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PORTOROŽ je letoviško mesto na slovenski obali, ki s svojimi ne ravno poceni hoteli in igralnico privablja dosti 
tujih gostov. Cerkev v tem kraju sicer omenjena že leta 1251, župnije pa je bila ustanovljena leta 1968, do takrat pa 
je Portorož spadal pod župnijo Sv. Lucija. V prvih letih po II. svetovni vojski na kako novo cerkev niti misliti ni bilo, ko 
pa se je začel razvijati turizem, je moralo popustiti tudi komunistično nasprotovanje, saj so bile devize tujih turistov 
važnejše kot ideološka načela komunistov, ki so tako veljala samo za preproste ljudi, komunistični veljaki pa so lahko 
počeli, kar so hoteli. Tako so po dolgih sitnostih na raznih uradih le dobili gradbeno dovoljenje. Projekt so izdelali ar
hitekti Ivan Bregant, Jože Marinko, Marta Šorli in Stane Kajzer, uresničen pa je bil leta 1984, ko je 7. oktobra novo cerkev 
posvetil prvi škof obnovljene koprske škofije dr. Janez Jenko. Cerkev je na pobočju nad obalo sredi sredozemskega 
rastlinja, od katerega vzbuja posebno pozornost velika palma, sama cerkev pa s svojim obrisom posnema jadrnico z 
jadrom, kar je za obmorski kraj prav primerno. Posvečena je Rožnovenski Materi Božji in ima oktobra svoje žegnanje.

OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo, ki je letos 3. 
oktobra. Poleg te nedelje sta še dve posvečeni posebnim namenom: misijonska (24.), ki nas spominja na obveznost 
oznanjevanje veselega oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana, ter žegnanjska (31.), 
spomin na posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev 
praznovala žegnanje na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna 
oblast v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vse na eno edino nedeljo in s tem zlorabam 
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta 
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, 
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega Tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanvitelj kartuzijanov Bruno (6.); 
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan 
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega 
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec 
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Ven-
delin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar 
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Odpad od Boga je bil že sprva poglavitni razlog
vseh verskih pa tudi socialnih nadlog na zemlji.

To je še dandanes in bo ostalo tako, dokler bo kaj ljudi na svetu.
bl. Anton Martin Slomšek

Če se drevje pozno obleti,
huda zima sledi.

Prej ko v kozoprsku listje odpade,
rodovitnejše bo prihodnje leto.

Konec vinotoka dež –
rodovitno leto.

Vinotoka deževanje –
grudna bo vetrov divjanje.

OKTOBER – VINOTOK

		1	 P	 PRVI	PETEK;	Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Angeli	varuhi;	Legerij,	šk.;

		3	 N	 27. NAVADNA NEDELJA;	Evald,	muč.;	
		4	 P	 Frančišek	Asiški,	red.	ust.;	Petronij,	šk.;
		5	 T	 Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;	Apolinarij,	šk.;	
		6	 S	 Bruno,	red.	ust.;	Fides,	dev.,	muč.;
		7	 Č	 Rožnovenska	Mati	božja;	Marko	I.,	pap.;
		8	 P	 Demetrij,	muč.;	Marcel,	muč.;		Tajda,	spok.;
		9	 S	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;

	10	N	 28. NAVADNA NEDELJA;	Frančišek	Borgia
	 	 	 (Borja),	red.;	Danijel	in	tov.,	muč.;
	11	 P	 Emilijan,	šk.;	Aleksander	Sauli,	šk.;
	12	 T	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Vilfrid	Yorški,	šk.;	
	13	 S	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;
	14	 Č	 Kalist	I.,	pap.,	muč.;	
	15	 P	 Terezija	Velika	(Avilska),	red.,	c.	uč.;
	16	 S	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Jadviga,	kneginja;

	17	N	 29. NAVADNA NEDELJA;	Ignacij
	 	 	 Antiohijski,	šk.,	muč.;	Viktor	(Zmago),	šk.;
	18	 P	 Luka,	evangelist;	Julijan,	pušč.;
	19	 T	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;
	 	 	 Peter	Alkantarski,	red.;	
	20	 S	 Vendelin,	op.;	Pavel	od	Križa,	red.	ust.;
	21	 Č	 Uršula,	muč.;	Hilarion,	op.;	Fintan,	red.;
	22	 P	 Bertila	Boscardin,	red.;	Marko,	šk.;
	23	 S	 Janez	Kapistran,	red.;	Severin	iz	Kölna,	šk.;

	24	N	 30. NAVADNA NEDELJA;	Anton	Marija
	 	 	 Claret,	šk.,	red.	ust.;	Martin,	op.;
	25	 P	 Krizant	in	Darija	(Darinka),	muč.;
	26	 T	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;
	27	 S	 Sabina,	muč.;	Frumencij,	šk.;	Vincenc,	muč:
	28	 Č	 Simon	in	Juda	Tadej,	ap.;	Cirila,	muč.,
	29	 P	 Narcis,	šk.;	Ermelinda	Brabantska,	dev.;
	30	 S	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;

	31	N	 31. NAVADNA NEDELJA;	Kvintin,	muč.;
	 	 	 Volbenk	(Bolfenk,	Wolfgang),	šk.

UREDNIK VAM
Pri žrebanju ob Medenem pikniku	29.	avgusta	se	

je	sreča	nasmejala	naslednjim:	$500:	Joe	Jeretina,	Joliet,	
IL;	$250:	Angela	Cupar,	Wickliffe,	OH;	$100:	Matija	Kle-
menc,	Denver,	CO;	Paula	Mavec,	Joliet,	IL;	Marija	Selak,	
Girard,	OH;	$50:	Susan	Simrayh,	Lemont,	IL;	Kathy	Dreu,	
Cleveland,	OH;	Angela	&	Mike	Maher,	Richmond	Hts.,	
OH;	Cveta	Arhar-Stojko,	Etobicoke,	ON,	Canada;	Mary	
Tominc,	Wickliffe,	OH.

Ob medenem pikniku so na hribu delali v kuhinji	
Toni	Pettit	in	prijatelji,	v točilnici pa	Frank	in	Stan	Mar-
kun	ter	člani	njunih	družin.	Kulturni Center je daroval 
nekaj pijače.	Krompirjevo solato so darovale: Mihaela	
Simrayh,	 Marinka	 Rozman,	 Anica	 Sever,	 Julka	 Kacin	
in	Daniela	(priimka nisem mogel zvedeti).	Za dobitke 
in žrebanje so skrbele	 Fran	 Morison,	 Dolores	 Puhek,	
Mary	Podder	in	Gen	Buol.	Mnogi so darovali dobitke,	
predvsem	SWU	#2	in	Anton	Sever,	ki	je	daroval	škatlo	
medu.	Za glasbo je na hribu skrbel	Vince	Rigler.

V Kulturnem Centru so sodelovali: v	 soboto	 v 
kuhinji	Fanika	Fritz	in	Ljuba	Novak,	pri pripravi dvora-
ne pa	Marija	Turk,	Štefan	Turk,	Mihaela	Simrayh,	Ada	
Debevc,	Ljuba	Novak,	Julka	Kacin,	Slavko	Sovan,	Slavica	
Sovan.	V	nedeljo	so delali v kuhinji:	Fanika	Fritz,	Ljuba	
Novak,	Martin	Novak,	Kathy	Čufar,	Meta	Hanzlik,	Jean	
Železnikar	 in	 Slavica	 Sovan.	 Pri mizi so stregli:	 Joži	
Razpotnik,	 Justin	 Rigler,	 Robert	 Rigler,	 Marija	 Sovan,	
Marko	Čufar,	Ana	Marija	Sovan	in	Martin	Novak.	Fanika	
Fritz	je darovala pecivo,	Tina	Ruda	pa kruh. Dvorano 
sta pospravljali	Mojca	Anaya	in	Mili	Magajne,	posodo 
sta pomivala	Andy	Zorjan	in	Marko	Čepon,	pri točilnici 
pa so stregli	Marko	Čufar,	Velko	Zudic,	Kristina	Čepon	
in	Slavko	Sovan.

Pecivo	so	darovali:	Joži	Horvat	2	potici,	Micka	Mavec	
6	jabolčnih	zavitkov,	Ida	Babič	jabolčni	zavitek,	Marija	
Turk	jabolčni	zavitek,	Julka	Kacin	potico,	Ivanka	Žerdin	
potico,	Ivanka	Buh	potico,	Nandi	Puc	2	potici,	Marija	
Vlašič	2	potici	in	2	bananova	kruha,	Marija	Oplanič	(?),	
Josefina	Gombac	jabolčni	zavitek,	Marija	Rigler	potico,	
Irene	 Smid	 kolač	 in	 piškote,	 Daisy	 Železnikar	 kolač,	
Meta	Hanzlik	kolač,	 Julija	Kaluza	2	 jabolčna	zavitka,	
Albert	 Mavec	 5	 potic	 in	 jabolčni	 zavitek.	 Za	 krofe	 je	
plačala	 stroške	 Lilijana	 Čepon,	 delali	 pa	 so	 jih	 Feliks	
in	 Micka	 Mavec,	 Mike	 Mavec,	 Ida	 Babič,	 Denis	 Cohil	
in	Lilijana	Čepon.	Lemontski frančiškani se vsem 
darovalcem in sodelavcem toplo zahvaljujemo.

Rojstni dan	praznuje	oktobra	P. Atanazij Lovrenčič	
(3.	okt.	1922).

Umrli	so	oktobra:	P. Janez Vianney Trinko	(10.	okt.	
1969);	P. Avguštin Svete	(16.	okt.	1979);	P. Ciril Shircel	
(17.	okt.	1959);	P. Bernard Ambrožič	(23.	okt.	1973	v	
Avstraliji)	in	P. Odilo Hajnšek	(30.	okt.	1971	pri	Sv.	Trojici	
v	Slovenskih	goricah).	Naj	v	miru	počivajo!

P. Bernardin
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OČETOVA BESEDA
sv. Frančišek Asiški

iz Pisma vsem kristjanom
Najvišji Oče nam je iz nebes po svojem svetem angelu 

Gabrijelu oznanil, da bo njegova Beseda, tako zelo vzvi
šena, tako sveta in tako veličastna, prišla v telo Device 
Marije. iz Marijinega telesa si je privzela resnično meso 
naše človeškosti in krhkosti. Čeprav je bil Gospod bogat 
nad vse, je vendar hotel na svetu zase in za preblaženo 
Devico, svojo mater, izbrati uboštvo.

Tik pred svojim trpljenjem je obhajal veliko noč s 
svojimi učenci; vzel je kruh, se zahvalil, ga blagoslovil 
in razlomil ter rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo. In 
vzel je kelih in rekel: To je moja kri nove zaveze, ki se bo 
za vas in za mnoge prelila v odpuščanje grehov.

Potem je prosil Očeta govoreč: »Oče, ako je mogoče, 
naj gre ta kelih mimo mene«. In »njegov pot je postal 
kakor kaplje krvi, ki so tekle na zemljo«. Vendar je svojo 
voljo položil v Očeovo voljo in molil: »Oče, zgodi se tvo
ja volja, ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Očetova 
volja pa je bila, da bi njegov blagoslovljeni in slavni Sin, 
katerega nam je dal in ki je bil rojen za na, daroval sa
mega sebe s svojo krvjo na oltarju križa v žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo, 
temveč za naše grehe; in zapustil nam je zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.

Hkrati hočem, da bi se po njem vsi zveličali in ga prejemali s čistim srcem in neomadeževanim 
telesom. A malo jih je, ki ga hočejo sprejeti in 
se po njem zveličati, čeprav je njegov jarem 
prijeten in njegovo breme lahko.

Tisti, ki nočejo okušati, kako dober je Go
spod in ljubijo bolj temo kakor luč ter nočejo 
spolnjevati božjih zapovedi, so prekleti. O njih 
pravi prerok: Prekleti, ki se oddaljujejo od tvojih 
zapovedi. Toda kako srečni in blaženi so vsi, ki 
ljubijo Gospoda in delajo tako, kakor pravi sam 
Gospod v evangeliju: Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, z vsem srcem in vso dušo in svojega bliž
njega kakor sam sebe.

Ljubimo torej Boga in ga molimo s čistim 
srcem in s čisto dušo, kajti on, ki to želi nad vse, 
pravi: Pravi molilci bodo molili Očeta v duhu in 
resnici. Vsi namreč kateri ga molijo, da morajo 
moliti v duhu in resnici. In hvalimo ga in moli
mo podnevi in ponoči govoreč: Oče naš, ki si 
v nebesih, kajti treba je vedno moliti in se ne 
naveličati.

P. Vladimir Kos – Tokyo

TRINAJSTEGA OKTOBRA
Naj pojem o oktobru, poln veselja:
še ni sto let, odkar trinajstega
je sonce, bolj močno od povelj,
na željo naše Matere plesálo.

Ko sedemdeset tisoč ga je zrlo,
zamaknjenost in strah in kes v očeh:
kot da se svet bo zdaj pa zdaj podrl,
račun zahteval z oceanom grehov.

Čuj, pesem o nebeški naši Mami:
usmiljenja je polna Njena moč;
kot pravo mamo naših zemskih dram
skrbi Jo konec – zastor v zadnji noči.

Pojdimo k Njej, Nje rok se oklenímo;
vodila nas bo k Njemu, ki je Pot
v življenje, Pot k veselim milostim –
veš, Mamino veselje je dobrota.
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NEDELJSKE MISLI
3. oktober
27. navadna nedelja
PROSIMO ZA MOČNO VERO
Lk 17,5-10

Odlomek	 iz	 Lukovega	 evangelija	 ima	 dva	 med	
seboj	 popolnoma	 različna	 dela,	 ki	 tudi	 izhajata	 iz	
različnih	virov.	Prvi	je	prošnja	apostolov,	naj	jim	Je-
zus	pomnoži	vero	in	njegov	odgovor	nanjo.	Druga	pa	
je	prilika	o	služabniku,	ki	ne	more	pričakovati	hvale	
za	to,	ker	je	izpolnil	svojo	dolžnost.	Zanimivo	je,	da	
apostoli	govore	o	pomnožitvi	vere,	torej	gledajo	na-
njo	kot	na	nekakšen	material,	ki	ga	je	mogoče	meriti	
in	tehtati,	Kristus	pa	govori	o	njeni	poglobitvi,	kar	
pomeni,	da	je	treba	izboljšati	njeno	kvaliteto.	Merilo	
za	vero	so	dejanja,	ki	iz	nje	izhajajo,	ta	pa	ne	kažejo,	
koliko	je	vera	“velika”,	ampak	koliko	je	kdo	zanjo	
pripravljen	žrtvovati:	malo,	več,	ali	celo	vse.	Prilika	o	
služabniku	pa	pove,	da	pri	službi	evangeliju	človeška	
merila	 odpovedo,	 saj	 so	 uspehi	 nevidni,	 zato	 tudi	
človeškega	priznanja	ni.	Zato	je	tudi	razumljivo,	da	
ne	more	pričakovati	hvale	tisti,	ki	je	izpolnil	svojo	
dolžnost	 do	 Boga,	 saj	 s	 tem	 ne	 dela	 koristi	 Bogu,	
ampak	samemu	sebi.

10. oktober
28. navadna nedelja
POHVALA HVALEŽNOSTI
Lk 17,11-19

Ob	evangeljskem	poročilu	o	ozdravljenju	desete-
rih	gobavcev,	od	katerih	se	je	samo	eden	vrnil	in	se	
Jezusu	zahvalil,	pa	še	ta	je	bil	Samarijan,	nas	bolj	kot	
čudež	ozdravljenja	zanima	obnašanje	ozdrav	ljencev.	
Ozdraviti	gobavca	namreč	ni	pomenilo	samo	rešiti	
človeka	telesne	bolezni,	ampak	ga	vključiti	nazaj	v	
družbo,	saj	je	zaradi	nalezljivosti	moral	živeti	čisto	
osamljen.	Da	je	bil	eden	od	ozdravljencev	Samarijan,	
ni	prav	nič	čudno,	saj	se	je	vse	pripetilo	na	Jezusovi	
poti	v	Jeruzalem,	ko	je	šel	skozi	Samarijo.	Pri	vsem	
pa	je	najbolj	pomemben	Jezusov	očitek:	»Ali	ni	bilo	
nobenega	 drugega,	 da	 bi	 se	 vrnil	 in	 počastil	 Boga,	
razen	tega	tujca?«	Zgodilo	se	 je	pač	to,	kar	se	v	ži-
vljenju	pogosto	dogaja:	hvaležnost	je	redka	čednost	
in	le	prerado	se	zgodi,	da	je	ne	najdemo	tam,	kjer	bi	
jo	 najbolj	 pričakovali.	 Tudi	 naše	 molitve	 so	 polne	
prošenj,	vprašanje	pa	je,	koliko	je	v	njih	hvaležnosti	
Bogu	za	prejete	dobrote.	Tudi	Božja	potrpežljivost	
ima	kljub	vsej	ljubezni	svoje	meje,	in	kdor	se	ne	zna	
zahvaliti,	naj	ne	pričakuje,	da	bo	uslišan.

17. oktober
29. navadna nedelja
BOG POMAGA DO PRAVICE
Lk 18,1-8

Prilika	o	krivičnem	sodniku	je	po	vsebini	zelo	bli-
zu	priliki	o	sitnem	prijatelju,	ki	pride	sredi	noči	iskat	
na	posodo	kruh,	in	priliki	o	farizeju	in	cestninarju	v	
templju.	Njen	izvirni	pomen	je	bil	najbrž	odgovor	
na	 vprašanje:	 »Kdo	 je	 Bog?«	 Nasprotje	 med	 krivič-

nim	sodnikom,	ki	pomaga	ubogi	vdovi	samo	zato,	
ker	je	je	sit	in	se	je	hoče	znebiti,	in	med	Bogom,	ki	
pomaga	zaradi	pravice	in	ljubezni	same,	je	vsekakor	
očitno.	Vdova	je	nekaj	podobnega	kot	posameznik	v	
današnji	družbi,	ki	se	težko	uveljavi,	če	mu	manjkajo	
denar	in	zveze,	vpliv	in	moč,	zdravje	in	očarljivost.	
Tak	 je	 vedno	 žrtev	 današnje	 birokracije,	 ki	 vidi	 v	
človeku	samo	številko,	ne	pa	spoštovanja	vrednega	
bitja.	Temu	nasproti	pa	je	treba	postaviti	Boga,	ki	usli-
šuje.	Seveda	pa	Bog	ni	nekakšen	“izhod	v	sili”,	neko	
“mašilo”	za	takrat,	kadar	vse	drugo	odpove.	Ni	sluga,	
ki	bi	moral	biti	na	razpolago,	kadar	ga	potrebujemo,	
sicer	naj	nas	pa	pusti	na	miru.	Bog	ne	izpolnjuje	naših	
muh,	ampak	daje	to,	kar	je	potrebno	za	zveličanje.

24. oktober
30. navadna nedelja
BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU
Lk 18,9-14

Prilika	o	farizeju	in	cestninarju	je	vsebinsko	pove-
zana	s	priliko	o	krivičnem	sodniku	prejšnje	nedelje.	
Osebi,	 ki	 nastopata,	 sta	 dva	 pola	 judovske	 družbe:	
farizej,	ki	je	vsaj	v	lastnih	očeh	veljal	za	popolnega,	
in	cestninar,	človek	v	službi	rimskih	zavojevalcev	in	
zato	avtomatično	označen	kot	grešnik	in	odrinjen	
na	rob	družbe.	Tako	se	farizej	v	templju	hvali	pred	
Bogom	 in	 njegova	 edina	 molitev	 je	 zahvala,	 da	 je	
“boljši	 od	 drugih”;	 cestninar	 pa	 ponižno	 prosi	 za	
odpuščanje.	Tako	je	tudi	med	kristjani:	so	taki,	ki	se	
imajo	za	boljše,	celo	popol	ne,	in	hudo	zamerijo,	če	
jim	drugi	tega	ne	priznajo.	So	pa	tudi	taki,	ki	se	za-
vedajo	svoje	slabosti	in	grešnosti	in	ponižno	prosijo	
za	 odpuščanje.	 Pomembna	 je	 Jezusova	 pripomba:	
cestninar	je	šel	opravičen	na	svoj	dom,	farizej	pa	ne.	
Z	drugimi	besedami:	pred	Bogom	smo	vsi	grešniki,	
toda	priznanje	in	kesanje	z	voljo	za	poboljšanje	je	
pogoj	opravičenja	pred	Bogom.	Pod	temi	pogoji	pa	
o	opravičenju	in	odpuščanju	ni	nobenega	dvoma.

