Najvišjega«	 (prim.	 1	
Mz	14,1819)	prinese	Abrahamu	kruh	in	vino	in	ju	
blagoslovi.	Pravega	Boga	naj	bi	torej	poznali	že	pred	
Očakom…	 Rabini	 so	 takole	 razlagali	 	 spremembo	
imena:	 dolgo	 preden	 se	 je	 rodil	 Abraham,	 je	 Sem,	
Noetov	sin	 imenoval	to	mesto	Salem,	morda	zato,	
ker	 je	 ta	 beseda	 pomenila	 “Blaginja”.	 Toda	 Očak	
ga	je	hotel	imenovati	Jeru	ali	Jireh;	in	Bog	ni	maral	
razočarati	ne	enega	ne	drugega,	pa	je	vzkliknil:	»Dal	
mu	bom	torej	oboje	imen!«

Arheologija	ni	našla	nič	boljšega,	kot	je	to	malo	
naivno	izročilo.	Že	v	3.	tisočletju	pred	Kr.	je	bilo	na	
tem	kraju	prebivalstvo,	ki	je	živelo	v	jamah	v	sosešči
ni	“Marijinega”	izvira.	Na	pragu	2.	tisočletja	je	naselje	
postalo	 oppidum,	 podobno	 tistim,	 ki	 so	 jih	 Liguri	
postavljali	 na	 Zapadu:	 našli	 so	 obrambne	 jarke	 in	
preprosto	svetišče	z	izdolbenimi	vdolbinami.	V	15.	
stoletju	je	bilo	to	mogočno	mesto,	obdano	z	moč
nim	obzidjem	načičkanem	s	stolpi.	Predor,	sinnor,	
skoraj	tisoč	 let	starejši	od	podzemeljskega	kanala,	
da	ga	je	dal	izdolbsti	kralj	Ezekija,	je	vodil	do	izvira.	
To	močno	mesto	je	bilo	znano	tja	do	Mezopotamije,	
kjer	ga	dokumenti	imenujejo	Urusalim	–	kar	bi	lahko	
bilo	čuden	približek	imenu	Ur,	kaldejskemu	mestu,	
od	koder	se	je	Abraham	podal	na	svojo	navdihnjeno	
pot.	Ljudstvo,	ki	ga	je	takrat	naseljevalo,	je	pripadalo	

Kanaancem,	s	katerimi	so	 imele	toliko	hudih	bitk	
izraelske	trume,	ki	jih	je	Mojzes	izpeljal	iz	Egipta	in	
so	se	vrgle	v	zavzetje	obljubljene	dežele.	Kanaanci	so	
bili	izvedeni	v	utrjevanju.	Povsod	je	najti	njihove	sle
dove,	na	primer	v	Jerihi,	kjer	njihova	tehnika	vzbuja	
občudovanje	izvedencev.	Kljub	vsej	pomoči	Jahveja	
in	njegovih	čudežev	sta	bili	potrebni	skoraj	dve	sto
letji,	da	so	izraelski	vpadniki	prišli	na	kraj	z	njihovim	
odporom.	Urusalim	je	bil	eden	zadnjih	krajev,	ki	se	je	
upiral	njihovim	napadom.	Kanaanski	“Jebusejci”,	ki	
so	ga	naseljevali,	so	bili	tako	gotovi	moči	njegovega	
obzidja,	da	je	bil	med	njimi	pregovor:	»Za	obrambo	

TISOČ LET ZGODOVINE

Kraljevski grobovi

Sneg v Jeruzalemu

Jeruzalemski tempelj
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mesta	bi	zadoščali	slepci	in	hromci.«
Kralj	David	se	je	okrog	leta	1000	odel	s	slavo,	da	

se	 je	polastil	nezavzetnega	mesta.	Osebno	je	vodil	
obleganje	 in	 se	 najprej	 lotil	 trdnjave	 Sion,	 posta
vljene	na	Ofelu,	ki	je	pokrival	jug	mesta,	zgrajenega	
na	Móriji.	Tistemu,	ki	bo	vstopil	prvi,	je	obljubil,	da	
bo	imenovan	za	poveljnika	njegove	vojske.	Joabu	je	
uspel	podvig.	Spustil	se	je	v	podzemeljski	predor,	po	
katerem	je	tekla	voda	in	presenetil	posadko.	Kralj	je	
zapustil	Hebrón,	staro	izraelsko	glavno	mesto,	ki	pa	
je	bilo	predaleč	od	središča,	in	se	takoj	naselil	v	me
stu,	ki	ga	je	zavzel.	Na	vrhu	Siona	se	je	dvignilo	“Davi
dovo	mesto”	in	po	načrtih	feničanskih	arhitek	tov	je	
zrasla	iz	zemlje	prva	kraljevska	palača.	Kakšen	sijaj!	
Toda	vse	to	je	hotel	Bog,	njegova	moč	je	dala	zma

go	njegovemu	ljudstvu	v	skladu	z	njegovo	obljubo.	
David	tega	ni	pozabil:	povedal	je	to	v	svojem	najbolj	
gorečem	 psalmu	 (2	 Kr	 22),	 in	 da	 bi	 pokazal	 svojo	
hvaležnost,	je	dal	prinesti	v	Jeruzalem	skrinjo	zaveze,	
prenosni	 šotor	 po	 puščavi	 blodečih,	 sveto	 skrinjo	
tabel	zapovedi,	za	katero	je	postavil	na	Móriji	šotor,	
prvi	tempelj.	Odlična	politična	zamisel:	kraljevsko	
glavno	mesto	je	postalo	verska	metropola.	In	tako	
so	lahko	videli	na	dan	tega	slavnega	vhoda:	sam	kralj	
David	 »je	 na	 vso	 moč	 rajal	 pred	 Gospodom.	 Bil	 je	
opasan	s	platnenim	efodom«	(2	Sam	6,15).

V	Kristusovem	času	je	bil	torej	Jeruzalem	že	deset	
stoletij	sveto	središče	Božjega	ljudstva.	Sveta	besedila	
so	skrbno	beležila	njegovo	postopno	rast.	Kako	je	
odlični	Salomon,	Davidov	sin,	zvezal	mesto	svojega	
očeta	 z	 nasipom	 z	 Mórijo;	 kako	 je	 zavaroval	 svoje	
glavno	mesto	z	obzidjem	na	zapadnem	griču,	»prvi	
zid«,	na	katerem	so	Efraimova	vrata	in	Vogelni	stolp	
označevala	severno	stran;	in	kako	se	je	ob	pomoči	
svojega	 feničanskega	 prijatelja,	 tirskega	 kralja	 Hi
rama	in	z	vpoklicem	153.000	delavcev	–	tukaj	nav
dihnjeni	urednik	ni	skoparil	s	podrobnostmi	–	lotil	
gradnje	največjega,	najlepšega	in	najbolj	razkošno	
okrašenega	templja,	kar	jih	je	kdaj	bilo.

Od	tedaj	dalje	Najvišje	mesto	ni	nehalo	rasti.	Izven	
obzidja	so	se	oblikovala	predmestja,	novo	trgovsko	
mesto,	o	katerem	brez	prizanašanja	govori	prerok	
Sofonija,	kjer	je	bilo	v	8.	stoletju	pod	kraljema	Ozijem	
in	Ezekijem	zgrajeno	drugo	obzidje,	ki	mu	Ribja	vrata	
ohranjajo	spomin.

Ker	je	bil	“Sinnor”	neuporaben,	so	takrat	izklesali	
tudi	podzemeljski	predor,	da	so	pripeljali	vodo	v	rib
nik	Siloe;	ojačili	so	tudi	utrdbo	na	Ofelu	z	masivnim	
okroglim	stolpom,	katerega	temelje	so	arheologi	na
šli,	takrat	so	ob	vznožju	obzidja	tudi	zgradili	kraljeve	
grobnice.	Vse	to	je	tvorilo	lepo	celoto:	Nehemijeva	
knjiga	nam	daje	jasen	vpogled,	ko	opisuje,	kako	so	
po	katastrofi	vse	obnavljali.

Zakaj	Božje	mesto	je	doživelo	katastrofo,	katere	
spomin	je	še	po	preteku	petih	stoletij	boleče	oble

Tempeljski grič

Največji kamen v obzidju tehta okrog 570 ton

Tempeljsko obzidje

Temelji obzidja – danes zid objokovanja
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žal	 v	 spominu.	 Je	
torej	Jahve	pozabil	
zavezo	 in	 umak
nil	 svoje	 obljube?	
Ne,	 ne	 on,	 pač	 pa	
njegovo	ljudstvo.	V	
časih	zadnjih	Judo
vih	 kraljev	 so	 se	 v	
Jeruzalemu	samem	
dogajale	 gnusobe.	
Zaman	 so	 preroki	
opozarjali	na	te	sra
mote.	Oltarji	krivih	
bogov	 so	 bili	 po
stavljeni	 prav	 do	
notranjosti	templja	
Edinega;	 na	 vseh	
tempeljskih	pristo
pih	 se	 je	 na	 veliko	
dogajala	 prostitu

cija,	ki	so	jo	Babilonci	imenovali	sveto;	videti	je	bilo	
celo	 kralja,	 Gospodovega	 maziljenca	 Manaseja	 v	
čast	 feničanskemu	 BaalMolohu	 sežgati	 fante	 in	
dekleta	v	dolini,	ki	je	niso	več	imenovali	Tofet	in	Ge	
Ben	 Hinón,	 ampak	 Dolina	 morije	 (Jer	 7,32).	 Zato	
so	 v	 moči	 kaznovanja	 leta	 586	 Nebukadnezarjevi	
Kaldejci	zavzeli	mesto,	ki	so	ga	po	divjem	obleganju	
predali	 zaradi	 lakote	 in	 kuge	 zdesetkani	 branilci.	
»Žene	oskrunjajo	na	Sionu,	device	v	Judovih	mestih.	
Knezi	so	bili	obešeni	z	njihovo	roko,	starešine	niso	
bili	spoštovani«	(Žal	5,1112).	Vse	mesto	s	palačami	
in	templjem	vred	je	pogorelo.	S	pogledom	na	to	gro
zo	so	Izraelci,	izseljeni	v	Babilon,	zapustili	svoje	sveto	
mesto	(prim.	2	Kr	25).

Tako	 po	 izgnanstvu,	 ko	 je	 leta	 538	 dobrohotni	
Kir,	perzijski	kralj	kraljev	dovolil	povratek,	»rešeni	
ostanek«	izvoljenega	ljudstva	ni	imel	nič	nujnejšega	
in	 nič	 svetejšega	 kot	 ponovno	 zgraditi	 Jeruzalem.	
In	to	je	bila	občudovanja	vredna	pustolovščina	zve
stobe	in	energije,	ki	jo	je	morala	Nehemijeva	knjiga	
posredovati	prihodnjim	rodovom.	Potem	ko	je	Ezra	
obnovil	Mesto	Duha,	Gospodovo	postavo,	je	bilo	tre
ba	točno	na	kraju	mesta	očetov	zgraditi	novo	mesto.	
Pred	 pol	 stoletja	 razrušeno	 obzidje	 je	 bilo	 znova	
postavljeno.	Vse	prebivalstvo	je	bilo	vpoklicano.	Pod	
varstvom	 straž	 je	 na	 tisoče	 ljudi	 »opravljalo	 z	 eno	
roko	delo,	z	drugo	pa	držalo	orožje«	(Neh	4,11)	in	v	
dvainštiridesetih	dneh	skončalo	to	sveto	nalogo.	Na	
pragu	5.	stoletja	je	bil	torej	Jeruzalem	znova	lepo	in	
vzvišeno	mesto;	gotovo	bolj	skromna	prestolnica	kot	
Salomonova,	vendar	spet	vredna	Jahveja.

Od	tedaj	dalje	se	mesto	ni	nehalo	večati.	Gospo
stvo	grškosirskih	princev	Selevkidov	mu	je	poma
galo	do	velikega	napredka.	Njegova	vloga	trgovskega	
in	karavanskega	središča	se	je	razvila.	Pritekali	so	vsi	
izdelki	helenističnega	sveta	in	vzhoda.	Nove	četrti	so	

rastle	predvsem	na	ravnici	Bezetha	severno	od	tem
plja,	ki	jo	je	pozneje,	prav	kmalu	po	Jezusovi	smrti	
Herod	Agripa	I.	utrdil	s	tretjim	obzidjem.	Jasno,	vse	
ni	šlo	tako	po	sreči.	Zanesenjaški	Antion	IV.	Epifan	
–	 tisti,	 ki	 so	 mu	 dali	 nadimek	 Epiman,	 to	 je	 “pri
smojeni”	–	se	je	lotil	rušenja	Nehemijevih	zidov	in	
skoraj	gotovo	na	obronku	zapadnega	griča	gradnje	
Akre,	trdnjave,	ki	naj	bi	varovala	mesto,	medtem	pa	
se	je	začelo	preganjanje,	ki	je	vzbudilo	osvobodilno	
navdušenje	 in	 upor	 Makabejcev.	 Ko	 so	 ti	 zmagali,	
so	 pohiteli	 razrušiti	 Akro	 in	 obnoviti	 obzidje,	 pa	
še	zgraditi	novo,	ki	 je	še	bolje	branilo	trdnjavo	na	
mestni	strani.

Zadnje	poteze	je	Jeruzalemu	končno	dodal	He
rod.	Čim	je	ta	veliki	graditelj	postal	kralj,	se	je	lotil	za
varovati	gornje	mesto	z	močno	trdnjavopalačo,	ki	so	
jo	kronali	trije	ogromni	stolpi,	templju	nasproti	pa	je	
postavil	močno	trdnjavo	Antonijo.	Predvsem	pa	se	je	
odločil	kljub	nekemu	nezaupanju	farizejskega	in	du
hovniškega	klana	ponovno	zgraditi	tempelj.	Podvojil	
je	površino	Mórije	z	ogromnimi	podpornimi	zidovi	
in	nasipi	tako,	da	je	poslal	na	gradbišče	najprej	deset	

tisoč,	potem	pa	osemnajst	tisoč	delavcev.	Zgradbi	je	
dal	vse	tisto	razkošje,	kar	je	helenistična	umetnost	
imela	sijaja.	Mogočni	ostanki,	ki	so	temelj	sedanjega	
“Davidovega	stolpa”,	dela	kraljeve	palače	in	temelji	
tempeljske	ploščadi	–	tam,	kjer	Judje	hodijo	objo
kovat	svojo	preteklost	–	dajejo	značilen	vpogled	v	
herodovsko	 arhitekturo.	 V	 gornjem	 mestu	 so	 bile	
zgrajene	mnoge	palače.	Tyropeion	je	bil	v	srednjem	
delu	pokrit.	Bezetha,	Gareb,	Oljska	gora	in	celo	Gora	
pohujšanja	so	bile	pokrite	z	novimi	četrtmi.	Tak	je	
bil	Jeruzalem,	ki	ga	je	poznal	Jezus.

Ostanek trdnjave Antonie

Načrt Jeruzalema v Jezusovem času

Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi!
Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli.

Glejte, vaša hiša je zapuščena. In povem vam: Ne boste me videli, dokler ne porečete:
»Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 13,33-35)
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angeli za danes
P.	Anzelm	Grün

ANGEL ODPRTOSTI

S	številnimi	ljudmi	se	ne	moreš	srečati,	ker	so	za
prti	vase.	Obdali	so	se	z	oklepom,	ker	nočejo	nikogar	
spustiti	k	sebi.	Skrili	so	se	za	masko,	iz	strahu,	da	ne	
bi	kdo	odkril	njihovega	pravega	obraza.	Nočejo	se	
pokazati,	 ker	 so	 bojijo	 resničnega	 srečanja.	 Bojijo	
se	lastne	resnice.	Angel	odprtosti	bi	te	rad	odprl	za	
skrivnost	 srečanja.	 Drugega	 lahko	 srečaš	 le,	 če	 si	
zanj	odprt,	če	odpreš	svoje	srce	in	dovoliš	drugemu,	
da	vstopi.	Prapodoba	takšnega	odprtega	srečanja	je	
zame	srečanje	Marije	in	Elizabete,	kot	nam	o	tem	po
roča	Luka	v	1.	poglavju	svojega	evangelija.	Marija	se	
odpravi	na	pot.	Odide	iz	svoje	hiše,	iz	varnega	okolja,	
in	se	poda	čez	hribe.	Stopa	čez	hribe	predsod	kov,	ki	
nam	 pogosto	 preprečujejo	 pravo	 srečanje,	 čez	 go
rovje	zavor,	ki	naj	odvračajo,	da	bi	se	podali	iz	sebe.	
Vstopi	 v	 Elizabetino	 hišo	 in	 jo	
pozdravi.	 Svoje	 sorodnice	 ne	
obišče	le	na	zunaj,	ampak	vstopi	
v	njeno	hišo,	v	njeno	srce.	Obe	
sta	 odprti	 druga	 do	 druge.	 In	
tako	se	more	zgoditi	skrivnost	
srečanja,	 ki	 spremeni	 obe,	 ko	
obe	prideta	v	stik	s	svojo	prvo
bitno	podobo,	ki	so	jo	je	o	njiju	
zamislil	Bog.	V	Elizabeti	poskoči	
dete,	ki	 jo	spo	mni	na	nepopa
čeno	 božjo	 podobo	 v	 njej.	 In	
v	 Mariji	 spozna	 mater	 svojega	
Gospoda.	 Marija	 pa	 v	 hvalnici	
Magnificat	 spozna	 skrivnost	
svojega	življenja.	Spozna,	da	se	
je	On	ozrl	na	nizkost	svoje	slu
žabnice	in	ji	storil	velike	reči.	Če	
se	bomo	srečevali	tako	odprti,	
kot	nam	kaže	Marijin	in	Eliza
betin	vzor,	tedaj	bo	srečanje	tudi	nas	spremenilo	in	
nam	odprlo	oči	za	skrivnost	našega	življenja.

Angel	odprtosti	naj	te	odpre	za	prihodnost,	da	boš	
spoznal,	kakšen	namen	ima	s	teboj	Bog.	Marsikdo	si	
je	tako	uredil	življenje,	da	ni	več	odprt	za	novo,	ki	ga	
On	od	njega	pričakuje.	Vse	naj	ostane	po	starem.	Tak
šni	ljudje	so	pogosto	odreveneli.	Bodi	odprt	za	nove	
možnosti,	ki	bi	ti	jih	On	rad	podaril.	Novo	se	v	tebi	
lahko	razvije	le,	če	si	zanj	odprt,	če	nisi	priklenjen	
na	staro,	če	nisi	otrpnil	v	tem,	kar	prav	zdaj	živiš.	Ta	

odprtost	se	kaže	v	pripravljenosti,	da	sprejemaš	nove	
ideje,	se	učiš	novih	načinov	vedenja,	da	se	vedno	zno
va	podajaš	novim	izzivom	naproti:	na	delu,	v	družini	
in	v	družbi.	Odprti	ljudje	so	se	pripravljeni	naučiti	
vedno	česa	novega	v	svojem	poklicu,	se	seznanjati	z	
novimi	delovnimi	postopki,	dovoljevati	nov	razvoj.	
Odprti	ljudje	ostanejo	živahni	in	budni.

Odprtost	v	občevanju	z	drugimi	ljudmi	pomeni	
tudi	iskrenost/poštenost	in	odkritost.	Če	drugemu	
odkrito	poveš	svoje	mnenje,	tedaj	človek	ve,	pri	čem	
je.	Takšni	odprti	ljudje	so	za	nas	blagoslov.	Ne	bodo	
nas	opravljali	za	našim	hrbtom.	V	njihovi	bližini	se	
lahko	 tudi	 odpremo.	 Kajti	 njihova	 iskrenost	 nam	
dobro	dene.	Četudi	nam	povedo	kaj	neprijetnega,	
vemo,	 da	 nam	 hočejo	 dobro.	 Svojih	 pridržkov	 in	

predsodkov	ne	skrivajo	za	prija
zno	fasado.	Pokažejo	se	takšni,	
kot	 so.	 Upajo	 si	 nam	 povedati	
resnico,	ker	se	čutijo	svobodne.	
Niso	odvisni	od	našega	soglas
ja.	 Ker	 so	 trdni	 v	 sebi,	 lahko	 s	
svojo	 iskrenostjo	 vzamejo	 v	
zakup	tudi	to,	da	se	kdo,	ki	ne	
more	 prenesti	 njihove	 kritike,	
od	njih	odvrne.	Angel	odprtosti	
naj	 ti	 podari	 takšno	 iskrenost	
in	tako	odkritost,	da	boš	zaradi	
svoje	 notranje	 svobode	 mogel	
povedati	drugemu	to,	kar	čutiš	
v	 svojem	 srcu.	 Seveda	 sta	 za	
takšno	odkritost	potrebni	tudi	
razumnost	 in	 rahločutnost.	
Čutiti	 moraš,	 kaj	 lahko	 rečeš	
drugemu	in	s	čim	bi	ga	samo	po	
nepotrebnem	 prizadel.	 Ker	 pa	

nisi	odvisen	od	tega,	da	bi	bil	brezpogojno	priljub
ljen	pri	vseh,	si	svoboden,	da	 lahko	poveš	resnico.	
Poglej	angela	Gabriela,	kako	Mariji	oznani	rojstvo	
njenega	sina.	Umetniki	so	v	tem	angelu	upodobili	
odprtost	samo.	Tu	je	angel	odkrit	do	žene,	h	kateri	
vstopi.	Oznani	ji	nekaj	novega	in	nezaslišanega.	In	s	
svojo	odprtostjo	odpre	tudi	Marijo	za	to,	kar	se	zdi	
nemogoče.	 Angel	 odprtosti	 naj	 tudi	 tebe	 odpre	 za	
skrivnost	 človeškega	 srečanja	 in	 za	 novo,	 ki	 se	 od	
tebe	pričakuje.

MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER
Splošni:	Da	bi	oznanjevanje	Božje	besede	v	manj	razvitih	področjih	obnovilo	srca	ljudi	in	jih	opogumilo,	

da	bi	postali	nosilci	pristnega	družbenega	napredka.
Misijonski:	Da	bi	z	odprtimi	srci	za	ljubezen	naredili	konec	tolikim	vojskam	in	spopadom,	ki	še	vedno	

s	krvjo	oblivajo	svet.
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papežev verouk
Benedikt	XVI.

APOSTOLI –
KRISTUSOVE PRIČE IN POSLANCI

Pismo	 Efežanom	 nam	 predstavlja	 Cerkev	 kot	
zgradbo,	postavljeno	»na	temelju	apostolov	in	pre
rokov.	Vogalni	kamen	pa	 je	sam	Kristus	Jezus«	(Ef	
2,20).	V	Razodetju	je	vloga	apostolov,	posebej	ozna
čenih	kot	Dvanajsteri,	pojasnjena	ob	eshatološkem	

pogledu	 na	 nebe
ški	 Jeruzalem,	 ki	
je	predstavljen	kot	
mesto,	 katerega	
ob	zidje	»je	slonelo	
na	 dvanajstih	 te
meljnih	 kamnih,	
na	 njih	 pa	 je	 bilo	
d va n a j s t 	 i m e n	
dva		najstih	Jagnje
tovih	 apostolov«	
(Raz	21,14).	Evan
geliji	 se	 skladajo	
v	 poročilu,	 da	 je	
poklicanje	aposto
lov	pomenilo	prve	
korake	 Jezusove	
služ	be	po	krstu,	ki	
ga	 je	 od	 Krstnika	

prejel	v	vodah	Jordana.
Po	pripovedi	Marka	(1,1620)	in	Mateja	(4,1822)	

je	 okolje	 poklicanja	 prvih	 apostolov	 Genezareško	
jezero.	 Jezus	 je	 pred	 kratkim	 začel	 s	 pridiganjem	
o	Božjem	kraljestvu,	ko	se	je	njegov	pogled	ustavil	
na	dveh	parih	bratov:	Simona	in	Andreja,	Jakoba	in	
Janeza.	To	so	ribiči,	zaposleni	s	svojim	vsakdanjim	
delom.	Mečejo	mreže,	jih	popravljajo.	Toda	drugačen	
ribolov	jih	čaka.	Jezus	jih	pokliče	odločno,	oni	pa	mu	
sledijo	s	pripravljenostjo:	od	zdaj	bodo	»ribiči	ljudi«	
(prim.	Mr	1,17;	Mt	4,19).	Luka	se	sicer	drži	iste	tra
dicije,	je	pa	njegova	pripoved	bolj	izdelana	(5,111).	
Kaže	hojo	vere	prvih	učencev	in	poudari,	da	je	pova
bilo	k	pridruženju	prišlo	potem,	ko	so	poslušali	prvo	
Jezusovo	pridigo	in	doživeli	prva	čudežna	znamenja,	
ki	jih	je	storil.	Posebno	čudežni	ribji	lov	pomeni	ne
posredno	okolje	in	nudi	simbol	poslanstva	ribičev	
ljudi,	ki	jim	je	zaupano.	Usoda	teh	“poklicanih”	bo	
od	sedeaj	dalje	notranje	povezana	z	Jezusovo	usodo.	
Apostol	je	poslanec,	še	prej	pa	Jezusov	“izvedenec”.