31. oktober
31. navadna nedelja
JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI
Lk 19,1-10

Na	 Jezusovi	 poti	 v	 Jeruzalem	 skozi	 Jeriho	 nam	
Luka	poroča	o	srečanju	z	Zahejem,	ki	je	bil	višji	ce-
stninar,	torej	človek,	ki	je	imel	v	zakupu	pobiranje	
davkov	v	širšem	območju	in	s	tem	tudi	več	prilike	za	
nepošteno	bogatenje,	kar	 je	 tudi	dobro	 iz	ko	riščal,	
in	ni	prav	nič	čudno,	da	so	ga	ljudje	ime	li	za	grešni-
ka.	Jezusov	odnos	je	čisto	drugačen	in	med	ljudmi	
povzroči	pohujševanje.	V	bistvu	se	kar	sam	povabi	
v	Zahejevo	hišo,	kar	je	v	očeh	ljudi	še	hujše,	kot	če	
bi	sprejel	njegovo	povabilo.	Kaj	sta	imela	v	hiši,	ne	
vemo,	ven	pa	je	Zahej	prišel	spokorjen	in	pripravljen	
štirikratno	preplačati	vse	krivice,	ki	jih	je	storil	z	ode-
ruštvom.	Kot	prejšnjo	nedeljo	tudi	ta	zgodba	izzveni	
v	pouk,	kako	priti	do	odpuščanja	grehov.	Vsekakor	
ne	zadošča	samo	kesanje,	da	bi	potem	človek	mirno	
užival	sadove	krivično	pridobljenega	imetja.	Poleg	
kesanja	je	treba	povrniti	tudi	škodo	–	materialno,	pa	
tudi	moralno.	In	ker	je	posebno	moralno	škodo	zelo	
težko	povrniti,	je	nujno	dobro	premisliti,	preden	se	
človek	spusti	v	kake	dvomljive	posle.
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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.	Malta	tudi	nima	
zakona,	ki	bi	omogočal	ločitev.

ZIPPORI —	Arheologi	so	v	tem	galilejskem	me-
stu,	nekdanjem	Sephorisu,	pod	ostanki	bizantinske	
cerkve	naleteli	na	zidove	rimskega	templja.	V	mestu	
je	živelo	judovsko-pogansko	prebivalstvo,	pozneje	je	
postalo	tudi	sedež	škofije.

ŽENEVA —	Iz	letnega	poročila	Visokega	komisaria-
ta	za	begunce	pri	ZN	(UNHCR)	je	razvidno,	da	je	bilo	
lani	po	vsem	svetu	na	begu	zaradi	vojsk,	sporov	in	
preganjanja	43,3	milijona	ljudi,	kar	je	največ	v	za-
dnjih	15	letih.	V	istem	času	se	je	na	svoje	domove	
vrnilo	najmanj	beguncev.

ANKARA —	V	Turčiji	se	je	15.	junija	začel	sodni	
proces	 proti	 admiralu	 Kadirju	 Sagdicu	 in	 32	 voja-
kom.	Osumljeni	so,	da	so	načrtovali	umore	kristjanov	
in	judov	v	letih	2006	in	2007.	Te	naj	bi	nato	naprtili	
islamski	 vladi	 ministrskega	 predsednika	 Recepa	
Tayyipa	Erdogana,	da	bi	jo	tako	destabilizirali.

YI CHANG —	V	torek,	29.	 junija,	 je	bilo	v	polni	
katedrali	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	prazno-
vati	dve	obletnici:	ustanovitev	prvega	apostolskega	
vikariata	 pred	 350	 leti	 in	 vzpostavitev	 cerkvene	
hierarhije	pred	50	leti.

VATIKAN —	Prefekt	Kongregacije	za	zadeve	svet-
nikov,	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	Afri-
ke.	Trenutno	je	pri	kongregaciji	kar	2.000	postopkov	
za	razglasitev	novih	blaženih.

HUE —	V	tej	vietnamski	nadškofiji	je	prišlo	do	na-
pe	tosti	med	oblastmi	in	župljani	župnije	Vinh	An,	saj	
oblasti	grozijo,	da	bodo	podrle	cerkvico,	postavljeno	
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	zastraševal-
nih	akcij	in	preganjanja,	zlasti	v	bolj	odročnih	krajih.

ESZTERGOM — Od	1.	do		4.	julija,	je	bilo	v	tem	me-
stu	na	Madžarskem	letno	srečanje	Sveta	evropskih	
škofovskih	konferenc.	Na	njem	so	razpravljali	o	vlogi	
duhovnika	v	dozorevanju	duhovniške	poklicanosti.

VATIKAN —	5.	julija	je	papež	Benedikt	XVI.	v	va-
tikanskih	 vrtovih	 blagoslovil	 nov	 vodnjak	 svetega	
Jožefa,	ki	ga	je	v	čast	njegovemu	krstnemu	zavetniku	
dal	postaviti	vatikanski	guvernorat.	Bronaste	plošči-
ce	na	vodnjaku,	delo	umetnika	Franca	Murerja	iz	Bel-
luna,	kažejo	ključne	trenutke	Jožefovega	življenja.

LIZBONA —	Portugalski	škofje	so	ostro	odgovorili	
na	novi	zakon,	ki	trgovinam	dovoljuje,	da	so	lahko	
odprte	vse	dni	v	tednu,	tudi	ob	nedeljah.	

MÜNCHEN —	Družba	Fraunhofer	in	salezijanci	
so	podpisali	pogodbo	o	ureditvi	evropskega	pristoj-
nega	središča	za	energetsko	sanacijo	starih	stavb	in	
spomeniško	varstvo	v	bavarskem	salezijanskem	sa-
mostanu	Benediktbeuern.	Kot	vzorčni	primer	bodo	
obnovili	stavbo	iz	18.	stoletja	znotraj	samostanskega	
območja.

VATIKAN —	Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	
je	povedal,	da	je	papež	Benedikt	XVI.	med	oddihom	
v	 Castel	 Gandolfu	 pisal	 tretji	 zvezek	 o	 Jezusovem	
življenju.	Prvi	o	Jezusovem	javnem	delovanju	je	izšel	
aprila	2007,	drugi	o	Jezusovemu	trpljenju	in	vstaje-
nju	naj	bi	izšel	spomladi	2011,	tretji	pa	je	o	Jezuso-
vemu	otroštvu.	Temu	delu	Benedikt	XVI.	namenja	
ves	razpoložljivi	prosti	čas.

VATIKAN —	V	Vatikanskih	muzejih	si	 je	bilo	že	
doslej	 deloma	 mogoče	 ogledati	 umetnine	 franco-
skega	 slikarja	 Henrija	 Matissa	 (18691-954),	 sedaj	
pa	načrtujejo	njegovo	stalno	razstavo.	Matisse	je	tri	
leta	pred	smrtjo	“odkril”	sakralno	umetnost	in	začel	
ustvarjati	tudi	na	tem	področju.

ZÜRICH —	KIPA/APIC	poroča,	da	je	bil	od	9.	do	
13.	avgusta	30.	mednarodni	kongres	starokatoliča-
nov.	Udeleženci	so	poslušali	predavanja	o	veri	in	ve-
selju,	ki	izvira	iz	nje	in	se	udeleževali	raznih	delavnic.	
Obiskali	so	Dom	sv.	Jakoba	za	invalide	in	pol	dneva	
preživeli	med	njimi.

RIM —	Durbanski	nadškof	kardinal	Wilfrid	Na-
pier	je	za	agencijo	Fides	povedal,	da	so	južnoafriški	
cerkveni	voditelji	domačo	vlado	po	uspešno	izvede-
nem	svetovnem	prvenstvu	v	nogometu	pozvali,	naj	
se	z	enako	odločnostjo	sedaj	loti	reševanja	perečih	
socialnih	 težav;	 prav	 posebej	 na	 področju	 vzgoje,	
zdravja	in	prestopništva.

BRASILIA —	 Brazilska	 škofovska	 konferenca	
bo	 domači	 vladi	 predložila	 poročilo	 o	 nasilju	 in	
nezakonitih	 razmerah	 v	 zaporih.	 Pripravila	 ga	 je	
komisija	 duhovnikov,	 ki	 dušnopastirsko	 delujejo	
med	zaporniki.	Poročilo	navaja	211	primerov	kršitve	
človekovih	pravic	v	letih	od	1997	do	2009.

VATIKAN —	Upokojeni	vodja	papeške	akademije	
za	življenje,	škof	Elio	Sgreccia,	je	za	Radio	Vatikan	
izjavil,	 da	 omenjena	 ustanova	 obsoja	 načrtovane	
poskuse	z	zarodnimi	celicami	v	ZDA.	Uporaba	člove-
ških	zarodkov	za	raziskave	je	nedopustna.	V	vsakem	
primeru,	tudi	če	bi	prišlo	do	pozitivnega	dosežka,	je	
to,	moralno	gledano,	zločin.

MEXICO CITY —	Kardinal	Norberto	Rivera	Car-
rera	je	v	pogovoru	za	cerkveno	revijo	»Desde	la	fe«	
dejal,	 da	 postajajo	 mamilaški	 karteli	 eden	 najpo-
membnejših	delodajalcev	za	mlade	v	Mehiki.	Ker	je	
v	tej	državi	težko	dobiti	zaposlitev,	jo	mnogi	mladi	
iščejo	v	njih,	številni	pa	skušajo	ilegalno	prestopiti	
mejo	z	ZDA.	Vsak	dan	tudi	izgine	več	ljudi	oziroma	
jih	najdejo	mrtve.
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LONDON —	Obisk	papeža	Benedikta	XVI.	od	16.	
do	19.	septembra	je	bil	prvi	državniški	obisk	katerega	
od	papežev	v	tej	državi,	saj	se	je	papež	Janez	Pavel	
II.	leta	1982	v	njej	mudil	le	na	pastoralnem	obisku.	
Vrhunec	 je	bila	razglasitev	za	blaženega	kardinala	
Johna	Henryja	Newmana	(1801–1890)	19.	septem-
bra	v	Birminghamu.

LUBLIN —	Katoliška	univerza	Janeza	Pavla	II.	v	
tem	mestu	je	20.	avgusta	carigrajskemu	ekumenske-
mu	patriarhu	Bartolomeju	I.	podelila	častni	dokto-
rat.	Patriarh	je	obiskal	tudi	pravoslavno	božjepotno	
središče	 Grabarka,	 kjer	 so	 se	 slovesno	 spominjali	
300-	letnice	čudežne	ozdravitve	od	kuge.

HAVANA —	Na	Kubi	je	bila	24.	julija	v	kraju	Cayo	
Espino	v	pokrajini	Granma	posvečena	prva	nova	ka-
toliška	cerkev	od	revolucije	leta	1959.	Postavili	so	jo	
na	kraju	dotrajane	kapele	s	pomočjo	dobrotnikov	iz	
Nemčije,	sprejme	pa	lahko	80	ljudi.	Na	Kubi	po	revo-
luciji	oblasti	niso	dovoljevale	gradnje	novih	cerkva.

BANGALORE —	 Indijska	 katoliška	 škofovska	
konferenca	in	druge	krščanske	Cerkve	so	10.	avgust	
razglasile	za	“črni	dan”	in	tako		protestirale	zoper	za-
postavljanje	in	izkoriščanje	najrevnejših	kristjanov	
v	državi	—	dalitov.	Teh	je	po	ocenah	240	milijonov.

WASHINGTON —	Dobrodelna	organizacija	Ko-
lumbovi	vitezi	 je	havanskemu	nadškofu	kardinalu	
Jaimeju	Ortegu	Alaminu	podelila	denarno	nagrado	v	
višini	75.250	evrov	za	njegovo	zavzemanje	za	spošto-
vanje	in	uveljavitev	človekovih	pravic	in	družbenega	
razvoja	na	Kubi;	posebej	še,	ker	je	dosegel	izpustitev	
52	političnih	zapornikov.

HAVANA —	Tiskovni	predstavnik	kardinala	Jaime-
ja	Ortege	je	v	izjavi	za	javnost	poudaril,	da	se	vodstvo	
Cerkve	na	Kubi	s	posredovanjem	za	politične	opo-
rečnike	 ni	 postavilo	 na	 stran	 vlade	 niti	 opozicije,	
marveč	je	le	opravilo	pastoralno	dolžnost.

MILANO —	Italijanski	dnevnik	Corriere	della	Sera	
je	objavil	novico,	da	je	med	zastonjskimi	ogledi	med	
turisti	najbolj	priljubljena	bazilika	sv.	Petra	v	Rimu,	
sledijo	ji	državni	muzej	Auschwitz-Birkenau,	Etna,	
na	 koncu	 desetine	 najbolj	 obiskanih	 krajev	 pa	 so	
izkopanine	v	Ostii	Antici	pri	Rimu	ter	Canal	Grande	
v	Benetkah.

BAGDAD —	V	 Iraku	 je	po	vojski	z	 Iranom	med	
letoma	1980	in	1988,	Zalivski	vojski	v	letih	1990	in	
1991	ter	po	ameriški	invaziji	v	Irak	leta	2003	izginilo	
več	deset	tisoč	ljudi.	Ljudje	posledice	vojne	čutijo	še	
več	 let	 in	celo	desetletij	po	tem,	ko	orožje	utihne,	
številni	pa	še	vedno	upajo,	da	bodo	dobili	novice	o	
bližnjih,	ki	so	izginili	v	spopadih.

MARIA ZELL —	Pod	geslom	“Skupaj	namesto	na-
razen”	je	v	osrednjem	avstrijskem	Marijinem	svetišču	
Mariazell	referat	za	etnične	skupine	v	škofiji	Železno	
(Eisenstadt)	z	romskimi	organizacijami	pripravil	že	
15.	 tradicionalno	 romanje	 Romov.	 Romanja	 so	 se	
udeležili	tudi	Romi	iz	Nemčije.

BERLIN —	Nedavne	hude	poplave	na	Saškem	so	
povzročile	veliko	škodo	v	cistercijanskem	samosta-
nu	in	mednarodnem	središču	Sankt	Marienthal.	To	je	
najstarejši	nepretrgano	delujoči	samostan	v	Nemčiji,	
v	njem	je	15	članov	reda.	Večkrat	so	ga	že	doletele	
poplave,	najhujše	pred	tokratnimi	so	bile	leta	1897.

ALTAMIRA —	V	tem	mestu	v	brazilski	zvezni	drža-
vi	Pará	je	ob	16.	mednarodnem	dnevu	domorodcev	
več	 sto	 Indijancev	 iz	 raznih	 plemen	 protestiralo	
proti	 uresničitvi	 projekta	 Belo	 Monte,	 ki	 predvi-
deva	izgradnjo	velikega	jeza	na	reki	Xingu	in	nato	
elektrarne.	 Če	 bodo	 projekt	 uresničili,	 bo	 voda	 za	
jezom	 poplavila	 velikanske	 gozdne	 površine	 in	 s	
tem	 ogrozila	 življenje	 okrog	 25.000	 domorodcev.	
Cerkev	si	s	pomočjo	naravovarstvenikov	prizadeva	
najti	drugačno	rešitev.

CANBERRA —	Avstralska	škofovska	konferenca	
je	obsodila	načrte	v	zvezi	s	priseljenci	obeh	velikih	
strank	—	laburistične	in	liberalne.	Njun	namen,	da	
bi	 število	 teh	 ljudi	 zmanjšali,	 je	 nesmiseln,	 saj	 so	
prav	priseljenci	zelo	zaslužni	za	vse,	s	čimer	se	danes	
ponaša	Avstralija;	ta	jih	potrebuje	tudi	za	načrtovani	
prihodnji	gospodarski	razvoj.

RIM —	V	baziliki	sv.	Sabine,	sezidane	v	5.	stoletju,	
so	odkrili	doslej	neznano	bizantinsko	fresko	iz	7.	sto-
letja.	Na	njej	so	upodobljeni	Marija	z	Detetom,	apo-
stola	Peter	in	Pavel,	sv.	Sabina	in	sv.	Serafina.	Bazilika	
je	znana	predvsem	po	lesenih	vratih	z	rezbarijami	iz	
leta	432,	najstarejšimi	te	vrste	v	krščanski	umetnosti.

LONDON —	Krščanski	radijski	oddajnik	Premier	
Christian	Radio	toži	Ministrstvo	za	kulturo,	ker	mu	
ni	dovolilo	objaviti	oglasnega	sporočila,	s	katerim	
kristjane	 poziva,	 naj	 povedo,	 kako	 so	 zaradi	 svoje	
vere	 zapostavljeni	 na	 delovnih	 mestih;	 ugotovitve	
bi	posredovali	vladi.

RIM —	Škof	škofije	Pistoia,	mons.	Mansueto	Bian-
chi,	 je	 razrešil	 duhovniških	 dolžnosti	 na	 župniji	
48-letnega	župnika	Luciana	Vitija	zaradi	“ufološke-
ga”	razlaganja	Svetega	pisma	in	“čudodelnega	zdra-
vljenja”.	V	pismu	prizadetim	župljanom	je	pojasnil,	
da	je	moral	seči	po	tem	ukrepu,	ker	ga	župnik	ni	hotel	
poslušati	in	se	mu	pokoriti.

WASHINGTON —	Predsednik	odbora	za	zavaro-
vanje	 življenja	 pri	 Ameriški	 škofovski	 konferenci	
(USCCB),	 kardinal	 Daniel	 Di	 Nardo,	 je	 pohvalil	
o	dlo	či	tev	ameriškega	oddelka	za	zdravje	in	usluge	
človeku,	 da	 bodo	 v	 prihodnje	 zmanjšali	 denarna	
sredstva	za	splave;	te	naj	bi	denarno	krili	iz	sredstev	
bolniškega	zavarovanja	le	v	posebnih	primerih	(po-
silstvo,	incest,	mati	v	življenjski	nevarnosti).

MILANO —	Katalonski	tenorist	Jose	Carreras	je	
povedal,	da	je	hotel	s	petjem	Kreolske	maše	počastiti	
spomin	na	februarja	umrlega	skladatelja	te	maše,	Ar-
gentinca	Ariela	Ramireza,	ter	se	tudi	zahvalil	Bogu	za	
lastno	ozdravljenje.	Izkupiček	od	koncerta	je	sloviti	
pevec	namenil	za	obnovo	milanske	bazilike.

TAIZÉ —	 Predsednik	 Nemške	 škofovske	 konfe-
rence,	nadškof	Robert	Zollitsch,	se	je	med	obiskom	
v	Taizé	zavzel	za	ekumenski	dialog.	Poudaril	je:	»Bolj	
moramo	gledati	na	to,	kar	je	katoličanom	in	prote-
stantom	skupno,	in	manj	napadati	drug	drugega.«

BRATISLAVA —	Po	podatkih	slovaškega	statistič-
nega	urada	se	število	zakonskih	zvez	na	Slovaškem	
zmanjšuje,	 medtem	 ko	 ostaja	 število	 katoliških	
po	rok	enako.	Omenjeni	urad	je	tudi	ugotovil,	da	se	
pri	katoličanih	število	krstov	povečuje,	pri	evange-
ličanih	pa	zmanjšuje.	Na	Slovaškem	se	tudi	povečuje	
število	rojstev,	zmanjšuje	pa	se	število	splavov.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Na	 ravni	 stojijo	 drevesa,	 vsako	 zase,	 ne	 skupaj	
v	 gozdovih.	 Proti	 jugozahodu	 se	 vidita	 gori	 Rego	
in	Kidi;	izmed	njiju	se	privali	Beli	Nil.	Tam	je	meja	
Barijcev.	Gora	Kereg	ima	mnogo	železa;	zadaj	za	njo	
živi	 rod	 Jangvára,	 ki	 je	 sovražen	 Barijcem.	 Gorski	
hrbet,	ki	se	dviga	bolj	proti	jugu,	se	pa	zaradi	velike	
oddaljenosti	 slabo	 razloči.	 V	 vasi	 Logvek	 mu	 niso	
vedeli	povedati	nič	o	še	bolj	južnih	krajih	in	narodih.	
Zadnje	gorovje,	ki	se	je	videlo,	ki	bilo	nekako	na	3.	
stopinji.	Beli	Nil	je	bil	takrat,	v	suhi	dobi,	pri	Logveku	
širok	več	kot	200	metrov	in	globok	dva	do	tri	metre.	
Iz	tega	so	pravilno	sklepali,	da	morajo	biti	njegovi	
izviri	še	zelo,	zelo	daleč.

Pozneje	bomo	še	nekolikokrat	omenili	francoske-
ga	diplomata	in	inženirja	Ferdinanda	Lessepsa,	ki	je	
eden	največjih	veleumov	in	dobrotnikov	človeštva.	
Živel	 je	od	leta	1805	do	1894.	Zamislil	si	 je	Sueški	
prekop,	 napravil	 zanj	 načrt	 in	 od	 leta	 1859	 vodil	

njegovo	kopanje.	Ta	148	km	dolgi	prekop	je	bil	16.	
novembra	1869	izročen	prometu.	Leta	1879	je	za-
čel	Lesseps	kopati	tudi	Panamski	prekop	v	Srednji	
Ameriki,	a	so	ga	okoliščine	prisilile,	da	je	odstopil.	S	
Knobleharjem	si	je	dopisoval	in	se	nekolikokrat	tudi	
ustno	razgovarjal.

Pozneje	nekoč	mu	je	Knoblehar	pripovedal,	da	
so	začutili,	ko	so	se	vzpenjali	na	hrib	Logvek,	mo-
čan	potresni	sunek.	Črnci	so	popadali	na	obraz	in	
preplašeno	vpili,	češ	da	so	goro	stresle	duše	rajnih.	
Knoblehar	jih	je	vprašal,	katere	duše	mislijo.	Dejali	
so	mu,	da	je	bila	spodaj	v	ravnini	nekoč	velika	bitka.	
Padle	bojevnike	so	pokopali	ob	vznožju	gore;	njih	
duše	pa	včasih	stresejo	goro,	ker	se	skušajo	rešiti	iz	
grobov.	Knoblehar	jim	je	nekoliko	govoril	o	posmrt-
nem	življenju.	Rekli	so	mu,	da	teh	posameznosti	niso	
vedeli;	da	pa	duša	živi	 tudi	po	telesni	smrti,	 jim	je	
dobro	znano	in	jim	je	ta	zavest	že	prirojena,	dočim	
jim	nikoli	ni	prišlo	na	misel,	da	bi	tudi	živali	živele	

po	smrti.	–	Nekaj	le	pozneje	je	Harnier,	raziskovalec	
osrednje	Afrike,	videl	Knobleharjevo	ime	vrezano	v	
skalo	vrh	Rédžafa.

Pred	 tem	 Knobleharjevim	 potovanjem	 so	 zem-
ljepisci	 menili,	 da	 se	 na	 jugu	 Sudana	 dviga	 visoko	
in	 široko	 pogorje,	 ki	 so	 ga	 imenovali	 “Mesečevo	
pogorje”,	in	da	na	njegovem	severnem	pobočju,	na	
7.	ali	8.	stopinji	severne	širine,	izvira	Beli	Nil.	Odlok	
Konregacije	za	širjenje	vere,	izdan	30.	marca	1846,	
ki	je	bil	z	njim	ustanovljen	osrednjeafriški	vikariat,	
je	kot	njegovo	južno	mejo	določil	“Mesečeve	gore”	
(montes,	ut	aiunt	Lunae).	Na	Streitovem	atlasu,	ki	je	
izšel	istega	leta	1859	v	Leipzigu	je	domnevno	“Mese-
čevo	pogorje”	še	vedno	zarisano	na	tej	zemljepisni	
širini;	Beli	Nil	pa	teče	po	dolinah	skozenj,		–	da	torej	
izvira	na	njegovi	južni	strani.	Knoblehar	je	pa	videl,	
da	do	3.	stopinje	tega	pogorja	sploh	ni,	ampak	da	
ležijo	tam	velike	planjave,	deloma	močvirne;	le	prav	
na	 jugu	 se	 vzdigujejo	 posamezni	 ali	 pa	 med	 seboj	
povezani	griči.

17.	januarja	so	se	Knobleharjeva	in	dve	drugi	ladji	
spremljevalki	obrnile,	ker	so	jim	nove	brzice	zastavile	
pot.	Čeznje	jim	pa	ni	kazalo	pluti,	ker	se	je	bilo	bati,	
da	se	zniža	vodno	stanje,	kar	bi	lahko	postalo	usodno	
za	njihov	povratek	po	reki.	Naslednji	dan	so	privozili	
k	ostalim	štirim	ladjam.

Misijonarji	 so	 preudarjali,	 kje	 naj	 ustanovijo	
postajo.	 Šióba	 je	 ni	 maral	 v	 svoji	 bližini,	 Nigíla	 na	
Balanjanu	tudi	ne,	čeprav	sta	jih	prej	vabila.	Nigíla	
jim	je	za	bivališče	dovolil	vas	Berígijo,	kjer	je	živela	
njegova	mati.	Misijonarjem	se	je	zdelo	čudno,	da	se	
je	tako	hitro	premislil,	a	mu	niso	nič	rekli.	Ko	so	se	
18.	januarja	vse	ladje	ustavile,	je	Nigíla	odšel	peš	proti	
domu;	naročil	je,	da	naj	misijonarji	pridejo	za	njim.	
Vse	 ja	kazalo,	da	ga	trgovci	hujskajo	zoper	nje.	Po	
dveh	urah	so	prijadrali	v	vas	Geri,	ki	leži	na	desnem	
bregu,	uro	vožnje	pred	Berígijo.	Poglavar	iz	Gerija	je	
nedavno	umrl.

Ko	 so	 se	 bili	 prvič	 ustavili	 v	 tej	 vasi,	 se	 je	 bil	 p.	
Pedemonte	seznanil	s	kovačem,	ki	je	imel	pod	viso-
kim	drevesom	svojo	preprosto	kovačijo.	Ker	je	tudi	
p.	Pedemonte	znal	nekoliko	kovati	in	je	imel	nekaj	
kovaškega	orodja	s	seboj,	je	zamorskega	kovača	pe-
ljal	na	ladjo	in	mu	razkazal	orodje.	Povedal	mu	je,	da	
misli	za	stalno	živeti	pri	njih;	to	orodje	bosta	lahko	
skupno	uporabljala.	Mož	je	bil	obljube	zelo	vesel.	Po	
vasi	je	razglašal,	da	se	namerava	beli	mož	naseliti	pri	
njih.	Bili	so	zadovoljni.	Čeravno	vas	ni	imela	pogla-
varja	in	tudi	Nigíle	še	ni	bilo,	je	dal	Knoblehar	ladjo	
zapeljati	h	kovačevemu	drevesu	in	nositi	iz	nje	tovor	
in	živila.	Tedaj	je	pa	stopil	z	ene	izmed	ladij	tolmač	
in	nekemu	zamorcu	nekaj	pošepetal.	Takoj	nato	je	
debelušni	poglavar	sosednje	vasi,	ki	je	tudi	bil	navzoč,	
zahteval,	da	naj	misijonarji	odidejo.

Logvek – Redžaf
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Dandanes	 že	 večina	
ljudi	 komaj	 ve,	 kakšen	

je	 lan.	 Le	 redkokje	 ga	
je	še	videti.	V	Beli	Kra-
jini,	 le	 tu	 in	 tam	 tudi	

drugje,	ga	še	sejejo.	Vča-
sih	so	ga	sejali	celo	dva-

krat	na	 leto,	 jeseni	hkrati	
z	 ozim	nim	 žitom	 in	 spo-

mladi.	 Bolj	 v	 navadi	 je	 bil	
pomladanski.	Konec	junija	in	

v	začetku	julija	cvete.	Pogled	na	
valujoče	 svetlomodro	 cvetje	 je	

edinstven,	zdi	se,	da	gledaš	jezero	ali	
morje	pred	seboj.	Odtod	tudi	znana	
smešnica	o	Ribničanu	ali	Lember-
žanu,	ki	sta	planila	v	laneno	njivo,		

	 da	bi	po	njej	plavala.
Laneni	cvetovi	se	popoldne	zapro.	V	Rožu	pravi-

jo,	da	cvete	lan	zato	samo	dopoldne,	ker	da	se	tudi	
maše,	pri	katerih	je	oltar	s	platnenim	prtom	pokrit,	
bero	samo	dopoldne.	Danes	to	ne	velja	več	–	tudi	
lan	postaja	redkost.

Kadar	 lanu	 semenske	 glavice	 porumené	 ali	 po-
sivé,	 pomeni,	 da	 je	 lan	 zrel.	 To	 je	 pri	 nas	 okoli	 sv.	
Jakoba	(25.	julija),	na	Koroškem	pa	šele	pod	konec	
septembra,	toda	pred	sv.	Mihaelom	(29.	septembra).	
Po	“šmišelci”	(šmihelski	nedelji)	lan	na	njivi	“železen	
grata”,	pravijo	na	Koroškem	in	se	rad	ne	vleži.	Zato	ga	
je	treba	pravi	čas	poruvati,	na	Koroškem	“popipati”.	
V	ljutomerski	okolici	so	se	svoje	dni	pretepali,	kadar	
so	pulili	lan,	da	bi	bile	srajce	močnejše.	Ponekod	so	
ga	spravili	”na	stope”,	da	so	iz	njega	stisnili	in	dobili	
domače	zdravilo	in	jedilno	laneno	olje.	Sicer	pa	lan	
povežejo	v	pripravne	snope	(v	Motniku	“rvače”),	ki	
jih	zložijo	v	kozolec,	da	se	posuše.	Ko	je	lan	suh,	ga	na	
“gradašah”,	grabljam	ali	glavniku	podobni	pripravi	
“oriflajo”,	odstranijo	semenske	glavice	od	steblovja.
To	delo	ni	lahko	in	ga	opravljajo	možaki.	Če	nimajo	
gradaš	ali	“rifeljna”,	tolčejo	lan	s	pralico	ali	z	ročico.	
Glavice	omlatijo	in	prevejajo,	da	dobe	iz	njih	seme.	
Steblovje	 se	 preveže	 s	 srobotjo	 in	 spravi.	 Kadar	 je	
čas,	 ga	 razgrnejo,	 da	 se	 “vleže”.	 V	 Motniku	 so	 ga	
razgrinjale	ženske	tako,	da	so	naredile	najprej	eno	
vrsto	v	obliki	kroga,	druge	pa	ravne.	Preden	so	začele	
razgrinjati,	so	z	lanom	naredile	križ,	ko	so	nehale,	
pa	spet.	Lan	se	v	mokrem	vremenu	na	travniku	prej	
vleže.	Zato	pravijo,	da	mora	dež	razgrnjeno	slamo	
vsaj	trikrat	premočiti.	Če	je	vreme	sušno,	mora	slama	
ležati	tri	tedne.	Toda	rožanski	pregovor	pravi:	Bolje	
je,	da	terica	reži	(se	krega),	kakor	pa	da	lan	preleži.	
Preja	iz	preležanega	lanu	je	slaba	in	se	trga;	če	pa	je	
lan	premalo	vlažen,	je	trd	in	ga	terica	težko	tare,	zato	
se	huduje.	Ženske	lan	“vzdignejo”	in	ga	začno	pobira-
ti,	moški	pa	hodijo	za	njimi	in	ga	vežejo	v	zelo	velike	
snope	ali	“oteče”	(Gorenjsko).	To	je	treba	opraviti	v	

sončnem	vremenu,	ko	je	lan	popolnoma	suh.	Otepe	
zvozijo	na	skedenj,	kjer	počaka	teritve.

Teritev	je	na	splošno	jesensko opravilo.	Včasih	so	
na	Štajerskem	trli	že	pred	Velikim	Šmarnom,	toda	
tega	niso	priporočali.	V	Prekmurju	so	verjeli,	da	se	
teritev	ne	sme	pričeti	pred	Velikim	Šmarnom,	ker	bi	
sicer	vse	toča	pobila.	Uveljavila	se	je	navada,	da	so	
trli	tedaj,	ko	so	bila	druga	nujna	opravila	postorjena,	
na	Koroškem	nikakor	pred	sv.	Uršulo	(21.	oktobra),	
navadno	okoli	vseh	svetih.	Na	Gorenjskem	(okolica	
Cerkelj	pri	Kranju)	so	trli	celo	pozimi	v	snegu,	na-
vadno	pa	le	po	ajdovi	žetvi.

Namen	 teritve	 je,	 da	 iz	 lanenih	 stebel	 dobimo	
nežna	vlakna,	predivo,	ki	ga	predice	nato	spredejo	
v	prejo.	Stebla	je	treba	zato	razdrobiti,	“streti”.	V	ta	
namen	morajo	biti	zadosti	suha	in	potrebna	je	za	to	
opravilo	 posebna	 lesena	 priprava,	 trlica,	 podobna	
velikim	škarjam,	ki	 jo	terica	prinese	s	seboj.	S	trli-
co,	ki	ima	bolj	močan	“jezik”,	terica	stebla	naseka;	
s	 trlico,	 ki	 ima	 bolj	 tankega,	 jo	 gladi.	 Da	 so	 stebla	
primerno	 suha,	 jih	 sušijo	 in	 ogrevajo	 na	 posebni	
sušilnici.	 Na	vadno	 je	 to	 v	 zemljo	 izkopana	 jama,	

obložena	s	suhim	kamnitim	zidom,	ki	do	nje	vodi	rov	
iz	posebnega	kurišča.	Tako	prihaja	v	jamo	z	dimom	
vred	vroč	zrak.	Jamo	pokriva	nekaka	lesa	iz	leskovih	
palic,	ki	nanje	nalagajo	povesma	lanu.	Povesma	je	
treba	skrbno	obračati,	da	se	ne	vnamejo.	Sušilnice	
ne	napravljajo	blizu	hiš	in	gospodarskih	poslopij,	ker	
se	lan	včasih	vname	in	bi	ogenj	utegnil	preskočiti	na	
leseno	po	slopje	ali	slamnato	streho.	Ob	sušilnici	je	
na	dveh	sohah	vodoravno	pritrjen	tram(na	Gorenj-
skem	“konj”	ali	“štant”),	na	vsako	stran	pa	v	primerni	
razdalji	navpični	koli,	ki	nanje	pritrjujejo	trlice.	Tako	
stoje	terice	pri	delu	druga	za	drugo.

Ko	pride	čas	za	to,	“napove”	teritev	ena	hiša	za	
drugo.	Na	Gorenjskem	terice	najamejo,	na	Koroškem	
drug	drugemu	pomagajo,	tako	da	terejo	danes	vaške	

Niko	Kuret

TERITEV

Lan cvete na njivi

➧
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ženske	pri	eni	hiši,	naslednji	dan	pri	drugi	in	tako	
naprej.	Delo	je	naporno,	zato	so	pripravne	zanj	pred-
vsem	krepka	dekleta	in	mlajše	žene.	Pri	sušilni	jami	
skrbi	za	lan	starejša,	izkušenejša	ženska,	ki	jih	pravijo	
“ta	suha”,	“suha	baba”	ali	“suhlja”,	tudi	“muza”.

Sušilno	 jamo	 zakurijo	 navadno	 že	 opolnoči.	 To	
opravi	 hišni	 gospodar	 ali	 domači	 sin.	 V	 trebanjski	
okolici	so	mu	reklu	“sušár”.	Medtem	ko	je	ziljski	go-
spodar	netil	ogenj	v	jami,	je	molil,	izgovarjal	“ognjev	
žegen”.	V	Rožu	pokrope	ogenj	z	blagoslovljeno	vodo	
in	vržejo	vanj	delce	cvetne	butare,	“cvetja”.

Iz	trebanjske	okolice	je	ohranjena	pesem	o	sušár-
ju,	ki	je	zaspal:

Urca bije polnoči,
sušár pod oknom zakriči.
Terice hitro vstajajo,
sušárja lepo pozdravljajo:
»Oj dobro jutro, naš sušár,
al boš kaj dober gospodar?
Če nam boš ti lan zažgal,
boš pa težko odgovor dal.«
Terice treti pridejo,
sušárja še ne vidijo.
»Oj kje si ti, naš ljub sušár?
Ti si zares slab gospodar!«

Ko	pride	“ta	suha”,	mora	biti	jama	že	topla.	Terice	
prihajajo	druga	za	drugo.	Pod	Pohorjem	(Oplotnica)	
jim	pojo:

Hej, dekliči, le vstanite,
ura je že polnoči!
Veselite se teritve,
lan v sušilnici cvrči!

Vse	so	skoraj	praznično	oblečene.	V	Podjuni	jim	
fantje	spotoma	nagajajo:	nastavljajo	jim	polena	na	
pot,	polože	celo	hlod	čezenj	ali	pa	napno	vrv	tik	nad	
potjo,	da	se	dekleta	spotikajo	in	celo	padajo,	strašijo	
jih	z	lučmi	in	glasovi.	V	Rožu	pa	navadno	spremlja	
vsako	dekle	njen	fant,	ki	pomaga	nositi	trlico,	da	jo	
na	mestu	pritrdi,	“vstavlja”	v	“kozo”.	Fantom	pravijo	
tedaj	 “teračnjaki”;	 ko	 svoj	 posel	 opravijo,	 odidejo	
spat.	 V	 sodraški	 dolini,	 na	 Vincah,	 pripovedujejo,	
kako	se	je	zgodilo	dekletu,	ki	je	hotela	biti	prva	pri	

teritvi.	Ni	šla	leč	domov,	ampak	je	kar	legla	na	voz	
slame	in	na	njem	sladko	zaspala.	Fantje	so	jo	zapazili	
in	so	voz	polahko	zapeljali	iz	vasi	na	sredo	Bistrice,	
nedaleč	od	terivne	jame.	Terice	so	prišle	na	mesto	
in	začele	peti.	Ob	petju	se	dekle	zbudi.	Urno	skoči	
z	voza	–	in	se	znajde	do	kolen	v	vodi!	Škodoželjni	
fantje	so	se	ji	na	skrivaj	seveda	na	vso	moč	smejali.

“Ta	suha”	 je	naložila	na	vročo	sušilnico	 lanu	 in	
ga	spretno	obrača,	da	se	ne	zasmodi.	Ko	je	dosti	suh	
in	še	vroč,	ga	nosi	tericam	ali	pa	hodijo	same	ponj.

Saj sušilnica je taka,
da gorkejše treba ni,
zasmodi si perje sraka,
naj le mimo prileti.

Ob	pol	enih	ponoči	navadno	že	pojo	trlice.	Zdro-
bljeno	 steblovje,	 “pezdir”,	 odpada	 in	 se	 nabira	 na	
tleh	pod	trlicami,	tericam	pa	ostaja	v	rokah	gladko	
predivo.

Terice	so	urne	ženske	in	pri	delu	zelo	hitijo.	Vačsih	
zavoljo	naglice	kakšno	“pest”	lanu	le	po	vrhu	otero.	
“Ta	suha”	mora	paziti	tudi	na	to.	Če	kaka	pest	ni	za-
dosti	otrta,	jo	vrne	terici.	Da	to	ne	mine	brez	hudih	
besed,	 si	 lahko	 mislimo.	 Sploh	 je	 pa	 terica,	 kakor	
bomo	še	videli,	čisto	izjemen	človek.

Teritev	 je	 bila	 zmerom	 domač praznik.	 Saj	 si	 je	
kmečko	gospodinjstvo	le	z	lanom	priskrbelo	vsakda-
njo	obleko.	Ponos	vsake	gospodinje	je	bil,	da	je	imela	
v	skrinji	velike	sklade	hodnega	platna,	iz	katerega	
so	delali	rjuhe,	a	tudi	krojili	spodnjo	obleko,	moške	
hlače,	predpasnike	in	drugo.

Teritev	 ni	 potekala	 brez	 moške	 pomoči,	 v	 glav-
nem	pa	je	bila	žensko	opravilo.	Terica	ime	posebne 
lastnosti,	piše	Boris	Orel,	ki	so	tako	rekoč	obredno	
predpisane:	 razposajena	 je,	 nagajiva,	 jezična,	 rada	
pije	žganje,	predvsem	pa	je	zelo	lačna	in	veliko	pojé.

Med	teriškimi	šegami	naj	omenimo	najprej	za-
stavo.	Na	Koroškem	je	to	ruta	ali	predpasnik,	ki	ju	
obesijo,	ko	se	dela	dan,	na	drog	v	bližini	terišča.	Na	
Murskem	 polju	 jo	 pritrdijo	 visoko	 na	 drevo	 ali	 na	
sleme	bližnjega	poslopja,	od	koder	jo	skušajo	ukrasti	
sosednji	“lenači”.	V	Banji	Loki	pri	Kočevju	obesijo	
terice	namesto	zastave	na	najbližje	drevo	“kolač”.	V	Rifelj

Tolkač



2010 – AM – OKTOBER  281

pušeljcem	še	posebne	stihe,	tako:

Ta pušelc je v žido povit
pa k srcu pribit,
je s srebrom okovan
in vam v hišo poslan.

Pred	 drugo	 svetovno	 vojsko	 so	 fantje	 v	 Št.	 Ilju	
v	logaveški	občini	dekletom	v	“rešitev”	za	poslane	
pušeljce	zložili	in	zapeli	posebno	pesem:

Tu gor na Otožu,
kjer se preja suši,
dobili smo šopke
mi fantje vsi.
Oj lepa vam hvala
terice mladé,
da ste nas ovenčale
fante vse.

Tudi	vsak	mimoidoči	moški	je	bil	deležen	pušeljca,	
ki	so	ga	lepo	ovile	s	predivom	in	mu	dodale	pezdirja.	
Pušeljc	je	bilo	treba	sprejeti	in	se	zanj	oddolžiti.	Svoje	
dni	je	veljal	tudi	dve	kroni.	Kdor	se	je	branil,	mu	je	
bilo	gorje.	Tako	so	na	primer	Pod	Korenom	v	Zgornji	
Savski	dolini	tericam	pošiljali	“krajčiče”	v	dar.	Bili	so	
resnični	darovi,	vmes	pa	si	je	ta	ali	oni	moški	privoščil	
malo	maščevanja	–	tericam	je	poslal	v	papir	zavito	
miš	ali	žabo.	Na	Dolenjskem	so	fantje	kdaj	zanesli	
tericam	“moža”	na	streho	ali	ga	obesili	na	drevo.	To	
je	bil	“sušáč”,	ki	naj	bi	konopljo	sušil.Na	Vzhodnem	
Štajerskem	so	fantje	postavili	tericam	k	zastavi	slam-
natega	moža	za	čuvaja;	v	Dobrepoljski	dolini	pa	so	
prinesli	 ponoči	 neopaženo	 s	 cunjami	 nagačenega	
“teričnjakerja”	in	ga	obesili	blizu	teric	na	drevo.