Prav	 ta	 vidik	 je	 poudaril	 evangelist	 Janez	 že	 od	
prvega	 srečanja	 Jezusa	 z	 bodočimi	 apostoli.	 Tukaj	
je	okolje	drugačno.	Do	srečanja	pride	na	bregu	Jor
dana.	Navzočnost	bodočih	učencev,	ki	so	kot	Jezus	
prišli	iz	Galileje,	da	bi	doživeli	izkušnjo	krsta,	ki	ga	je	
podeljeval	Janez,	vrže	luč	na	njihov	duhovni	svet.	Bili	
so	možje	pričakovanja	Božjega	kraljestva,	ki	so	že
leli	spoznati	Mesija,	katerega	prihod	je	bil	oznanjen	

kot	skorajšen.	Za	njih	je	bila	dovolj	kretnja	Janeza	
Krstnika,	ki	je	pokazal	na	Jezusa	Jagnje	Božje	(prim.	
Jn	1,36),	da	se	je	v	njih	vzbudila	želja	po	osebnem	
srečanju	z	Učiteljem.	Pogovor	Jezusa	s	prvima	dvema	
apostoloma	je	zelo	značilen.	Na	vprašanje:	»Kaj	išče
ta«	odgovorita	z	vprašanjem:	»Rabi	(kar	v	prevodu	
pomeni	 učitelj),	 kje	 stanuješ?«	 Jezusov	 odgovor	 je	
povabilo:	 »Pridita	 in	 bosta	 videla«	 (prim.	 Jn	 1,38
39).	 Dogodivščina	 apostolov	 se	 začenja	 tako,	 kot	
srečanje	ljudi,	ki	se	odpro	drug	drugemi.	Za	učenca	
se	začenja	neposredno	spoznavanje	Učitelja,	saj	ne	
bosta	oznanjevalca	neke	zamisli,	ampak	priči	neke	
osebe.	 Preden	 bosta	 poslana	 oznanjat	 evangelij,	
bosta	morala	»biti	z	njim«	(prim.	Mr	3,14)	 in	tako	
vzpostaviti	oseben	odnos	do	njega.	Na	tem	temelju	
evangelizacija	ne	bo	nič	drugega	kot	oznanilo	tega,	
kar	sta		izkusila	in	povabilo,	vstopiti	v	skrivnost	sku
pnosti	s	Kristusom	(prim.	1	Jn	1,3).

Komu	bodo	poslani	apostoli?	Zdi	se,	da	Jezus	v	
evangeliju	omejuje	svoje	poslanstvo	zgolj	na	Izrael:	
»Poslan	sem	le	k	izgubljenim	ovcam	Izraelove	hiše«	
(Mt	 15,24).	 Zdi	 se,	 da	 na	 enak	 način	 opisuje	 po
slanstvo,	 zaupano	
Dvanajsterim:	 »Teh	
dvanajst	 je	 Jezus	
po	slal	 in	 jim	 naro
čil:	 ‘Ne	 hodíte	 na	
pot	 k	 poganom	 in	
ne	vstopajte	v	nobe
no	 samarijsko	 me
sto!	 Pojdite	 rajši	 k	
izgubljenim	ovcam	
Izraelove	hiše’«	(Mt	
10,56).	 Neka	 mo
derna,	 racionali
stično	navdahnjena	
kritika,	 je	 videla	 v	
teh	izrazih	Nazare
čanovo	 pomanjka
nje	univerzalistične	
zavesti.	V	resnici	pa	
jih	je	treba	razume
ti	 v	 luči	 njegovega	
odnosa	 do	 Izraela,	
skupnosti	zaveze.	Po	mesijanskem	pričakovanju	bi	se	
Božje	obljube	izpolnile,	ko	bi	Bog	sam	preko	svojega	
Izvoljenca	zbral	svoje	ljudstvo,	kakor	to	stori	pastir	
s	čredo:	»Rešil	bom	svojo	čredo,	da	ne	bo	več	plen…	
Postavil	bom	čeznje	enega	pastirja,	da	jih	bo	pasel,	
svojega	služabnika	Davida.	Ta	jih	bo	pasel,	ta	jim	bo	
pastir.	Jaz,	Gospod,	bom	njihov	Bog	in	moj	služabnik	
David	bo	knez	sredi	med	njimi«	(Ezk	34,2224).	Jezus	

Simon Peter in Andrej

Jakob in Janez
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je	eshatološki	pastir,	ki	zbira	izgubljene	ovce	Izraelo
ve	hiše	in	jih	gre	iskat,	ker	jih	pozna	in	jih	ljubi	(prim.	
Lk	15,47	in	Mt	18,1214;	prim.	tudi	podobo	dobrega	
pastirja	 v	 Jn	 10,11	 sled.).	 Preko	 tega	 “zbiranja”	 se	
Božje	kraljestvo	oznanja	vsem	narodom:	»Vzpostavil	
bom	svoje	veličastvo	med	narodi.	Vsi	narodi	bodo	
videli	mojo	sodbo,	ki	sem	jo	izvršil,	in	mojo	roko,	ki	
sem	jo	položil	nanje«	(Ez	39,21).

Tako	Dvanajsteri,	sprejeti	k	deležnosti	pri	samem	
Jezusovem	poslanstvu,	sodelujejo	s	Pastirjem	posled
njih	časov,	gredoč	predvsem	tudi	oni	po	izgubljene	

ovce	Izraelove	hiše:	obračajo	se	na	ljudstvo	obljube,	
katerega	zbor	je	znamenje	odrešenja	vseh	narodov.	
Začetno	zoženje	poslanstva	Dvanajsterih	na	Izrael	
nikakor	ni	zanikanje	vesoljne	odprtosti	Nazarečano
vega	mesijanskega	delovanja,	ampak	postane	tako	
bolj	učinkovito	preroško	znamenje.	Po	Kristusovem	
trpljenju	 in	 vstajenju	 bo	 to	 znamenje	 pojasnjeno:	
vsesplošni	značaj	apostolskega	poslanstva	postane	
izrečen.	Kristus	bo	poslal	apostole	»po	vsem	svetu«	
(Mr	 16,15),	 »vsem	 narodom«	 (Mt	 28,19;	 Lk	 24,47)	
»do	skrajnih	mej	sveta«	(Apd	1,8).

God Žalostne Matere Božje je 15. septembra, takoj za praznikom povišanja svetega križa. 
Tu smo priča jasnih, miselno zelo bogatih črt liturgije: Kristus in Marija sta neločljivo pove-
zana med seboj, drugi Adam z drugo Evo v najbolj odločilnem trenutku zgodovine, »mož 
bolečin« (Iz 53,3) z ženo, ki je ob vznožju križa postala »kraljica mučencev«, ko je šlo za 
sodelovanje pri izvršitvi najodločilnejšega odrešenjskega dejanja. Pot do povišanja 
je bilo pri Kristusu trpljenje in smrt na križu, pri njegovi sveti Materi pa je bila pot k 
povišanju, pot k vnebovzetju vztrajanje ob Kristusu skozi vse življenje, posebej še pod 
križem. In kakor je bil Kristus »povišan« zato, da bi »vse pritegnil k sebi« (Jn 12,32), 
tako naj bi obenem s Kristusom, drugim Adamom, trpela in po poti največjega trpljenja 
v pridruženju Kristusu dosegla povišanje tudi druga Eva – Marija s tem namenom, 
da bi nas čimbolj učinkovito pritegovala na pot hoje za Kristusom skozi zemeljsko 
trpljenje v poveličanje k Očetu.

Glede dneva, na katerega se spominjamo Marijinega duhovnega mučeništva pod 
križem, je pomenljivo tudi tole: god Žalostne Matere Božje s svojo pretresljivo resnobo 
je obenem tudi osmi dan (osmina) po njenem rojstvu. Kaj hoče liturgija pokazati s 
tem drugega kakor to, da vse Marijino bivanje, njen obstoj in njena veličina, prejema 
svoj pravi smisel od Kristusovega križa? Biti odrešenikova mati in materinska družica 
pri njegovem odrešenjskem delu – v tem je ves Marijin poklic.

Anton	Strle

ŽALOSTNA MATI BOŽJA
15. septembra

Na	praznik	Žalostne	Matere	Božje	se	ne	spomi
njamo	samo	tiste	bridkosti,	ki	jo	je	Marija	doživljala	
na	Kalvariji	tja	do	pokopa	svojega	Sina,	marveč	ce
lotnega	 njenega	 duhovnega	 mučeništva	 skozi	 vse	
njeno	življenje.	Češčenje	Marijinih	žalosti,	ob	katerih	
premišljevanju	naj	kristjan	zajema	hrano	za	rast	v	
veri,	upanju	in	ljubezni,	se	opira	na	svetopisemska	
mesta	o	Mariji,	če	jih	beremo	v	luči	ideje	MarijaEva	
(jasno	izraženo	najdemo	to	idejo	že	pri	sv.	Justinu	
sredi	2.	stoletja).	Ta	mesta	so:	Marija	zavestno	pri
voli	(Lk	1,38)	v	 to,	da	postane	Odrešenikova	mati	
(Mt	1,21)	in	da	bo	s	tem	deležna	trpljenja,	ki	bo	po	
napovedih	Stare	zaveze	(prim.	zlasti	 Iz	53)	zadelo	
prihodnjega	 Mesija;	 napovedano	 ji	 je,	 da	 bo	 meč	
bolečin	prebodel	njeno	dušo,	njeno	srce	(Lk	2,35);	
Sveto	pismo	tudi	govori	o	žalosti,	kakršno	je	Marija	
občutila	ob	Jezusovem	nepričakovanem	zaostanku	
v	templju	(Lk	2,4150);	in	pripoveduje,	kako	Marija	
stoji	 pod	 križem,	 ko	 njen	 Sin	 umira	 za	 odrešenje	
sveta	(Jn	19,2537).

Marijo	so	posebej	kot	stoječo	v	bolečinah	pod	kri
žem	na	Vzhodu	gotovo	častili	že	v	4.	stoletju,	na	Za

hodu	pa	vsaj	od	9.	stoletja	naprej.	Marijino	sotrplje
nje	in	sočustvovanje	s	Kristusom,	zlasti	pod	križem,	
od	Origena	dalje	(prva	polovica	3.	stoletja)	najdemo	
vsaj	 kratko	 omenjeno	 pri	 zelo	 mnogih	 cerkvenih	
očetih,	ki	nakazujejo	tudi	pomen	premišljevanja	tega	
trpljenja	za	kristjanovo	duhovno	življenje.	Sv.	opat	
Poimen	(+	ok.	450)	ima	v	zbirki	187	duhovnih	misli,	
ki	so	nam	ohranjene,	tudi	tole	“misel”:	»Moja	duša	je	
šla	na	kraj,	kjer	je	videla	sveto	Marijo,	Božjo	Mater,	
kako	joka	ob	vznožju	križa.	Hotel	bi	vedno	tako	jo
kati«	(PG	65,358).	Bizantinski	“Pevec”	Romanos	(roj.	
ok.	560)	pa	v	pesniški	podobi	opisuje,	kako	je	Marija	
srečala	svojega	Sina,	ko	je	šel,	s	križem	obložen,	na	
Kalvarijo;	tedaj	se	je	spomnila	na	čudež	v	Kani:	»Ka
kor	ovca	je	gledala	svoje	jagnje,	peljano	zato,	da	bi	
bilo	umorjeno;	Marija	je	skupaj	z	drugimi	ženami	šla	
za	bridkim	sprevodom,	govoreč	vsa	žalostna:	'Kam	
greš,	moj	Sin?	Zakaj	v	tem	trenutku	pospešuješ	svoj	
korak?	Ali	je	znova	ženitnina	v	Kani,	kamor	hitiš,	da	
bi	spremenil	vodo	v	vino	za	svatbo?'«

Romanosova	misel	je	globoko	skladna	z	mislijo	
Janezovega	 evangelija.	 Kristusovo	 trpljenje	 je	 res	

ČEŠČENJE ŽALOSTNE MATERE BOŽJE IN NASTANEK PRAZNIKA
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nova	Kana.	Jezusova	ura	je	prišla;	in	Odrešenikova	
mati	je	spet	tam,	da	bi	z	njim	obhajala	ženitnino	nove	
zaveze.	 V	 Kani	 je	 Gospod	 na	 Marijino	 priprošnjo	
začel	svoje	javno	delovanje;	na	Kalvariji	ga	dovršuje	
ob	soglasju	svoje	matere;	sedaj	spreminja	vodo,	ki	
je	rabila	za	očiščevanje	Judov;	in	s	svojo	krvjo	daje	
pečat	novi	zavezi	s	človeštvom.	Čudež	v	Kani	je	v	kali	
vseboval	kalvarijsko	daritev;	bil	je	podoba	in	predigra	
tega,	kar	naj	se	nekega	dne	razvije	do	polnosti;	ko	je	
Gospod	na	Marijino	rahlo	priprošnjo	v	Kani	storil	
prvi	čudež,	je	nepreklicno	stopil	na	pot,	ki	je	peljala	
na	Kalvarijo.

Marija	 zdaj	 ve,	 da	 je	 Jezusova	 ura	 prišla.	 Njena	
vloga	v	Kani	je	obstajala	v	tem,	da	je	nagnila	Gospoda	
k	 pospešitvi	 uresničevanja	 odrešenjskega	 poslan
stva.	Ko	pa	je	sedaj	njen	Sin	dospel	do	konca,	jo	spet	
najdemo	ob	njem,	da	bi	ga	spremljala	v	zadnjem	in	
najodločilnejšem	trenutku	
celotne	 zgodovine	 odre
šenja.

Motili	bi	se,	če	bi	mislili,	
da	 je	 pobožnost	 do	 Žalo
stne	 Matere	 Božje	 nekaj,	
kar	ima	svoj	začetek	v	za
hodnjaški	čustvenosti	sre
dnjega	veka,	ko	veliki	tok	
liturgije	 ni	 več	 zadost	no	
nahranjal	ljudskih	množic.	
Na	 Vzhodu	 je	 že	 zdavnaj	
prej	 pod	 imenov	 sv.	 Efre
ma	 (+	 373)	 krožilo	 več	
sla	vospevov	 (himen),	 na
našajočih	 se	 na	 Marijine	
žalosti.	Ena	od	teh	psenitev	
je	tako	toplo	čustvena,	ko	
gre	 za	 opevanje	 Marijine	
bridkosti,	da	so	jo	nazvali	
Stabat (Mati žalostna je 
stala)	 krščanske	 staro
davnosti.	Njena	vsebina	je	
zelo	podobno	srednjeveškim	Tožbam (Planctus),	ki	
so	se	pozneje	pojavile	v	deželah	latinsko	govorečih	
kristjanov.	Sv.	Janez	Krizostom	je	pripomnil,	da	so
bile	Mariji	po	posebni	Božji	previdnosti	prihranjene	
bolečine	deviške	roditve,	pač	pa	je	Marija	poznala	
porodne	bolečine	ob	vznožju	križa.	Misel	na	Marijino	
trpljenje	je	v	bizantinski	liturgiji	obilno	navzoča.	Res	
je,	da	nimajo	tam	posebnega	praznika,	ki	bi	bil	po
svečen	Marijinim	žalostim;	toda	v	liturgiji	postnega	
časa,	zlasti	proti	koncu,	je	Mariji	posvečenga	mnogo	
več	mesta	kakor	pa	v	zahodni	liturgiji.	“Speve	v	čast	
Materi	Božji	pod	križem”	najdemo	v	vzhodni	liturgiji	
kar	skozi	ves	postni	čas,	posebej	še	na	nedelje,	srede	
in	petke.	V	ene	od	teh	spevov	govori	Marija:	»O	moj	
otrok!	Kaj	si	torej	storil?	Ti,	ki	si	najlepši	med	vsemi	
človeškimi	otroki,	ti	si	brez	diha	in	brez	lepote. . .	O,	
moja	luč,	ne	morem	prenašati,	da	bi	te	gledala	umr
lega;	ranjena	sem	do	dna	svojega	bitja	in	strašen	meč	
mi	prebada	srce.«

Na	 Zahodu	 se	 pojavijo	 sledovi	 pobožnosti	 do	
Ža	lostne	Matere	Božje	v	9.	stoletju;	močnejši	tok	pa	
nastopi	šele	v	11.	stoletju,	npr.	pri	sv.	Anzelmu,	Abe

lardu,	sv.	Bernardu	itd.	V	raznih	zbirkah	molitev	in	v	
dnevnicah	so	sedaj	Jezusovim	bridkostim	vedno	bolj	
pridruževali	Marijine.	V	13.	stoletju	so	nastale	mnoge	
ljudske	Hvalnice (Laudi)	in	Tožbe (Planctus)	v	čast	
Marijinim	 bridkostim.	 Zelo	 priljubljena	 je	 postala	
Stabat Mater,	ki	 jo	večinoma	pripisujejo	Jacoponu	
da	Todi	(*	1306).	Pobožnost	med	vernim	ljudstvom	
je	sprožila	gibanje,	ki	 je	privedlo	zlasti	do	ustano
vitve	 reda	 »servitov«,	 to	 je	 »Služabnikov	 blažene	
Device	Marije«	(l.	1233).	Nastale	so	tudi	bratovščine	
sedmetih	Marijinih	žalosti	in	se	naglo	razširile.	Prvo	
je	 ustanovil	 duhovnik	 Joannes	 iz	 Coudenberga	 v	
Flandriji	(1495).

V	13.	stoletju	so	nastali	oltarji,	posvečeni	posebej	
Marijinim	sedmerim	žalostim	(1221)	v	samostanu	
Schönau	ob	Ensi,	kmalu	za	tem	še	drugod).	Upodab
ljanja	Žalostne	Matere	Božje	se	je	opiralo	na	misel	o	

Marijinem	 sočustvovanju	
z	 Jezusom,	 kakor	 so	 ga	
umevali	grški	cerkveni	go
vorniki	od	6.	do	8.	stoletja,	
pozeneje	tudi	sv.	Bonaven
tura	in	drugi	mistiki	na	Za
hodu.	Ko	je	nastopilo	litur
gično	obhajanje	Marijinih	
žalosti	 –	 v	 Kölnu	 vsaj	 že	
1423	–	se	se	razen	na	mi
niaturah,	ki	so	nastopile	že	
prej,	pojavile	večje	podobe	
Žalostne	 Matere	 božje,	 in	
sicer	ne	več	z	enim	samim	
mečem	na	prsih,	marveč	s	
petimi	ali	sedmimi	meči	v	
srcu.	 Nekoliko	 pozneje	 je	
visoka	umetnost	ustvarila	
kipe	Žalostne	Marije;	med	
njimi	je	tudi	slovita	Miche
langelova	Pieta.

Češčenje,	ki	se	je	najprej	
nanašalo	na	Marijino	bole

čino	pod	križem,	se	je	začelo	kmalu	nanašati	tudi	na	
ostale	Marijine	bridkosti.	Po	raznih	spreminjanjih	so	
v	skladu	s	prav	tolikerimi	Marijinimi	radostmi	prišli	
do	ustaljenega	števila	sedem:	napoved	starčka	Sime
ona;	beg	pred	Herodom;	tridnevna	izgubitev	Jezusa	
v	 templju;	 srečanja	 z	 Jezusom	 na	 križevem	 potu,	
križanje	 (Jn	 19,2526);	 položitev	 Jezusa,	 snetega	 s	
križa,	v	Marijino	naročje;	položitev	v	grob.	Okoli	leta	
1500	je	to	postalo	splošna	last.	Število	sedem	so	iz
brali	tudi	zato,	ker	ima	v	Svetem	pismu	zelo	pogosto	
simboličen	pomen:	pomen	vesoljnosti.	Obenem	je	
vplivali	tudi	dejstvo,	da	je	po	sedem	tistih	stvari,	ki	so	
važne	za	naše	zveličanje:	sedem	zakramentov,	sedem	
darov	Svetega	Duha,	sedem	kreposti	(tri	božje,	štiri	
glavne),	sedem	glavnih	napak.

Posamezni	kraji,	redovi	so	skupaj	z	mnogoterimi	
bratovščinami	praznik	v	čast	Žalostni	Materi	Božji	
obhajali	že	vsaj	v	15.	stoletju	in	imamo	od	tedaj	ob
hranjen	tudi	poseben	mašni	obrazec.	Ta	praznik	je	
papež	Benedikt	XIII.	(17241730)	nastavil	(1727)	na	
tihi	ali	cvetni	petek	(petek	pred	cvetno	nedeljo),	ki	
so	ga	ponekod	imenovali	petek Marijinih žalosti	in	

Žalostna Mati Božja (Adriaen Isenbrant ok. 1370)
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so	ga	od	tedaj	naprej	–	do	1969	–	dalje	obhajali	v	vsej	
za	hodni	Cerkvi.	A	poleg	tega	so	serviti	od	leta	1668	
dalje	obhajali	spomin	Marijinih	žalosti	tudi	na	3.	ne
deljo	v	septembru.	Papež	Pij	VII.	je	nekaj	mesecev	po	
svoji	vrnitvi	iz	Napoleonovega	ujetništva	septembr
sko	obhajanje,	ki	se	je	že	prej	od	servitov	razširilo	tudi	
drugam,	raztegnil	na	vso	Cerkev	rimskega	obreda.	Sv.	
Pij	X.	pa	je	določil,	naj	bo	god	Žalostne	Matere	Božje	
15.	septembra.	In	to	je	ostalo	tudi	še	po	novi	uredbi	

cerkvenega	koledarja.
V	16.	stoletju	se	je	začel	uveljavljati	tudi	rožni	ve

nec	sedmerih	Marijih	žalosti,	pozneje	(19.	stoletje)	
živi	rožni	venec	in	nekakšen	Marijin	križev	pot	(Via	
Matris)	 s	 premišljevanjem	 Marijinih	 bridkosti,	 pa	
tudi	pobožnost	sedmerih	petkov	med	obema	pra
znikoma	 Žalostne	 Gospe.	 Ponekod	 so	 uvedli	 tudi	
obhajanje	celotne	meseca	septembra	kot	Žalostni	
Materi	Božji	posvečenega.

Jezusov	 jezik	 aramejščino	 so	 nekoč	 govorili	 na	
vsem	 Bližnjem	 vzhodu,	 toda	 od	 8.	 stoletja	 dalje	 je	
ljudstvo	 ni	 več	 uporabljajo,	 ampak	 se	 je	 ohranila	
nadaljnjih	pet	stoletij	v	kulturnih	krogih,	danes	pa	
se	še	vedno	uporablja	kot	bogoslužni	jezik.	“Otoki”,	
na	 katerih	 se	 še	 ohranja,	 so	 v	 okolici	 Tur	 Abdina,	
gorate	pokrajine	na	judovzhodu	Turčije,	ki	obsega	
vzhodno	polovico	province	Mardin	in	zapadni	del	
Tigrisa	v	provinci	Sirnak,	ki	mejo	na	Sirijo.	V	vsak
danjem	življenju	govore	arabsko,	toda	v	bogoslužju	
sirski	kristjani	uporabljajo	aramejščino	ob	velikem	
ponosu	menihov,	ki	ne	skrivajo	prednosti,	da	lahko	
edini	na	svetu	posvete	kruh	in	vino	z	istimi	besedami,	
ki	jih	je	uporabljal	Jezus.	Na	področju	Mardin	–	“din”	
pomeni	vero,	“mar”	pa	pomeni	svet	–	je	krščanstvo	
še	 vedno	 del	 skupnosti	 in	 del	 zgodovine.	 Mesto	 je	
straža,	 varno	 spravljena	 nad	 prepadom,	 ki	 ločuje	
anatolsko	višavje	od	babilonske	ravnine	in	gleda	v	
Abrahamovo	deželo.	Ob	njenih	nogah	je	torej	naj
starejša	civilizacija	v	zgodovini.

Tur	 Abdin,	 kjer	 je	 krščanstvo	 najbolj	 opaziti,	
pri	haja	 iz	 sirščine	 in	 pomeni	 “gora	 Božjih	 služab
nikov”,	saj	je	bil	nekoč	poln	cerkva,	danes	pa	štrlijo	
v	nebo	samo	negibni	minareti	v	pekočem	vetru	in	
neskončnem	molku.	Pač	na	človeka	naredi	vtis	ko	
vi	di,	kako	se	med	njimi	na	meji	Turčije,	Irana,	Iraka	
in	Sirije	visoko	dvigajo	tisočletni	krščanski	zvoniki.	
Vzrok	je	iskati	v	izročilu,	po	katerem	je	takoj	po	prvih	
binkoštih	 prišel	 učenec	 Addai	 (Tadej)	 v	 Nisibis	 in	
Edeso,	kjer	je	pozneje	nastala	univerza,	na	kateri	je	
poučeval	sveti	Efrem	in	na	kateri	je	osemsto	učencev	
prepisalo	Sveto	pismo	v	aramejščino,	ki	je	v	narečju	
turoyo	še	danes	govorijo	v	vaseh	te	vetrovne	planote	
visoke	Mezopotamije.	Visoki	planoti,	ki	je	osamljena	
v	tej	skalnati	zemljepisni	samoti,	so	se	izognile	vse	
velike	povezovalne	ceste,	tako	da	se	je	niti	po	robu	
ni	dotaknila	helenska	kultura,	 in	je	tako	preživela	
kultura,	 ki	 se	 je	 rodila	 med	 ljudmi	 in	 v	 številnih	
samostanih,	ki	so	zrasli	v	senci	univerze,	kakor	tudi	
v	meništvu	različnih	oblik	puščavniškega	življenja,	
ki	še	danes	odlikujejo	sirskopravoslavno	Cerkev,	ki	
vzbuja	pozornost	vseh	drugih	Cerkva.

Okrog	Tur	Abdina	leži	nekaj	krščanskih	vasi,	ki	so	
preživele	viharje	zgodovine	in	škodo,	ki	so	jo	delali	

ljudje,	kar	je	pa		na	žalost	spravilo	proč	mnoge	dru
žine.	Nekatere	so	pa	vztrajale,	čeprav	se	spominjajo,	
kaj	se	je	zgodilo	na	predvečer	prve	svetovne	vojske:	
pokol,	podoben	armenskemu.	Kaže,	da	je	z	drugimi	
za	isto	vero	umrlo	okrog	500.000	sirskih	kristjanov	
(po	 sirskopravoslavnih	 zapiskih	 jih	 je	 90.000	 pri
padalo	njihovi	skupnosti.	To	so	bili	žalostni	časi,	ko	
so	uničevali	življenja,	imetja,	cerkve	(spremenjene	
v	mošeje),	ženske	in	otroke.	Potem	je	prišla	gverilja,	
ki	jo	vsi	poznamo	in	ki	še	traja.	To	pa	zaradi	tega,	ker	
je	za	razliko	od	treh	nemuslimanskih	manjšin,	ki	jih	
je	zavarovala	lausannska	pogodba	(Grke,	Armence	
in	 Jude),	 njihova	 ostala	 brez	 vsakega	 jamstva	 svo
bode	vere	in	izražanja.	»Nimamo	svojega	ozemlja,«	
pravijo,	»raztreseni	smo	po	svetu,	vendar	smo	zelo	
združeni	zaradi	naše	jezikovne,	družbene	in	kultur
ne	istovetnosti.	Zgodovina	uči,	da	je	bila	vera	vedno	
odločujoči	del	civilizacije.	Naše	ljudstvo	je	zelo	verno	
in	ponosni	smo,	da	govorimo	Jezusov	jezik.«	Duhov
no	središče	je	prav	Tur	Abdin,	(imenovan	tudi	“gora	
Athos	 sirskopravoslavnih),	 ki	 je	 znana	 po	 svojih	
samostanih,	ki	bi	lahko	bili	naravni	podaljšek	skal,	
če	jih	ne	bi	izdajala	arhitektura,	ki	se	zgleduje		bolj	
po	asirskobabilonskih	templjih	kot	po	krščanskih	
bazilikah.	Še	eno	dejstvo,	ki	potrjuje,	kako	je	krščan
stvo	 v	 tej	 deželi	 tudi	 v	 arhitekturi	 ohranilo	 ozko	
povezanost	z	najstarejšimi	krajevnimi	izročili.

Do	leta	1970	je	bilo	samostanov	štirideset,	danes	

Egidio	Picucci

MOLIJO V JEZUSOVEM JEZIKU
sirsko-pravoslavna skupnost uporablja v bogoslužju aramejščino

Tur Abdin
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Danes	živi	Tur	Abdin	od	spominov,	toda	s	temi	se	
ne	da	preživeti.	Varovati	 lepe	cerkve	in	dragocene	
pergamente	z	miniaturami	je	lahko	privilegij	in	za
vidanja	vredno	bogastvo,	toda	nevarnost,	da	bi	vse	
moglo	končati	na	način	in	v	času,	ki	ga	ni	mogoče	
predvideti,	povzroča	razumljivo	tesnobo.	Male	skup
nosti	sicer	svobodno	žive	po	svoji	veri,	vendar	pa	so	
prisiljene	v	huda	odpovedovanja,	kot	je	poučevanje	
sirščine	in	njena	uporaba.	Verski	pouk	mora	biti	v	
narodnem	jeziku.	 In	vendar	 je	sirski	 jezik	 imel	te
meljno	vlogo	v	prenašanju	grške	in	arabske	kulture:	
ves	grški	znanstveni	zaklad	je	bil	(od	7.	do	10.	stolet
ja)	preveden	v	arabščino	s	posredovanjem	sirščine.	
Prevajalci,	kot	slavni	Isa	Ibn	Ishaq,	so	bili	Sirci	in	so	
popolnoma	 obvladali	 arabščino,	 delovali	 pa	 niso	
samo	v	samostanskem	okolju,	ampak	tudi	v	službi	
abasidskih	 kalifov.	 Poleg	 tega	 je	 sirščina	 prenesla	
mnoge	vzhodne	vire,	kot	je	Kalila	wa	isma,	ki	izhaja	
iz	zbirke	indijskih	moralizirajočih	pravljic,	znanih	
pod	imenom	Panchatantra.	Zato	so	se	menihi	v	Tur	
Abdimu	insirokadim,	ki	so	odšli	iz	svoje	domovine,	
odločili,	da	je	ne	bodo	pustili	umreti.	Medtem	ko	se	

nekateri	zanimajo	za	to,	da	bi	se	naučili	maloštevilni	
fantje,	ki	so	ostali	blizu	njih,	jo	drugi	poučujejo	vsako	
nedeljo	po	slovesni	maši	in	si	prizadevajo,	da	bi	jo	
govorili	gladko	in	pravilno.	Za	odrasle	izseljence	v	tu
jini	tiskajo	dva	časopisa	v	Holandiji	in	na	Švedskem,	
za	reševanje	tega	neizmernega	bogastva,	ki	bi	lahko	
izginilo,	pa	je	bilo	ustanovljeno	v	Milanu	v	Italiji	in	
v	Linzu	v	Avstriji	združenje	“Prijatelji	Tur	Abdina”.	
Danes	se	je	treba	odločiti,	ali	bo	ohranjena	neka	tisoč	
šeststo	let	stara	kultura,	ali	pa	bodo	uničeni	zadnji	
ostanki	 nekega	 nemuslimanskega	 izročila.	 To	 je	
vprašanje	multikulturnosti,	ki	je	vedno	označevala	
ta	narod	od	časov	otomanskega	(turškega)	imperija.

Samostan Deyr ul Zafarán (Mor Hannanyo)

jih	ni	za	prste	na	eni	roki.		Z	zaporednimi	odhodi	–	po	
nekaterih	cenitvah	ima	sirska	Cerkev	danes	po	sve
tu	raztresenih	2,250.000	vernikov	–	je	izginila	tudi	
kultura,	ki	izhaja	iz	začetkov	krščanstva	in	od	katere	
je	mogoče	še	videti	kako	iskro	v	nekaterih	delih,	ki	
jih	ljubosumno	čuvajo	samostani,	posebno	Kirklar	
Kilisesi	(cerkev	40	mučencev)	v	Mardinu,	ustanovlje
na	leta	569	in	še	pred	nekaj	leti	patriarhalna	cerkev.	
Danes	jo	upravlja	neki	“papas”,	ki	uči	aramejščino	
nekaj	mladih,	med	njimi	trinajst	svojih	sinov,	ki	se	
nočejo	sprijazniti	z	možnostjo,	da	bi	izginila	kutura	
njihovega	 ljudstva.	 Med	 raznimi	 dragocenimi	 deli	
hrani	 slavno	 Mardinsko	 Biblijo,	 delo	 iz	 leta	 1200,	
vezano	v	gazelje	usnje,	ki	je	še	bolj	dragoceno	zaradi	
miniatur	prepisovalca	Dioskura	Teodorja.	Trenutno	
je	odprtih	pet	samostanov,	in	sicer	Mar	Gabriel,	Deir	
ul	Zafarán,	Mar	Mekel,	Merymana,	Mar	Yacoup.	Tu
ristom	je	dostopen	samo	ul	Zafarán	(Žefran),	ime
novan	tako	zaradi	rumenkaste	barve	svojih	kamnov.	
Izhaja	iz	časov	sv.	Janeza	Krizostoma	(397).	Najvaž
nejši	samostan	pa	je	Mar	Gabriel,	120	km	oddaljen	
od	Mardina,	pravljični	kraj,	ustanovljen	leta	397	in	
od	takrat	stalno	naseljen.	Meter	in	pol	debelo	obzidje	
mu	daje	videz	trdnjave	in	je	zavarovalo	menihe	pred	
Turki,	Arabci,	križarji,	Perzijci,	Mongoli	in	Bizantinci.	
Kljub	vsemu	je	ostal	vedno	tam,	na	najbolj	razbeljeni	
točki	 Bližnjega	 vzhoda.	 Tukaj	 živi	 metropolit	 Tur	
Abdina	Mor	Timotej	Samuel	Aktas	v	tremi	menihi,	
štirinajstimi	 nunami	 in	 petintridesetimi	 mladimi	
študenti:	zato	je	osrednja	verska	in	kulturna	točka	
vsem	 sirskopravoslavnim	 kristjanom,	 ki	 še	 ohra
njajo,	kot	je	bilo	rečeno,	staro	aramejščino,	Jezusov	
jezik.	Od	Mardina	pa	do	tod	kaže,	da	imajo	kristjani	
eno	samo	strast:	ohraniti	najstarejši	jezik	krščanstva,	
ki	ga	je	centralistična	Atatürkova	Turčija	skoraj	celo	
stoletje	prepovedovale	v	kakršni	koli	pisani	obliki.

Samostan Deyr ul Zafarán v Mardinu

V	Sloveniji	je	bilo	leta	2009	sklenjenih	6.542	za
konskih	zvez,	kar	je	2,4	odstotka	manj	kot	leto	po
prej,	ko	smo	po	letu	2003	zabeležili	največ	sklenitev	
zakonov,	in	sicer	6.703.

Kar	2,3	odstotka	več	zakoncev	kot	leto	poprej	pa	

se	je	razvezalo,	in	sicer	2.297,	navaja	državni	stati
stični	urad.		Pred	štirimi	desetletji	je	bilo	sklenjenih	
nekaj	več	kot	14.000	zakonskih	zvez	letno,	to	je	8,2	
sklenitve	zakonske	zveze	na	1.000	prebivalcev.	V	letu	
2009	je	bilo	3,2	sklenitve	zakonske	zveze	na	1.000	

POROKE IN LOČITVE V SLOVENIJI



2010 – AM – SEPTEMBER 259

t

prebivalcev.		Okoli	 90	 odstotkov	 vseh	 sklenjenih	
zakonskih	zvez	se	običajno	sklepa	prvič.	Povprečna	
starost	ženinov	je	bila	v	letu	2009	33,1	leta,	nevest	
pa	30,3	leta.

Vsaka šesta poroka
je sklenjena v mesecu maju
Tudi	povprečna	starost	ob	sklenitvi	prve	zakonske	

zveze	je	vse	višja.	Lani	je	bila	povprečna	starost	ženi
nov	ob	sklenitvi	prve	zakonske	zveze	30,7,	nevest	pa	
28,3	leta.	Vsaka	šesta	poroka	je	bila	v	maju,	najmanj	
porok	je	bilo	januarja.		Večina,	80	odstotkov	v	letu	
2009	sklenjenih	zakonskih	zvez,	je	bilo	sklenjenih	
med	slovenskimi	državljani.	Od	zakonskih	zvez,	ki	so	
jih	državljani	Slovenije	sklepali	s	tujimi	državljani,	jih	
je	bilo	8,6	odstotka	sklenjenih	med	ženinom,	ki	je	bil	
državljan	Slovenije,	in	nevesto,	ki	je	bila	državljanka	
kake	druge	države.	Skoraj	50	odstotkov	teh	nevest	
je	 bilo	 državljank	 katere	 izmed	 držav	 z	 območja	
nekdanje	Jugoslavije.	

Na 1.000 sklenjenih zakonskih zvez
51 razvez
	Lani	se	je	v	primerjavi	z	letom	poprej	kar	za	2,3	

odstotka	povečalo	število	razvez	zakoncev.	Na	1.000	
sklenjenih	zakonskih	zvez	je	bilo	351	razvez.	Mož	je	
bil	ob	razvezi	star	povprečno	44,4	leta,	žena	pa	41,2	
leta	 oziroma	 tri	 leta	 mlajša.	 Razvezane	 zakonske	
zveze	trajale	pred	razvezo	povprečno	13,3	leta.

Vse	več	zakonskih	zvez	se	po	podatkih	urada	raz
veže	po	dalj	časa	trajajoči	zakonski	skupnosti.	Med	
zakonskimi	zvezami,	razvezanimi	v	letu	2009,	je	bilo	
47,8	odstotka	takih,	ki	so	se	razvezale	po	več	kot	15	
letih,	15,6	odstotka	pa	takih,	ki	so	se	razvezale	po	
manj	kot	petih	letih.	V	43,1	odstotka	teh	zakonov	
ob	razvezi	ni	bilo	vzdrževanih	otrok.		V	1.308	zakon
skih	zvezah,	ki	so	se	razvezale	v	letu	2009,	pa	je	pred	
razvezo	staršev	živelo	2.023	vzdrževanih	otrok.	Med	
temi	so	bile	najštevilnejše	tiste,	v	katerih	je	živel	en	
vzdrževani	otrok.

Bodočnost	 krščanstva	 je	 bila	 predmet	 razmiš
ljanja	 dveh	 odličnih	 francoskih	 zgodovinarjev,	
ka	toličanov,	 članov	 Francoske	 akademije,	 ki	 sta	
bila	 ordinarija	 uglednih	 univerzitetnih	 kateder	 in	
pisca	 mednarodno	 znanih	 del:	 Jean	 Delumeau	 in	
René	Rémond.	Delumeau	je	zaskrbljen	za	potek,	po	
katerem	gre	razkristjanjenje,	vendar	upa	v	evange
lizacijo,	ki	bo	znala	združiti	tri	sestavine	moderne	
miselnosti:	versko	dedišči
no,	 znanstvenotehnične	
pridobitve	 in	 željo	 po	 so
delovanju,	ki	ga	je	mogoče	
uresničiti	 na	 političnem	
področju	pluralistične	de
mokracije.	 Krščanstvo	 to
rej	 v	 resnici	 ne	 bo	 umrlo	
pod	pogojem,	da	bo	znalo	
ugotoviti,	 da	 danes	 v	 zgo
dovini	človeštva	obstojata	
dve	 veliki	 kulturi	 napred
ka:	 krščanstvo	 samo	 in	
raz		svetljenstvo.	 Ni	 slučaj,	
da	so	vrednote	človekovih	
pravic	 strpnosti,	 plurali
stične	demokracije,	ki	jih	pospešuje	razsvetljenska	
kultura,	zrasle	in	prišle	na	dan	na	značilen	način	v	
krščanski	zemlji.

Ne	gre	podcenjevati	važnost	pogoja,	ki	postavlja	
meje	 v	 bistvu	 optimističnemu	 pojmovanju	 Delu
meauja	 o	 bodočnosti	 krščanstva.	 To	 pojmovanje	
izhaja	iz	negativne	sodbe	o	»nekdanjem	krščanstvu,	
ki	je	bilo	pogosto	karikatura	krščanstva«:	»kadar	je	
bilo	na	oblasti,	je	zanikalo	evangelij«.	Zato	je	treba	

pomesti	»s	trdovratno	pravljico	o	krščanstvu«.	Tedaj	
bo	upanje	pokazalo,	da	je	sedanjost	manj	temna	kot	
si	 pogosto	 predstavljamo,	 da	 je	 bodočnost	 odprta	
nekemu	krščanstvu,	ki	ga	je	mogoče	oblikovati	»kot	
svobodno	 zbiranje	 skupin	 delnega	 krščanstva,	 ki	
so	raztresene	v	družbi,	ki	 je	versko	brezbrižna	(ali	
sovražna)«.	Zdi	se	nam,	da	je	to	upanje	na	skrivnem	
dolžnik	trdovratne	pravljice	o	razsvetljenstvu.	Kako	

ne	 bi	 v	 tem	 avtorjevem	
be			sedilu	brali	 skritega	ne
katoliškega	načrta	nekega	
krščanstva,	 skrčenega	 v	
me		je	zasebnosti,	naj	bo	ta	
osebna	ali	skupna,	in	oro
pano	značilnosti,	ki	je	prav	
vesoljnost?

Z	 Rémondom	 smo	 na	
čisto	drugem,	globljem	cer
kvenem	področju.	Njegova	
analiza	izhaja	iz	spoznanja	
zmanjšanega	vpliva	verske	
dejavnosti	in	avtoritete	Cer
kve,	vendar	pa	takoj	po		udari	
razliko	med	sekularizacijo	

civilne	 družbe	 in	 razkristjanjenjem.	 Sekularizacija	
se	ne	dotika	vnaprej	osebnih	čustev	in	verovanja	po
sameznikov.	Razkristjanjenje	pa	se	zaseka	v	zasebna	
verovanja	in	osebno	obnašanje	in	pomeni,	da	so	v	
moderni	 družbi	 velike	 množice	 ljudi	 brez	 odnosa	
do	kakršne	koli	vere.

Protiklerikalni	 sovražnosti	 prejšnjih	 časov	 sta	
sledili	ravnodušnost	in	nezanimanje.	Rémond	obto
žuje	duhovništvo,	da	ni	študiralo	in	pravilno	ocenilo	

Giandomenico	Mucci

BODOČNOST KRŠČANSTVA
vsakdo ima svojo vlogo v večni drami
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misli	moderne	dobe.	Vendar	pa	odlični	zgodovinar	
meni,	da	to	ni	preprečilo,	da	bi	versko	dejstvo	še	na
prej	ne	bilo	skupni	izraz	mnogih	družb,	tudi	tistih,	
v	 katerih	 so	 skozi	 desetletja	 skušali	 uničiti	 njegov	
vpliv.	Vse	to	»ne	dokazuje	samo,	da	dejstvo	vernosti	
ni	reklo	zadnje	besede,	ampak	da	še	ohranja	druž
beno	 pomembnost	 in	 ima	 še	 vedno	 svojo	 vlogo	 v	
političnih	 družbah.	 Na	 podlagi	 nekaterih	 znakov	
bi	se	celo	lahko	vprašali,	če	ne	bo	sčasoma	zasedlo	
širši	prostor	v	kolektivni	zavesti:	to	dokazuje	uspeh	
verskega	obveščanja«.	To	pa	ni	vse.	Rémond	opozarja,	
da	sicer	na	zahodu	nazaduje	verska	praksa,	toda	v	
svetovnem	merilu	Cerkve	niso	izgubile	nič	od	svo
jega	vpliva.	»Versko	dejstvo	ostaja	velik	sestavni	del	
življenja	človeštva	in	Cerkve	so	se	v	zadnjih	tridesetih	
letih	vključile	veliko	bolj	neposredo	v	približevanje	
ljudstvom	in	razvoju,	predvsem	katoliška	Cerkev	po	
II.	vatikanskem	koncilu.	Svetovni	mladinski	dnevi	
so	 največji	 mladinski	 shodi	 vsake	 rase	 in	 naroda«.	
Rémondovo	 razglabljanje	 postane	 bolj	 natančno,	
bolj	kritično,	ko	v	splošno	podobo	današnjega	ver
skega	 dejstva	 vključi	 primer	 krščanstva.	 Njegova	
pozornost	se	zaskrbljeno	osredotoči	na	pojav,	ki	se	
je	dogodil	v	zahodnih	krščanskih	družbah	v	šestde
setih	letih	prejšnjega	stoletja:	prenehanje	prenašanja	
spoznanj,	idej	in	vrednot	iz	ene	generacije	v	drugo.	
Dotlej	je	bila	verskokulturna	dediščina	z	vso	pravico	
del	 splošne	 kulture.	 Kot	 taki	 ji	 niso	 ugovarjali	 niti	
protiklerikalci.	Književnost,	filozofija	in	zgodovina	so	
posredno	tekmovale,	da	je	bil	v	duhu	otroka	in	mlade
niča	določen	prostor	za	duhovno	prvino.	Cerkev	se	je	
lahko	naslonila	na	šolo,	da	je	zagotovila	prenos	svojih	
vrednot.	Danes	je	Cerkev	sama.	Toda	krščanstvo	in	
katoličanstvo	kljub	sedanjim	težavam	ne	doživljata	
svojega	zaključnega	življenjskega	razdobja.	Razvila	
se	bosta,	se	preoblikovala,	kakor	se	je	skozi	stoletja	

že	tolikokrat	zgodilo.	Naj	bodo	časi	in	okoliščine	ka
kršne	koli,	bodo	ljudje	še	vedno	skušali	odpreti	nova	
pota	svobode	in	upanja.	»Zakaj	ne	bi	smeli	tega	početi	
po	spodbudi	in	navdihnjenju	krščanstva?«

Pred	 petdesetimi	 leti	 niso	 bila	 pomembna	 niti	
vprašanja,	ki	jih	je	postavil	Delumeau	v	začetku	svoje	
knjige,	ne	analize	in	predvidevanja	Rémonda.	Čeprav	
je	bila	kultura	tistega	časa	bolj	protiklerikalna	kot	je	
današnja,	pa	razvoj	znanosti	in	začetki	tehnološke	
dobe	niso	bili	taki,	da	bi	verniku	postavljali	problem	
prihodnosti	 krščanstva	 v	 taki	 dramatični	 obliki,	
kakor	se	to	dogaja	danes.	Toda	to	je	slutil	Francois	
Mauriac,	ki	je	spominjal	kristjane,	da	mora	Cerkev	v	
vsakem	zgodovinskem	razdobju	po	neki	skrivnost	ni	
potrebi	na	sebi	ponoviti	Gospodovo	trpljenje,	ki	jo	
je	postavilo,	odrešilo	in	naredilo	za	znamenje	med	
ljudmi.	Pravega	vernika	spodbuja,	da	njegova	vera	
sicer	ni	brez	skušnjav,	da	pa	je	trdna	v	premišljeva
nju	upanja,	ki	ne	more	umreti,	ker	gleda	Cerkev	kot	
nadaljevanje	in	razgrnitev	zmagoslavne	Kristusove	
bolečine	svetu.	Tule	je	za	naše	bralce:

»Kaj	hrani	za	nas	prihodnost?	Kadar	gre	za	Cerkev,	
besedi	zmaga	in	poraz	nimata	več	svojega	običajnega	
pomena.	Nikoli	je	ne	občutimo	tako	brez	moči,	kot	
v	njenih	zmagoslavjih,	in	nikoli	tako	močne,	kot	v	
njenih	ponižanjih.	Do	konca	časov	bo	ob	križu	isti	
vrišč,	isti	kvas	žalitev	in	posmeha,	predvsem	pa	ista	
brezbrižnost	 Pilata,	 isti	 udarec	 sulice	 v	 Kristusovo	
srce,	 ki	 ga	 bo	 zadala	 katera	 koli	 roka;	 bo	 pa	 tudi	
ista	ponižna	prošnja	spokorjenega	razbojnika,	iste	
Magdalenine	solze;	 in	pred	umirajočim	Kristusom	
bo	dejanje	vere	skesanega	stotnika	in	tiha	ljubezen	
najljubšega	učenca.	Vsakdo	izmed	nas	mora	poznati	
vlogo,	ki	jo	ima	v	teh	večni	drami.	Nikomur	ni	dovo
ljeno	izogniti	se	tej	vlogi.	Kdor	noče	izbrati,	pomeni,	
da	je	že	izbral.« L’Osservatore Romano, 3. aprila 2010.