Podjuni	(Grabalja	vas)	nadomešča	zastavo	na	viso-
kem	drogu	šopek	rožmarina	in	roženkravta.

Dekleta	 terice	 pri	 svojem	 delu	 mislijo	 na	 svoje	
fante	 in	 na	 večerno	 zabavo,	 ki	 naj	 jih	 odškoduje	
za	 dnevni	 trud.	 Zato	 pošlje	 na	 Koroškem	 čez	 dan	
domača	 hči	 –	 ali	 katero	 drugo	 dekle	 –	 svojemu	
fantu	“korpič”:	lep,	s	prejo	povit	pušeljc	v	košarici,	
zraven	priloži	strdenega	žganja,	različnih	vrst	žita,	
vsako	posebej	v	papir	zavito,	lešnikov,	orehov,	”čečo”	
(majhno	punčko),	cigare	in	še	kaj	drugega.	Korpič	
pomeni,	da	je	fant	povabljen	za	zvečer	k	zabavi,	da	
naj	prinese	vina	in	pripelje	s	seboj	godca.	Terica,	ki	
odnese	korpič,	mora	biti	belo	oblečena,	korajžna	in	
zgovorna.	Včasih	pošljejo	tudi	kakega	večjega	otro-
ka.	Fant	se	oddolži	najprej	tako,	da	položi	v	korpič	
steklenico	 vina,	 prinašavki	 pa	 podari	 večji	 novec,	
svoje	dni	krono	ali	goldinar.	Vabilo	se	razve	in	zvečer	
začno	 prihajati	 “teračnjaki”	 od	 vseh	 strani.	 V	 Zilji	
pošlje	terica	svojemu	fantu	“rogelj”	ali	”rogljico”	–	s	
trakovi	lepo	ovenčan	smrekov	vršiček,	na	katerem	
vise	rožiči,	cigare	in	podobno	kakor	na	ženitovanj-
skem	vršičku.	Rogelj	je	bil	tudi	suh	češpljev	vrh.	Na	
vsako	vejo	so	nasadili	jabolko,	v	vsako	jabolko	spet	
vršiček	in	tako	naprej.	Glavna	stvar	na	roglju	so	bile	
cigare.	Fant,	ki	je	dobil	rogelj,	mora	pripeljati	v	hišo,	

kjer	tarejo,	godca	(ali	godbo)	in	poskrbeti	za	vese-
lico,	kjer	plešejo	in	pojo	pozno	v	noč.	Tak	fant	dobi	
pozneje	od	dečle,	ki	mu	je	poslala	rogelj,	še	srajco	v	
dar,	on	pa	jo	zato	na	“žegen”	(žegnanje)	pelje	na	prvi	
(letni)	ples,	“na	prbe”.	V	Podjuni	so	dekleta	prilagala	

Trlica

Predivo

Splošni:	Da	bi	katoliške	univerze	postajale	vedno	bolj	kraji,	kjer	je	po	milosti	in	luči	evangelija	mogoče	
izkusiti	ubrano	edinost	med	vero	in	razumom.

Misijonski:	Da	bi	Svetovni	misijonski	dan	bil	priložnost	za	razumevanje,	da	je	naloga	oznanjati	Kristusa	
nujna	in	neodpovedljiva	služba,	ki	jo	je	Cerkev	poklicana	izvajati	v	korist	človeštva.

MOLITVENI NAMENI
ZA OKTOBER
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sveta zgodovina
Henri	Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO

III. poglavje
Jeruzalem

ZAKOTNA LUKNJA ALI METROPOLA?

Je	bil	Jeruzalem	res	tisto,	kar	imenujemo	veliko	
mesto?	 Skrajno	 težko	 je	 priti	 od	 točnega	 števila	
njegovega	prebivalstva.	Rimljani	nam	niso	ohranili	
izidov	njihovega	štetja	v	Palestini;	pa	tudi	če	bi	ga	
imeli,	bi	morali	biti	previdni.	Kot	vsi	orientalci	so	bili	
Judje	nezaupljivi	do	štetja	in	so	se	mu	mnogi	brez	
dvoma	izmuznili.	Do	zadnjih	časo	so	bile	številke	o	
prebivalstvu	orientalskih	mest	negotove:	še	v	začet-
ku	20.	stoletja	je	en	vodnik	za	Kairo	navajal	200.000	
prebivalcev,	drugi	pa	400.000…

Cicero	je	o	Jeruzalemu	s	prezirom	rekel:	“zakotna	
luknja”,	Baruhova	knjiga	govori	o	mestu	»množice	
ljudstva«	 (Bar	 4,34),	 Jožef	 Flavij	 pa	 v	 svojem	 Proti 
Apionu	navaja	stavek	Hecataeusa	iz	Abdere,	s	katerim	
grški	zemljepisec	zatrjuje,	da	je	v	času	Aleksandra	štel	
120.000	 duš.	 In	 ker	 se	 vse	 helenistično	 in	 pozneje	
rimsko	 razdobje	 ni	 nehal	 širiti,	 bi	 lahko	 sodili,	 da	
jih	 je	 v	 Kristusovem	 času	 imel	 150.000.	 To	 bi	 bilo	
največ.	Leta	1875	so	znotraj	“Drugega	obzidja”	na-

šte	li	 le	 15.000	 prebivalcev.	 Če	 upoštevamo,	 kako	
razsežno	je	bilo	mesto	pod	Herodom	in	upravitelji,	
je	to	treba	pomnožiti	s	štiri,	pa	pridemo	na	60.000.	
To	je	približno	toliko,	kot	sodi	Renan:	50.000.	Lahko	
torej	zaključimo,	da	je	resnica	nekje	med	50.000	in	
150.000,	torej	kakih	100.000	v	povprečju.	Toda	vse	to	
sloni	na	domnevah,	saj	je	treba	upoštevati,	s	kakšno	
osupljivo	lahkoto	se	nagnetejo	orientalci.

Tako	število	je	vsekakor	zagotavljalo	Jeruzalemu	
na	seznamu	mest	cesarstva	častno	mesto,	čeravno	
ne	v	prvi	vrsti.	Nobene	primerjave	ni	bilo	z	vélikima	
metropolama	tistega	časa,	z	Rimom	in	Aleksandrijo.	
Avgust	izjavlja	v	svojih	Res gestae,	da	je	za	svoj	dvanaj-
sti	konzulat,	torej	leta	5	pred	Kr.,	daroval	60	denarjev	
vsakemu	od	320.000	meščanov	svoje	prestolnice.	Če	
upoštevamo	še	ženske,	otroke	in	številne	sužnje,	lah-
ko	zaključimo,	da	je	Rim	štel	preko	milijona	duš.	To	je	
pa	isto	število,	ki	ga	je	treba	priznati	Aleksandriji,	saj	
je	po	poročilu	Diodorja	Sicilskega	véliko	egiptovsko	
mesto	sredi	1.	stoletja	pred	Kr.	štelo	300.000	svobod-
njakov.	Jeruzalem	ni	bil	niti	najmočnejša	judovska	
naselbina	takratnega	sveta,	saj	smo	videli,	da	so	ga	
judovske	 naselbine	 v	 Aleksandriji	 in	 Rimu	 močno	
prekašale.	Kaže,	da	jih	je	bilo	samo	v	Rimu	dvakrat	
do	trikrat	toliko	kot	v	Jeruzalemu.

Neverjetni	položaj	Svete	dežele	in	njenega	ljud-
stva,	 tako	 majhnih	 po	 običajnih	 merilih,	 pa	 tako	

Načrt Jeruzalema v Kristusovem času

Pogled na Jeruzalem z Oljske gore
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velikih	v	njihovi	zgodovinski	vlogi,	ugledu	in	vplivu,	
se	je	ponavljal	v	prestolnici	te	dežele,	tega	naroda.	
Gotovo	ne	“zakotna	luknja”,	ampak	skromno	mesto,	

kakršnih	je	bilo	lepo	število	v	Evropi,	istočasno	pa	
metropola	duha:	vse	to	je	bil	Jeruzalem	istočasno.

Judje	so	ga	občudovali	táko,	kot	je	bilo.	»Mesto,	
ki	so	ga	imenovali	popolnost	lepote,	veselje	vse	ze-
mlje,«	je	vzkliknil	prerok	Jeremija	(Žal	2,15),	in	nek	
rabinski	rek	je	zatrjeval:	»Kdor	ni	videl	Jeruzalema,	
sploh	ni	videl	lepega	mesta«.

Kot	 celota	 in	 iz	 primerne	 razdalje	 je	 Jeruzalem	
brez	dvoma	izgledal	imenitno.	Tudi	današnji	obisko-
valci	pričajo	o	tem.	Do	zadnjega	časa,	ko	so	ga	zelo	
pokvarile	 moderne	 zgradbe,	 je	 v	 glavnem	 izgledal	
skoraj	 tako	 kot	 pred	 dvajsetimi	 stoletji.	 Križarska	
obzidja	 so	 brez	 dvoma	 spominjala	 na	 Herodova,	
Omarjeva	mošeja	pa	je	v	celotni	podobi	igrala	vlogo	
templja,	čeprav	bolj	skromno.	Ko	so	romarji	iz	se-
vernih	dežel	prišli	na	vrh	gore	Scopus,	so	se	ustavili,	
da	bi	zrli	mesto.	Zdelo	se	jim	je	»podobno	jelenu,	ki	
leži	na	gričih«	svetlorjave	in	ruse	barve	–	to	je	bila	
barva	od	sonca	ožganega	apnenca	–	posutih	z	belimi	
pegami,	marmorjem	palač.	Njegove	četrti	so	se	blago	
spuščale	od	Gornjega	mesta	v	vmesni	jarek	in	se	spet	
dvigale	do	obzidja	svetišča.

Toda	 najlepši	 pogled	 od	 vseh,	 neprekosljiv	 pri-
zor	je	bil	tisti,	ki	so	ga	doživeli	oni,	ki	so	prihajali	iz	
vzhoda	mimo	Betanije	in	so	se	ustavili	na	vrhu	Oljske	
gore,	tam,	kjer	je	Jezus	gledal	Jeruzalem	in	jokal	nad	
njim.	Prizor	je	bil	presenetljiv:	še	danes	je	takšen…	
To	je	bil	hkrati	prizor	trdnjave,	nezavzetnega	kraja	
in	ogromnega	dragulja	na	bronastem	podstavku.	Iz	
Kedronove	globeli	se	je	dvigal	štirindvajset	metrov	
visok	zid	posut	s	stolpi,	od	katerih	tisti	na	jugovzho-
dnem	vogalu	–	znani	“pinnaculum”,	“vrh	templja“,	
na	katerega	je	skušnjavec	hudič	postavil	Jezusa	–	ni	
bil	nižji	od	štiriinšestdeset	metrov.	Na	tem	podstavku	
iz	ogromnih	kamnitih	blokov	je	stal	tempelj	in	dvigal	
v	modro	nebo	svoje	pozlačene	konice,	na	severu	pa	
mu	je	ob	boku	stala	okorna	kocka	Antonije.	Zadaj,	
v	starem	mestu	so	se	kopičile	hiše	kot	rjavorumena	
slika,	preprežena	s	progami	senc.	Čisto	proti	zaho-
du,	kjer	so	razkazovale	svoje	bele	terase,	stebriščne	

vhode	 in	 stebrenike	 palače	 Hazmonejcev,	 Heroda	
in	velikih	duhovnikov,	je	bilo	videti	črto	črnikastih	
zidov,	ki	so	se	nazobčani	in	posuti	s	stolpi	vzpenjali	
na	vrhu	griča	Gareba.

Za	dostop	v	mesto	–	razen	s	severa	iz	smeri	Ceza-
reje	in	Samarije	–	je	bilo	treba	iti	preko	ene	izmed	
globeli,	ki	so	ga	obdajale.	To	so	bili	pusti	kraji	v	na-
sprotju	z	okolico	vrtov,	ki	so	se	posebno	na	vzhodu	s	
svojimi	oljčnimi	in	figovimi	gaji	dvigali	na	pobočjih	
gričev.	Velik	del	Kedronske	grape	je	bilo	pokopališče,	
znano	 Jozafatovo	 pokopališče.	 Pobožni	 Judje	 so	
sanjali,	da	bi	bili	tam	pokopani,	saj	je	rekel	prerok	
Joel,	da	bo	tam	véliko	zbiranje	ljudstva	na	dan	sodbe	
(Jl	4,2.12).	Tam	so	kazali	grobove	nekaterih	znanih	
izraelskih	osebnosti,	na	primer	Absaloma,	apokrifno	
izročilo	pa	tam	med	grobovi	skriva	nekatere	apostole	
na	veliki	petek	zvečer.	Kar	zadeva	drugo	grapo,	doli-
no	Hinóm,	Ge Ben Hinóm,	je	bila	to	le	preveč	znana	

“NAJLEPŠE, NAJPOPOLNEJŠE”

Mestno obzidje

Kedronska dolina

Dolina Hinóm, nekoč smetišče gehena

➧
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gehenna	 čudnega	 imena.	 Od	 časa,	 ko	 je	 pobožni	
kralj	Jošija,	užaljen	zaradi	sramotnih	človeških	žrtev	
Molohu	na	tem	kraju,	ukazal	iz	nje	narediti	mestno	
smetišče,	so	tja	metali	živalsko	mrhovino	in	drugo	
nesnago,	ki	jo	je	uničeval	stalni	ogenj.	Ta	ostudni	kraj	
je	bil	podoba	pekla	in	njegov	ogenj	je	bil	po	Izaiju	
(66,24)	podoba	večnega	ognja.	Nihče	se	ni	drznil	tja,	
ko	je	padla	noč.

Za	vstop	v	mesto	je	bilo	treba	iti	ob	znanem	ob-
zidju.	Oklepalo	ga	je	brez	prekinitve	v	obsegu	štirih	
kilometrov	 in	 pol.	 Od	 templja,	 kjer	 so	 bili	 obzidje	
pravzaprav	zidovi,	ki	so	podpirali	ploščad,	je	obzidje	
obkrožilo	grič	Sion,	se	spustilo	do	stika	grap	Kedrona	
in	 Hinóma,	 se	 povzpelo	 proti	 visokim	 četrtim	 do	
Herodove	palače-trdnjave,	se	obrnilo	na	desno,	kjer	
je	vrh	varoval	stolp	Hipik,	kot	bi	se	hotelo	vrniti	v	
mesto	naredilo	dva	useka,	od	katerih	je	drugi	mejil	
na	“goro	Lobanjo”,	Golgoto,	kjer	so	izvrševali	smrtne	
obsodbe,	in	se	ponovno	pridružilo	templju,	ali	bolj	
natančno	 masivnim	 temeljem	 trdnjave	 Antonija.	
To	obzidje,	ki	ga	je	zgradil	Herod	delno	na	temeljih	
Ezekijevega	obzidja,	je	bilo	dobesedno	orjaško.	Bilo	
je	zgrajeno	veliko	bolje	kot	“tretje	obzidje”,	ki	ga	je	
leta	44	na	hitro	zgradil	Herod	Agripa	I.,	in	še	veliko	

bolje	 kot	 “četrto	 obzidje”,	 ki	 so	 ga	 čisto	 na	 severu	
mesta	odkrili	leta	1925,	in	ki	so	se	mu	morali	sme-
jati	 Titovi	 legionarji.	 Bilo	 je	 sezidano	 iz	 ogromnih	
kamnitih	blokov,	od	katerih	je	najmanjši	tehta	celo	
tono,	in	so	bili	postavljeni	nepravilno,	»polni	spretno	
postavljenih	štrlin	in	vdolbin,«	pravi	Tacit,	nazobčani	
in	utrjeni	s	stolpi	na	vsakih	dvesto	komolcev	–	kar	
je	devetdeset	metrov,	domet	kopja	–	in	naj	bi	bilo	
varno	pred	vsakim	poskusom	obleganja.	Res	je	bilo	
treba	petnajst	tisoč	napadalcem	rimske	vojske	sto	
dni,	da	so	prišli	čez.

Vsa	vrata	so	bila	utrjena.	Zid	se	je	tam	razširil	na	
svojo	 dvakratno	 ali	 trikratno	 običajno	 debelino.	
Skozi	je	vodil	obokan	hodnik,	na	vsakem	kraju	zaprt	
s	težkimi	dvokrilnimi	vrati.	Nad	obokom	je	bila	straž-
nica	za	branilce.	Koliko	je	bilo	teh	vrat,	katerih	moč	
in	slavo	Sveta	knjiga	tolikokrat	omenja?	Kje	točno	
so	bila?	Brez	dvoma	je	bilo	sedem	ali	osem	glavnih,	
skrivna	tu	niso	všteta.	Na	vzhodu	so	danes	zazidana	
Zlata	vrata	vodila	naravnost	v	tempelj.	Bolj	južno	se	
se	tudi	Vodna	vrata	odpirala	proti	Kedronu;	Efrai-

mova	in	Vrtna	ali	Vogelna	vrata	so	bila	na	zapadu;	
na	jugu	so	se	Lončarska	vrata	odpirala	v	Geheno,	na	
severu	pa	so	se	na	pragu	Ribjih	vrat	stekale	ceste	iz	
Samarije,	obale	in	Jerihe.	Znana	“Ovčja	vrata”,	kate-
rim	Jezus	primerja	samega	sebe	(Jn	10,7),	so	bila	brez	
dvoma	tista,	ki	se	danes	imenujejo	Vrata	sv.	Štefana.	
Skozi	ta	vrata	so	prihajale	črede,	ki	so	bile	namenjene	
žrtvovanju;	bila	so	severno	od	Zlatih	vrat.	V	velikem	
tednu	je	moral	Jezus	kar	nekajkrat	vstopati	v	mesto	
in	odhajati	iz	njega	preko	njihovega	praga.

Za	vrati	si	se	takoj	znašel	v	blodnjaku	ozkih	ulic,	ki	
so	se	brez	vidnega	načrta	zvijale	med	bloki	hiš	kakor	
v	Benetkah	ali	v	alžirski	Kasbi.	V	mnoge	izmed	njih	
so	bile	vklesane	stopnice,	ki	so	olajšale	hojo	ljudem	
in	oslom:	odkrili	so	nekatere	teh	stopničastih	poti,	
predvsem	tiste,	ki	so	vodile	navzdol	v	četrt	Siloa,	na	
ozemlju	asumpcionistov	pa	tiste,	ki	jih	je	brez	dvoma	
uporabil	Jezus	na	veliki	četrtek	zvečer	za	pot	v	oljčni	
gaj.	Širokih	cest	in	prostornejših	trgov	sploh	ni	bilo.	
Le	osrednjo	dolino	Tyropeion	je	prečkala	široka	na-
suta	pot	in	most,	ki	je	povezoval	tempelj	z	Gornjim	
mestom.	Pod	njim	se	je	širil	velik	prostor,	tlakovan	s	

Palača Hazmonejcev (maketa)

Herodova palača (maketa)

Trdnjava Antonia (maketa)
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Kljub	temu	pa	je	imel	Jeruzalem	poleg	templja,	
čigar	sijaj	je	bil	brez	primere,	palače,	razkošne	hiše	in	
umetniška	dela.	Med	zadnjimi	so	bila	najbolj	cenjena	
tista,	 ki	 so	 mestu	 zagotavljala	 dragoceno	 dobrino:	
vodo.	Bilo	je	nekaj	vodnjakov,	med	njimi	Suknjarski,	
o	katerem	govori	že	Knjiga	kraljev	(1	Kr	1,9),	pred-
vsem	pa	so	bili	zbiralniki,	kamor	so	z	velikim	trudom	
pripeljali	vodo.	V	spodnjem	delu	mesta	je	bil	tisti,	ki	
ga	je	napajal	znani	Ezekijev	kanal	in	se	je	imenoval	
Siloa,	to	je	Poslani,	ime,	polno	mističnega	pomena,	
na	katrega	vsekakor	misli	evangelist	Janez,	ko	pripo-
veduje	zgodbo	o	slepem,	ki	ga	je	Jezus	ozdravil	tako,	
da	ga	je	poslal	tja	se	umit	(Jn	9,7).	To	je	bil	bazen,	
obkrožen	s	Herodovim	stebrenikom	lepega	videza.	
V	bogoslužju	šotorskega	praznike	so	šli	tja	v	procesiji	
zajet	vodo,	ki	so	jo	odnesli	v	tempelj.	V	Kristusovem	
času	je	bil	še	drug	zbiralnik	zunaj	obzidja,	ki	je	bil	
verjetno	 eden	 od	 vzrokov,	 da	 se	 je	 Herod	 Agripa	
I.	odločil	zgraditi	“tretje	obzidje”.	To	 je	bila	slavna	
kopel	Petih pokritih stebrišč,	kamor	se	 je	prihajala	
kopat,	kot	poroča	Janez,	množica	slepih,	kruljavih	
in	hromih,	saj	so	trdili,	da	od	časa	do	časa	prihaja	tja	

Gospodov	angel	vzburkat	vodo	in	tisti	bolnik,	ki	se	
prvi	potopi	vanjo,	ozdravi.	Mogoče	so	jo	zamenjavali	
z	ovčjo	kopeljo,	ki	je	v	starih	časih	služila	za	umivanje	
daritvenih	živali.	Vsekakor	je	to	bila	lepa	zgradba	–	
arheologije	jo	je	odkrila	–	dolga	120	metrov	in	široka	
60	metrov,	obdana	z	obokanim	hodnikom,	ki	je	na	
sredi	delila	prepreka,	na	kateri	je	bil	peti	stebriščni	
hodnik.	Služila	je	za	javno	kopališče.