Deček Mihael v šoli matere Neže
V	pesmi	z	naslovom	Materi	je	mladi	Mihael	Na

potnik	zapisal:	»Gledal	sem	te:	pred	menoj	si	stala,	
/	v	očeh	ljubezni	bile	so	solze;	/	drage	si	mi	nauke	
dajala	/	in	sadila	v	mlado	jih	srce.«	Posvečena	je	nje
govi	materi	Neži	Solar,	ki	je	bila	po	postavi	nizka,	po	
duhu	pa	visoka:	delovna,	vztrajna	in	duhovna	žena,	
srce	Lipakove	domačije	na	Tepanjskem	Vrhu	v	žup
niji	Slovenske	Konjice,	kjer	je	20.	septembra	1850	
zasvetila	 luč	 življenja	 kasnejšemu	 škofu	 Mihaelu.	

Bil	je	drugi	otrok	v	drugem	zakonu	matere	Neže,	ki	
je	po	kratkotrajnem	zakonu	s	Francem	Jerovškom,	
v	 katerem	 sta	 se	 jima	 rodila	 dva	 sinova,	 postala	
vdova	na	veliki	kmetiji,	ki	je	klicala	po	gospodarju.	
Poročila	 se	 je	 z	 Jurijem	 Napotnikom,	 ki	 ga	 je	 kot	
soseda	poznala	od	otroških	let.	V	srečnem	zakonu	
se	jima	je	rodilo	pet	otrok:	tri	deklice	in	dva	dečka	
(škofov	brat	Franc	je	postal	gospodar	na	kmetiji).	
Vzgoja	v	domači	hiši	je	bila	zdrava,	okolje	močno	
versko,	primerno	za	rast	duhovno	razgibanega	mla

naša kultura
Silvester	Čuk

MIHAEL NAPOTNIK
20. septembra 1850 – 28. marca 1922

»Slomšek je bil, kakor da bi ga med ljudstvo dalo nebo od zgoraj, z drugega sveta, zato so o njem 
govorili s svetim spoštovanjem, res kakor o svetniku. Napotnik pa je bil s tega sveta, dvig njen viso-
ko nad ljudstvo, zato so govorili o njem s tresočim spoštovanjem,« je zapisal dr. Anton Trstenjak, 
ko je kot psiholog presojal osebnost mariborskega škofa Mihaela Napotnika (1889-1922), drugega 
naslednika bl. Antona Martina Slomška, ki je bil po značaju njegovo nasprotje.
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dega	 Mihaela.	 Že	 v	
njegovem	 ranem	
otroštvu	 se	 je	 mo
litev	 prepletala	 z	
delom,	ljubezen	pa	
s	 spoštovanjem	 do	
staršev	 in	 rojakov.	
Globoko	 v	 srce	 si	
je	zapisal,	kar	ga	je	
učila	 mati	 Neža	 z	
besedo,	še	bolj	pa	z	
zgledom.

Mlada	duša	je	že	
zgodaj	 močno	 za
hrepenela	 po	 zna
nju	in	vednosti.	Šo
lo	je	najprej	obisko
val	v	Konjicah,	nato	
pa	v	Celju,	kjer	ga	je	

sprejel	pod	streho	opat	Matija	Vodušek.	Po	odlično	
končani	maturi	se	je	odločil	za	mariborsko	bogoslov
je.	Še	prej	pa	je	moral	“odslužiti	cesarja”.	Po	enem	letu	
vojaščine	se	je	vrnil	v	bogoslovje	in	bil	po	končanem	
tretjem	letniku	25.	julija	1875	posvečen	v	duhovnika.

Protirimsko
in protislovensko ozračje
Ko	je	dokončal	bogoslovne	študije,	je	leta	1876	

postal	kaplan	v	Vojniku,	kjer	je	ostal	le	dva	meseca,	
ker	je	odšel	na	Dunaj	nadaljevat	študij	bogoslovja.	
Ko	je	leta	1878	Avstrija	okupirala	Bosno,	je	moral	iti	
kot	vojaški	kurat	v	Sarajevo,	kjer	je	čas	porabil	tudi	
za	preučevanje	bosanskega	ljudstva,	njegove	zgodo
vine	in	književnosti.	Jeseni	leta	1880	je	bil	na	Dunaju	
promoviran	 za	 doktorja	 bogoslovja.	 Po	 kratkem	
kaplanovanju	v	Sevnici	je	postal	profesor	cerkvene	
zgodovine	in	cerkvenega	prava	v	mariborski	bogo
slovni	šoli.	Leta	1885	je	bil	poklican	na	Dunaj,	kjer	je	
deloval	do	svojega	imenovanja	za	škofa	kot	dvorni	
kaplan	in	ravnatelj	bogoslovnega	zavoda	Avguštinej.

Po	smrti	škofa	Stepišnika	(18621889)	so	si	nem
ški	in	vladni	krogi	prizadevali	spraviti	na	škofovski	
sedež	v	Mariboru	moža	po	svojem	okusu.	Trd	Nemec	
bi	bil	nemogoč	v	škofiji,	ki	je	imela	nad	90%	Sloven
cev,	zato	so	iskali	Nemca,	ki	bi	za	silo	lomil	sloven
ščino,	ali	Slovenca,	ki	bi	bil	nemškega	mišljenja.	Na	
priporočilo	cesarja	Franca	Jožefa	je	salzburški	nad

škof	in	metropolit	Eger	za	Stepišnikovega	naslednika	
imenoval	39letnega	Mihaela	Napotnika.	Posvečen	
je	bil	27.	oktobra,	vodstvo	škofije	pa	je	prevzel	17.	
novembra	1889.

V	Avstriji	in	tudi	na	ozemlju	lavantinske/mariborske	
škofije	je	bilo	tedaj	močno	protirimsko	gibanje,	ki	so	
ga	podpirali	nemški	protestantski	krogi.	To	je	sprožilo	
hudo	gonjo	proti	Slovencem,	posebej	proti	slovenski	
duhovščini,	zvesti	Rimu.	Škof	Napotnik	je	na	sinodi	
leta	1901	kot	nadnaravno	sredstvo	za	ohranitev	vere	
priporočal	molitev,	h	kateri	naj	ljudi	opominja	veliki	
zvon	ob	sobotah	v	vseh	župnijskih	cerkvah.

Tri odlike
“jeklenega” škofa Napotnika
V	svojem	prispevku	“Napotnikova	osebnost”	za	

Napotnikov	simpozij	v	Rimu	leta	1988	je	dr.	Anton	
Trstenjak	poudaril	tri	Napotnikove	lastnosti,	s	kateri
mi	je	izstopal	v	takratnem	cerkvenem	in	kulturnem	
svetu.	»Pred	vse	tri	sem	bil	postavljen	takoj,	ko	sem	
prišel	študirat	na	univerzo	v	Innsbrucku.	Šele	tam	
sem	se	prav	zavedel	njegove	pomembnosti,	saj	doma	
med	Slovenci	ni	bil	nikoli	prav	‘ljudski’	in	posebno	
občudovan.«	 Ko	 se	 je	 prikazal	 pred	 ravnateljem	
inns	bruškega	bogoslovnega	zavoda	in	mu	povedal,	
odkod	je,	mu	je	ta	takoj	odgovoril:	»Vi	ste	imeli	v	Ma
riboru	imenitnega	škofa,	dr.	Mihaela	Napotnika,	ki	je	
bil	veličasten	cerkveni	govornik,	saj	je	imel	slovesni	
govor	na	dunajskem	katoliškem	shodu	v	imenu	vsega	
avstrijskega	 episkopata.	 To	 se	 pravi,	 da	 je	 veljal	 za	
najboljšega	govornika	med	vsemi	takratnimi	škofi.«

Ko	je	obiskoval	seminar	cerkvenega	prava,	je	pro
fesor	obravnaval	škofijske	sinode	in	prinesel	s	seboj	
vse	dvojezične	izdaje	(5	knjig,	skupno	3.622	strani)	
petih	 Napotnikovih	 sinod	 in	 dejal:	 »To	 so	 vzorne	
sinode,	vsem	drugim	sinodam	za	zgled!«

Na	tretjo	odliko	škofa	Napotnika	pa	ga	je	opozori
la	knjiga	Sedmeri	darovi	Svetega	Duha	(v	nemščini),	
ki	jo	je	izdala	bibliofilska	založba	Ars	sacra.	Ob	tem	
je	spoznal,	da	je	bil	Napotnik	tudi	odličen	teološki	
pisatelj,	ne	samo	jurist	in	govornik.

Napotnik	je	mariborsko	škofijo	vodil	skoraj	33	let.	
Že	jeseni	1920	se	je	začela	oglašati	smrtonosna	bole
zen,	ki	se	je	že	dolgo	pripravljala,	in	mu	je	28.	marca	
1922	pretrgala	nit	življenja.	Pokopali	so	ga	v	kripti	
pod	prezbiterijem	frančiškanske	cerkve,	ki	jo	je	on	
posvetil	in	kjer	si	je	sam	izbral	zadnje	počivališče.

Pakistanski	 šejk	 sufi	 Tahir	 ulQadri	 je	 2.	 marca	
naznanil	na	BBC,	da	je	izdelal	600	strani	dolg	doku
ment,	s	katerim	ovrže	ideologijo	terorističnih	sku

pin,	ki	se	sklicujejo	na	Koran	in	na	Suno.	Pravi,	da	je	
Al	Kaida	»staro	zlo	z	novim	imenom«.	Fatva	kljubuje	
verskim	razlogom	samomorilcev,	ki	sanjajo	o	raju,	

islam
P.	Samir	Khalil	Samir	SJ

FATVA PROTI ISLAMSKEMU TERORIZMU
600 strani obsegajoča knjiga profesorja Tahirja ul-Qadri proti nasilju odpira novo razdobje v islamskem 
svetu. Kot papež v Regensburgu tudi on trdi, da je Bog Razum in je proti nasilju.  Zdaj je potrebno ljudsko 

gibanje, ki naj očisti popačeni obraz islama.
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obljubljenem	mučencem.	Oni	nikakor	niso	mučenci,	
pač	pa	navadni	zločinci.

Organizacija	dr.	Qadrija	Minhaj	ulQuran	Interna
tional,	ki	ima	okrog	5.000	članov	in	10	mošej	v	Angli
ji,	si	je	zadala	nalogo	razšitiri	ta	dokument	in	zamisel	
duhovnega	učitelja.

Bogu	hvala!	AlHadu	lillah!	Končno	se	je	dvignila	
neka	avtoriteta	ter	naglas	in	na	učen	način	razglasi
la	 to,	 kar	 vsakdo	 čuti	 na	 dnu	 srca,	 to	 je,	 da	 nasilja	
ni	mogoče	opravičevati	v	imenu	Boga	in	da	krivica	
sicer	lahko	razloži	nekatere	reakcije,	nikdar	jih	pa	
ne	more	opravičiti.

Je nasilje značilnost islama?
Seveda	nasilje	obstoja,	odkar	je	človek	na	zemlji.	

Vse	 kulture	 in	 mitologije	 so	 se	 ga	 posluževale	 na	
tak	ali	drugačen	način.	Pripoved	o	Adamu	in	Evi	v	
Svetem	pismu	kaže,	da	je	harmonija	v	bistvu	pod
vrženost/pokorščina	 Bogu,	 ki	 vodi	 k	 “rajskemu”	
življenju,	 medtem	 ko	 ima	 nasilje	 svoje	 korenine	 v	
uporu/nepokorščini	Bogu.

Z	besedami	Korana	islam	vodi	v	salam	(podvrže
nost	Bogu	rodi	mir	in	harmonijo),	medtem	ko	‘isyan	
(upor)	vodi	v	nered	in	nasilje.

Zgodba	o	Kajnu	in	Abelu	(Qabil	waHabil),	ki	sta	
v	Svetem	pismu	označena	kot	sinova	Adama	in	Eve,	
razlaga	to	dejstvo:	skrajno	nasilje,	umor,	sta	zapisana	
v	človekovem	srcu	in	sta	zavrženje	Boga,	ki	vodi	k	
našemu	lastnemu	zavrženju	človeka.

Isti	pristop	najdemo	v	Koranu,	čeprav	v	drugačni	
obliki,	 in	sicer	v	suri	o	Ma’idah	(Obložena	miza)	z	
naslednjim	zaključkom,	ki	dobro	pokaže	povezavo	
s	hebrejskim	izročilom:

»Zato	smo	predpisali	Izraelovim	otrokom,	da	bo	
vsak,	ki	ubije	človeka,	ki	sam	ni	ubil	nikogar	ali	ni	širil	
pohujšanja	na	zemlji,	kakor	bi	ubil	vse	človeštvo.	In	
kdor	bo	rešil	enega,	bo	kakor	bi	rešil	vse	človeštvo.	
Naši Poslanci so prišli z dokazi! In vendar so mnogi 
zagrešili skrajnosti.«

Dejstvo	je,	da	je	človek	v	vsaki	kulturni	ali	verski	
tradiciji	izvrševal	nasilje	in	ga	skušal	opravičiti	celo	
v	 imenu	 Boga.	 Nobena	 vera	 in	 nobena	 kultura	 ni	
izvzeta.

Zatorej	 v	 teku	 zgodovine	 nasilje	 ni	 značilno	 za	
islam.	 Raje	 bi	 rekel,	 da	 je	 značilnost	 človeka,	 ki	 je	
edini	 zmožen	 izvrševati	 nasilje	 tudi	 takrat,	 kadar	
zanj	ni	življenjske	potrebe.

Nenasilje kot program
Vsekakor	 je	 značilno	 za	 duhovno	 razmišljanje	

prizadevanje	proti	nasilju	tako	dolgo,	da	postavi	v	
središče	kulture	odklonitev	nasilja,	“nenasilje”.

V	našem	času	 je	zasluga	Mahatma	Gandhija	(2.	
oktobra	1869–30.	januarja	1949,	da	je	postavil	ne
nasilje	ne	le	kot	etično	načelo,	ampak	tudi	kot	poli
tičen	program.	Ni	bil	on	prvi,	ki	ga	je	izbral,	bil	pa	je,	
mislim,	prvi,	ki	je	o	tem	poučeval	množice	in	tudi	z	
dejanji	dokazoval	praktično	uspešnost	tega	ideala.	
In	 vemo,	 da	 je	 on	 sam	 plačal	 ceno	 te	 miroljubne	
politične	revolucije	z	lastnim	mučeništvom.

Nenasilje v islamu?
Muhammad	Tahir	ulQadri	si	je	drznil	upreti	uni

čujočemu	 toku	 terorizma,	 da	 bi	 mu	 iztrgal	 vsako	

prilaščanje	verske	osnove:	v	imenu	islama	ali	v	imenu	
Boga	–	naj	se	ga	imenuje	Alah,	Bog	ali	kako	drugače.	
Nihče	si	ne	sme	domišljati,	da	bo	dosegel	dobro	in	
pravičnost	 z	 nasiljem.	 Bog	 se	 ne	 more	 izenačiti	 z	
nasiljem,	ne	glede	na	to,	kako	so	ga	opisali	ljudje	(ki	
veljajo	za	preroke).

Qadri	ni	prvi,	ki	obsoja	islamski	terorizem:	pred	
njim	je	to	storilo	več	muslimanskih	verskih	osebno
sti,	 med	 njimi	 veliki	 rektor	 univerze	 AlAzhar	 šejk	
Muhammad	Sayyed	Tantawi	(umrl	marca	2010).	Je	
pa	Qadri	brez	dvoma	prvi	v	islamu,	ki	se	je	tega	lotil	
na	 tako	 podroben	 način,	 da	 je	 napisal	 600	 strani	
dol	go	razpravo,	v	kateri	je	odgovoril	na	vse	ugovore,	
ki	bi	jih	navdihnil	Koran	ali	islamska	tradicija	Suna.

Za	islamski	terorizem	je	znalično,	da	opravičuje	
svojo	dejavnost	z	naslanjanjem	na	vrstice	Korana	in	
na	stvari,	ki	jih	obravnava	Suna.	To	pa	počno	samo,	
ko	so	dobili	za	to	fatvo,	saj	hočejo	biti	gotovi,	da	so	s	
terorističnim	dejanjem	deležni	najvišjega	usmiljenja.

Nasprotno	pa	za	Qadrija	nasilje	ni	nikoli	sprejem
ljivo,	ker	je	proti	Bogu	samemu.

Prav	to	je	na	svoj	način	razvil	Benedikt	XVI.	v	zna
nem	govoru	12.	septembra	2006	v	Regensburgu,	ko	je	
povedal,	da	je	nasilje	nerazumno	dejanje	in	torej	na
sprotno	Bogu,	ki	je	Razum.	Nasilje	je	nasprotno	veri.

Ali krivica res opravičuje nasilje?
Pogosto	 je	 slišati,	 da	 islamski	 terorizem	 ni	 nič	

drugega	kot	reakcija	na	krivico,	ki	jo	je	musliman
skemu	 svetu	 storil	 kolonializem	 in	 imperializem.	
Navajajo	ustanovitev	države	Izrael	leta	1948	v	Deželi	
islama	(Dar al-Islam),	in	terorizem,	ki	so	ga	izvaja
le	 zahod	ne	 dežele,	 posebno	 Združene	 države	 nad	
muslimanskim	svetom.	Za	dokaz	proti	Združenim	
državam	 uporabljajo	 posebno	 to,	 da	 je	 George	 W.	
Bush	o	vojski	v	Iraku	govoril	kot	o	“križarski	vojski”.

Je	 pa	 temeljna	 razlika	 med	 “islamskim	 teroriz
mom”	 in	 “terorizmom	 Združenih	 držav”:	 prvi	 se	
naslanjajo	na	Koran	in	na	fatve	verskih	voditeljev,	
drugi	pa	se	ne	naslanjanjo	na	evangelij	ali	na	cer
kvene	očete	in	tudi	ne	na	učenje	verskih	voditeljev,	
ampak	to	počno	v	imenu	svoje	civilizacije.	Zato	ne	
preseneča,	da	je	svetu	odvratna	vera	prvih	in	civili
zacija	drugih.

Zato	je	važno,	da	Amerikanci	gredo	v	javnost	pro
testirat	proti	terorizmu,	ki	se	izvaja	v	imenu	njihove	
civilizacije,	in	da	gredo	muslimani	v	javnost	protesti
rat	proti	terorizmu,	ki	se	izvaja	v	imenu	njihove	vere.

Iti	v	javnost	ne	pomeni,	da	se	spoznavam	za	kri
vega,	ampak	da	protestiram	proti	zlorabi,	storjeni	v	
imenu	moje	vere,	torej	v	mojem	imenu.	V	nobenem	
primeru	nisem	jaz	odgovoren	za	tisto,	kar	počnejo	
drugi.	Vsakdo	je	odgovoren	za	lastna	dejanja	in	nihče	
ni	odgovoren	za	druge.	Kakor	pravi	Koran	(6/164):	
»Vsakdo	greši	proti	samemu	sebi:	nihče	ne	bo	nosil	
tuje	butare.«

Nasilje	v	imenu	islama	je	poleg	tega	tako	razšir
jeno,	 da	 gre	 zdaj	 bolj	 proti	 drugim	 muslimanom	
kot	pa	proti	“krivovercem”	(kuffar):	pomislimo	na	
Alžirijo	v	letih	19922002,	kjer	je	bilo	več	kot	100.000	
muslimanov	(po	ocenah	od	60150.000)	ubitih,	po
gosto	zadavljenih	ali	pa	so	živim	razparali	trebuhe;	
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pomislimo	na	klavnice	med	suniti	in	šiiti	v	Iraku	ali	
v	Pakistanu.

Pogosto	 je	 slišati,	 da	 vlade	 manipulirajo	 svoje	
fanatične	množice,	ker	hočejo	odvrniti	pozornost	
svojih	podložnikov	od	resničnih	problemov.	Je	res!

Kako	je	vendar	to,	da	za	kaj	takega	vlada	uporablja	
islam?	Dejstvo	je,	da	je	preveč	muslimanov,	ki	se	radi	
pustijo	manipulirati	v	imenu	islama.

Kot	 vedno,	 je	 treba	 tudi	 tukaj	 dobro	 označiti	
razliko:	vera	nima	nič	opraviti	z	obrambo	zemlje	in	
pojem	“Muslimanska	zemlja”	(Dar al-Islam)	je	danes	
zastarel	in	nesprejemljiv	v	mednarodnem	pravu.	Če	
je	neka	država	napadena,	jo	bom	branil,	katerakoli	
je	 že,	 to	 pa	 v	 imenu	 mednarodnega	 prava	 in	 pra
vičnosti,	ne	pa	v	imenu	neke	vere,	razen	če	vera,	ki	
pomaga	k	občutljivosti	za	mednarodno	pravo	in	za	
pravičnost.

Na	žalost	sta	nasilje	in	terorizem	islamistov	po
sta	la	 skoraj	 običajno	 sredstvo	 za	 urejanje	 naših	
pro	blemov.	Še	slabše	pa	je,	da	to	opravičujejo	z	za
tekanjem	k	veri.

Sklep
Qadrijeva	fatva	je	važna	poteza.	Lahko	je	luknja	v	

vodo,	lahko	pa	tudi	začetek	nekega	gibanja	misli	in	
dejanja.	Fatva	ne	bo	spremenila	stvari.	Kot	pravijo:	
ena	lastovka	ne	prinese	pomladi,	tako	ena	fatva	ne	
naredi	nauka.	Toliko	bolj,	ker	gredo	fatve	vsako	leto	
v	tisoče	o	najbolj	različnih	in	zastarelih	zadevah.

Kot	primer:	v	nedeljo,	7.	marca	2010,	je	libanonski	
dnevnik	AlNahar	objavil	na	strani	11	s	podpisom	Pa
lestinca	Jawwad	alBashitija	povzetek	zadnje	fatve	sav
dijskega	šejka	Abd	alRahmana	alBarraka,	ki	zagovarja	
usmrtitev	vsakega	človeka,	ki	bi	odobril	mešane	šole.

Na	vsak	način	je	Qadrijeva	fatva	preroško	dejanje.	

Fatva,	ki	obsega	600	strani	(v	resnici	je	to	razprava),	
bi	 lahko	 vzbudila	 razpravljanja	 med	 razumniki	 in	
verniki.	 Je	 dejanje	 razuma,	 sad	 razmišljanja,	 ki	 je	
zorelo	cela	leta.

Odvisno	 bo	 od	 muslimanskih	 razumnikov	 in	
muslimanskih	množic	(pa	tudi	od	nas	vseh),	če	bo	
to	 dejanje	 postalo	 neka	 premišljena	 usmeritev	 in	
dejavnost,	da	bi	očistila	islam	(in	vsako	versko	strujo)	
sramote,	da	je	Bogu	pripisovala	vir	absoltnega	Zla.	
Svet	potrebuje	pozitivna	dejanja.

Ni	 dovolj	 ponavljati	 da	 »Islam	 pomeni	 salam,	
mir!«:	to	je	prelahko.	Potrebna	so	dejanja.	Tako	kot	
so	manifestacije	množic	–	ki	jih	podpihujejo	govori	
ulemov	 –	 proti	 “danskim	 karikaturam”,	 ali	 proti	
govoru	Benedikta	XVI.	v	Regensburgu,	ali	–	nedol
go	tega	–	proti	osebi	in	mislim	Talima	Nasreena	v	
indijski	Karnataki,	tako	so	potrebne	manifestacije	
ljudi	za	nenasilje.

Pred	časom	je	libijski	predsednik	Gadafi	razglasil	
“jihad”	(sveto	vojsko)	proti	Švici,	da	bi	reševal	čast	
svojega	sina	Hanibala!	Kako	je	mogoče,	da	je	neke
mu	 državnemu	 voditelju	 prišla	 na	 misel	 edino	 ta	
reakcija?

Muslimanski	svet	je	že	več	desetletij	sredi	krize.	
Muslimani	se	ne	upajo	soočiti	z	modernostjo,	da	bi	
ponovno	razmislili	o	sebi,	da	bi	ločili	pozitivno	od	
negativnega	 in	 predložili	 reforme,	 ki	 ne	 bodo	 po
vratek	v	preteklost,	v	neko	namišljeno	zlato	dobo	
“dobro	 vodenih	 kalifov”	 (al-khulafa ar rashidun),	
ko	so	trije	od	štirih	umrli	umorjeni.

Uresničiti	je	treba	reforme,	da	bi	znova	našli	svoje	
dostojanstvo	v	tem	arabskomuslimanskem	svetu.	
Morda	jih	bo	potem	zapad	videl	na	drug	način.

Policijske	racije	med	molitvenimi	srečanji,	grož
nje,	 visoke	 kazni,	 zaplemba	 in	 uničenje	 verskega	
materiala,	celo	verskih	besedil.	V	mnogih	delih	Uz
bekistana	policija	in	oblast	nadaljujeta	sistematično	
preganjanje	kristjanov,	ki	so	“krivi”,	da	so	se	zbrali	
v	zasebni	hiši	k	molitvi.	To	gre	tako	daleč,	da	je	celo	
praznovanje	rojstnega	dne	označeno	kot	»protiza
konito	shajanje«.	To	omogoča	zakon,	ki	prepoveduje	
vse,	kar	ni	posebej	dovoljeno.

Preganjanje	je	vedno	hujše	na	severozahodu	de
žele	v	pokrajini	Karakalpakstan.	V	glavnem	mestu	
Nukus	 je	 policija	 zasliševala	 protestanta	 Aimurata	
Khajburahmanova	in	zahtevala,	naj	podpiše	izjavo,	
da	se	ne	druži	z	drugimi	kristjani	in	da	nima	krščan
skih	knjig	v	hiši.	Ko	je	odklonil,	so	mu	grozili,	da	bo	
za	te	stvari	sojen.	Mož	je	bil	že	3	mesece	v	zaporu,	
ker	naj	bi	»učil	verouk	brez	dovoljenja«	in	je	prišel	
iz	zapora	zaradi	amnestije	septembra	2008.	Krajevni	
viri	poročajo,	da	so	grozili	mnogim	kristjanom	na	

preganjanje kristjanov

UZBEKISTAN
prepovedano praznovati rojstni dan

podoben	način	v	moči	čl.	2443	Kazenskega	zako
nika,	 ki	 predvideva	 zapor	 do	 treh	 let	 za	 »ilegalno	
izdelovanje,	posedovanje,	uvažanje	in	razdeljevanje	
verske	literature«.	Povedo	celo,	da	policija	ne	samo	
do	 podrobnosti	 išče	 versko	 literaturo	 po	 hišah	 in	
prijavlja	 lastnika,	 ampak	 da	 jo	 celo	 sama	 podtika	
v	hiše	kristjanov,	da	jih	potem	lahko	ovadi.	Verske	
knjige	seveda	zaplenijo	in	sežgejo.

Posebej	nadzirajo	študente,	katerim	zapoveduje
jo,	naj	se	ne	spuščajo	v	»vere,	ki	so	tuje	naši	tradiciji,	
pod	vpliv	skrajnežev	in	v	množične	nizke	kulture«.	
Kdor	to	počne,	tvega,	da	bo	izključen	iz	šole,	lahko	
ga	pa	zadene	tudi	čl.	2402	Upravnega	zakonika,	ki	
prepoveduje	 »podpirati	 vernike	 k	 prestopu	 iz	 ene	
vere	v	drugo	(prozelitizem)	in	druge	misijonarske	
dejavnosti.«	Za	leto	2010	so	v	načrtu	srečanja	z	mla
dimi,	da	bi	jim	razložili	slab	vpliv	tujih	ver.

Kristjane	 kaznuejo	 celo	 če	 organizirajo	 igranje	
nogometa	 ali	 košarke,	 ali	 kakršenkoli	 dogodek	 s	
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številnejšo	udeležbo.	Tako	je	10.	aprila	2010	policija	
prekinila	v	vasi	Baraj	mlade,	ki	so	se	zbrali	in	igrali		
nogomet	 in	 košarko.	 Policaji	 so	 jih	 43	 odvlekli	 v	
vojašnico,	 jih	 zasliševali,	 fotografirali	 in	 jim	 vzeli	
prstne	odtise.	Mnogi	od	njih	so	bili	kaznovani,	češ	da	
so	organizirali	množične	dogodke	brez	predhodnega	
dovoljenja	in	da	so	se	ukvarjali	z	versko	dejavnostjo,	
čeprav	je	šlo	zgolj	za	šport.

Policija	je	12.	aprila	vdrla	v	prostore	protestant
ske	 cerkve	 v	 Taškentu,	 kjer	 delijo	 hrano	 revežem	
in	brezdomcem.	Navzoče	so	zasliševali,	pastorja	in	
ostale	odgovorne	pa	so	odvlekli	na	policijo	in	jih	ob
tožili,	da	so	se	ukvarjali	z	dejavnostjo,	»ki	ni	v	skladu	
z	njihovim	potrjenim	statutom«.

Praktično	 je	 mogoče	 kaznovati	 vsako	 zbiranje	
vernikov.	Agencija AsiaNews.

Filipinska	bolničarka,	ki	je	že	deset	let	v	tej	arabski	
državi,	pripoveduje	o	dramatičnem	položaju	krščan
skih	delavcev,	ki	so	prisiljeni	sprejeti	islam	iz	strahu,	
da	bodo	izgubili	delo.	Vendar	zlorabe	in	nasilje	ne	
zaustavljajo	 priseljencev,	 ki	 še	 naprej	 prihajajo	 v	
dežele	Srednjega	Vzhoda	zaradi	zaposlitve,	ki	jo	je	
lahko	dobiti.

»V	 Savdski	 Arabiji	 živim	 deset	 let	 in	 v	 tem	 času	
sem	videla	mnoge	filipinske	katoličane	in	kristjane,	
ki	so	sprejeli	islam	zaradi	njihovega	težkega	položa
ja	priseljenih	delavcev	v	arabskih	deželah,	kjer	živi	
okrog	600.000	Filipincev;	samo	v	Savdski	Arabiji	nas	
je	200.000,«	pripoveduje	Joselyn	Cabrera,	filipinska	
katoliška	bolničarka,	ki	je	zaposlena	v	neki	bolniš
nici	v	Riadu.

SAVDSKA ARABIJA
»Čez	kak	mesec,«	pripoveduje	Joselyn,	»ti	deloda

jalci	postavijo	ultimat:	ali	postaneš	musliman,	ali	pa	
te	odpustijo.	Izbira	je	v	našem	položaju	težka.	Če	ne	
sprejmemo,	postanemo	žrtve	zlorab.«	Pravi,	da	je	v	
teh	letih	videla	najmanj	50	prisiljenih	spreobrnjenj	
na	delovnem	mestu.	»Tudi	name	so	muslimanski	so
delavci	pritiskali,	pa	sem	vedno	odklonila	in	rekla,	da	
raje	ostanem	katoličanka.	Za	zdaj	se	ni	zgodilo	še	nič.«

Po	 podatkih	 Philippine	 Overseas	 Employment	
Administration	je	od	2007	do	2008	izseljevanje	v	Sre
dnji	Vzhod	naraslo	za	29,5%,	saj	je	zaradi	zaposlitve,	
ki	jo	je	lahko	dobiti,	na	prvem	mestu	med	izseljenci.	
Vse	 to	 se	 dogaja	 kljub	 težkim	 delovnim	 pogojem,	
tveganju	za	prisiljene	spreobrnitve	in	spolne	zlorabe	
nad	ženskami.	Agencija AsiaNews.

Predstojnik	Inštituta	za	sodno	medicino	dr.	Jože	
Balažic	je	na	spominski	slovesnosti	ob	65.	obletnici	
povojnih	pomorov	28.	maja	v	Zavodu	sv.	Stanislava	
v	 Šentvidu	 javnosti	 posredoval	 podatek	 o	 začetku	
izkopavanja	v	breznu	Konfin	2	v	bližini	Grčaric,	ki	
ga	je	odredilo	ljubljansko	okrožno	sodišče.

Leta	2006	so	slovensko	javnost	pretresle	ugotovit
ve,	do	katerih	je	pripeljala	odločitev	vladne	komisije	
za	grobišča	pod	vodstvom	Jožeta	Dežmana.	Ta	ko
misija	je	namreč	sprejela	sklep	o	izkopu	posmrtnih	
ostankov	iz	brezna	Konfin	1,	za	katero	so	strokovnja
ki	domnevali,	da	so	vanj	zmetani	posmrtni	ostanki	
88	zapornikov,	ki	so	bili,	kot	 je	dokazoval	najdeni	
seznam	iz	zaporniške	knjige,	24.	junija	1945	ponoči	
odpeljani	 iz	 centralnih	 zaporov	 Ozne	 v	 Ljubljani.	
Med	njimi	je	bilo	veliko	ranjencev,	kar	je	bilo	potr
jeno	tudi	pri	izkopavanju.	

Izkop	brezna	Konfin	1	je	bil	v	marsičem	prelomen,	
saj	je	bil	na	podlagi	seznama,	torej	konkretnih	imen	
in	priimkov	žrtev,	ki	se	je	po	ugotovitvah	arheologov	
in	antropologov	ujemal	s	tem,	kar	so	jamarji	v	izre
dno	težavnih	razmerah	prinesli	iz	brezna,	pozneje	
objavljen	poziv	za	identifikacijski	postopek,	ki	se	je	
v	nekaj	primerih	končal	pozitivno.	Nekaj	svojcev,	ki	
desetletja	niso	mogli	dostojno	pokopati	pokojnih,	je	
vendarle	moglo	uresničiti	to	civilizacijsko	pravico.

Že	poimenovanje	leta	2006	odprtega	brezna	kot	

sledovi revolucije

ODPRTO BREZNO KONFIN 2
40-metrsko brezno razkriva strašljivo vsebino

Iz teme zamolčanosti na dan resnice
prihajajo posmrtni ostanki še enega povojnega množičnega morišča –

brezna Konfin 2 v bližini Grčaric.
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Konfin	1	daje	jasno	vedeti,	da	je	v	njegovi	bližini	še	
(vsaj)	eno	brezno,	torej	Konfin	2.	Tudi	zanj	so	obsta
jali	utemeljeni	podatki	(npr.	v	knjigi	Brez milosti,	ki	
jo	je	uredil	dr.	Lovro	Šturm,	posvečena	pa	je	usodi	
ranjenih,	invalidnih	in	bolnih	povojnih	ujetnikov	na	
Slovenskem),	da	v	globini	skriva	posmrtne	ostanke	
po	vojni	pobitih	ljudi.	Obstaja	seznam,	po	katerem	
naj	bi	že	dva	dneva	pred	transportom	ranjencev,	22.	
junija	ponoči,	iz	centralnih	zaporov	Ozne	v	Ljubljani	
h	konfinskim	breznom	odpeljali	skupino	45	oseb,	
med	katerimi	naj	bi	bilo	38	nemških	policistov	in	
žandarjev	 (med	 njimi	 naj	 bi	 bili	 tudi	 Kočevarji	 in	
Korošci)	ter	sedem	slovenskih	policistov.

Po	 odločitvi	 ljubljanskega	 okrožnega	 sodišča	
je	bil	izdan	sklep	o	izkopu	Konfina	2,	ki	se	je	začel	
prve	dni	junija.	Izkazalo	se	je,	da	je	tudi	to	brezno	
podobno	globoko	kot	Konfin	1,	torej	okoli	40	me
trov.	 Iz	 brez	na	 so	 odstranili	 nekaj	 deset	 kubičnih	
metrov	 materiala	 (tudi	 večstokilogramske	 skale),	
pod	vodstvom	strokovnjakov	za	sodno	medicino	pa	
tudi	posmrtne	ostanke	številnih	žrtev,	ki	so	jih	zbrali	
v	plastične	zaboje	in	vreče.	Ob	koncu	junija	2010,	ko	
je	bil	izkop	končan,	so	bili	prepeljani	na	Inštitut	za	
sodno	medicino,	kjer	najdene	kosti	te	dni	razvrščajo.	

Po	prvih	neuradnih	podatkih	naj	bi	šlo	za	50	do	

60	okostij	moških	trupel,	ki	so	bili	usmrčeni	po	zna
čilnem	likvidacijskem	postopku	(strel	v	nizko	zati
lje).	Pri	izkopavanju	niso	našli	tako	rekoč	nobenih	
predmetov	(izjema	so	očala,	svetinjica,	nekaj	zlatih	
zob	in	kovinskih	protez)	ali	oblačil,	kar	daje	vedeti,	
da	so	žrtve	pred	usmrtitvijo	slekli.

Za	 pojasnila	 smo	 se	 obrnili	 tudi	 na	 ljubljansko	
okrožno	tožilstvo,	kjer	so	nam	potrdili,	da	so	med	7.	
in	13.	junijem	delavci	Inštituta	za	sodno	medicino	
po	 odredbi	 preiskovalnega	 sodnika	 opravili	 izkop	
brezna	 Konfin	 2.	 »Zadeva	 je	 tako,	 glede	 na	 obstoj	
suma	kaznivega	dejanja	vojnega	hudodelstva	zoper	
vojne	ujetnike	po	376.	členu	kazenskega	zakonika,	
v	 fazi	 preiskovanja;	 za	 podrobnejše	 ugotovitve	 bo	
potrebno	 počakati	 na	 izsledke	 Inštituta	 za	 sodno	
medicino	in	podano	mnenje,«	so	nam	še	sporočili	
s	tožilstva.

Župnija	Dolenja	vas	že	nekaj	let	na	dan	državnosti	
pripravlja	spominsko	slovesnost	za	žrtve	konfinskih	
brezen.	Tako	je	bilo	tudi	letos.	Maša	pri	že	urejenem	
prvem	breznu	je	bila	v	petek,	25.	junija,	ob	10.	uri.	
Maševal	 je	 prelat	 Anton	 Markelj.	 Sledil	 je	 kulturni	
program,	 ki	 ga	 je	 pripravil	 KUD	 France	 Zbašnik,	
govornik	 pa	 je	 bil	 prof.	 Justin	 Stanovnik.	 Poroča 
Družina 25/2010.

V	Košnici	pri	Celju	se	je	začela	preiskava	povojne
ga	grobišča.	Obstoj	so	potrdili,	ko	so	okoli	pol	metra	
pod	površjem	odkrili	okostja	in	ostanke	žrtev.

»Koliko je tu okostij, se samo s tem ne da ugotoviti, 
vendar je glede na velikost tega groba število veliko. 
Nekaj sto v enem grobu. To je šele začetek dela. Do-
mnevamo, da je na drugi strani tega križa še eno, 
malo večje grobišče,«	 je	 o	 začetku	 preiskave	 dejal	
Marko	Štrovs,	vodja	službe	za	vojna	grobišča	pri	mi
nistrstvu	za	delo,	družino	in	socialne	zadeve.

Po	poročanju	prič	naj	bi	preiskovalci	našli	 tudi	
ostanke	žice,	s	katero	naj	bi	imele	žrtve	zvezane	roke,	

ODKRITO NOVO GROBIŠČE

in	ostanke	nabojev.	Poroča RTV Slovenija.

Kadar	se	na	Japonskem	bliža	pomlad,	posebno	
ko	 odcvetijo	 slive	 in	 zacvetijo	 belorožnate	 češnje,	
začutim	v	sebi	željo,	da	se	odzovem	svežemu	vetru.	
Da	pospravim	za	zimsko	otopelostjo.	Po	navadi	se	
starega	 cekarja	 ne	 dotaknem;	 naj	 počiva	 v	 miru.	
Kadar	bo	treba,	ga	bom	šel	odpirat,	sem	si	rekel	in	
ga	postavil	na	rob	stenske	omare.	Potem	sem	zgrabil	
nekaj	knjig,	ki	jih	nikoli	ne	berem,	da	jih	odnesem	v	
pritličje,	kjer	imam	sobo,	ki	ne	zna	brati	in	je	odporna	
proti	dolgočasnim	knjigam.	V	svoji	vnemi	butnem	

ob	cekar,	ki	zdrsne	–	pade,	je	bolj	pravilno	rečeno	–	
na	tla.	Cekar	obleži	negiben,	a	iz	njega	se	izmuzne	
nekaj	orumenelih	listkov	z	mojimi	besedami	na	njih.	
Nekaj	besed,	da	ne	pozabim	dogodkov	na	teh	izred
nih	oceanskih	otokih.	Na	tleh	leži	rumenkast	listič	
z	veliko	sedmico	na	levem	robu.	Zanima	me.	Knjige	
odložim	tja,	kjer	so	počivale	do	zdaj.	Poberem	listič	s	
sedmico	rdeče	barve.	Nad	sedmico	berem	“dimens.”	
in	se	spomnim.

Spet	sem	na	naši	tokijski	univerzi	in	tokrat	učim	

misijoni
P.	Vladimir	Kos		–	Tokio

iz mojega precej zakrpanega misijonskega cekarja

ČLOVEK V SEDMI RAZSEŽNOSTI
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pogovorno	nemščino.	Pogovorno,	ki	je	bolj	praktič
na	kot	knjižna	nemščina.	Če	obvladaš	pogovorno,	
je	prehod	v	knjižno	sorazmerno	lahek.	Podobno	se	
dogaja	z	učenjem	angleščine,	a	narobe:	Japonci	znajo	
brati	tudi	znanstvene	knjige	in	visoko	literaturo,	a	če	
jih	v	pogovorni	angleščini	vprašaš	za	pot	k	železniški	
postaji,	odgovor	ne	bo	ne	hiter	ne	lahek	–	možganski	
računalnik	še	ni	vajen	prilagoditve…

Pred	 sabo	 imam	 preprosto	 nemško	 besedilo	 o	
naših	 zvezdah	 in	 ozvezdjih,	 ki	 jih	 (več	 ali	 manj)	
dobro	 poznamo.	 Vprašanja	 z	 ozirom	 na	 besedilo	
so	enostavna.	Oblikovana	so	tako,	kot	jih	je	lahko	
slišati	kjerkoli	v	Nemčiji,	Avstriji	ali	Švici.	Nobenih	
znanstvenih	 izrazov.	 Proti	 koncu	 akademske	 ure	
vprašam	študente	počasi	in	z	že	znanimi	besedami,	
ali	lahko	rečemo,	da	je	človek	ustvaril	vest	ta	krasni	
svet	 zvezd.	 »Nein!«	 je	 bilo	 lahko	 slišati.	 »So	 zvezde	
sebe	napravile?«	–	»Nein!«	je	bilo	spet	slišati.	»Kdor	
jih	je	napravil,	mora	biti	krasen	fizik	in	matematik	
in	umetnik	–	imenujemo	ga	Bog.«	In	ko	izgovorim	
besedo	“Bog”,	se	nekje	sredi	razreda	dvigne	študent	
–	če	se	prav	spominjam,	kakih	25	let	–	in	zakriči	v	
angleščini:	»No	God!	No	God!	No	God!«	Obraz	se	mu	
je	čudno	zverižil,	vpil	je	in	ponavljal:	»No	God!«	vča
sih	razločno,	včasih	z	nekakšno	peno	na	ustih.	Ni	mi	
bilo	treba	odgovarjeti:	električni	zvonec	je	naznanil	
konec	ure.	Potem	sem	čul,	da	so	nekateri	študentje	
poročali	 o	 incidentu	 ravnatelju;	 ker	 se	 sam	 nisem	
pritožil,	univerza	ni	ničesar	podvzela.

Čez	 nekaj	 dni	 grem	 čez	 cesto	 sredi	 univerzitet
nega	 zemljišča.	 Pred	 menoj	 stoji	 isti	 študent,	 ki	 je	
bil	vpil	“No	God!”	srditih	oči	in	ves	zelen	v	obraz.	In	
mi	zasika	v	obraz:	»No	God!«	Gledam	ga	brez	besed	
naravnost	v	vročične	oči.	Še	enkrat	zažuga	s	pestjo	
in	izgine	v	množici	študentov.

Med	tremi	razsežnostmi	se	čutimo	doma;	pravijo,	
da	je	Einsteinov	čas	četrta	razsežnost	(pravijo,	ker	
ni	lahko	zreducirati	negibni	prostor	na	gibljivi	čas);	
nekje	sem	bral,	da	 je	treba	računati	tudi	s	peto	ali	

šesto	razsežnosjo:	seveda,	ko	ju	bodo	spremenili	iz	
možnosti	v	resničnost.	Recimo,	da	misel	o	teh	dveh	
razsežnostih	 ni	 popolnoma	 brez	 podlage.	 Potem	
mi	ostane	sedma	razsežnost;	menim,	da	se	je	v	njej	
nahajal	ubogi	”NoGodštudent”.	Da	ga	je	obladovala	
sila,	 ki	 ni	 mogla	 prenašati	 besede	 “Bog”	 odnosno	
“Bog	Stvarnik	zvezd”.	Saj	je	sicer	obvladoval	ostale	
predmete	učnega	progama.

Katoličani	–	in	na	splošno	kristjani	–	vemo,	da	
obstaja	pekel	in	njegovi	emisarji.	In	da	jim	nekateri	
ljudje	–	tako	kot	v	Kristusovem	času	–	dovolijo	vstop	
v	srce.	Povsod	na	svetu	se	to	lahko	dogaja;	v	misijonih	
pa	še	lažje,	ker	se	ljudje	ne	morejo	zateči	h	Kristusu	
Odrešeniku	–	ne	poznajo	Ga.

Spominjam	 se,	 da	 me	 je	 katoliška	 žena	 prosila,	
naj	pomagam	težko	bolnemu,	umirajočemu	možu	
k	veri.	Stopim	v	šotor,	ki	so	ga	posebej	zanj	postavili,	
da	mu	olajšajo	dihanje	v	japonski	vročini.

»Gospod	T.!	Ali	Vas	smem	napraviti	kristjana	kot	
je	 Vaša	 draga	 žena,	 Da	 bosta	 lahko	 oba	 skupaj	 v	
Nebesih?«

»Glejte,	 –	 tu	 okrog	 moje	 postelje	 stojijo	 bogovi	
mojih	dedov;	kako	strašni	so;	bojim	se	jih.«

»Naš	Kristus	je	močnejši	od	njih.	Od	mrtvih	je	vstal,	
ker	je	ne	le	človek,	ampak	Božji	Sin.	Krst	bo	odgnal	
te	bogove	in	Vam	olajšal	bolečine.	Če	se	to	ne	zgodi,	
umaknem	svoje	besede	o	resničnosti	naše	vere.«

»Prosim,	krstite	me!«
V	hipu,	ko	je	krstna	voda	zdrsela	tiho	čez	izmučen	

obraz,	se	je	nasmehnil:
»Tistih	strašnih	bogov	ni	večnikjer;	pljuča	me	več	

ne	bolijo.	Hvala	vam!	In	hvala	Kristusu!«	Še	isti	dan	
je	–	tako	rekoč	smehljaje	–	umrl.	Iz	Nebes	me	zdaj	
vidi,	kako	pišem	o	njem.	Vem,	da	si	bova	stisnila	roke,	
ko	se	bova	tam	srečala.	Saj	sva	si	zmeraj	stisnila	roke,	
ko	sem	ga	bil	obiskal	na	zemlji	japonskih	otokov.	S	
stiskom	roke	mi	je	dal	vedeti,	da	je	pripravljen	po
magati	otrokom	našega	zavetišča	–	s	čekom.	Ali	ni	
sveti	krst	tudi	neke	vrste	–	ček?