Več	palač	je	bilo	mestu	v	ponos.	Hazmonejska	je	
bila	najstarejša,	brez	dvoma	še	iz	časov	Janeza	Hirka-
na.	Verjetno	se	je	Herod	Antipa	ustavljal	tam,	kadar	
je	za	praznike	prišel	v	Jeruzalem,	in	brez	dvoma	so	
Jezusa	tja	pripeljali	pred	njega.	Sijajna	utrjena	palača,	
ki	si	jo	je	dal	zgraditi	Herod	na	vogalu	Gornjega	me-
sta,	je	v	resnici	služila	kot	bivališče	rimskega	upravi-
telja,	kadar	je	prišel	v	Jeruzalem.	»Če	vse	veličastna,«	
pravi	Jožef	Flavij,	ki	nikakor	ne	sovraži	napihnjenih	
izrazov.	Trdili	so,	da	je	sezidana	na	istem	mestu,	kjer	
je	David	prepeval	svoje	psalme	in	je	bila	v	resnici	del	
obzidja.	Varovali	so	 jo	masivni	štirioglati	stolpi,	ki	
jim	je	Herod	dal	imena	tistih,	ki	jih	je	ljubil:	svojega	
prijatelja	Hipika,	svojega	nesrečnega	brata	Fazaela,	
žrtve	Partov,	in	najdražje	žene	Mariamne,	ki	jo	je	dal	
umoriti.	 Zadnji	 stolp	 je	 bil	 najvišji:	 osemindvajset	

kamnitimi	ploščami	in	obkrožen	s	stebreniki,	ki	je	na	
severu	mejil	na	staro	palačo	Hazmonejcev.	Urediti	ga	
je	dal	Herod,	da	bi	služil	kot	agorá	ali	forum	po	grško-
rimskem	zgledu:	imenoval	se	je	Xist,	to	je	zasip.	Drugi	
manjši	trgi,	na	katere	namigujejo	talmudski	spisi,	so	
nosili	imena	obrti:	Mesarski,	Tkalski,	Suknjarski,	Ri-
bji,	ali	pa	so	jim	preprosto	rekli	Gornji	in	Spodnji	trg.	
Tudi	ulice,	vsaj	tiste,	ki	so	imele	ime,	so	bile	pogosto	
označene	po	neki	obrti.	Ljudje	istega	poklica	so	se	
naselili	v	isti	četrti,	kakor	se	je	dogajalo	na	zapadu	v	
srednjem	veku.	To	razloži	osupljivo	število	shodnic,	
kjer	se	se	zbirali	k	molitvi	…	ali	na	klepet:	480!	Vsak	
ceh,	vsak	blok	hiš	je	imel	svojo,	pa	tudi	vsaka	skupina	
tujcev,	ki	so	za	praznike	prihajali	v	Jeruzalem.

Je	bil	Jeruzalem	res	»lepo	mesto«,	kot	pravi	Jeremi-
ja?. . .	Ni,	da	bi	pričakovali	kake	razkošne	zgradbe,	vse	
najdbe	iz	tistega	časa	temu	nasprotujejo.	Samo	hiše	
bogatih	so	bile	krite	z	opeko,	revni	so	se	zadovoljevali	
s	 strehami	 iz	 trstike	 in	 steptane	 zemlje,	 na	 katere	
namiguje	Markov	evangelij	(2,4).	Med	posameznimi	
četrtmi	so	bile	velike	razlike:	tista	najstarejša	na	Sio-
nu	je	bila	trdnjavsko	naselje	v	domačinskem	slogu,	
v	Gornjem	mestu	so	se	naselili	vplivni	in	bogati,	v	
predmestju	 Bezetha	 trgovci.	 Klesan	 kamen	 je	 bil	
redek,	zidovi	iz	grobih	kamnov,	povezanih	z	malto,	
niso	bili	elegantni.	Judje	pač	niso	bili	rojeni	zidarji	
kot	Rimljani.

Bethesda danes

Ezekijev vodni tunel

Stolpi Hipik, Fazael in Mariamne (maketa)

➧
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metrov.	Ponoči	je	na	stolpu	Fazaelu	plapolal	signalni	
ogenj.	Toda	notranjost	palače	ni	imela	nič	skupnega	
s	temi	bojnimi	izgledi.	Zgrajena	je	bila	iz	marmorja,	
tlaki	so	bili	iz	redkih	kamnov	ali	pokriti	z	mozaiki,	
imela	je	kakioh	sto	sob	in	dvoran	za	slovesnosti,	kjer	
je	bilo	mogoče	postaviti	sto	ležišč	za	povabljence,	še	
bolj	pa	je	presenečala	njena	oprema	in	lepota	vrtov,	
kjer	je	več	vodovodov	polnilo	čudovite	zbiralnike.	
Veliki	duhovnik,	ki	je	bil	v	službi,	je	imel	skromnejšo	
palačo,	pa	kljub	temu	mogočno,	saj	je	videti	v	žalost-
ni	noči	Jezusovega	procesa	cel	kup	služabnikov,	ki	
se	grejejo	sredi	dvorišča,	in	da	neki	Ana,	odstavljeni	
veliki	duhovnik,	zaseda	drugo	dvorišče.

Antonija	ni	bila	stanovanjska	palača,	ampak	vo-
jašnica.	Na	kraju	neke	stare	utrdbe	in	Salomonovih	
časov	se	je	branil	rod	za	rodom,	saj	je	vzpetina	Bezeta	
omogočala	dokaj	lahek	napad.	Po	izgnanstvu	so	tam	
postavili	stolp	Hananiel,	grško	poimenovan	Baris,	
“najodličnejša	trdnjava”.	Hazmonejci	so	ga	povečali	
v	utrjen	grad,	kateremu	je	Herod	dal	dokončno	obli-
ko.	Podolgast	pravokotnik	sto	krat	petdeset	metrov,	
ki	so	ga	na	štirih	vogali	branili	ogromni	oglati	stolpi,	
visoki	po	trideset	metrov,	je	bil	v	resnici	ključ	Svete-
ga	mesta,	zapah	templja.	Tu	je	bila	tudi	nameščena	

rimska	posadka	in	ponoči	je	bilo	slišati	klice	straže	
iz	 enega	 stolpa	 drugemu.	 Proti	 svetim	 dvoriščem	
so	vodila	stopnišča	in	če	je	bilo	potrebno,	so	vojaki	
zdrveli	po	njim	med	hruščem	vojaških	čevljev.	Tajni	
prehodi	pod	tempeljskim	dvorom	so	omogočali	do-
seči	središče	mesta.	Sredi	štirikotnika	je	bilo	obširno	
dvorišče,	na	katerem	je	skrbno	delo	Sionskih	Dam	
in	dominikancev	Biblične	šole	odkrilo	s	kamnitimi	
ploščami	 tlakovano	 dvorišče,	 znani	 lithostrotos,	 o	
katerem	 evangelist	 Janez	 poroča,	 da	 je	 bil	 to	 kraj,	
na	katerem	je	Pilat	umestil	svoje	sodišče,	da	bi	sodil	
Jezusa	 (Jn	 19,13).	 Ganljivo	 je	 videti	 v	 podzemlju	
samostana	 Sionskih	 Dam	 tiste	 ogromne	 kamnite	
plošče,	 obrabljene	 od	 hoje	 in	 polne	 izpraskanih	
raznih	napisov,	po	katerih	je	gotovo	stopal	Kristus.

In	kaj	reči	o	templju?	Nič	drugega	kot	da	je	zasen-
čil	vse	ostale	lepote	mesta	in	da	je	pobožni	Jud,	ki	je	
prišel	v	Jeruzalem,	imel	oči	samo	zanj.	To	je	bil	tem-
pelj	Heroda	Velikega,	ki	ga	je	ta	sijaj	ljubeči	despot	
začel	leta	20	pred	Kristusom	zidati	točno	na	mestu	
Salomonovega,	ki	ga	je	nekoč	razrušil	Nebukadnesar,	
in	mnogo	skromnejšega,	ki	so	ga	ponovno	zgradili	v	
času	Ezra	in	Nehemija	–	tam,	kjer	se	danes	na	Hasam	
eš-Šerif	dviguje	Omarjeva	mošeja	z	modro	kupolo.	
Čeprav	je	deset	let	po	začetku	del	za	obletnico	svo-
jega	povzpetja	na	prestol	Edomec	praznoval	praznik	
posvečenja,	 čeprav	 je	 tisoč	 duhovnikov	 in	 več	 kot	
deset	tisoč	delavcev	delalo	na	njem	že	štirideset	let	
–	v	drugem	poglavju	Janezovega	evangelija	najdemo	
točen	čas	–	je	bil	v	času,	ko	ga	je	Jezus	videl,	daleč	od	
tega,	da	bi	bil	končan.	To	ni	bilo	prej	kot	v	letih	62-64,	
kar	pomeni	le	malo	časa,	preden	ga	je	Tit	razrušil.	Bil	
je	torej	čisto	nov.	Njegov	marmor	je	bil	bel,	zlato	na	
pročelju	se	je	lesketalo.	Njegova	silna	masa	obzidij,	
dvorov	in	svetišč	je	bila	z	bogastvom	simbolov	kot	
krona	na	najvišjem	kraju	kamnitega	mesta	Jeruzale-
ma,	kjer	je	kovina	bila	kralj.	Ta	zgradba,	za	katero	ni	
bilo	nič	prelepo,	nič	preveč	razkošno,	to	“svetišče”,	
h	kateremu	so	se	vzpenjali	goreči	romarji	»z	glasom	
vriskanja	in	hvale	v	vrvenju	praznične	množice«	(Ps	
42,5),	je	zares	zaslužilo	biti	“Božja	hiša”.

Obzidje in mestna vrata danes

Ali	si	je	mogoče	ustvariti	podobo,	kakšno	je	bilo	
pred	kakimi	dva	tisoč	leti	življenje	v	tem	mestu,	ka-
terega	zemljepisni	podatki	so	danes	dobro	znani	ne	
da	bi	zapadli	v	greh	anahronizma,	kar	je	po	besedah	
Luciena	Febvra	najhujše	za	zgodovinarja?	Ne	bi	se	
zelo	zmotili,	če	bi	si	predstavljali	kako	od	oriental-
skih	mest,	ki	še	ima	stare	četrti,	na	primer	stari	del	
Jeruzalema	kot	ga	je	videti	v	naših	dneh	ali	stari	Kairo	
ali	Damask	kalifov.	Splošni	vtis	je	vtis	zelo	stisnjenega	
kraja,	kjer	je	izrabljen	vsak	razpoložljiv	prostor.	Hiše	
se	lepijo	ena	na	drugo,	se	delno	prekrivajo,	lezejo	ena	
v	drugo.	Nobenih	vrtov	razen	Herodovega	in	tistega	
obzidanega	 vrta	 vrtnic,	 ki	 po	 pripovedi	 Talmuda	
izvira	 iz	časa	prerokov.	Sem	in	tja	figovo	drevo	na	
kakem	dvorišču.	Šele	kot	bo	Herod	Agripa	I.	v	svoje	
obzidje	vključil	četrt	Gareb,	se	bodo	pojavili	števil-

ŽIVETI V JERUZALEMU

Uličica v starem Jeruzalemu
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ni	lepi	vrtovi.	Nobenih	kipov	na	cestnih	vogalih	za	
razliko	od	poganskih	mest,	kjer	ni	mogoče	narediti	
dveh	korakov	ne	da	bi	pozdravili	kako	božanstvo.	
Ulice	so	kar	se	da	ozke:	dva	osla,	otovorjena	z	obi-
čajnimi	košarami	se	le	s	težavo	srečata.	Celo	pešci	se	
zadevajo,	odtod	vpitje	in	prepiri.	Stojnice	trgovcev	na	
prostem	na	robu	poti	pač	ne	olajšajo	prometa.	Tam	
je	 tudi	 blodnjak	 ulic,	 uličic	 in	 notranjih	 dvorišč,	 v	
katerih	se	znajdejo	samo	prebivalci	četrti.	Posebno	
velika	razgibanost	je	pri	vratih	in	na	dveh	tržnicah,	
od	katerih	je	tista	v	Gornjem	mestu	bogatejša	in	bolj	
elegantno	založena.	Nobenih	voz,	le	nekaj	nosilnic	
bogatih,	pač	pa	veliko	oslov:	njihova	kopita	klopota-
jo	po	okroglih	tlakovcih	stopnic.	Enako	v	Jeruzalemu	
ni	mogoče	hoditi	četrt	ure,	ne	da	bi	se	vzpenjal	ali	
spuščal.	In	koliko	ovc	in	goveda!	Toliko	jih	je	treba	
za	daritve!	Od	časa	do	časa	gredo	mimo	na	konjih,	
ki	se	slabo	znajdejo	na	vseh	teh	stop	niščih,	kaki	pre-
zirljivi	jezdeci	iz	pomožnih	galskih	ali	numidijskih	
čet	v	grivastih	čeladah	in	oklepih,	z	rdečim	plaščem	
na	ramah.

Po	 vsem	 mestu	 je	 vel	 močan,	 izpremešan	 vonj.	
Preseneča,	 da	 je	 ena	 od	 policijskih	 odločitev	 pre-
povedovala	»ognjišča	na	prostem	zaradi	njihovega	
dima«,	druga	pa	rabo	gnoja	za	pospešitev	rasti	dreves	
ali	rož.	Saj	 je	vroča	maščoba	jedi	mešala	svoj	ostri	
vonj	z	vonjem	smeti,	ki	so	jih	vsak	dan	pometali	»z	
njihovega	 postora«,	 kot	 pravi	 Talmud,	 toda	 ozkih	
uličic	to	ni	niti	najmanj	zadevalo.	Če	je	poleg	tega	
le	malo	zapihal	vzhodnik,	se	dim,	ki	se	je	dvigal	nad	
žrtvenim	 oltarjem	 ni	 vlekel	 samo	 po	 preddverju	
templja,	ampak	po	celem	mestu	 in	mešal	svoj	od-
vratni	smrad	ožganega	mesa	z	opojno	aromo	kadila.	
Judovska	množica	je	na	glasu,	da	smrdi	–	to	je	celo	
ena	 od	 klasičnih	 šal	 grobe	 rimske	 šaljivost	 –	 zato	
se	ženske	obilno	odišavljajo.	Pripovedujejo	celo,	da	
uporabljajo	vse	sorte	zvijač,	da	bi	o	pravem	času	širile	
okrog	 sebe	 opojen	 parfum.	 Rabiji	 so	 sicer	 pridno	
ponavljali:	»Tempeljsko	kadilo	vam	bi	moralo	zado-
ščati!«,	toda	na	gornjem	trgu,	kjer	so	prodajali	miro,	
nardo	in	draga	mazila,	je	bila	vedno	gneča.

Mesto	pa	ni	bilo	samo	polno	vonjev,	ampak	tudi	
hrupa.	Razen	ponoči	in	ob	vročih	dnevnih	urah	sie-
ste	ter	pozimi,	ko	je	zahodnik	zbadal	obraz	s	tisoč	
deževnimi	iglami,	 je	povsod	vladal	nek	nedoločen	
hrup.	 Vse	 se	 je	 mešalo:	 vpitje	 trgovcev,	 ki	 so	 vabili	
kupce,	nosilcev	vode,	ki	so	z	mehom	na	rami	nudili	
svoje	usluge,	javnih	glasnikov,	ki	so	zahtevali	molk,	
da	 bi	 objavili	 kako	 uradno	 naznanilo,	 včasih	 celo	
straž,	ki	so	delale	pot	kakemi	obsojencu,	ki	so	ga	s	
križevim	prečnikom	na	ramah	vodili	na	“kraj	loba-
nje”…	Živina,	ki	so	jo	rinili	proti	templju,	je	blejala	in	
mukala,	le	osli	so	bolj	redko	rigali,	saj	so	se	navadili	
potrpežljivosti.	Prihaja	skupina	romarjev,	ki	v	zboru	
ponavlja	psalm	po	napevu	“Košuta	ob	zori”	ali	”Go-
lobica	daljnjih	terebint”.		V	suknjarski	četrti	je	slišati	

zamolkel	in	enoličen	hrup,	v	kotlarski	četrti	ritmični	
ropot	udarcev.	Poleg	tega	se	štirikrat	na	dan,	ob	uri	
daritve	in	ob	treh	obrednih	odmorih	razlega	trojni	
znak	sedmih	srebrnih	trobent	z	roba	dvora	mož	in	
zapoveduje	vsaj	nekaj	molka,	med	katerim	se	najbolj	
pobožni	vržejo	na	tla.

To	je	vsakdanji	vrvež.	Seveda	pa	se	v	teku	leta	ob	
določenih	časih	čudovito	poveča.	To	je	o	veliki	noči,	
ob		prazniku	tednov,	ob	spravnem	dnevu	in	še	po-
sebno	ob	veselem	šotorskem	prazniku.	Koliko	takih	
dni	se	v	celoti	nabere?	Takrat	dobesedno	velikanske	
množice	romarjev	napolnijo	mesto:	tudi	če	z	deset	
delimo	tisti	milijon,	o	katerem	poroča	Jožef	Flavij,	
je	 še	 vedno	 vprašanje,	 kako	 je	 mogel	 Jeruzalem	
vse	 to	 sprejeti.	 Mnogi	 romarji	 spe	 zunaj	 obzidja,	 v	
predmestjih,	na	gričih,	kjer	so	se	naselili	v	šotorih	
ali	zavetjih	iz	vej,	ali	pa	kar	pod	zvezdami,	kot	Jezus	
in	 njegovi	 učenci	 v	 Getsemaniju.	 Prerivanje	 ljudi	
in	 živali	 je	 neverjetno:	 zgodilo	 se	 je,	 da	 so	 za	 eno	
samo	 veliko	 noč	 privedli	 deset	 tisoč	 jagnjet.	 To	 je	
čas,	ko	je	mogoče	v	Jeruzalemu	videti	in	po	oblekah	
prepoznati	brate	iz	vse	diaspore:	Jude	iz	Babilona	v	
črnih	oblekah	z	vlečkami,	Jude	iz	Fenicije	v	tunikah	
in	 pisanih	 hlačah,	 Jude	 z	 Anatolijskega	 višavja	 v	
pelerinah	 iz	kozje	kože,	 Jude	 iz	Perzije,	bleščeče	v	
svili	ter	zlatih	in	srebrnih	zaponkah.	Vsi	ti	ljudje	se	
gnetejo,	se	drenjajo	na	tempeljskih	preddvorih,	kjer	
trgovci	 z	 daritvenimi	 živalmi	 in	 menjalci	 denarja	
nesramno	grabijo	ob	zgražanju	poštenih,	kot	je	bil	
Jezus.	Pehajo	se,	da	bi	prišli	na	vrsto	pri	levitih,	kjer	
se	daruje	jagnje.	To	je	nekakšen	pobožen	sejem,	osu-
pljiva	mešanica,	katere	približno	podobo	daje	Meka	
ob	velikih	muslimanskih	romanjih.	Čas	je,	da	pade	
večer,	da	se	pred	deveto	uro	razleže	šofar,	narejen	iz	
ovčjega	roga.	Njegov	dolgi,	otožni	klic,	ki	mu	sledi	
šest	obrednih	zvenov	trobent,	naznani	začetek	naj-
svetejšega	dneva	med	vsemi,	velikonočne	sobote:	to	
je	čas,	da	končno	nad	tihim	Jeruzalemom	na	širnem	
mirnem	nebu	zaplava	spomladanska	nisanova	luna.

V Kristusovem času tržnica ni bila dosti drugačna

Prosite za mir v Jeruzalemu:
tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru;

mir naj bo med tvojimi zidovi, varnost v tvojih palačah. Ps 122,6
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angeli za danes
P.	Anzelm	Grün

ANGEL TREZNOSTI

Včasih	uporabljamo	besedo	trezen	v	pomenu	biti 
brez fantazije, dolgočasen.	 A	 v	 tako	 držo	 te	 angel	
treznosti	 gotovo	 ne	 popelje.	 Po	 svojem	 izvoru	 je	
nemška	beseda	za	treznost	Nüchternheit	povezana	
s	samostanskim	življenjem.	Izvira	iz	latinskega	noc-
turnus,	nočni.	Nočna	božja	služba	menihov,	vigilija,	
je	imela	tri	nokturne,	nočnice,	tri	bdenja.	Ta	so	po-
tekala	 pred	 jutra-
njim	 obrokom.	
Nemški	pridevnik	
nüchtern	pa	prav-
zaprav	 pomeni,	
da	nisi še nič jedel 
ali pil.	 Kdor	 še	 ni	
nič	jedel,	je	popol-
noma	 buden,	 ta	
dojema	 stvari	 re-
snično,	 kot	 so.	 Če	
dosti	pijemo,	smo	
lahko	 okajeni	 in	
moremo	stvarnost	
zazna	vati	 le	 še	 v	
obrisih.	 Če	 se	 pa	
preveč	 najemo,	
smo	 siti	 in	 zaspa-
ni	ter	le	malo	spo-
sobni	 dojemanja.	
Treznost	torej	po-
meni,	 da	 vidimo	
stvari	 takšne,	 kot	
so,	ne	da	bi	jih	iz-
krivili	 skozi	 očala	
zaspanosti	ali	pro-
jekcij.

Takšna	treznost	
je	potrebna,	če	se	v	
razgretem	razpra-
vljanju	 vsi	 prepu-
ščejo	samo	svojim	
čustvom.	 Takšna	
treznost	 je	 blagoslov,	 kadar	 pri	 iskanju	 ustreznih	
odločitev	premočan	lastni	interes,	prehud	boj	za	pre-
moč	in	preštevilne	napetosti	v	medsebojnih	odnosih	
preprečujejo	jasen	pogled	na	stvari.	Neki	rokodelski	
mojster	mi	je	pripovedoval	o	iskanju	ustrezne	odlo-
čitve,	ki	ga	 je	doživel	v	ženskem	samostanu.	Neka	
redovnica	je	rekla,	da	bi	rada	imela	rumeno	zaveso,	
pa	ne	zato,	ker	ji	je	všeč,	ampak	zato,	ker	bi	tako	ho-
tela	prednica	in	ker	neki	drugi	sestri,	ki	je	ne	more	
prenašati,	daleč	najbolj	všeč	zelena.	Zelo	pogosto	so	
naše	odločitve	odraz	takšnih	medsebojnih	napetosti.	
Tedaj	bi	potrebovali	angela	treznosti,	ki	bi	nam	raz-
jasnil	pogled	na	to,	kar	je	prav.	Treznost	pomeni	tudi	
stvarnost,	ustreznost	stvarem.	Če	znamo	vzpostaviti	

pravilen	odnos	do	stvarnosti,	ga	bomo	znali	tudi	do	
Njega,	ki	je	temelj	te	resničnosti.

Vendar	pogosto	zamenjujemo	stvarnost	s	svojimi	
čustvi.	Tedaj	stvari	ne	moremo	več	pravilno	videti.	
Tedaj	konfilikta	ne	moremo	več	rešiti,	ker	vsi	brodi-
mo	po	kaši	čustev	kot	v	močvirju,	iz	katerega	se	ni	
več	mogoče	izvleči	z	lastno	močjo.

Angel	 stvarno-
sti	 bi	 ti	 lahko	 po-
stal	 blagoslov,	 če	
boš	govoril	z	ljud-
mi,	 ki	 iščejo	 pri	
te	bi	 nasvet,	 ki	 ti	
pri	povedujejo	 o	
svo	jih	 problemih,	
o	 svojih	 ranah,	 o	
svoji	 jezi	 ali	 razo-
čaranju.	 Če	 tedaj	
ne	 boš	 dopustil,	
da	 te	 potegnejo	 s	
seboj	 v	 močvirje	
čustev,	ampak	boš	
znal	 trezno	 razja-
sniti,	 za	 kaj	 prav-
zaprav	 gre, 	 boš	
res		nič	no	 lahko	
po		magal,	boš	tiste-
ga,	 ki	 išče	 nasvet,	
lahko	 popeljal	 iz	
megle	njegovih	ču-
stev.	Treznost	ter	ja	
primeren	 od		mik	
od	 drugega.	 Če	 se	
topiš	 od	 sočutja,	
drugemu	 ne	 mo-
reš	 pokazati	 poti.	
Morda	 mu	 tvoje	
sočutje	 sprva	 do-
bro	 dene.	 Vendar	
ni	 dovolj, 	 če	 se	

medsebojno	 pomilujeta,	 ker	 je	 življenje	 pač	 tako	
hudo.	 Z	 drugimi	 le	 sočustvuj.	 Vendar	 potrebuješ	
zdrav	 pogled	 iz	 zdrave	 razdalje,	 da	 najdeš	 pot	 iz	
džungle	problemov.

Angel	treznosti	ti	lahko	tudi	pomaga,	da	pravilno	
presodiš	 lasten	 položa,	 da	 nehaš	 dramatizirati,	 saj	
tako	pogosto	rad	pretiravaš,	in	da	odkriješ	pot,	kako	
boš	bolje	ravnal	s	seboj.	Prevečkrat	si	slep	v	svojem	
podjetju	in	vidiš	vse	le	iz	zornega	kota	svoje	jeze	ali	
svojega	razočaranja	ali	svoje	prizadetosti.	To	ti	za-
megljuje	pogled	za	sprejemljive	rešitve.	Zato	ti	želim	
angela	treznosti,	da	lahko	razčistiš	lasten	položaj	in	
moreš	vnesti	jasnost	v	meglo	človveških	napetosti	v	
medsebojnih	odnosih	in	pri	odločanju.
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Po	 apostolski	 službi	 bo	 Cerkev,	 občestvo,	 ki	 ga	
je	zbral	učlovečeni	Sin	Božji,	živela	v	nadaljevanju	
časov,	in	bo	gradila	ter	hranila	v	Kristusu	in	v	Duhu	
občestvo,	h	kateremu	so	vsi	poklicani,	in	v	katerem	
lahko	izkusijo	od	Očeta	darovano	odrešenje.	Dva-
najsteri	so	–	kot	pravi	papež	Klemen,	tretji	Petrov	
naslednik	 ob	 koncu	 1.	 stoletja	 –	 zares	 skrbeli,	 da	
so	si	postavili	naslednike	(prim.	1	Klem	42,4),	da	bi	
se	njim	zaupano	poslanstvo	nadaljevalo	po	njihovi	
smrti.	V	teku	stoletij	je	Cerkev,	organsko	urejana	pod	
vodstvom	zakonitih	Pastirjev,	še	naprej	živela	v	svetu	
kot	skrivnost	občestva,	v	katerem	odseva	v	neki	meri	
samo	občestvo	Sv.	Trojice,	skrivnost	Boga	samega.

Že	apostol	Pavel	poudarja	ta	najvišji	vir,	Sv.	Tro-
jico,	ko	vošči	svojim	kristjanom:	»Milost	Gospoda	
Jezusa	 Kristusa	 in	 ljubezen	 Boga	 in	 občestvo	
Svetega	Duha	z	vami	vsemi«	(2	Kor	13,13).	Te	
besede,	ki	so	verjetno	odmev	porajajoče	se	
Cerkve,	ugotavljajo,	kako	se	zastonjski	dar	
Očetove	in	Jezusove	ljubezni	usresničuje	in	
se	izraža	v	občestvu,	ki	ga	je	udejanjil	Sveti	
Duh.	 Ta	 razlaga,	 ki	 temelji	 na	 tesnem	
vzporedju,	ki	ga	besedilo	utrjuje	med	
tremi	rodilniki	(»milost	Gospoda	Je-
zusa	Kristusa	…	ljubezen	Boga	…	ob-
čestvo	 Svetega	 Duha«)	 predstavlja	
“občestvo”	 kot	 poseben	 dar	 Duha,	
sad	ljubezni,	darovan	od	Boga	Očeta	
in	milosti,	darovane	od	Gospoda	Jezusa.

Sicer	pa	nas	neposredno	besedilo,	ki	ga	označuje	
vztrajanje	pri	bratski	skupnosti,	usmerja,	da	vidimo	
v	“koinonía”	Svetega	Duha	ne	le	“udeleženost”	pri	
Božjem	življenju	kot	posamezniki,	vsak	zase,	ampak	
logično	 tudi	 kot	 “občestvo”	 vernikov,	 ki	 ga	 zbuja	
isti	 Duh	 kot	 njen	 tvorec	 in	 glavni	 dejavnik	 (prim.	
Flp	2,1).	Lahko	bi	zatrdili,	da	so	milost,	ljubezen	in	
občestvo,	 ki	 se	 nanašajo	 v	 istem	 redu	 na	 Kristusa,	
na	Očeta	in	na	Duha,	različni	vidiki	ene	same	Božje	
dejavnosti	za	naše	odrešenje,	dejavnosti,	ki	ustvarja	
Cerkev	in	naredi	iz	Cerkve	–	kot	pravi	sv.	Ciprijan	
v	3.	stoletju	–	»ljudstvo,	zbrano	v	edinosti	Očeta	in	
Sina	in	Svetega	Duha«	(De	Orat.	Dom.,	23:	PL	4,536).

Zamisel	o	občestvu	kot	deležništvu	pri	življenju	
Sv.	Trojice	je	posebno	močno	osvetljena	v	Janezovem	
evangeliju,	kjer	je	občestvo	ljubezni,	ki	veže	Sina	na	
Očeta	in	na	ljudi,	istočasno	zgled	in	izvir	bratskega	
občestva,	ki	mora	združevati	učence	med	njimi:	»To	je	
moja	zapoved,	da	se	ljubite	med	seboj,	kakor	sem	vas	
jaz	ljubil«	Ijn	15,12;	prim.	13,34).	»Da	bi	bili	vsi	eno,	
kakor	si	ti,	Oče,	v	meni	in	jaz	v	tebi«	(Jn17,21).	Torej	
občestvo	ljudi	s	troedinim	Bogom	in	občestvo	ljudi	
med	njimi	samimi.	V	času	zemeljskega	romanja	je	

lahko	učenec	po	posredovanju	občestva	s	Kristusom,	
že	deležen	Božjega	življenja	Njega	in	Očeta:	»Mi	smo	
v	občestvu	z	Očetom	in	njegovim	Sinom	Jezusom	
Kristusom«	(1	Jn	1,3).	To	življenje	občestva	z	Bogom	
in	med	nami	je	pravi	namen	evangeljskega	oznanje-
vanja,	namen	spreobrnjenja	h	krščanstvu:	»Kar	smo	
torej	videli	in	slišali,	oznanjamo	tudi	vam,	da	bi	bili	
tudi	vi	v	občestvu	z	nami«	(1	Jn	1,3).	Ta	dvojno	ob-
čestvo	z	Bogom	in	med	nami	je	torej	neločljivo.	Kjer	
se	uniči	občestvo	z	Bogom,	ki	je	očestvo	z	Očetom,	s	
Sinom	in	s	Svetim	Duhom,	se	uniči	tudi	korenina	in	
izvir	občestva	med	nami.	In	kjer	ni	doživeto	občestvo	
med	nami,	tudi	občestvo	s	troedinim	Bogom	ni	živo	
in	resnično,	kot	smo	slišali.	

Zdaj	bomo	storili	še	en	korak.	Občestvo	–	sad	
Svetega	Duha	–	se	hrani	z	evharističnim	Kruhom	

(prim.	1	Kor	10,16-17)	in	se	izraža	v	bratskih	
odnosih,	v	neke	vrste	vnaprejšnjem	doživlja-

nju	 bodočega	 sveta.	 V	 evharistiji	 nas	 Jezus	
hrani,	 na	 zadinjuje	 s	 Seboj,	 z	 Očetom	 in	 s	

Svetim	 Duhom	 ter	 med	 nami.	 Ta	 mreža	
edinosti,	ki	objema	svet,	 je	navzočnost	

bodočega	 sveta	 v	 našem	 času.	 Prav	
zato,	 ker	 je	 občestvo	 navzočnost	

bodočega	 sveta,	 je	 dar,	 ki	 ima	 zelo	
stvarne	posledice	in	nam	zato	omo-
goča	izviti	se	iz	svoje	osamljenosti,	
iz	zapiranja	sam	vase,	in	nas	naredi	

deležne	ljubezni,	ki	nas	združuje	z	Bogom	
in	med	seboj.	Ni	težko	razumeti,	kako	velik	je	ta	dar,	
če	le	pomislimo	na	delitve	in	spore,	ki	uničujejo	od-
nose	med	posamezniki,	skupinami	in	celimi	narodi.	
Če	ni	edinosti,	daru	Svetega	Duha,	so	delitve	člove-
štva	neizogibne.	“Občestvo”	je	zares	dobra	novica,	
zdravilo,	ki	nam	ga	je	dal	Gospod	proti	osamljenosti,	
ki	 danes	 grozi	 vsem;	 je	 dragoceni	 dar,	 po	 katerem	
se	čutimo	sprejete	in	ljubljene	v	Bogu,	v	občestvu	z	
njegovim	Ljudstvom,	zbranim	v	imenu	Sv.	Trojice;	je	
luč,	v	kateri	Cerkev	sije	kot	znamenje	med	ljudstvi:	
»Če	rečemo,	da	smo	v	občestvu	z	njim,	pa	kljub	temu	
hodimo	 v	 temi,	 lažemo	 in	 ne	 ravnamo	 v	 skladu	 z	
resnico.	Če	pa	hodimo	v	luči,	kakor	je	v	luči	on	sam,	
smo	med	seboj	v	občestvu«	(1	Jn	16-7).	Kljub	vsej	
človeški	slabosti,	ki	pripada	njenemu	obrazu,	Cerkev	
tako	razodeva	čudovito	stvarstvo	ljubezni,	ki	je	tukaj,	
da	bi	približalo	Kristusa	vsakemu	možu	in	ženi,	ki	
ga	res	hoče	srečati	do	konca	časov.	V	Cerkvi	Gospod	
ostaja	vedno	sočasen	z	nami.	Sveto	pismo	ni	neka	
stvar	 preteklosti.	 Gospod	 ne	 govori	 v	 preteklosti,	
ampak	v	sedanjosti,	govori	danes,	z	nami,	nam	daje	
luč,	nam	kaže	pot	življenja,	nam	daje	občestvo	in	nas	
tako	pripravlja	ter	odpira	za	mir.

papežev verouk
Benedikt	XVI.

OBČESTVO KOT DELEŽ
PRI ŽIVLJENJU SV. TROJICE
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Ponavljanje	molitev	se	marsikateremu	današnje-
mu	človeku	upira,	a	na	drugi	strani	prav	ponavljajoče	
molitve	pozna	večina	verstev	in	velja	za	star	in	pre-
izkušen	način	molitve.	P.	Tomaš	Spidlik,	po	katerem	
tudi	povzemam	misli	o	rožnem	vencu,	pravi,	da	je	
navada	štetja	molitev	že	zelo	stara.	Že	na	spomeniku	
v	 Ninivah	 opazimo	 dve	 ženi,	 ki	 sedita	 pod	 svetim	
drevesom	in	imata	v	rokah	neko	pripravo	za	štetje.	
Marco	Polo	je	pisal	o	kralju	Malabarju,	ki	je	
imel	okrog	vratu	vrvico	s	104	dragoceni-
mi	 kamni	 za	 štetje	 svojih	 jutranjih	 in	
večernih	 molitev.	 Nekaj	 podobne-
ga	najdemo	pri	budistih.	Nam	
je	 poznan	 tudi	 muslimanki	
“molek”.	 Iz	 krščanske	 dobe	
pripovedujejo	 o	 sv.	 Pavlu	
Puščavniku,	 ki	 je	 vsak	 večer	
dal	v	torbo	300	kamenčkov:	
enega	za	drugim	je	vrgel	proč	
in	tako	z	njih	štel	molitve,	ki	si	jih	je	določil.	Po-
dobno	štetje	je	uporabljala	tudi	sv.	Klara.	Bilo	
je	bolj	praktično:	vrvica	z	vozli.	Če	oba	konca	
vrvice	zvežemo,	nastane	“venec”.	Odprto	obli-
ko	vrvice,	viseče	na	pasu,	je	bilo	še	dolgo	časa	
mogoče	opaziti	v	Veliki	Britaniji.

Kmalu	 so	 vozle	 nadomestila	 zrna,	 koščki	
lesa,	 pa	 tudi	 biseri	 in	 dragulji.	 Leta	 1389	 se	
je	 francoski	 kralj	 poročil	 z	 neko	 Milančanko.	
Našteti	so	zakladi,	ki	ji	jih	je	prinesel.	Med	njimi	je	
bil	tudi	»niz	paternoštrov«	–	niz	očenašev	z	gumbi	
iz	srebra,	zlata,	biserov	in	stekla.	Delavnica	rožnih	
vencev	je	pripadala	umetniški	obrti.	Med	cehovski-
mi	združenji	velikih	mest	kakor	so	London,	Dunaj,	
Praga,	so	jih	imenovali	“paternoštarje”,	ker	so	izde-
lovali	rožne	vence	–	“paternoštre”.	Kakor	razodeva	
ime,	so	na	začetku	šteli	očenaše.	Od	12.	stoletja	so	
nekateri	častilci	Božje	Matere	imeli	navado	šteti	tudi	
zdravamarije.	Tako	jih	je	molila	na	primer	blažena	
Benvenuta	 Boiani	 (+	 1291):	 tisoč	 zdravamarij	 na	
dan,	v	soboto	dva	tisoč	in	na	praznik	oznanjenja	tri	
tisoč.	Tudi	dominikanec	Dominik	iz	Leviaje	je	zmolil	
tisoč	zdravamarij	na	dan.	Beremo,	da	je	tudi	umrl	z	
rožnim	vencem	v	rokah.

Kako	 je	 bilo	 določeno	 število	 150	 zdravamarij,	
kolikor	jih	je	imel	cel	rožni	venec	do	leta	2002?	Prvo	
vest	 o	 tem	 imamo	 iz	 12.	 stoletja.	 Neko	 redovnico,	
Evlalijo	po	imenu,	naj	bi	Mati	Božja	opomnila,	da	ne	
sme	moliti	v	naglici;	od	takrat	je	molila	samo	tretji	
del	molitve,	to	je	50	zdravamarij.	Tudi	sv.	Dominik,	
ki	je	po	legendi	začetnik	rožnega	venca,	je	priporo-
čal	molitev	150	ali	vsaj	50	zdravamarij.	Razlog	za	to	
število	je	dovolj	jasen.	Menihi	so	vsak	dan	zmolili	150	
psalmov;	samo	tretjino	pa	tisti,	ki	so	 imeli	mnogo	
drugega	nujnega	dela.	Dodajali	so	še	psalme	v	čast	
Devici	Mariji.	Tisti,	ki	niso	znali	brati,	so	molili	ena-
ko	število	očenašev	in	zdravamarij.	Neka	angleška	
knjiga	iz	14.	stoletja	opisuje,	kako	so	med	določeno	
število	 zdravamarij	 vrinili	 antifone,	 odpeve.	 Prvih	

50	so	zmolili	zjutraj	na	čast	oznanjenju,	drugih	50	
opoldne	na	čast	Gospodovemu	rojstvu;	tretjo	skupi-
no	pa	zvečer	v	počastitev	Vnebovzete.	Ker	je	bilo	v	
brevirju	običajno	5	antifon,	so	jih	vrinili	na	vsakih	10	
zdravamarij.	Obliko	150	zdravamarij	je	rožni	venec	
dobil	v	15.	in	16.	stoletju.	Leta	1507	je	neki	menih	
iz	samostana	sv.	Brigite	pisal,	da	nekateri	dodajajo	
vsaki	 zdravamariji	 kakšen	 dogodek	 iz	 Jezusovega	

življenja,	vednar	da	je	za	preproste	ljudi	dovolj	50	
zdravamarij	in	5	očenašev.

Posebno	 poglavje	 je	 v	 zgodovini	 rožnega	
venca	začel	božji	služabnik	papež	Janez	Pavel	

II.,	ki	je	bil	predan	Marijin	častilec.	Ob	za-
četku	25-letnice	svojega	pontifikata	

16.	 oktobra	 2002	 je	 izdal	 apo-
stolsko	 pismo	 Rožni venec 
Device Marije,	 v	 katerem	 je	
spregovoril	o	tej	priljubljeni	
krščanski	molitvi,	ki	je,	kakor	
pravi	 v	 uvodu,	 »priljubljena	
molitev	 mnogih	 svetnikov«.	