MYANMAR 
nažrta vojaška hunta

nadaljuje z oboroževanjem
Politične	volitve	v	Myanmaru,	ki	so	bile	dolgo	de

ležne	propagande	in	polne	prevelikih	pričakovanj,	
so	 prišle	 v	 slepo	 ulico,	 pa	 tudi	 drugih	 olajševalnih	
elementov	ni.	Hunta	se	požvižga	na	vse,	saj	so	poskr
beli,	da	se	bodo	volitve	izšle,	kakor	oni	hočejo.	Tudi	
gospodarska	kriza	jih	ne	briga,	čeprav	so	se	kitajska	
vlaganja	 zmanjšala	 za	 dve	 tretjini,	 izvoz	 riža	 pa	 je	
v	prvi	polovici	leta	2010	dosegel	samo	27.000	ton,	
kar	je	veliko	manj,	kot	prejšnja	leta.	Med	tem	pa	je	
eden	 od	 ključnih	 poslovnežev	 hunte	 in	 nabiralec	
denarnih	 fondov,	 izgubil	 sodno	 bitko	 proti	 sank
cijam,	ki	jih	je	naložila	Evropska	unija.	Voditelj	an
gleških	laburistov	David	Miliband	je	osebno	sprejel	
Wan	Hin	Pwint	Thon,	hčerko	enega	od	burmanskih	
političnih	zapornikov,	in	ji	obljubil	največjo	možno	
podporo	za	demokracijo	v	Myanmaru.	Kljub	temu	
pa	myanmarski	vojaški	režim	zanima	samo	izdelava	

strateških	raket	ob	pomoči	Severne	Koreje.	Istočasno	
pa	je	“PhiKhaingPhyo”,	tako	imenovana	“socialna	
organizacija”	 pod	 pokroviteljstvom	 generalisima	
Than	Shwe,	na	tem,	da	se	bo	preoblikovala	v	poli
tično	 stranko.	 Ogromno	 bogastvo	 tega	 združenja	
bo	prešlo	v	last	stranke,	ki	se	bo	udeležila	jesenskih	
volitev.	Predsednik	stranke	je	sedanji	prvi	minister.	
Na	ta	način	hočejo	na	volitvah	zmagati.	Vendar	pa	
bi	 zadeva	 lahko	 spominjala	 na	 pričakovanja	 pred	
svetovnim	 nogometnim	 prvenstvom,	 ko	 se	 je	 vse	
vrtelo	okrog	Brazilije,	pa	le	ni	zmagala. . .	Myanmar
sko	ljudstvo	je	prepričano,	da	bo	spet	vse	padlo	do
sedanjim	v	roke	v	slogu,	ki	so	ga	že	videli.	Ljudje	se	
ukvarjajo	s	problemi,	ki	se	vlečejo	že	dolgo,	kot	so	to	
otrocivojaki,	naprodaj	dekleta,	ustrahovanja	in	zlo
rabe.	Generalisim	je	pa	konec	julija	obiskal	Indijo	za	
neko	romanje,	in	to	tik	pred	presenetljivim	obiskom	
severnokorejskega	zunanjega	ministra.	To	kaže,	da	
se	vojaški	režim	čisto	dobro	počuti	spričo	največje	
demokracije	na	svetu,	kakor	tudi	spričo	najslabšega	
tirana.	Agencija AsiaNews.
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INDIJA
svetovni center

za trgovino z ljudmi
Indija	 je	 največji	 svetovni	 center	 za	 trgovino	 z	

ljud	mi,	povezano	s	prostitucijo	in	prisilnim	delom.	
Po	poročilu	ameriškega	zunanjega	ministrstva	je	vsa
ko	leto	1,2	milijona	otrok	ugrabljenih	za	prostitucijo,	
medtem	ko	je	okrog	100	milijonov	ljudi	prisiljenih	
delati	pod	suženjskimi	pogoji.	90%	tega	prometa	je	
znotraj	države.	Vanj	so	vmešane	predvsem	najrev
nejše	 zvezne	 države	 Indije	 kot	 Orisa,	 Jharkhand,	
Madhya	Pradesh	in	Chhattisgarh.	Krščanski	aktivist	
za	 človekove	 pravice	 Madhu	 Chanda	 pravi:	 »Trgo
vina	 z	 ljudmi	 in	 diskriminacija	 med	 spoli	 v	 Indiji	
raste.	Vključuje	moške,	ženske	in	otroke,	ki	so	žrtve	
spolnih	zlorab,	prisiljenih	zakonov,	prisilnega	dela,	
prisilnega	 odvzema	 organov,	 prisilnega	 beračenja	
in	preprodaje	mamil.«	Žrtve	so	predvsem	ženske	in	
otroci	najnižjih	kast	in	dalit	(izven	kast),	ki	doživljajo	
nasilje	in	diskriminacijo	v	lastnih	vaseh.	Seksualni	
turizem	je	glavni	vir	dobička	s	prometom,	ki	je	leta	
2009	dosegel	milijardo	dolarjev,	kar	je	30%	več	kot	
prejšnja	leta.	Glavno	središče	prostitucije	je	Mumbai,	
kjer	je	cena	osem	do	devetletne	deklice	svetle	kože	
$2.500	 za	 noč,	 deklica	 temne	 kože	 pa	 je	 naprodaj	
za	$2.000	za	noč.	Zvodniki	žrtvam	ne	dajo	hrane	in	
vode,	 če	 ne	 izvršijo	 vseh	 zahtev	 stranke.	 Agencija 
AsiaNews.

TURKMENISTAN
katoliška Cerkev priznana

V	bivši	sovjetski	republiki	Osrednje	Azije,	ki	šteje	
5	milijonov	prebivalcev,	med	90%	muslimanov	živi	
tudi	100	krščenih	katoličanov,	okrog	30	katehume
nov	in	skupina	“simpatizerjev	krščanske	vere”.	Kot	
druge	 dežele	 Osrednje	 Azije	 je	 tudi	 Turkmenistan	
dežela	“začetne	evangelizacije”:	v	deželi	ni	katoliških	
cerkva,	ker	so	jih	porušili	sovjetski	revolucionarji	od	
leta	1920	dalje.	Do	zdaj	sta	bili	priznani	dve	verski	
skupnosti:	 sunitska	 islamska	 in	 ruska	 pravoslavna	
Cerkev.	 Zdaj	 je	 to	 priznanje	 dobila	 tudi	 katoliška	
Cerkev,	 ker	 je	 predstojnik	 tamkajšnjega	 misijona	
označil	kot	»odločilen	korak	za	zgodovino	Cerkve	
v	tej	deželi.«	Cerkev	se	je	za	priznanje	borila	13	let.	
Odklonilni	odgovori	so	bili	motivirani	z	razlogom	
češ	da	mora	biti	voditelj	verske	skupnosti	turkme
nistanski	državljan.	To	je	zdaj	mimo.	Naslednja	stop
nja	 bo	 gradnja	 prve	 katoliške	 cerkve.	 Istočasno	 si	
prizadevajo	dobiti	edino	preostalo	armensko	cerkev,	
ki	je	preživela	sovjetsko	razdobje	in	malo	cerkvico	
v	Serdarju,	ki	je	zdaj	spremenjena	v	točilnico.	Maše	
so	imeli	do	zdaj	na	ozemlju	nunciature	v	Ašhabadu,	
zbirali	so	se	pa	v	zasebnih	stanovanjih.	Katoličani	v	
tej	deželi	so	po	večini	poljskega	in	nemškega	izvora.	
Med	njimi	delujeta	dva	duhovnika	in	en	diakon.	Re
dovnice	zaenkrat	ni	nobene.	Agencija Fides.

AFRIKA
prehrambena negotovost

Ustvariti	prehrambeno	zaščito	s	skladišči	za	žita
rice	je	odgovor	Mednarodnega	fonda	za	razvoj	po

ljedelstva	(Ifad)	Združenih	narodov	na	dramatično	
prehrambeno	krizo	Sahela	v	Zapadni	Afriki.	Milijoni	
ljudi,	ki	žive	tam,	pogosto	trpijo	pomanjkanje	hrane	
in	 prodiranje	 puščave,	 kar	 je	 tudi	 posledica	 spre
memb	podnebja.	Sahel	je	ozek	pas	južno	od	Sahare,	
kamor	 spadajo	 Burkina	 Faso	 Čad,	 Eritreja,	 Mali,	
Mavretanija,	Niger,	Nigerija,	Senegal	in	Sudan	in	je	
bil	prizoriščehude	suše	in	prehrambene	krize	med	
koncem	leta	1960	pa	do	začetka	1980,	pa	še	ponovno	
leta	2005.	Pomanjkanje	je	pomorilo	milijon	ljudi	in	
je	na	razne	načine	prizadelo	še	drugih	50	milijonov.	
Lani	je	pomanjkanje	padavin	povzročilo	zadnjo	kri
zo,	ki	je	najbolj	prizadela	Niger:	približno	7	milijonov	
prebivalcev,	kar	je	86%	družin	na	poljedelskih	podro
čjih.	Prvi	rezultati	skladišč	žitaric	so	se	že	pokazali,	
saj	je	tako	mogoče	pridelke	porazdeliti	na	celo	leto,	
posebno	za	čas,	ko	 jih	na	tržišču	zmanjka	 in	cene	
narastejo.	Ifad	se	skupaj	z	drugimi	humanitarnimi	
partnerji	prizadeva	omiliti	pomanjkanje	predvsem	z	
izboljšanjem	poljedelstva:	namakanje,	pridobivanje	
boljših	semen,	gnojila,	pa	tudi	vzgojo	domačinov	k	
boljšim	načinom	poljedelstva.	Po	mnenju	direktorja	
oddelka	Ifad	za	Zapadno	Afriko,	dosedanji	uspehi	ka
žejo,	da	ima	Afrika	vse	možnosti,	da	postane	žitnica	
za	vse	človeštvo.	Agencija Misna.

INDIJA
transfuzija okužene krvi
je vzrok otroškega aidsa

Statistike	 kažejo,	 da	 je	 v	 zadnjih	 petih	 letih	 na	
tisoče	otrok	zbolelo	za	aidsom,	ker	so	jim	v	bolnišni
cah	dali	transfuzijo	z	okuženo	krvjo.	V	bolnišnicah	
trdijo,	da	so	se	natančno	držali	navodil	National	Aids	
Control	Organization	pri	preiskavi	krvi.	Problem	pa	
je,	da	krvni	testi	niso	zanesljivi.	Eden	od	zdravnikov,	
ki	je	tudi	član	Papeškega	sveta	za	življenje,	je	povedal,	
da	bi	bil	potrebnem	Nucleic	Acid	Testing	(Nat),	ki	
je	pa	drag	in	ga	ne	opravljajo	vedno.	Namesto	tega	
opravijo	test	Elisa,	ki	stane	samo	1.000	rupij	($20),	
vendar	pa	pogosto	ne	odkrije	virusa	Hiv,	posebno	
zato,	ker	ga	lahko	odkrije	šele	tri	mesece	po	tem,	ko	
je	virus	že	v	krvi	darovalca.	Indijsko	zdravstvo	sicer	
pozna	najnovejše	tehnologije,	vendar	nič	ne	vlaga	
v	 izboljšanje.	Aparati	za	zanesljivi	test	Nat	stanejo	
400.000	 rupij	 ($8.500),	 vsak	 test	 pa	 še	 1.000	 rupij	
($20),	tega	si	pa	revni	pacienti	ne	morejo	privoščiti.	
Največ	otrok,	ki	potrebujejo	transfuzijo,	pa	je	prav	
iz	 revnih	 družin.	 Eden	 od	 misijonarjev,	 ki	 je	 tudi	
zdravnik,	pravi:	»Število	revnih	je	v	Indiji	ogromno	
in	si	lahko	privoščijo	samo	javno	zdravstvo,	kjer	je	
malo	zdravnikov	za	ogromno	množico	pacientov.	Ni	
mogoče	reči,	da	vlada	nič	ne	naredi:	zdravljenje	jetike	
in	gobavosti	je	zastonj.	Tudi	ni	res,	da	Indiji	manjka	
denar.	Denar	je,	toda	pogosto	ga	zvezne	države	slabo	
uporabljajo.«	Agencija AsiaNews.

SEVERNA KOREJA
»bombe za izsiljevanje«

To	 so	 besede	 nekdanjega	 sekretarja	 severnoko
rejske	Delavske	stranke,	ki	je	pobegnil	v	Južno	Ko
rejo.	Po	njegovem	mnenju	ima	diktator	Kim	Jongil	
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Med 5. in 10. julijem je slovensko javnost presenetil minister za gospodarstvo Matej Lahovnik. Najprej je izstopil iz stranke Zares (Golobič), pri kateri 
je bil eden od ustanovnih članov. Nekaj dni zatem je odstopil še kot minister. V svojem pismu predsedniku vlade Pahorju je razložil, da je glavni vzrok 
njegovega odstopa dejstvo, da se na državne razpise javljajo družbe, v katerih je solastnik (večinski?) minister Gregor Golobič, kar je proti zakonu o 
integriteti, vlada pa to mirno gleda.

Pahorjeva vlada, ki je prišla na oblast septembra 2008, torej še ni niti na polovici svojega mandata (4 leta), pa se je zamenjalo že pet ministrov. To 
je kaj slabo priporočilo, če ugotovimo, da se je v celotnem mandatu Janševe vlade (2004-2008) zamenjali šest ministrov.

O Lahovniku in njegovem delu so ocene zelo različne. Nekateri menijo, da je bil edini poštenjak med ministri, in da je svoje delo v času gospodarske 
krize odlično opravljal. Drugi ga spet razglašajo za čisto nesposobnega. Dejstvo pa je, da sem proti njegovemu poštenju zasledil samo eno oceno: 
Golobič je namreč označil Lahovnikovo pismo Pahorju ob odstopu kot “fašistoidno” dejanje. Ker je torej Lahovnik razgalil Golobiča kot kršitelja zakona, 
je njegovo veličanstvo užaljeno in se je poslužilo stare taktike, ki so jo do zdaj uporabljali do političnih nasprotnikov, zdaj pa so jo prenesli kar v svoje 
vrste: umazati in obtožiti je treba tistega, ki je umazanijo razkril, ne pa tistega, ki jo je zagrešil.

V zadnjih številkah sem posredoval kar nekaj ocen sedanjega stanja v Sloveniji. Zadnji, zgoraj omenjeni dogodek pa kaže, da je stanje še veliko bolj 
zaskrbljujoče. Najboljšo sintezo vseh pokazateljev in s tem najboljšo oceno Slovenije z vseh vidikov sem odkril v reviji “Ampak” 2010/5-6 izpod peresa 
Zorka Vičarja. Članek je dolg, je pa vreden branja.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ALI RES PODGANE BEŽE Z LADJE, KI SE POTAPLJA?

MISIJONSKI POMENKI
Iz	Brazilije	se	je	oglasil	misijonar	Ernest	Saksida	

in	piše:
»Spoštovana!
Z	velikim	veseljem	sem	prejel	Vaše	pismo	z	voščili	

in	prepotrebnim	darilom.	Lepa,	prisrčna	hvala.	Saj	
me	je	pekla	vest,	ko	sem	tako	dolgo	odlašal	s	pisa
njem.	 Imel	 sem	 velike	 težave:	 devetdesetletnico,	
slabo	 vidim,	 slabo	 silišim,	 noga	 je	 bila	 zlomljenja,	
velika	 vročina,	 neverjetna	 revščina,	 pomanjkanje	
dobrovoljcev.	Ne	morete	verjeti,	koliko	je	dela,	odgo
vornosti.	Sem	pa	srečen,	da	sem	ostal	zvest	svojemu	
misijonskemu	 poklicu.	 Petnajstleten	 sem	 zapustil	
svoj	dom,	se	odpovedal	ljubezni	staršev	in	vse	položil	
v	rešitev	revnih	otrok.	Moj	zlati	Bog	me	še	ohranja	
pri	življenju	in	pri	misijonskem	delu.	Hvala	Vam	za	
vso	pomoč	in	vso	skrb.

Sprejmite	moje	molitve	in	voščila,	hvaležni	Ernest	
Saksida.«

Iskren	misijonski	pozdrav	vseh	sodelavcev	in
Marice Lavriša

jedrsko	orožje	samo	za	izsiljevanje	zapada,	nima	pa	
ga	namena	uporabiti.	Razlaga	tudi,	odkod	revščina	
prebivalstva.	 Gre	 za	 razdelitev	 sredstev	 državne	
blagajne:	 50%	 gre	 za	 vojaško	 področje,	 20%	 je	 na	
razpolago	osebno	diktatorju,	s	čemer	lahko	počne,	
kar	hoče,	ne	da	bi	komu	odgovarjal,	od	ostalih	30%	
pa	naj	živi	vse	prebivalstvo.	Zato	diktator	dovoljuje	
samo	svojim	najzvestejšim,	da	se	vključujejo	v	po
litiko.	 Diktatura	 je	 desetkrat	 slabša,	 kot	 je	 bila	 za	
njenega	 začetnika,	 očeta	 sedanjega	 diktatorja.	 Za	
njegov	rojstni	dan	je	vlada	med	drugim	kupila	100	ki
tajskih	razkošnih	avtomobilov,	ki	jih	bodo	uporabili	
pri	paradi	ob	Kimovem	mavzoleju,	nato	pa	podarili	
diktatorjevim	najzvestejšim.	V	državi,	kjer	prebivalci	
množično	umirajo	od	lakote,	postavljajo	na	raznih	
krajih	obeliske	v	čast	državnemu	predsedniku	Kim	
Ilsungu,	ki	zahteva	zase	in	za	svojo	družino	skoraj	
božje	češčenje,	kot	so	ga	nekdaj	dajali	po	smrti	rim
skim	cesarjem.	Nov	škandal	 je	povzročil	skoraj	20	
metrov	visok	obelisk,	ki	so	ga	postavili	na	področju	
univerze	v	glavnem	mestu	in	sicer	z	denarjem,	ki	so	
ga	kot	pomoč	dobili	od	Južne	Koreje.	To	bi	seveda	
lahko	povzročilo,	da	Južna	Koreja	ustavi	vsako	po
moč	Severni,	kar	bi	bilo	zanjo	usodno,	saj	brez	tuje	
podpore	ne	more	preživeti.	Agencija AsiaNews.

IZRAEL
mladi Afričani

pobiti na meji z Egiptom
Od	začetka	leta	je	egipčanska	policija	na	Sinaju	ob	

meji	z	Izraelom	ubila	najmanj	18	prebežnikov.	Leta	
2009	jih	je	bilo	19.	Verjetno	je	to	posledica	izraelskih	
pritiskov	na	Kairo	in	odseva	prizadevanje	bogatejših	
sredozemskih	držav	na	revnejše,	naj	zaustavijo	be
gunski	tok,	ki	prihaja	iz	podsaharske	Afrike.	Zadnje	
žrtve,	ki	so	si	prizadevale	priti	do	boljše	prihodnosti	
v	Izraelu,	so	bile	iz	Eritreje.	Agencija Misna.

DR KONGO
kilometri do vode

V	MbujiMayi	v	vzhodni	Kasai	je	na	stotisoče	ljudi	
že	več	tednov	prisiljenih	hoditi	vsak	dan	tudi	20	kilo
metrov	daleč	po	vodo	v	reke	in	potoke	izven	mesta	
zaradi	plazu,	ki	je	marca	uničil	mestni	vodovod,	kar	
je	povzročilo	špekulacije	in	dvig	cen.	Trgovci	proda
jajo	20litrske	posode	z	vodo	po	500	frankov,		zelo	
veliko	glede	na	tamkajšnji	zaslužek.	Agencija Misna.
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Česa si je – poleg vrnitve na oblast – zelo želela današnja 
dekadentna koalicija, ko je bila v letih 2004-2008 vsaj formalno 
opozicija?

Kaj vse je takratna opozicija klicala nad državljane, kaj so morali 
pisati in poročati mnogi njej podrejeni novinarji, ki jih danes ti isti 
politikanti zavrženo imenujejo mrhovinarji, ljudje iz “kanalizacije”? 
Kdo je klical nadloge v našo starodavno deželo? Kdo je pisal prevzemne 
strategije družbenega premoženja Šrotom in drugim, kdo je z njimi od-
ločno in cinično nazdravljal, pil pivo v Laškem, danes pa igra Petra Klepca 
in poštenjaka? Kdo se je norčeval iz Slovencev v šentviškem predoru, 
kdo nam je posmehljivo varil pivo “tajkun”, kdo je to dopuščal? Kdo za 
vsako ceno brez finančnega kritja gradi stadione, čeprav so že obstoječi 
prazni, zdravstvene centre pa površno gradimo že desetletje ali več? 
Kdo je nesramno višal cene, kdo je dajal prevzemna posojila brez kritja, 
na lepe oči? Delnice namreč ne morejo biti resna in edina garancija.

Če pregledamo novinarske prispevke iz let 2006 in 2007 ter iz prve 
polovice leta 2008, iz časa največje konjunkture (do leta 2007 dokaj 
vzdržnih cen), največje zaposlenosti, bomo protislovno ugotovili, da so 
mnogi novinarji in garažni politiki histerično klicali v Slovenijo draginjo, 
lakoto, strah, afere, poročali so o množičnih pojavih revščine, apatije 
itd. Hkrati pa so ti isti politikanti (mnogi redni gostje garažne klinike) 
v zakulisju višali cene živil, nepremičnin, grabili posojila za prevzeme, 
si po volitvah v zakotnih časopisih kupovali osebnosti in obraze leta, 
lagali, da nimajo nobenih deležev v podjetjih.

Z “garažno kliniko” pisec namiguje na afero z bulmastifi, ki so spolno 
zlorabljeni raztrgali lastnika, ki je bil tudi lastnik klinike, v kateri se je, tako 
kot v njegovi “pasji” garaži, zbiral lep del slovenske politične elite. Kot vse 
kaže, je bila garaža nekakšen bordel, v katerem so imeli trije psi vlogo 
bordelskih prostitutk. Vse kaže tudi, da so bili uporabniki tega “bordela” iz 
vrhov slovenske politike. Ti so seveda preiskavo vzeli pod kontrolo in jo brž 
spravili s sveta, moral pa je zaradi nje odstopiti kmetijski minister Pogačnik, 
ki so ga pravi krivci naredili za grešnega kozla (op. ur.).

In kaj se je zgodilo? S prevarami in lažmi so prevzeli oblast, a to še 
ni vse. Na žalost vseh Slovenk in Slovencev, vseh državljanov – kot se to 
dogaja, če se neodgovorno igraš z ognjem, če psihopatsko trpinčiš lasten 
narod z namenom prevzema oblasti –, so v resnici v deželo priklicali 
ogenj trpljenja, revščine, strahu, ovaduštva, brezposelnosti, apatijo, 
ne moralnost, morbidnost. Bojimo se, da je to šele začetek. In to se ni 
zgodilo prvič – prek trupel lastnih bratov in sester priti na oblast. To se 
je dogajalo že med drugo vojsko, v letih 1942-1946, ko smo Slovenci 
plačali strašen krvni in kulturni davek uvoženim ideologijam smrti in 
delitev. In to pod geslom oblikovanja novega človeka in novega sveta. 
Kako naj se zdaj rešimo iz lastne zanke v času svetovne recesije? Cene 
so višali, zdaj pa morajo višati še plače (tudi tisti, ki ne nosijo nobene 
krivde za višanje življenjskih stroškov); a kaj, ko ni dovolj naročil, pa 
še cene na svetovnih trgih padajo. S tem se dodatno povečuje število 
nezaposleniih. Na pohodu so negotovost, strah, izključenost, revščina. 
Smetana, predvsem blizu hov-hov združbe, je živela čez mero.

O hov-hov združbi glej gornjo opombo! (op. ur).

Predragih novogradenj ni mogoče prodati, ogromnih posojil ni mo-

goče vrniti, posojil za prevzeme podjetij tudi ne. Takrat, ob prevzemih, 
je KGB-združba državljanom zamolčala prevzemne kredite, zdaj pa jih 
bomo morali vsi, že drugič, vračati pred dokapitalizacij bank.

Kratica KGB je v Sloveniji precej splošna oznaka za vladajočo koalicijo: 
Katarina-Gregor-Borut = Kresal-Golobič-Pahor. Obenem je to posmehljiva 
iluzija na sovjetsko tajno policijo KGB (op. ur.).

Ali bi ljudje lahko preprečili te nadloge? Težko; ljudi, sploh takih, ki 
so navajeni živeti od lastnega dela in nimajo časa za politiko, ni težko 
medijsko naplahtati. Janševa vlada je sicer želela nekaj spremeniti, a so 
ji očitali, da ruši uspešna slovenska podjetja, menedžerje; dejansko ni 
imela moči. Bila pa je vsekakor naivna in predvsem prepozna, tako da 
nosi del odgovornosti predvsem zaradi neodločnosti in lahkomiselnosti; 
po vladi so se ji prosto sprehajali kadri SDV (udbaši), enako kot danes 
po Pahorjevi. Sicer pa je v Sloveniji po drugi vojski težko zbrati skupino 
dobromeslečih, da se pri tem ne bi vrinili sodelavci bivše in prednovljene 
SDV (Udbe), za katere sta prevara in laž vrlini – zanju si lahko celo odli-
kovan. To – ovaduštvo – je nočna mora, rak rana Slovenije in Vzhodne 
Evrope. Prej ali slej spoznaš, da si zaupal sodelavcu, ki je ves čas deloval 
proti tebi, zlorabljal tvoje zaupanje. Včasih celo otroke naščuvajo proti 
lastnim staršem, Kocbeka so še na smrtni postelji politično nadzirali t. i. 
negovalci. Paradoks nezrele demokracije je, da lahko še tako sprevržen 
politični sistem ali politikant, navidezno poražen (takoj po porazu zaigra 
žrtev revanšizma), znova zaživi na demokratičnih volitvah, če le ima 
podporo medijev, ki bivše žrtve spet ukloni prek pogojnega refleksa. 
Stare evropske parlamentarne demokracije so to sicer slutile in naložile 
Vzhodni Evropi, da onemogočijo bivšim rabljem politično delovanje, 
a tega niso dosledno zahtevale. Evropski uniji se še sanja ne, v kaj se 
spušča. Einstein pravi: »Svet je nevaren. Pa ne le zaradi zlobnih ljudi, 
temveč zaradi tistih, ki nič ne storijo zoper nje.«

V Slovenijo zelo lahkomiselno in na veliko kličejo, umetno oživljajo 
nacionalsocializem, saj KGB-stranke brez njega ne znajo vladati (na-
cionalsocializem in realsocializem sta dvojčka bradatega očeta iz 19. 
stoletja (Karla Marxa, op. ur). A v Sloveniji ga je težko oživeti, ker ni 
nikoli zares pognal korenin, razen med drugo vojsko pri delu nemške 
manjšine in nekaterih revežih, ki so bili zavedeni s socialnimi obljubami 
in goro živil; danes se je to navdušenje preselilo v nakupovalna središča.

A če sovražnika ni, si ga izmislimo. Denimo dan po predvajanju filma 
o Angeli Vode – gre za tako imenovani neonacistični napad na Filozofski 
fakulteti 9. aprila 2009 (a glej ga, zlomka, nobenega neonacista niso 
ujeli). Kakšno naključje – da bomo Angelo Vode še enkrat simbolno 
zaprli, utišali in preusmerili pozornost javnosti v insceniran dogodek; kot 
požig Reichtaga leta 1933. Nekaj podobnega je slutiti tudi ob izzivanjih, 
napadih na geje: ali niso bili ti fantje z baklami plačanci KGB, ob tem pa 
so zavedli nekaj naivnežev, revežev (kdo od njih bo sedel mnoga leta, 
ker je bil zaveden)? Podobno kot to počne tako imenovana SNS s tako 
imenovano SSN. Nestrpnost je treba kaznovati, še bolj pa provokatorje iz 
KGB. Policija zagotovo spremlja marginalne skupine in zagotovo bi lahko 
preprečila napad na geje. Preveč je bilo dogodkov, ki sovpadajo z javno 
obravnavo družinske zakonodaje, da bi bili ti dogodki zgolj naključni. 
Kot bi ZDA lahko preprečile napad na dvojčka in ne začele vojske ali 
pa Rusija napad na stanovanjske bloke, za kar so okrivili Čečene in jih 
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K temu je komajda še mogoče kaj pripommiti. Morebiti samo tisto, kar je zapisal zgodovinar dr. Stane Granda v “Naši luči” 2010/7: »‘Slovenija je 
razklana!’ bruhajo vladni mediji. Pri tem se ne sprašujejo, kdo jo je razklal. Krivdo bodo, tako kot vselej doslej, prevalili na žrtev. Pri tem so zaradi 
slovenske miselne lenobe tako spretni, da je njen velik del prepričan, da so svoje usode krivi tudi po drugi svetovni vojski pobiti. O njihovih dejan-
skih in miselnih rabljih pa vse najboljše.«

Kljub temu pa upam, da Bog Slovenije ne bo zapustil. Ne zaradi naših zaslug, ampak zaradi zaslug naših prednikov, ki so našo domovino pridobili 
s svojo vernostjo in zvestobo, kar izpričujejo vse tiste Božje hiše in hišice, ki nas pozdravljajo na vsakem koraku s hribov in ravnine.

kruto napadli, zdesetkali. Te stare prozorne trike zelo očitno izvaja tudi 
slovenska KGB, a noben medij ji ne nastavi zrcala.

Egipčane so prizadele nadloge, ker niso izpustili Izraelcev iz suženj-
stva. Slovence pa tlačijo nadloge, ker se še zmeraj vedemo kot sužnji 
beograjskih oprod, njihovih metastaz, smo lakaji lastne nesamozavesti, 
sužnji medijskih laži, lastne preteklosti, slovenskih “Katinov”, sužnji 
manipulacije, pogojnega refleksa, janičarske prevzgoje, ki še kar traja; 
državljani pa smo brez moči. Domovino smo spet izročili rabljem.

Človek težko razume rušilno strategijo KGB-koalicije. Najprej v opo-
ziciji poteptaš lasten narod, da prideš na oblast; nato mu, utrujenemu in 
ponižanemu, hočeš vladati. Kako boš dobro vladal lačnim in prestraše-
nim državljanom? Ali pa ta KGB-bratovščina morebiti nima cilja, ki si ga 
želijo vsi normalni ljudje – pravičnost, sočutje, ustvarjalnost, svoboda v 
lastni domovini, »na svoji zemlji«? Mogoče pa cilj KGB-koalicije sploh ni 
rešitev Slovenije iz krize, ampak jo želi še globlje potisniti v kaos, jo na 
vseh področjih dokončno zlomiti in na koncu poklicati na pomoč “brate” 
iz Šumadije, da nas spet zasedejo, po njihovo “osvobodijo”? Strategija iz 
druge vojske se zdi grozljiva, a zgledi in očitno tudi vzvodi iz Belorusije, 
Ukrajine in drugod vlečejo. Ruski veleposlanik v Sloveniji je nekoč že 
našel končno rešitev čečenskega vprašanja (»vsje postreljot«); ali smo 
mi naslednji na vrsti? Podeljevanje odlikovanj ljudem, ki so ideološko in 
z bombami strašili po avstrijskem Koroškem in v domovini, stražili kraje 
lastnega zločina, danes pa se vedejo, kot da ne vedo, kje so masovna 
grobišča. Poimenovanja ulic po diktatorjih; slovenskih zvezdnikov 
skorajda ni več na domačih odrih, še v manjše kraje, kjer je bilo še pred 
kratkim slišati slovensko glasbo, uvažajo zgolj balkanske glasbenike. 
Paradržavne službe so že pred mnogimi leti, nekatere že leta 1919, 
prevzele šolstvo, kulturo, šport (podpirajo se samo določene panoge), 
medije ter se leta 1991 iz njih niso umaknile. Vsa ta dejanja in zlorabe 
nas postavljajo ob zid izvršenih dejstev, k vprašanju, kakšna je sploh 
razlika med Miloševićevo vizijo “velike Srbije” in slovensko realnostjo?

Če že formalno ne bomo okupirani, priključeni k tretji Srboslaviji 
(tretjemu balkanskemu “kraljestvu”), pa smo zagotovo kulturno, 
gospodarsko in s strani tajnih služb že okupirani. No, preden bomo 
Slovenci to ugotovili (če sploh bomo), bodo razmere najbrž že zelo 
kritične, vsekakor pa zelo tragične.

Danes je biti Slovenec v Ljubljani enako težko, kot biti Slovenec v 
Celovcu, če ne še težje. Tako nam je vrli mladenič, nagrajenec Prešer-
novega sklada, v “lepi” slovenščini napisal knjigo “modrosti”. Nekateri 
se zgražajo nad to provokacijo, jezikom, a to so neuki preprosteži, ki 
menda ne vedo, kaj je umetniška beseda, sleng, svoboda izražanja. 
Ta mladenič nam je prerokoval, napovedal, dopovedal: »Slovenija je v 
pizdi.« Še dobro, da nam je razkril to “modrost”, ker ljudje sami tega ne 

bi zmogli. A glede na nagrade, vedenje in izjave ga ta resnica ne skrbi 
preveč. Ga celo umetniško navdihuje: spoznal je, da bolj ko pljuvaš po 
gostitelju, raje te bere, občuduje. A vendar, ali je norčevanje iz “norcev“ 
res umetniški dosežek, še posebej, če te ti isti “norci” menda hvalijo?

Pisec namiguje na mladega Gorana Vojnovića, po rodu “južnjaka” iz 
bivše Jugoslavije, ki se z dvomljivim slangom, pomešanim s kvantami in 
norčevanjem iz vsega po vrsti “prislužil” celo Prešernovo nagrado – jasen 
primer propadanja slovenske kulture, saj si ga kot “pisatelja” drznejo po-
stavljati v isto skupino kot kakega Draga Jančarja ali Alojza Rebulo. Očitno 
velik del slovenske literarne kritike ne zna več razlikovati med pisatelji in 
pisuni (op. ur.).

Vrnimo se k nadlogam. KGB nas torej vrača v čase potujčevanja, 
popolnega nadzora sočloveka (očitno prisluškujejo vsem po vrsti, drug 
drugemu), usmerjajo naše misli, čustvovanja, kot da let slovenske 
pomladi v obdobju 1988-1992 nikoli ni bilo. Morebiti mi, ki smo bili 
naučeni ponižnosti, pomanjkanja, hlapčevstva in medijskih laži pod 
diktaturo najboljšega Stalinovega učenca iz Kumrovca, ne bomo imeli 
večjih težav v novi diktaturi. Več težav bodo imeli mladi in tisti, ki danes 
brez samokritike poveličujejo balkanskega diktatorja in balkanski način 
vladanja. Kmalu bodo spoznali prevaro in prejeli račun za lastno naivnost 
(Severna Koreja, Kitajska, Kuba, Srbija – zakaj se ljudje ne zatekajo v 
te države, ampak prav nasprotno, iz njih bežijo?). Nekaterim je že žal 
za to, koga so izvolili, a marsikaj je šlo predaleč, slovenski “Slobodan” 
še ni razkrit; preden ga bo večina prepoznala, bomo doživeli še veliko 
“bulmastifov”. No, tudi ti so se menda uprli zlorabi; vsaj nekaj dobrega 
v tej žalostni zgodbi.

Tragično je, da ponujamo bonitete tistim, ki ne marajo Slovenije; iz 
tistih, ki so Slovenijo sprejeli kot svojo državo, pa se norčujemo. Poza-
bljamo tudi na uboge kmečke ženice in može, ki so stoletja vse držali 
pokonci in danes živijo v pomanjkanju, daleč od modernih gladiatorskih 
amfiteatrov, pozabljeni od vseh. A ljudje, ki se danes veselijo Slovenije 
kot novega plena, uvažajo v naše kraje prav to, pred čemer so bežali. Ali 
bodo to zablodo spoznali šele, ko bodo še zadnji “bedaki” nehali delati, 
ker je menda mogoče živeti zgolj na “lizing”, ki ga odplačuje država?

Slovenija je kot majhna, marljiva, čedna in naivna deklica, ki vsako-
mur, ki pride mimo, naivno pomaga, večino jo v zahvalo zlorabi, in ko 
deklica spozna to prevaro in naslednjič reče vsiljivcu ne, jo to ozmerja z 
nestrpnico, pocestnico. A ker deklica ne želi biti nestrpna in lahkoživka, 
mu še enkrat podleže, ta ritual se ponavlja že sto let in več. Otroci te 
deklice (mi) večinoma nastopajo zelo sovražno proti svoji materi, pri-
haja celo do incesta in naša dežela se tako iz stoletja v stoletje manjša, 
duhovno in geografsko; s tem pa se danes celo hvalimo. Blagor ubogim 
na duhu, čeprav se hvalijo, da vedo, kaj delajo.
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Janko	Mlakar	(1874–1953)

SPOMINI

t

Ako	bi	Vodnik	ne	imel	tako	močnih	živcev,	bi	bil	
že	davno	zbežal	s	svojega	trga	in	se	postavil	na	kak	
mirnejši	in	primernejši	prostor.	Zakaj,	kdor	posluša	
dan	 na	 dan	 tisto	 prepiranje,	 vpitje	 in	 pričkanje,	 s	
katerim	se	tam	na	tržnici	prodaja	in	kupuje,	mora	
imeti	res	bronaste	živce.

Svoje	čase	je	imel	Vodnik	za	svojim	hrbtom	dru
gačno,	a	nič	manj	kričavo	družbo.

Na	prostoru	sedanje	tržnice	je	stala	velika	stav
ba,	ki	je	večkrat	menjala	gospodarja.	Najprej	so	po	

Mi	 smo	 vedno	 pritiskali	 na	 te	 gumbe.	 Zato	 je	
Indofov	Francelj	nekoč	pustil	nekaj	las	v	rokah	raz
jarjenega	hišnika,	 in	sicer	 iz	podobnega	vzroka,	 iz	
kakršnega	sem	jaz	prevzel	Za	vodó	njemu	namenje
no	kneftranje.

Latermanov	drevored	je	segal	po	imenu	do	“No
vih	hiš”,	kostanji	pa	samo	do	današnje	Prešernove	
ceste.	Na	obeh	straneh	drevoreda	so	se	razprostirali	
travniki.	Na	Tržaško	cesto	smo	hodili	po	poljski	poti,	
ki	se	je	vila	ob	zidu	uršulinskega	vrta.	Med	to	stezo	
in	tivolskim	gozdom	se	je	razprostirala	“neskončna	
prerija”,	po	kateri	smo	kot	“Indijanci”	hodili	po	voj
nih	potih,	iskali	sledove	sovražnih	“belokožcev”	in	
jedli	kislico,	katere	je	bilo	tod	vse	rdeče.

Pri	železniškem	prelazu	smo	se	navadno	tudi	ne
koliko	pomudili;	čakali	smo	na	vlak,	ki	naj	bi	zmlel	
kamenčke	 na	 tiru	 v	 moko.	 Ker	 smo	 te	 kamenčke	
polagali	 mi,	 nismo	 živeli	 z	 ondotnim	 železniškim	
čuvajem	 baš	 v	 preveč	 prijaznih	 odnošajih.	 Včasih	
nas	je	podil	noter	do	gozda.

Pri	prelazih,	ki	so	se	zapirali	z	drogom,	smo	imeli	
drugačno	zabavo.	Ko	se	je	začel	drog	dvigati,	je	hitro	
ta	ali	oni	snel	pokrivalo	–	pa	ne	svojega	–	in	ga	na
taknil	na	drog.	Včasih	je	potem	dolgo	trajalo,	preden	
smo	zbili	s	kamenjem	slamnik,	ali	kar	je	že	viselo	na	
drogu,	na	tla.

Ako	 je	 bil	 v	 “Praterju”	 kak	 vrtiljak,	 zlasti	 pa	 še	
zverinjak,	smo	krenili	takoj	tja.	Največjo	zabavo	smo	
imeli	pri	opicah,	ki	so	se	nam	pačile	pred	vhodom	v	
menažerijo.	Gosposki	otroci	so	jim	dajali	hruške	in	
jabolka.	Mi	bi	jih	radi	posnemali,	pa	jih	nismo	mogli.	
Tisto	mrvo	sadja,	ki	ga	je	bil	kdo	dobil	doma	za	južino,	
je	pač	snedel	rajši	vsak	sam.

Vinirjev	Dolfa	je	bil	pa	zelo	mehkega	srca.	Ker	ni	
imel	sadja,	sklati	nekoč	divji	kostanj,	ga	nasadi	na	
palico	in	ga	ponudi	veliki	morski	mački.	Opica	zgrabi	
hlastno	kostanj,	ki	je	še	tičal	v	bodičasti	luščini,	in	
ga	prav	tako	hitro	zopet	spusti	na	tla.	Ako	bi	ne	bila	
priklenjena,	bi	se	bila	Dolfi	gotovo	takoj	oddolžila.	
Tako	si	je	pa	najbrž	mislila:	»odloženo	še	ni	zamuje
no«,	in	je	čakala	ugodno	priliko.

Ta	se	ji	je	kmalu	ponudila.	V	splošnem	prerivanju	
je	Dolfa	prišel	v	območje	opice,	ki	mu	je	bila	s	svojimi	
koščenimi	rokami	mahoma	v	laseh.	Fant	je	potem	

še	dolgo	nosil	vidne	sledove	njenih	opičjih	objemov	
in	poljubov.

Po	takih	in	enakih	prigodah	smo	prišli	slednjič	v	
Tivoli	na	“Kinderspielplatz”,	ki	se	je	pa	potem,	ko	je	
prišel	na	“rotovž”	slovenski	župan	z	laškim	imenom	
Grasselli,	prekrstil	v	“Otroško	igrišče”.	Ta	prostor	je	
tam	ob	robu	gozda,	kjer	se	še	danes	večkrat	žogajo	
deklice,	oprostite,	mlade	dame,	ki	že	obiskujejo	plesne	
vaje	in	včasih	tudi	bolehajo	na	njihovih	posledicah.

Pod	 Otroškim	 igriščem,	 kjer	 je	 danes	 s	 peskom	
posut	prostor,	je	takrat	sanjal	temen	ribnik,	v	čigar	
gladini	so	si	košata	drevesa	ogledovala	svoje	vrhove.	
Vanj	se	je	iztekal	studenec	z	izvrstno	vodo.	Tu	smo	
imeli	vse,	kar	smo	poželeli:	zrak,	vodo,	sonce,	pesek	
in	gozd.

V	jeseni	smo	pridno	nabirali	kostanj.	Pri	tem	važ
nem	opravilu	je	prišlo	do	veljave	krstno	sorodstvo.	
Da	je	namreč	ostal	plen	v	rodbini,	smo	kostanj	nabi
rali	bratje	in	sestre	skupaj.	Samo	na	gozdnega	čuvaja	
smo	morali	paziti;	kajti	mož	je	imel	puško	nabasano	
s	ščetinami.

Kadar	vidim	takole	v	oktobru	v	tivolskem	gozdu	
otroke	in	upokojence	s	paličicami	brskati	po	listju,	se	
vselej	spomnim,	kako	smo	Mlakarjevi	štirje	hodili	po	
kostanj.	Pa	ga	nismo	samo	med	listjem	iskali,	ampak	
ga	klatili	tudi	z	dreves,	navzlic	grozečim	ščetinam.

Neko	 jesen	 nam	 je	 pomagal	 tudi	 bratranec	 Ja
nez,	ki	je	tistikrat	pri	nas	stanoval	in	hodil	z	bratom	
skupaj	v	gimnazijo.	Znal	je	jako	dobro	plezati.	Zlezel	
je	na	najvišji	kostanj,	mi	smo	pa	spodaj	vpili:	»Janez,	
potresi!«

In	Janez	je	tako	potresel,	da	je	samega	sebe	stresel.	
Ko	je	priletel	na	tla,	ni	mogel	priti	do	sape,	samo	de
belo	je	gledal.	Silno	smo	se	prestrašili	in	nismo	vedeli,	
kaj	bi	storili.	Iz	te	zadrege	nas	je	rešil	gozdar,	ki	se	je	
prikazal	nekoliko	nad	nami.	Takoj	se	spustimo	v	beg,	
pa	ne	brez	Janeza.	Z	bratom	ga	primeva	vsak	za	eno	
nogo	in	ga	tako	vlečega	po	gozdu	navzdol.	Tedaj	pa	
dobim	tako	brco,	da	sem	se	kar	opotekel.

Janez	je	bil	prišel	med	“veselo	vožnjo”	zopet	do	
sape	in	moči	ter	jo	tudi	takoj	uporabil.	Ker	je	pa	hitro	
spoznal	dejanski	položaj,	je	ustavil	sovražnosti	in	drli	
smo	složno	naprej	v	vednem	strahu,	kdaj	bo	za	nami	
počilo.	Saj	veste,	ščetine. . .

POTRJEN ZA GIMNAZIJO
njenih	širokih	hodnikih	hodili	bosi	avguštinci,	dis
kalceati,	potem	so	se	v	samostan	vselili	frančiškani,	
za	njimi	 je	pa	prišel	“up”	prebujajočega	se	sloven
skega	naroda,	dijaki.	Tihi	samostan	je	postal	živahen	
licej	in	slednjič	gimnazija.

Med	počitnicami	 je	ogromno	poslopje	sameva
lo,	in	če	bi	se	bil	Vodnik	mogel	ozreti,	bi	bil	gotovo	
pogledal,	kaj	pomeni	ta	tihota	za	njegovim	hrbtom.

Vselej	 pa,	 ko	 so	 se	 lastovice	 pripravljale	 na	 pot	
v	 svoja	 zimovališča,	 se	 je	 mladina	 vrnila	 in	 okrog	
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pesnika	od	“Kamnite	mize”	je	postalo	zelo	živahno.	
Na	bronasta	ušesa	so	mu	začela	udarjati	znana	draga	
imena	od	Kornelija	Nepota	do	Cicerona,	od	Hero
dota	do	Platona.	Tu	in	tam	se	je	iz	šuma	dvignil	glas,	
ki	ni	bil	ne	tenor	ne	sopran:	»Cezar	z	debelo	palico«	
(De	bello	galico,	o	galski	vojski),	kateremu	je	takoj	
odgovoril	drug,	morda	debelejši,	a	prav	tako	nedolo
čen:	»Cezar	debelo	cvili	za	četrtooo«	(De	bello	civili,	
o	državljanski	vojski).

Študent	je	odprl	svoj	semenj.
Prvikrat	sem	se	uvrstil	med	prodajalce	že	po	do

vršenem	prvem	razredu	ljudske	šole.	Vrgel	sem	pa	
na	 trg	 samo	 računico,	 ker	 je	 abecednika	 polovico	
manjkalo.	Kot	izklicno	
ceno	 sem	 določil	 dva	
krajcarja.	 Ker	 je	 bilo	
pa	 premalo	 povpra
ševanja	 in	 preveč	 po
nujanja,	 sem	 slednjič	
moral	pustiti	knjigo	za	
polovico	izklicne	cene.

Vsak	začetek	je	pač	
težak.	 Polagoma	 sem	
se	 v	 trgovskih	 poslih	
tako	spopolnil,	da	sem	
v	 gimnaziji	 vedno	 s	
skupičkom	za	prodane	
knjige	prejšnjega	razreda	nakupil	druge,	ki	sem	jih	
rabil	v	naslednjem;	da,	včasih	sem	“zabeležil”	celo	
prav	lep	prebitek.	Že	v	tretji	je	bila	moja	bilanca	tako	
visoko	 aktivna,	 da	 sem	 lahko	 naklonil	 “Krajcarski	
družbi”,	ki	je	pobirala	mile	darove	za	Narodni	dom,	
cele	štiri	krajcarje.

Otvoritev	šolskega	semnja	v	letu	1885	po	Kristu
sovem	rojstvu	je	bila	pa	zame	še	posebno	pomenlji	va.	
Takrat	sem	namreč	delal	sprejemni	izpit	za	gimna
zijo.

Dne	 16.	 septembra	 sem	 stopil	 s	 spoštovanjem	
v	prvo	c,	sedel	na	prazen	prostor	v	bližnjo	klop	in	
čakal	prihodnje	reči.	Fantov	je	bilo	zelo	veliko,	pa	
razen	devetih,	desetih	nisem	nikogar	poznal.	Bili	so	
večinoma	z	dežele.

Najprej	 smo	 pisali	 slovenščino.	 Profesor	 Šega	
nam	je	prebral	berilo,	mi	smo	ga	pa	morali	s	svojimi	
besedami	napisati.	To	nam	je	bilo	igrača.

Pri	nemški	nalogi	nam	je	prebral	berilo	dvakrat.	
Mi	 bi	 tudi	 proti	 tretjemu	 branju,	 ki	 je	 običajno	 v	
parlamentih,	nič	ne	ugovarjali,	pa	je	tudi	tako	šlo.	
Pri	analizi	sem	jo	pa	moral	nekaj	polomiti.	Vprašani	
so	bili	namreč	samo	tisti,	ki	niso	dobro	pisali,	in	jaz	
sem	bil	tudi	med	njimi.

Ko	 smo	 drugo	 jutro	 čakali	 na	 izpit,	 je	 prišel	 v	
razred	profesor	Marn,	ki	je	poučeval	verouk.	Osorno	
je	vprašal,	kje	so	tisti	trije,	ki	morajo	delati	izpit	iz	
verouka.	Še	danes	jih	imam	pred	očmi,	kako	so	šli	za	
njim,	s	strahom	in	s	povešenimi	glavami,	kakor	bi	bili	
slutili,	da	jih	nič	dobrega	ne	čaka.	O	Marnu	so	namreč	
govorili,	 da	 pri	 sprejemnem	 izpitu	 vse	 pomeče,	 in	
menda	ne	po	krivici.	Padli	so	vsi	trije.

Pozneje	smo	slišali,	da	vsi	skupaj	niso	zmogli	niti	
apostolske	vere,	česar	pa	jaz	nisem	verjel.	Drugi	so	
pa	trdili,	da	jih	je	Marn	samo	zato	vrgel,	ker	je	moral	

zaradi	njih	priti	pred	časom	s	počitnic.	Pa	tudi	to	je	
bilo	gotovo	le	grdo	obrekovanje.	Ko	sem	bil	namreč	
pozneje	 kot	 katehet	 večkrat	 pri	 izpitu,	 seveda	 v	
tvorni	in	ne	v	trpni	obliki,	sem	videl,	da	vržejo	tiste,	
ki	 prinesejo	 slab	 red	 v	 verouku,	 “viribus	 unitis”	 (z	
združenimi	močmi),	ker	taki	sploh	nič	ne	znajo.