Za	molilce	rožnega	venca	pa	ima	to	pismo	še	
en	praktičen	pomen,	saj	dosedanjim	delom	(vese-
lemu,	 žalostnemu	 in	 častitljivemu)	 uvaja	 še	 svetli	
del.	Rožnemu	vencu,	ki	ga	papež	imenuje	»povzetek	
evangelija«	in	je	opisal	Jezusovo	rojstvo	in	mladost,	
njegovo	 trpljenje	 in	 vstajenje	 ter	 prihod	 Svetega	
Duha	ter	poveličanje	Božje	Matere	Marije,	je	manj-
kalo	Jezusovo	javno	delovanje,	v	katerem	je	oznanjal	
svoj	nauk	in	v	katerem	se	je	Jezus	razodel	kot	»Luč	
sveta«	(Jn	8,12).	Od	tod	tudi	ime	temu	delu	rožnega	
venca	–	svetli	del.

Od kod ime rožni venec
in kakšen pomen ima ta molitev?
Ime	rožni	venec	ima	pravzaprav	nenavaden	izvor.	

V	srednjem	veku	so	tako	imenovali	razprave	iz	mo-
ralke	in	zbirke	zgledov	za	pridige.	Leta	1500	so	tiskali	
Rosarium Theologicum (Teološki rožni vrt). Beseda	je	
torej	pomenila	nekakšen	priročnik.	Metaforično	so	
tako	imenovali	našo	molitev,	kakor	da	je	priročnik	
pobožnega	človeka.	Papež	Janez	Pavel	II.	je	v	svojem	
pismu	o	rožnem	vencu	dejal,	da	je	rožni	vene	»pri-
poročalo	cerkvno	učiteljstvo«.	Tako	je	v	19.	stoletju	
ta	molitev	doživela	pravi	razcvet.	Papež	Leon	XIII.	je	
napisal	nekaj	okrožnic,	v	katerih	jo	je	toplo	pripo-
ročal.	Na	predvečer	leta	1883	je	na	primer	zapisal:	
»Spodbujamo	in	rotimo	vse,	naj	vsak	dan	vztrajno	
molijo	 rožni	 venec.	 Hkrati	 izjavljamo,	 da	 je	 želja	
našega	srca,	naj	bi	molili	rožni	venec	v	vseh	stolnih	
cerkvah	vsak	dan,	v	župnijskih	cerkvah	pa	vsaj	vsako	
nedeljo	 in	 ob	 praznikih.«	 V	 okrožnici	 iz	 leta	 1893	
papež	 priporoča	 rožni	 venec	 kot	 najučinkovitejše	
orožje	zoper	nemoralnost:	»Zdi	se	nam,	da	tri	stvari	
vodijo	h	propadanju	in	izprijenosti	javnega	dobrega:	
odpor	 do	 razumnega	 in	 modrega	 življenja,	 odpor	
do	prenašanja	trpljenja	in	pozabljanje	prihodnjega	
življenja,	v	katerem	je	vse	naše	upanje.	Zoper	ta	zla	

ROŽNI VENEC
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našega	časa	lahko	vzamemo	kot	odrešujoče	zdravilo	
rožni	venec.	Premišljevanje	veselih	skrivnosti	navdi-
huje	tiste,	ki	pobožno	molijo	rožni	venec,	k	ljubezni	
do	razumnega	in	marljivega	življenja,	kakršnega	mo-
remo	videti	v	nazareški	družini.	Proti	drugemu	zlu	
so	žalostne	skrivnosti	in	proti	tretjemu	častitljive.«

Rožni	venec	so	priporočila	velika	Marijina	prika-
zovanja	v	Lurdu,	Fatimi	in	v	La	Salette.	Tudi	tisti,	ki	
hodijo	v	Medžugorje,	zelo	poudarjajo	pomen	te	mo-
litve.	Ustanavljale	so	se	bratovščine	rožnega	venca.	
Cerkev	je	to	molitev	obdarila	z	mnogimi	odpustki.	O	
njenem	pomenu	v	okviru	Marijinega	češčenja	je	go-
voril	papež	Pavel	VI.	Svoj	pečat	pomenu	te	molitve	je	
dal	božji	služabnik	Janez	Pavel	II.,	ko	je	o	njem	napisal	
posebno	pismo	in	uvedelnov	svetli	del	rož	nega	venca.

Kako je molila moja stara mama
Kardinal	Špidlik	je	opisal,	kako	je	njegova	stara	

mama	molila	rožni	venec.	Odpravila	se	je	na	vrt	in	
molila:	 »Zdrava	 Marija,…«	 –	 »Danes	 moram	 hitro	
skuhati	kosilo,	saj	se	moji	prej	vrnejo	domov,«	si	je	
dejala	ter	nadaljevala:	»Zdrava	Marija…«	–	»Še	na	vrt	
skočim.«	In	spet:	»Zdrava	Marija,…«	Nato	se	je	odpra-
vila	do	kokoši,	ki	je	niso	ubogale:	»Presnete	kokoši!«	
se	je	jezila,	potem	pa	spet:	»Zdrava	Marija,…«

»Ali	 je	 imela	takšna	molitev	kakšen	pomen?«	 je	
vprašal	kardinal	poslušalce.	Bili	so	v	zadregi,	da	bi	
mu	potrdili,	zato	so	molčali.	»Pa	ga	ima,«	je	povzel	on,	
»čeprav	se	nam	na	prvi	pogled	zdi,	da	je	to	raztresena	
molitev.	Vendar	je	ravno	nasprotno!	Taka	molitev	si	
prizadeva,	da bi povezali z Bogom vse, kar nam 
pride na misel.«

Ali	ni	to	tudi	cilj	duhovnega	življenja	–	povezati	
z	Bogom	vse	naše	misli?

Ugovori proti rožnemu vencu
Po	 drugem	 vatikanskem	 koncilu	 se	 je	 pojavil	

določen	odpor	zoper	rožni	venec.	Nekaterim	se	zdi,	
da	 ta	 molitev	 ni	 primerna	 za	 razumnike,	 saj	 da	 je	
nastala	v	okolju	preprostih	ljudi,	ki	niso	znali	brati.	
Njena	enoličnost	in	monotonost	naj	bi	ljudi	utrujala.

Ti	ugovori	so	iskreni,	a	vendar	je	posebno	moč	te	
molitvi	prav	v	prvini,	ki	ji	manjka:	namreč	intelek-
tualni.	Morda	se	motijo	knjige,	ki	skušajo	pomagati	
tej	 pomanjkljivosti	 z	 umetnimi	 metodami	 ter	 pri-
poročajo	premišljevanje	“skrivnosti”	ob	molitvi	10	
zdravamarij.

Ne	pozabimo,	da	je	rožni	venec	v	prvi	vrsti	moli-
tev	preprostega	ljudstva,	naših	mater,	naših	romanj	
in	naših	večernih	pobožnosti.	V	tem	okolju	je	tudi	
treba	iskati	metode	učenja	molitve	rožnega	venca.

Popolnoma	naravno	je,	da	razumniki	iščejo	sebi	
primeren,	razumniški	način	molitve	ter	govorijo	z	
Bogom	 tako,	 kot	 so	 navajeni	 misliti.	 In	 vendar	 se	
prav	razumniki	dobro	zavedajo	težav	s	koncentra-
cijo	pri	molitvi,	saj	 tudi	oni	trpijo	zaradi	nenehne	
raztresenosti.	Čim	vzamejo	v	roke	psalter,	jim	duha	
preplavi	 množica	 drugih	 misli,	 ki	 ovirajo	 osredo-
točenost	na	predmet	napisanega	ali	izgovorjenega	
besedila	molitve.

Preprosti	ljudje	molijo	drugače.	Ne	koncentrirajo	
se	na	eno	stvar,	iščejo,	kako	bi	povezali	z	Bogom	vse,	
kar	jim	pride	na	misel.	Mislijo	na	sorodnike,	na	sa-
dove	polja,	na	zdravje.	In	vsakemu	takemu	spominu	
dodajo	zdravamarijo.	V	rožnem	vencu	jih	je	dovolj	
za	vse,	kar	teži	srce.	Takšna	molitev	očitno	zahteva	
preprostost.	Kdor	jo	je	izgubil,	ne	more	moliti	rožne-
ga	venca.	Toda	izgubil	je	mnogo	več,	kot	sam	misli:	
preprosto	srce	je	namreč	Bogu	najbližje.

Mary	 Helen	 MacKillop	 se	 je	 rodila	 15.	 januarja	
1842	 v	 melbournskem	 predmestju	 Fitzroy.	 Bila	 je	
najstarejši	od	osmih	otrok	Aleksandra	MacKillopa	in	
Flore	McDonald.	Starši	so	se	izselili	iz	Škotske	gredoč	
za	 sanjami	 o	 uspehu,	 ki	 so	 v	 začetku	 kazale,	 da	 se	
bodo	uresničile.	Toda	očetovi	nepremišljeni	gospo-
darski	načrti	so	družino	kmalu	pahnili	v	revščino	in	
v	stanovanjske	težave.

Mary	je	od	očeta,	bivšega	bogoslovca	v	Rimu,	pre-
jela	dobro	vzgojo.	Komaj	je	za	silo	odrasla,	je	morala	
delati	kot	prodajalka,	potem	kot	guvernanta	in	uči-
teljica,	da	je	skrbela	za	potrebe	družine.	To	vlogo	je	
izpolnjevala	z	izredno	zrelostjo	in	odpovedjo,	toda	
kmalu	se	je	začela	srečevati	z	rastjo	globokega	klica	
k	redovnemu	življenju.

Razdobje	 poučevanja	 v	 katoliški	 osnovni	 šoli	 v	

Stefano	Girola

MARY HELEN MacKILLOP
življenje za najbolj zapuščene

V kotu črne celice je sedel zaradi umora na smrt obsojeni v pričakovanju izvršitve. Imeli so ga za enega 
najhujših kriminalcev kolonije. Adelaidski škof ga je šel skupaj z duhovniki obiskat, toda obsojeni je reagi-
ral kot lev in so ga morali vkleniti. Tedaj sta pred stražarje zapora stopili dve sestri v skromnih oblekah in 
prosili, da bi smeli vstopiti v celico in moliti s Faganom. Stražarji so ju skušali prepričati, naj ne obiščeta 
tiste “zveri”, toda oni dve sta vztrajali.

Vstopili sta in molili. Ena od sester je pretresena začela jokati. Takrat je obsojeni pokleknil in molil z 
njima. Kor poroča nek časopis iz tistega časa, je »Fagan postal miren kot jagnje«. Sestra ga je prepričala, 
da se je spovedal in prejel obhajilo. Preden so ga obesili, je prosila oblasti, naj ji dovolijo spremljati ga na 
vislice, toda dovoljenje je bilo odklonjeno. Ta žena, ki vse svoje življenje ni nehala verjeti v dostojanstvo 
vsakega človeškega bitja, bo prva svetnica avstralskega katolištva.

➧



2010 – AM – OKTOBER   292

oddaljeni	vasici	Penola	v	Južni	Avstraliji	leta	1860	je	
bilo	odločilen	preobrat	v	življenju	Mary	MacKillop.	
Tukaj	 je	 srečala	 krajevnega	 župnika	 J.	 E.	 Tenison-
Woodsa,	ki	je	že	davno	sanjal,	da	bi	ustanovil	nov	red	
za	versko	vzgojo	otrok	v	avstralski	divjini.	Njegova	
dušnopastirska	 odgovornost	 je	 namreč	 pokrivala	
okrog	 52.000	 kvadratnih	 kilometrov	 (več	 kot	 dve	
Sloveniji	ali	nekaj	manj	kot	South	Carolina).

To	so	bila	težka	leta	v	zgodovini	Cerkve	v	Avstraliji.	
Od	leta	1850	dalje	so	mnoge	kolonialne	vlade	ne-
hale	financirati	zasebne	šole,	v	glavnem	krščanske,	
da	bi	uvedle	postopoma	čisto	javen	in	laičen	šolski	
sistem.	V	Južni	Avstraliji	so	začeli	s	tem	že	leta	1851	
in	pretrgali	vsako	financiranje	verskih	šol.

Za	katoliško	Cerkev,	ki	so	jo	v	glavnem	sestavljali	
irski	priseljenci	iz	najrevnejših	družbenih	plasti,	je	
bil	 to	 trd	 udarec.	 Nova	 vladna	 politika	 je	 ogrozila	
obstoj	 katoliških	 šol	 in	 v	 pretežno	 protestantski	
družbi	tudi	prenašanje	vere	
in	katoliške	kulture	na	nove	
rodove.	 Katoliške	 otroke	
so	pogosto	diskriminirali	v	
državnih	šolah,	zato	mnogi	
raje	sploh	niso	hodili	v	šolo,	
kar	je	še	bolj	zmanjšalo	nji-
hove	možnosti	za	družbeno	
napredovanje.

Ko	 je	 Mary	 prišla	 v	 Pe-
nolo,	 je	 Cerkev	 v	 Južni	 Av-
straliji	 z	 neizmerno	 težavo	
skušala	obdržati	tistih	malo	
šol	 v	 koloniji,	 ki	 so	 jih	 v	
glavnem	 obiskovali	 otroci,	
katerih	družine	niso	mogle	
plačevati	 šolnine.	 Skrb	 za	
bodočnost	teh	otrok	je	kmalu	postala	glavni	pred-
met	pogovorov	med	mlado	in	pobožno	učiteljico	ter	
krajevnim	župnikom.

Mary	MacKillop	je	vedno	bolj	poglabljala	svoj	re-
dovni	poklic	v	luči	močnega	občutka	za	pravičnost	
in	sočutje	z	najbolj	zapostavljenimi	in	tako	sprejela	
župnikovo	povabilo	naj	ustanovi	nov	red.	Z	novim	
imenom	Mary	od	Križa	je	marca	1866	postala	prva	
članica	Sester	sv.	Jožefa	od	Presvetega	Srca.	Mnoga	
dekleta	so	jo	kmalu	posnemala	z	namenom,	da	bi	ka-
kor	ona	posvetile	svoje	življenje	vzgoji	najrevnejših	
otrok	in	živele	tudi	same	v	popolni	revščini,	odvisne	
zgolj	od	miloščine	in	velikodušnosti	dobrotnikov.

Prva	šola	Sester	sv.	Jožefa	je	bila	odprta	v	Penoli	
še	istega	leta	v	nekem	napol	porušenem	in	neupora-
bljanem	hlevu,	ki	ga	je	uredil	Maryjin	brat.

Po	odobritvi	adelaidskega	škofa	je	red	rasel	in	se	
razširil	v	razne	dele	Južne	Avstralije.	Toda	že	v	prvem	
razdobju	širjenja	so	se	začeli	problemi.	Ko	je	Tenison-
Wood	postal	odgovoren	za	vse	katoliške	šole	v	Južni	
Avstraliji,	so	se	začeli	spori	med	njim	in	nekaterimi	
škofijskimi	 duhovniki.	 “Otrok”	 Tenison-Woodsa,	
Sestre	sv.	Jožefa,	so	postale	žrtev	teh	sporov.	Temu	je	
treba	dodati,	da	tudi	znotraj	avstralske	Cerkve	niso	
vsi	odobravali	načina	življenja	teh	sester.	Kritiki	so	
trdili,	da	bi	naloge	sester	morale	odsevati	evropske	
zglede:	vzgajati	mlada	dekleta	srednje	visokih	druž-

benih	plasti	 in	dajati	mnogo	prostora	poučevanju	
kreposti	in	katoliškega	nauka,	študiju	glasbe	in	poleg	
francoščine	 študiju	 klasičnih	 jezikov.	 Navzočnost	
mladih	sester,	revno	oblečenih,	ki	so	prosile	po	ce-
stah	Adelaide	ali	v	oddaljenih	krajih	v	bushu	in	ki	so	
poučevale	otroke	oblečene	v	cunje,	je	bila	povod	za	
pohujšanje	mnogih	katoličanov.	Ker	 je	Mary	Mac-
Killop	 po	 zdravnikovem	 nasvetu	 občasno	 jemala	
majhne	količine	žganja	zaradi	kroničnih	bolečin,	ki	
so	jo	mučile	večji	del	življenja,	so	jo	krivično	obsodili	
zaradi	alkoholizma.

Rezultat	vsega	tega	je	bil,	da	jo	je	22.	septembra	
1871	adelaidski	škof	izobčil:	obsodba,	ki	je	za	mlado	
sestro	pomenila	hujšo	bolečino	kot	smrtna	obsod-
ba,	kot	poroča	njen	življenjepis.	Večji	del	šol,	ki	so	
jih	vodile	Sestre	sv.	Jožefa,	so	zaprli	in	red	so	skoraj	
čisto	uničili.

Mary	je	odklonila	obrambo	tudi	s	posredno	po-
močjo	javne	kampanje,	ki	bi	
kritizirala	škofa	in	je	živela	
svojo	 izključitev	 iz	 Cerkve	
tako	 zadržano,	 da	 je	 bil	
ganjen	vsakdo,	ki	je	prišel	v	
stik	z	njo	v	tem	hudem	času.	
Adelaidski	 škof	 je	 končno	
devet	 dni	 pred	 smrtjo,	 21.	
februarja	1872	spoznal	kri-
vico,	ki	 jo	 je	storil	Sestram	
sv.	 Jožefa	 in	 je	 izobčenje	
preklical.

Red	je	hitro	znova	vzcve-
tel	 in	 se	 razširil	 v	 druge	
dele	kolonije	pod	vodstvom	
materine	hiše	v	Adelaide	in	
Mary	 kot	 predstojnico	 ter	

Tenison-Woodsom	kot	duhovnim	voditeljem.	Leta	
1873	je	Mary	odpotovala	v	Evropo,	da	bi	pri	papežu	
Piju	 IX.	 dosegla	 zaradi	 varnosti	 uradno	 potrditev	
pravila	Sester	sv.	Jožefa.

V	Vatikanu	so	sicer	potrdili	novi	red,	vendar	so	
zahtevali	spremembe	pravil,	ki	 jih	 je	v	začetku	se-
stavil	Tenison-Woods.	Župnik	je	bil	prepričan,	da	se	
Mary	 ni	 dovolj	 potrudila	 za	 potrditev	 pravil.	 Njun	
duhovni	 odnos	 se	 je	 začel	 krhati,	 dokler	 se	 ni	 na	
žalost	obeh	popolnoma	prelomil.

Ko	se	je	marca	1875	vrnila	v	Avstralijo,	je	bila	Mary	
uradno	 izvoljena	 za	 generalno	 predstojnico	 reda	
Sester	sv.	Jožefa.	Sestre	so	s	konjskimi	vpregami	poto-
vale	na	najbolj	oddaljena	in	negostoljubna	področja	
in	povečevale	svojo	dejavnost.	Razen	osnovnih	šol	
so	ustanavljale	sirotišnice,	zavetišča	za	brezdomce,	
neozdravljivo	bolne,	stare,	bivše	zapornike	in	bivše	
prostitutke,	ki	so	hotele	začeti	novo	življenje.	V	času,	
ko	država	še	ni	odkrila	socialnega	skrbstva,	 je	bila	
pozornost,	ki	so	jo	Sestre	sv.	Jožefa	posvečevale	tem	
socialnim	plastem,	nekaj	čisto	izrednega.

Širjenje	reda	po	vsej	Avstraliji	pa	je	vseeno	povzro-
čalo	 nova	 trenja	 med	 Mary	 MacKillop	 in	 drugimi	
predstavniki	krajevnih	Cerkva.	V	Brisbane	je	škof	Ja-
mes	Quinn	s	težavo	prenašal	red,	ki	je	bil	popolnoma	
odvisen	od	materine	hiše	v	oddaljeni	Adelaidi.	Nje-
govi	poskusi,	da	bi	dobil	red	pod	škofijsko	kontrolo	
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so	vodili	v	nove	napetosti,	zato	so	se	Sestre	sv.	Jožefa	
odločile,	 da	 bodo	 začasno	 zapustile	 Queensland.	
Trenja	z	novim	adelaidskim	škofom	Christopherjem	
Reynoldsom	so	povzročila,	da	so	leta	1883	materino	
hišo	prenesli	iz	Adelaide	v	Sydney.

Tudi	 ko	 je	 leta	 1885	 Mary	 prenehala	 biti	 pred-
stojnica,	je	še	vedno	nadaljevala	s	svojimi	potovanji	
za	ustanavljanje	novih	šol	in	pomoč	sestram,	ki	so	
bile	pogosto	zaposlene	s	težkimi	nalogami	v	velikih	
materialnih	težavah.

Red	se	je	razširil	tudi	v	Novi	Zelandiji,	kamor	je	
Mary	večkrat	potovala.	V	izgubljenem	kraju	Matata	je	
obiskala	sestre,	ki	so	preživele	po	zaslugi	velikoduš-
nosti	Maorov,	ki	so	jim	dajali	jesti	ribe	in	divjačino.	
Prav	v	Novi	Zelandiji	jo	je	leta	1901	zadela	prva	kap	
kot	posledica	let	trdega	dela	in	napornih	potovanj	
v	službi	reda	in	ubogih.