Naslednje	jutro	sem	zvedel,	da	sem	izpit	naredil.	
Zelo	sem	se	razveselil	 te	vesti.	 Iz	dvojnega	vzroka.	
Najprej	zato,	ker	sem	se	rešil	Grabna,	potem	pa,	ker	
mi	 je	bila	Šmarna	gora	gotova.	Obljubil	sem	se	bil	
namreč	na	božjo	pot,	če	bom	prestal	skušnjo.

Pri	nas	doma	niso	bili	posebno	vneti	za	božja	pota,	
pa	ne	iz	omalovaževanja	te	pobožnosti,	marveč	iz	fi

nančnih	ozirov.	Kadar	
smo	otroci	starše	pro
sili,	da	bi	šli	na	Šmarno	
goro	ali	na	Brezje,	nam	
je	 rekla	 mati:	 »Kar	 k	
frančiškanom	 pojdite	
v	 kapelo	 za	 veliki	 ol
tar.	 Tam	 je	 prav	 tista	
Mati	 Božja	 kakor	 na	
Brezjah.«

Sedaj	seveda,	ko	sem	
bil	 dolžan	 zaobljubo	
spolniti,	 mi	 ni	 mogla	
braniti	 na	 božjo	 pot,	

zlasti	še,	ker	niso	prišle	njene	“finance”	v	poštev.	Šel	
sem	namreč	na	lastne	stroške.	Imel	sem	svoj	denar,	
srebrno	desetico,	ki	mi	jo	je	podaril	Tomaž	Potočnik,	
poznejši	 moj	 očetovski	 prijatelj,	 ko	 sem	 mu	 nesel	
kovček	na	kolodvor.

In	tako	sem	se	takoj	naslednji	dan	po	začetni	šol
ski	maši	odpravil	na	“Gorenjsko”.	Za	tri	krajcarje	sem	
si	kupil	dve	žemlji,	za	dva	pa	posebne	vrste	sira,	ki	
smo	mu	rekli	“kvargel”.	Štiri	krajcarje	sem	namenil	za	
mostnino	čez	Savo,	enega	sem	pa	sklenil	prihraniti,	
kajti	človek	vendar	ne	more	biti	brez	denarja,	zlasti	
še,	če	je	študent.

Mimo	“Novih	hiš”	sem	šel	mirno	in	dostojno,	ne	
da	bi	bil	pritisnil	na	kakšen	gumb.	Čutil	sem	se	že	
popolnega	 gimnazijca,	 za	 katerega	 niso	 več	 take	
otročarije.	Navzlic	temu	me	je	pri	zadnji	hiši	z	metlo	
oplazil	 hišnik,	 ki	 je	 pometal	 pločnik;	 spoznal	 je	 v	
meni	enega	izmed	tistih,	ki	so	mu	hodili	zvonit.

Stari	grehi	hodijo	pač	vedno	za	človekom.
Pri	prvi	hiši	v	Št.	Vidu	so	tresli	 jabolka.	Nekako	

podzavestno	mi	je	segla	roka	po	zadnji	krajcar.
»Fant,	stoj,«	si	mislim,	»brez	denarja	ne	smeš	hoditi	

po	svetu.«
Pa	jabolka	so	se	tako	lepo	smehljala	v	travi	in	me	

vabila,	da	se	nisem	mogel	skušnjavi	ustaviti.	Dal	sem	
torej	zadnji	razpoložljivi	krajcar	v	promet,	zato	pa	
dobil	poln	klobuk	lepih	rumenih	špičkarjev.	Zavezal	
bi	jih	bil	v	robec,	pa	sem	ga	bil	pozabil	v	nedeljskih	
hlačah.	Nosil	sem	jih	torej	kar	v	klobuku.

Iz	 Tacna	 jo	 mahnem	 naravnost	 navzgor.	 Kljub	
lepemu	 razgledu	 se	 med	 potjo	 nisem	 dosti	 mudil,	
tako	 me	 je	 gnalo	 na	 vrh.	 Celo	 pri	 Sv.	 Antonu	 sem	
le	 mimogrede	 nekoliko	 potegnil	 za	 zvonec;	 daljše	
zvonjenje	in	želje	sem	odložil	za	poznejši	čas.

Ko	pridem	na	vrh,	stopim	najprej	v	cerkev	spol



nit	obljubo.	Mislim,	da	je	Bog	milostno	sprejel	mojo	
kratko	molitev,	saj	molitev,	ki	jo	narekuje	hvaležnost,	
le	redko	sliši.	Na	steni	je	visel	velik	križ.	Jezusovo	telo	
je	imelo	vsa	stopala	obrezana,	tako	da	prstov	že	več	
ni	 bilo.	 Vsak	 romar	 si	 je	 menda	 odrezal	 trščico	 za	
spomin.	Jaz	sem	si	jo	tudi.

Nato	gre	iz	cerkve	na	južno	stran	gore,	se	naslo
nim	na	ograjo	in	gledam,	gledam,	gledam.. .	Bil	je	to	
moj	prvi	pogled	iz	take	visočine.	Na	Gradu	sem	sicer	
bil	večkrat,	toda	Grad	in	Šmarna	gora,	to	se	po	mojem	
mnenju	ni	dalo	primerjati.

Šmartno,	ki	je	ležalo	tik	pod	menoj,	se	mi	je	zde
lo	kakor	tiste	hišice,	ki	 jih	 je	ob	mojem	času	nosil	
Miklavž	otrokom.	Po	jesenskem	polju	so	se	vile	bele	
ceste	kakor	kače,	Sava	se	mi	je	zdela	podobna	širo
kemu	srebrnemu	traku,	ki	se	je	izgubljal	polagoma	
v	daljavo.	Ko	sem	zagledal	Ljubljano,	sem	se	domislil	
Jezusove	prispodobe	o	koklji	in	piščetih;	kajti	zdelo	
se	mi	je,	kakor	bi	se	tiščala	Gradu	in	pri	njem	iskala	

Ljubljanska	gimnazija	je	bila	pravzaprav	nemška,	
čeprav	 je	 imela	 v	 prvih	 štirih	 razredih	 slovenske	
vzporednice.	Uradni	jezik	je	bil	nemški,	dobivali	smo	
nemška	spričevala	in	izvestja.	Zato	je	tudi	umljivo,	
da	smo	se	posluževali	večinoma	nemških	izrazov.

V	vsakem	semestru	smo	bili	lahko	pri	treh	“glas
nih”	konferencah	“benenani”	(imenovani),	če	ni	smo	
znali.	Ko	sem	bil	v	prvi,	je	bil	najboljši	red	“ausgeze
ichnet”	(izborno),	pa	so	ga	že	naslednje	leto	odpra
vili,	ker	ga	otroci	ministrov	in	sekcijskih	načelnikov	
nikdar	 niso	 dosegli.	 Ostalo	 je	 pa	 še	 vedno	 dovolj	
redov	na	izbiro.	Za	“ganzungenügend”	(popolnoma	
nezadostno)	 in	 “nichtgenügend”	 (nezadostno)	 se	
ni	nihče	trgal.	Za	“genügend”	(zadostno)	je	marsi
kateri	profesor	že	precej	zahteval.	Dober	red	je	bil	
“befriedigend”	 (povoljno),	 še	 boljši	 “lobenswert”	
(hvalno),	za	“vorzüglich”	(odlično)	se	je	bilo	pa	treba	
zelo,	zelo	truditi.

Šolnina	je	znašala	vsako	polletje	deset	goldinarjev.	
V	 prvi	 smo	 jo	 morali	 prvo	 polletje	 vsi	 brez	 izjeme	
plačati,	 potem	 smo	 bili	 pa	 lahko	 oproščeni.	 S	 sla
bim	redom	v	vedenju,	pridnosti	ali	napredku	se	je	
oproščenje	spet	izgubilo.	To	se	nam	je	zdelo	samo	ob	
sebi	umljivo.	Kdor	nagaja	ali	s	svojo	lenobo	zadržuje	
pouk,	naj	plača.

Zelo	 smo	 pa	 zamerili	 ministru	 Gautschu,	 ko	 je	
brez	vsakega	tehtnega	vzroka	podvojil	šolnino.	Bra
tov	součenec	Dermastija	je	v	svoji	ogorčenosti,	ker	
je	moral	plačati	podvojeno	šolnino,	dal	domačemu	
psu	ime	“Gauč”,	ga	vodil	v	Zvezdo	na	promenado,	ga	
tam	brez	potrebe	klical	in	brez	povoda	grajal,	seveda	
vedno	v	zvezi	z	ministrovim	imenom.

Nemški	 arazredi	 so	 bili	 po	 številu	 in	 znanju	
šibkejši	od	slovenskih	b	in	c	vzporednic.	–	Bili	bi	
pa	še	šibkejši,	da	ni	slovenska	gospoda	pošiljala	vanje	
svojih	sinov.	To	so	“gosposki”	menda	zato	delali,	ker	
niso	hoteli,	da	bi	njih	nežna	deca	prišla	v	dotiko	s	
“kmetom”.

V	b	in	coddlekih	je	namreč	prevladoval	tip	slo
venskega	študena,	ki	vedno	bolj	izumira,	ako	ni	že	po
polnoma	izumrl.	“Ljubljanskih	srajc”	nas	je	bilo	prav	
malo,	in	tako	so	imeli	kmečki	sinovi	ogromno	večino.

Splošno	so	bili	to	nadarjeni,	pridni	in	često	zelo	
revni	fantje.	Starši	so	kvečjemu	utrpeli	mesečno	dva	
goldinarja	za	stanovanje,	ali	pa	je	še	to	dal	župnik	ali	
kak	drug	dobrotnik.	Za	zajtrk	so	 imeli	kos	suhega	
kruha,	obedovali	so	pa	na	različnih	krajih.	Nekateri	
pri	uršulinkah	ali	frančiškanih,	drugi	so	hodili	jest	v	
“luknjo”	(Ljudska	kuhinja)	na	stroške	“Dijaške	ku
hinje”,	zopet	drugi	po	hišah	kakor	občinski	reveži.

Nekatere	 ljubljanske	 rodbine	 so	 imele	 redno	
“svoje	 študente”,	 ki	 so	 določene	 dni	 hodili	 k	 njim	
obedovat.	Tem	fantom	se	je	včasih	še	dosti	dobro	go
dilo.	Ako	so	jedli	z	rodbino	pri	isti	mizi,	so	se	naučili	
olikanega	 vedenja	 in	 prav	 rabiti	 namizno	 orodje.	
Žal,	da	so	bile	take	res	fine	družine,	ki	niso	pokazale	
študentu,	da	“zastonj”	jé,	zelo	redko	sejane.

Ako	je	bila	“kuhinjska	vila”	usmiljenega	srca,	se	je	
še	precej	dobro	godilo	tudi	takim,	ki	so	jedli	v	pred
sobi	ali	kuhinji.	Poznal	sem	gospode,	katerim	so	prav	
kuharice	pomagale,	da	so	prišli	do	cilja.

Gorje	pa	študentu,	kateremu	je	postavljalo	skledo	
na	mizo	žensko	bitje	trdega	srca	in	ostrega	jezika.	
Tak	fant	je	dobil	za	zabelo	pikre	opazke	in	še	preden	
je	bral	Goetheja,	je	že	občutil	na	lastni	koži	resnico	
njegovih	besedi:

»Wer	nie	sein	Brot	mit	Tränen	aß,
Der	kennt	euch	nicht,	ihr	himmlischen	Mächte«
(»Kdor	nikdar	ni	jedel	kruha	s	solzami,
vas	ne	pozna,	ve	nebeške	moči.«)
Ko	se	je	študent	prikopal	do	višje	gimnazije,	se	mu	

je	začelo	nekoliko	bolje	goditi.	Priden	in	nadarjen,	
kakor	je	bil	navadno,	si	je	poskal	inštrukcije	in	je	tako	
laže	zadihal.	Če	dan	je	navadno	“štrberal”,	zvečer	in	
ponoči	se	je	pa	zase	učil.	Tako	je	pozimi	presedel	v	
nezakurjeni	sobi,	v	odejo	zavit,	večkrat	po	cele	ure.

zavetja.
Kako	dolgo	sem	slonel	tam	ob	ograji,	ne	vem	več.	

Samo	tega	se	še	spominjam,	da	sem	imel	razgled	s	
severne	strani	pri	kosilu	za	zabelo	in	da	mi	še	noben	
obed	 ni	 tako	 dišal,	 kakor	 tisti	 na	 travi	 pod	 zidom	
šmarnogorske	 cerkve,	 čeprav	 je	 bil	 sestavljen	 le	 iz	
treh	jedi:	iz	žemlje,	sira	in	dveh	jabolk,	ki	sta	še	ostali	
celi,	pa	le	zato,	ker	sta	se	bili	preselili	iz	klobuka	v	žep.

Sonce,	ki	se	je	že	precej	nagnilo	čez	goro,	me	je	
slednjič	opomnilo,	da	se	bo	treba	vrniti.

Pri	Sv.	Antonu	sem	dolgo	zvonil	in	prosil	dobrotlji
vega	svetnika,	naj	mi	pomaga	na	dolgem	in	težkem	
potu	 skozi	 gimnazijo.	 Tedaj	 se	 spomnim	 besedi,	 s	
katerimi	mi	je	učitelj	Šepec	očital	brezsrčnost:	»Prav	
nič	nimaš	srca,	ko	se	ti	ne	smili	oče. . .«

»Ljubi	sv.	Anton,«	sem	vzdihnil	iz	dna	srca,	»daj,	da	
ne	bo	oče	zastonj	plačal	šolnine,	ko	tako	težko	služi	
denar.	 Vsak	 dan,	 poleti	 in	 pozimi,	 vstane	 ob	 štirih	
zjutraj,	če	ne	šiva,	pa	piše. . .«

GIMNAZIJEC

ŠTUDENT



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

ZA SVETE MAŠE:	$120:	J.	Ivanetic,	J.	Meglic	$100:	J.	Jarc;	$90:	F.	
Markun;	$80:	S.	Vidmar;	$70:	K.	Dreu,	J.	Jakopic;	$60:	I.	Hauptman,	
M.	Rems;	$50:	W.	Kocinec,	A.	Burger,	C.	Kermavner,	F.	Petrovic,	A.	
Babnik,	J.	Berkopec,	J.	Vinkler,	M.	Mejac;	$45:	M.	Kramar	(CAD);	
$40:	M.	Fabian,	I.	Cenkar,	L.	Sivec,	V.	Kaplan,	I.	Stupica,	F.	Kramar,	
F.	Rigler;	$30:	A.	Vegel,	E.	Gobec,	F.	Vavpotic,	F.	Kosir,	J.	Dolinar,	M.	
Kosir	(MI),	M.	Komljanec,	R.	Drensek,	A.	PecelinNovak,	M.	Ste
fancic,	J.	Kacin,	M.	Martincic,	F.	Vasle,	R.	M.	NovakLeger	(CAD);	
$20:	 I.	Kosir,	M.	Simcic,	M.	Tiedman,	V.	Jakomin,	C.	Leskovar,	R.	
Likozar,	M.	Vagrin,	M.	Tominc,	F.	Urankar,	A.	Nemec,	J.	Smole,	M.	
Strukelj,	M.	Stanonik,	J.	Zalar,	M.	Skubitz,	M.	Stropnik,	A.	Oblak,	
R.	Hocevar,	dr.	V.	Mersol,	J.	Divjak,	B.	Markun,	I.	Jakomin,	M.	Ilc,	
M.	Zakelj,	P.	Remec,	P.	Knaus;		$15:	J.	Kosir,	R.	NovakSmej	CAD;	
$10:	E.	Bajuk,	M.	Grahor,	M.	Strancar,	I.	Modic,	M.	Ovsenik,	I.	Man
freda,	I.	Matic,	M.	Ferkul,	L.	Kranjcic,	M.	Klemenc,	M.	Cugelj,	M.	
Dular,	J.	Bevec,	D.	Androjna,	M.	Celestina,	T.	Pristov,	I.	Sparovec,	
J.	Lomshek,	S.	Grm,	F.	Kosir,	A.	Cendol,	F.	Rote.
ZA CERKEV:	$50:	F.	Vavpotic,	S.	Intihar,	J.	Zalar,	A.	Mavec;	$30:	M.	
Simcic,	I.	Modic,	S.	Vidmar,	A.	Nemec,	F.	Gaser,	J.	Zele,	H.	Klesin;	
$25:	I.	Hauptman,	F.	Urankar,	J.	Jarc,	dr.	V.	Mersol;	$20:	R.	Likozar,	
F.	Sega,	M.	Vagrin,	M.	Rems,	R.	Drensek,	L.	Rozman,	S.	Grm,	F.	Mar
kun,	J.	Grah;	$10:	K.	Kodrin,	M.	Strancar,	M.	Tiedman,	W.	Kocinec,	
R.	Pintar,	A.	Bucik,	F.	Petrovic,	M.	Klemenc,	M.	Peterson,	M.	Ko
stelec,	I.	Sparovec,	J.	Kaluza,	J.	Berkopec,	M.	Martincic,	F.	Vasle,	P.	
Knaus;	$5.50:	M.	Celestina;	$5:	M.	Strukelj.
ZA SAMOSTAN:	$160:	R.	Kolaric;	$50:	S.	Intihar;	$40:	J.	Zalar,	M.	
Taucher;	$20:	F.	Mavec,	M.	Kosir	(MI),	K.	Zorjan,	A.	Bolha;	$17:	B.	
Markun;	$15:	R.	Likozar;	$10:	J.	Ivanetic,	M.	Rigler,	M.	Menchak,	I.	
Hauptman,	I.	Buh,	M.	Klemenc,	M.	Celestina,	E.	Modic,	S.	Ferkul,	
M.	Zakelj,	P.	Knaus.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$15:	R.	Likozar;	$10:	I.	Kosir,	L.	
Rozman.
ZA LUČKE:	$15:	I.	Hauptman,	F.	Urankar;	$12:	M.	Kosir	(MI);	$10:	
A.	Bucik,	M.	Rigler,	L.	Sivec,	J.	Zele,	R.	Drensek;	$6:	M.	Stefancic,	
J.	Berkopec;	$5:	M.	Vagrin,	J.	Ivanetic,	J.	Samsa,	J.	Zalar,	A.	Sever;	
$4.50:	M.	Tiedman,	F.	Vavpotič,	M.	Kramar;	$3:	M.	Grahor,	V.	Grah,	
B.	Markun,	F.	Vasle;	$1.50:	M.	Celestina,	J.	Lomshek;	$1:	A.	Oblak.
ZA MISIJONE:	$100:	J.	Jakopic;	$50:	M.	Mejac;	$30:	A.	Burger,	N.	
Puc;	$20:	M.	Turk,	S.	Intihar,	J.	Berkopec,	F.	Rigler;	$10:	A.	Lekan,	J.	
Dolinar,	L.	Rozman,	S.	Grm,	F.	Kramer,	P.	Knaus.
ZA BARAGOVO ZVEZO:	 $50:	 M.	 Muhic;	 $25:	 I.	 Hauptman;	 $20:	
M.	Strancar,	M.	Turk,	M.	Rems,	L.	Rozman,	J.	Berkopec,	F.	Markun;	
$15:	R.	Likozar;	$13:	M.	Celestina;	$10:	J.	Ivanetic,	I	Manfreda,	K.	
Dreu,	S.	Intihar,	P.	Knaus;	$5.50:	M.	Tiedman.
DAR LISTU AM:	$50:	C.	Plut	$30:	M.	Turk,	M.	Komljanec	(CAD);	
$25:	A.	Vegel,	J.	Zalar,	J.	Jarc,	E.	Jursic;	$20:	J.	Majcan,	A.	Nemec,	
S.	Intihar,	A.	Babnik,	K.	Zorjan,	M.	Stefancic,	F.	Markun;	$15:	M.	
Muhic,	R.	Likozar,	M.	Klemenc,	S.	Ritlop	(CAD);	$10:	E.	Bajuk,	T.	
Glavac,	 I.	Hauptman,	M.	Rigler,	K.	Kodrin,	 I.	Kosir,	M.	Tiedman,	
A.	 Selak,	 J.	 Ivanetic,	 F.	 Urankar,	 A.	 Burger,	 M.	 Kosir,	 S.	 Vuksinic,	
K.	 Dreu,	 F.	 Gaser,	 J.	 Bevec,	 M.	 Dular,	 H.	 Klesin,	 D.	 Androjna,	 M.	
Celestina,	 F.	 Cepon,	 M.	 Hocevar,	 A.	 Oblak,	 J.	 Tegel,	 M.	 Virant,	 L.	
Rozman,	 T.	 Pristov,	 J.	 Kacin,	 M.	 Martincic,	 S.	 Vlasic,	 R.	 Knez,	 V.	
Tominc,	 J.	 Grah,	 O.	 Knaus	 ,	 F.	 Ritlop	 (CAD);	 	 $5:	 A.	 Kompare,	 J.	
Samsa,	M.	Strukelj,	J.	Berkopec,	M.	Klement.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Unesco	je	objavil	novo	različico	zemljevida	ogro
ženih	 svetovnih	 jezikov,	 ki	 kaže,	 da	 je	 ogroženih	
okoli	2.500	od	približno	6.000	jezikov	v	svetu.

V	minulih	treh	generacijah	je	izumrlo	več	kot	200	
od	 približno	 6.000	 jezikov;	 538	 jezikov	 je	 kritično	
ogroženih,	502	jezika	sta	močno	ogrožena,	632	jezi
kov	je	zagotovo	ogroženih,	607	pa	jih	je	v	nevarnosti.	
Zemljevid	 tudi	 kaže,	 da	 obstaja	 199	 jezikov,	 ki	 jih	
govori	manj	kot	deset	ljudi,	178	jezikov	pa	je	takšnih,	
ki	jih	govori	od	deset	do	50	ljudi.	

Z jezikom umrejo tudi
pesmi, legende, pregovori in šale
	»Smrt	jezika	vodi	do	izginotja	več	oblik	nesnovne	

kulturne	dediščine,	predvsem	neprecenljive	dedišči
ne	tradicij	in	ustnega	izražanja	skupnosti,	ki	je	jezik	
govorila	–	od	pesmi	in	legend	do	pregovorov	in	šal,«	
je	ob	tem	poudaril	generalni	direktor	Unesca	Koičiro	
Matsuura	 in	dodal,	da	so	 jeziki	pomembni	tudi	za	
razumevanje	biološke	raznovrstnosti	sveta.

Pri	oblikovanju	omenjenega	zemljevida	je	sode

lovalo	več	kot	30	jezikoslovcev,	njihovo	delo	pa	je	
pokazalo	tudi,	da	je	pojav	izumiranja	jezikov	zazna
ven	v	vseh	regijah	in	v	zelo	različnih	gospodarskih	
pogojih.	V	podsaharski	Afriki,	kjer	govorijo	približno	
2.000	jezikov,	tako	obstaja	velika	verjetnost,	da	bo	v	
sto	letih	izginila	najmanj	desetina	jezikov.	

Največ ogroženih jezikov
v Indiji, ZDA, Braziliji, Indoneziji in Mehiki
	Zemljevid	 ogroženih	 jezikov	 pa	 kaže	 tudi,	 da	

imajo	Indija,	ZDA,	Brazilija,	 Indonezija	 in	Mehika,	
za	katere	je	sicer	značilna	velika	lingvistična	razno
vrstnost,	 največ	 ogroženih	 jezikov.	 V	 Avstraliji	 je	
ogroženih	108	jezikov,	v	Franciji	pa	26.

Na Papui Novi Gvineji naj bi govorili
več kot 800 jezikov
Vendar	pa	razmere	niso	povsod	tako	zaskrbljujo

če.	Na	Papui	Novi	Gvineji,	državi	z	največjo	jezikov
no	raznovrstnostjo	na	svetu,	 je	namreč	ogroženih	
sorazmerno	malo	jezikov.	V	tej	državi	naj	bi	govorili	
več	kot	800	jezikov,	ogroženih	pa	jih	je	88.

OKOLI 2.500 JEZIKOV NA SVETU JE OGROŽENIH

NAŠI RAJNI: FRANJO MEJAC,	Milwaukee,	WI