Čeprav	je	ohranila	svoje	razumske	sposobnosti,	je	
Mary	postopoma	postajala	negibljiva	in	je	preživela	
zadnja	 leta	 v	 invalidskem	 vozičku.	 Podpirala	 jo	 je	
skrb	sester	in	njena	globoka	vera.

Ko	 je	 8.	 avgusta	 1909	 p.	 Thomas	 Lee	 v	 Adelaidi	
maševal,	so	verniki	opazili,	da	se	je	med	povzdigova-
njem	nenadoma	ustavil	in	zagledal	v	neko	točko	ob	
oltarju.	Po	maši	je	šel	razburjen	v	zakristijo.	Navzoče	
sestre	so	ga	vprašale,	če	mu	je	slabo.	Odgovoril	je:	»Ne,	

toda	Mary	je	umrla.«	Nejeverno	so	spraševale,	kako	
more	to	vedeti.	Povedal	je,	da	jo	je	med	mašo	videl	
ob	oltarju	z	najlepšim	nasmehom.	Prav	tisto	uro	je	
Mary	 umirala	 tisoč	 kilometrov	 daleč	 v	 Sydneyu	 v	
samostanu	na	Mount	Street,	kjer	je	danes	pokopana.

Nekaj	dni	pred	smrtjo	jo	je	obiskal	prvi	avstralski	
kardinal	Patrick	Francis	Moran,	jo	blagoslovil	 in	ji	
dajal	pogum.	Ko	je	odhajal,	je	rekel	navzočim:	»Pre-
pričan	sem,	da	sem	danes	stal	pri	vzglavju	svetnice.«

Pogreb	Mary	MacKillop	je	bil	v	Sydneyu	11.	avgu-
sta	1909	ob	toliki	udeležbi	kot	pri	nobenem	pogrebu	
poprej.

Med	mnogimi,	ki	so	izrazili	sožalje	ob	njeni	smrti,	
so	bili	tudi	protestanti	in	Judje.	Nekateri	izmed	njih	so	
tudi	velikodušno	podpirali	delovanje	Sester	sv.	Jožefa.

Z	 neko	 manifestacijo	 pobožnosti,	 ki	 je	 bila	 do-
kaj	nenavadna	za	avstralsko	kolonijo,	so	se	mnogi	
verniki	 skušali	 dotakniti	 telesa	 Mary	 MacKillop	 z	
rožnimi	 venci	 in	 drugimi	 predmeti.	 Še	 bolj	 nena-
vadno	je,	da	so	nosili	na	domove	kupčke	zemlje,	ko	
so	krsto	spustili	v	grob.	Sydneyski	reveži	in	vsi,	ki	se	
jih	je	dotaknila	njena	velika	vere	in	človeškost,	niso	
dvomili,	da	je	umrla	svetnica.

Mary MacKillop ali Mary of the Cross, Marija 
od Križa, bo 17. oktobra 2010 razglašena za svet
nico vesoljne Cerkve.

Začetnik znanstveno utemeljene
elektrotehnike
Milana	Vidmarja	bo	svetovna	zgodovina	tehnike	

pomnila	zlasti	kot	 izrednega	poznavalca	transfor-
matorjev	(naprave	 iz	železnega	 jedra	 in	navitja	za	
spreminjanje	izmenične	napetosti).	»Njegove	knjige	
s	tega	področja	so	ponatiskovali	v	nemščini,	ruščini,	
francoščini,	 romunščini	 in	 seveda	 slovenščini,	 po	
njih	so	se	desetletja	šolali	evropski	elektrotehniki.	
Svetovno	pomemben	je	tudi	njegov	pionirski	prispe-
vek	k	teoriji	gospodarne	gradnje	električnih	strojev«	
(Sandi	Sitar).

Rodil	se	je	22.	junija	1885	v	Ljubljani,	Bil	je	izredno	
bister	otrok	in	vse	od	prvih	šolskih	let,	predvsem	pa	
v	 srednji	 šoli,	 je	 kar	 hlastal	 za	 znanjem.	 Po	 sedmi	
gimnaziji	je	maturiral	na	ljubljanski	realki	–	tako	se	
mu	je	mudilo	iti	študirat	na	Dunaj	–	čez	eno	leto	pa	

na	gimnaziji	v	Novem	mestu.	V	letih	1902-1907	je	na	
Dunaju	študiral	strojništvo	in	leta	1910	doktoriral	
z	disertacijo	o	centrifugalnih	črpalkah.	Od	strojni-
štva	se	je	dokončno	poslovil	leta	1923,	ko	je	zaradi	
dosežkov	v	elektrotehniki	že	užival	svetovno	slavo.	
S	praktično	elektrotehniko	se	je	seznanjal	v	tovarni	
Elin	pri	Gradcu.	Od	tam	je	odšel	v	Budimpešto,	kjer	se	
je	posvetil	transformatorskim	vprašanjem	in	vzbudil	
po	svetu	pozornost	s	svojimi	rešitvami.	Vse	življenje	
je	ohranil	povezave	z	industrijo.

Po	prvi	svetovni	vojski,	ko	se	je	ustalil	v	Ljubljani,	
se	je	težišče	njegovega	dela	preneslo	na	pedagoško	
in	publicistično	področje.	Od	ustanovitve	univerze	
leta	1919	do	leta	1957	je	bil	redni	profesor	na	teh-
nični	fakulteti.	Bil	je	predstojnik	(rektor)	univerze	
in	večkrat	dekan	svoje	fakultete.	Leta	1940	je	postal	
redni	član	SAZU.	Leta	1948	je	bil	ustanovljen	Inštitut	
za	elektrogospodarsto,	ki	nosi	ime	po	njem.

naša kultura
Silvester	Čuk

MILAN VIDMAR
22. junija 1885 – 9. oktobra 1962

»Saj mu je treba priznati, da je bil velik šahist, priznan elektroinženir ter spreten strokovni pisatelj. 
Nikakor pa ni bil komunist,« piše	v	svoji	knjigi	Skriti	spomini	(Ljubljana	2005,	Nova	revija)	Angela	Vode,	
ki	je	šele	ob	branju	Spominov	Milana	Vidmarja	zvedela,	da	je	bil »vseskozi socialist in komunist,« med	
stavko	v	ljubljanskih	Strojnih	tovarnah	pa	se	je	izkazal	kot	kapitalist. »Vsi Vidmarji (Milan sam in njegov 
mlajši brat Josip to potrjujeta) imajo izredno razvit čut za orientacijo: vedno se znajdejo na pravi liniji, 
in to vedno v prvih vrstah.« Na	tem	mestu	govorimo	o	Milanu	Vidmarju	kot	o	mednarodno	priznanem	
elektrotehniku,	prvem	slovenskem	šahovskem	velemojstru	in	mislecu,	ki	se	je	poglabljal	v	uganko	sveta.

➧
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Šahist amater, prvi
slovenski/jugoslovanski velemojster
Šah	 je	 igra	 za	 “matematične”	 možgane.	 Milan	

Vidmar	je	začel	šahirati	s	petnajstimi	leti.	Kot	ma-
turant	 (1903)	 je	 premagal	 tedanja	 najboljša	 lju-
bljanska	šahista.	Njegove	šahovske	sanje	so	se	začele	
uresničevati,	ko	je	bil	študent	na	Dunaju,	tedanjem	
evropskem	šahovskem	središču.	Kmalu	se	je	njegovo	
ime	pojavilo	na	turnirskih	tabelah	med	zmagovalci.	
Na	mednarodnem	turnirju	nemške	šahovske	zveze	

leta	1904	v	Coburgu	je	
delil	prvo	mesto	s	tedaj	
slavnim	šahistom	Neu-
mannom.	 Leta	 1906	
je	 na	 mednarodnem	
turnirju	 v	 Nürnbergu	
tudi	 formalno	 dose-
gel	 mojstrski	 naslov.	 Z	
uspešnimi	 igrami	 na	
turnirju	v	Karlovih	Va-
rih	 na	 Češkem	 pa	 je	
22-letni	 Milan	 Vidmar	
postal 	 mednarodni	
moj	ster.	 Na	 turnirju	 v	

San	Sebastianu	v	Španiji	leta	1911	je	za	kubanskim	
velemojstrom	Josejem	Casablancom	zaostal	le	za	pol	
točke	in	ta	uspeh	mu	je	prinesel	naslov	šahovskega	
velemojstra	 –	 prvega	 v	 Sloveniji	 in	 tudi	 na	 jugo-
slovanskih	tleh.	Ta	njegov	uspeh	je	pri	nas	vzbudil	
veliko	zanimanje	za	šah	in	tedaj	je	bil	ustanovljen	
Ljubljanski	šahovski	klub.

Turnirji,	ki	so	Milana	Vidmarja	–	ob	že	omenje-
nem	San	Sebastianu	1911	–	uvrstili	med	prve	šahiste	
na	svetu,	so	bili	še:	London	1922	(3.	mesto),	Semme-
ring	(3.	mesto),	New	York	(štirikrožni	velemojstrski	
turnir	 –	 4	 mesto).	 Uveljavil	 se	 je	 tudi	 kot	 odličen	
šahovski	sodnik	in	Svetovna	šahovska	zveza	(FIDE)	
ga	je	imenovala	za	glavnega	sodnika	na	velikih	šaho-

vskih	turnirjih.	Vidmarju	je	šah	miniatura	življenja	in	
simbol	ustvarjanja.	Šahovska	partija	je	zanj	»boj	dveh	
osebnosti,	dveh	intelektov,	dveh	volj,	dveh	značajev.	
Veliki	šah	ni	znanost,	pač	pa	umetnost.«	O	šahu	je	
napisal	dva	učbenika.	Po	njem	se	od	leta	1969	ime-
nuje	največju	slovenski	šahovski	mednarodni	turnir.

Zadrega pred uganko sveta
Njegova	misel	se	je	pogosto	ustavljala	pred	vpra-

šanji	o	svetu,	v	katerem	živimo.	Svoje	svetovnona-
zorske	 poglede	 je	 izpovedal	 v	 knjigah	 Moj	 pogled	
na	svet	(1935),	Oslovski	most	(1936),	Med	Evropo	
in	Ameriko	(1937);	po	njeogvi	smrti	so	izšli	Spomini	
I-II	(1964).	Filozof	dr.	Janez	Janžekovič	v	svoji	knjigi	
Smisel	življenja	(1966)	piše:	»Kdor	se	vedno	in	po-
klicno	peča	s	samo	gmoto,	kaj	lahko	izgubi	smisel	
za	vse,	kar	ni	snov.	Teorije	o	razvoju	vesolja	so	rade	
prečrtale	Stvarnika.	Naš	Milan	Vidmar	pretresljivo	
pripoveduje,	kako	mu	je	taka	teorija	v	mladosti	vzela	
vero.	 ‘Štirinajst	 let	mi	je	bilo.	Mlada,	žejna	glava	je	
srkala	 vase	 z	 neutešljivo	 slastjo	 vesoljni	 svet.	 Vsak	
dan	ji	je	prinašal	nove	vpoglede	v	naravo,	nova	spo-
znanja.	Nekje	sem	v	tistih	dneh	naletel	na	Kantovo	in	
Laplaceovo	kozmogonijo	(teorijo	o	nastanku	sveta).	
Pretresla	me	je.	Nekaj	dni,	mogoče	nekaj	tednov	me	
je	razburjala,	vznemirjala,	opajala.	Potem	pa	je	prišla	
katastrofa	tistega	dne,	ko	sem	ležal	v	visoki	travi	in	
brez	misli	poslušal	daljni	zvon.	Kakor	blisk	za	vedre-
ga	neba	je	udarilo	v	me	hipno	spoznanje:	BOGA	NI.	
Vse,	kar	se	godi	okoli	mene,	se	dovršuje	samo	po	sebi,	
brez	tuje	pomoči,	brez	vpliva	višjih	sil. . .	Ni	ga	Boga,	
ki	bi	mogel	spremeniti	ves	ta	ogromni	mehanizem...	
BOG	ME	JE	ZAPUSTIL.’«

Kasneje	je	uvidel,	da	ta	teorija	o	nastanku	sveta	
ni	bila	pravilna.	Spraševal	se	je	o	začetku	sveta	in	ži-
vljenja	na	njem.	»Vsako	uro	je	treba	naviti,	eno	vsak	
dan,	drugo	vsak	teden.	Svet	je	ura,	ki	jo	moraš	naviti	
vsaj	na	trilijon	let.	Kdo	jo	je	navil?«

Njegova	ura	se	je	iztekla	9.	oktobra	1962.

Julija	2010	je	francoski	parlament	izglasoval	za-
kon,	ki	prepoveduje	zakrivati	obraz	na	javnih	krajih,	
kar	 pomeni,	 da	 je	 oblačenje	 burqe	 protizakonito.	
Preseneča	 tudi	 soglasnost	 pri	 glasovanju:	 355	 gla-
sov	od	500,	samo	1	proti.	V	Franciji	se	je	že	več	kot	
eno	leto	govorilo	o	prepovedi	burqe.	Na	začetku	je	

bila	 policijska	 ocena,	 da	 pojav	 zadeva	 samo	 nekaj	
sto	primerov.	To	leto	pa	je	bilo	–	podobno	kot	kaže	
izkušnja	v	drugih	muslimanskih	državah	–	v	Franciji	
najmanj	dvatisoč	žensk,	ki	so	so	hodile	popolnoma	
zakrite.	Podobno	je	v	Egiptu	od	nekaj	sto	primerov	
leta	2001,	danes	prišlo	do	16%	zakritih	žensk.

islam
P.	Samir	Khalil	Samir

DOBRODOŠEL,
FRANCOSKI ZAKON PROTI BURQI!

Burqa (niqab) je muslimansko žensko oblačilo, navadno črne barve, ki pokriva ne le telo od gla
ve do pete, ampak tudi obraz in pušča samo majhno režo za oči. Francoski zakon, ki je julija 2010 
prepovedal rabo takega oblačila v javnosti, razume izvedenec v islamu, p. Samir Khalil Samir kot 
povabilo evropskim muslimanom, naj se potrudijo za vključevanje v družbo in se otresejo salafi
stičnih teženj po nasprotovanju in borbi. Sicer pa burqa nima nobenega temelja v Koranu in v mu
slimanski tradiciji: je samo navada Savdske Arabije (in nekaterih drugih dežel), ki potrjuje moško 

nadvlado in je “grob ženske”.
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V	Franciji	se	je	govorilo	od	dvatisoč	ženskah,	pojav	
je	naraščal	in	se	razvijal,	nič	se	pa	ni	storilo.	Razvijal	
se	 je	 pa	 zato,	 ker	 se	 poraja	 iz	 nekega	 ideološkega	
stališča.	Odkod	v	resnici	prihaja	ta	volja	žensk,	da	
se	popolnoma	zakrivajo?

Burqa ni muslimanska
Povejmo	takoj,	da	o	tej	zadevi	ni	niti	najmanjšega	

sledu	v	Koranu	ali	v	muslimanski	tradiciji	(Sunna),	
torej	to	ni	muslimanska	navada.	Nihče	od	koranskih	
izvedencev	si	tega	ne	upa	reči,	toda	mnogi	trdijo,	češ	
da	gre	za	versko	rabo.

Ta	raba	pa	je	razširjena	v	nekaterih	deželah	mu-
slimanske	tradicije:	v	Savdski	Arabiji,	na	arabskem	
polotoku,	v	Afganistanu.	Druga	vrsta	obleke,	čador,	
nima	kaj	opraviti	z	burqo	ali	niqabom	(arabska	be-
seda).	Burqa	je	torej	izjema,	ne	pa	pravilo.	Vendar	pa	
te	dežele	–	posebno	Savdska	Arabija	–	na	ideološki	
način	gospodujejo	muslimanskemu	svetu	s	tem,	da	
širijo	vedno	bolj	svoje	navade,	seveda	zaradi	denarja	
Savdske	Arabije.

Primer	 so	 milijoni	 egipčanskih	 delavcev,	 ki	 po	
povratku	iz	dela	v	Savdski	Arabiji	začnejo	živeti	po	
savdskih	tradicijah	(ki	niso	muslimanske!)	in	k	temu	
silijo	svoje	žene.	Včasih	za	to	dobijo	celo	denarno	
podporo.

Ko	 egipčanski	 moški	 vidi	 savdske	 ženske	 čisto	
zakrite,	 se	 tega	 navadi	 in	 se	 čuti	 opogumljenega	 v	
svojem	maskulinizmu	(prepričanje,	da	je	moški	več	
vreden	 kot	 ženska),	 ki	 ga,	 pa	 prav	 zares,	 podpira	
tudi	Koran.	Popolna	zagrnjenosti	ni	koranska	zapo-
ved,	toda	neoporečna	oblast	moža	nad	ženo	je	del	
islamske	tradicije	in	pravno	koranska.	Tako	je	bila	
tradicionalna	žena	vedno	prepričana,	da	mora	biti	
pokorna	moža,	če	hoče	biti	verna.	To	gre	tako	daleč,	
da	če	ji	mož	prepove	iti	v	mošejo,	pa	ona	vseeno	gre,	
stori	večji	greh,	kot	če	ne	bi	šla	v	mošejo!

Zato	 je	 v	 obeh	 spolih	 nekakšna	 predpripravlje-
nost	imeti	ženo	vso	pokrito	tako	zaradi	ljubosumja	
moškega	kot	zaradi	podvrženosti	ženske.	Nekatere	
ženske	se	z	burqo	čutijo	zavarovanje	pred	razisku-
jočimi	pogledi	moških.

Treba	je	povedati,	da	je	v	mnogih	muslimanskih	
deželah	burqa	prepovedana	in	izključena	iz	rabe,	ker	
(kot	v	Tuniziji)	»ni	del	naše	tradicije«;	v	Turčiji	pa	je	
prepovedana	v	imenu	laičnosti.	Novembra	2009	je	v	
Egiptu	rajni	rektor	islamske	univerze	Al-Azhar,	Mo-
hammad	Sayyed	Tantawi,	najvišja	verska	avtoriteta	
v	Egiptu,	burqo	prepovedal,	ko	je	rekel	študentkam:	
»Niqab	 (burqa)	 ni	 nič	 drugega	 kot	 tradicija;	 nima	
nobene	zveze	z	islamom	ne	od	blizu,	ne	od	daleč!«	
Februarja	2010	jo	je	egipčanski	prvi	minister	Ahmad	
Nazif	imenoval	»zanikanje	ženske«!

Kdo	so	torej	tiste,	ki	jo	hočejo	za	vsako	ceno	obla-
čiti	v	Evropi?	In	zakaj?	Navadno	pripadajo	“salafitski”	
usmerjenosti,	ki	oznanja	vrnitev	k	tradiciji	prvega	
muslimanskega	stoletja.	Ta	 je	razširjena	v	mnogih	
skupinah	muslimanskih	aktivistov,	te	pa	privlačijo	
precej	evropskih	žensk,	pogosto	s	pomočjo	porok.	
Pred	leti	so	me	povabili	za	predavatelja	o	ženski	v	
islamu	na	neki	konferenci	v	Göttingenu	v	Nemčiji.	
Napadli	me	niso	turški	muslimani,	ki	so	bili	navzoči	

v	dvorani,	ampak	samo	tri	nemške	zdravnice,	ki	so	
se	bile	spreobrnile	v	islam.	Vse	zagrnjene	niso	nehale	
trditi,	da	je	islam	najboljša	vera	za	žensko.

Dejstvo	je,	da	v	Franciji	nosijo	popolno	zagrinjalo	
ženske,	 ki	 ga	 prej	 nikoli	 niso	 nosile,	 tudi	 spreobr-
njenke.	 Iz	 tega	 lahko	 zaključimo,	 da	 izbira	 takega	
oblačenja	 ne	 izhaja	 iz	 verskih	 tradicij	 ali	 vrednot,	
ampak	 iz	 ideološkega	 duha,	 ki	 oznanja	 povratek	
h	kulturni	tradiciji	Arabije	7.	stoletja,	ki	je	pogosto	
nasprotna	zapadni	tradiciji.

Sicer	pa	je	pojav	burqe	od	danes	na	jutri	in	njena	
razširjenost	 posledica	 reklame	 v	 muslimanskem	
svetu	tega	časa.	Z	burqo	hočejo	priti	do	pravice	trditi	
o	sebi,	da	so	edini	pravi	muslimani.

Evropska reakcija
na celotno zagrinjalo
Evropa	odločno	reagira	na	burqo:	od	julija	2010	je	

v	Franciji	zakon,	ki	jo	prepoveduje:	v	Belgiji	je	enak	
zakon	nekaj	mesecev	starejši;	burqa	je	prepovedana	
v	Barceloni,	o	prepovedi	razpravljajo	tudi	v	drugih	
delih	Evrope.

Evropejci	so	nasprotni	burqi,	ker	je	proti	evropski	
tradiciji:	oblačiti	jo	je	način,	kako	zavreči	vključeva-
nje	v	evropsko	kulturo.

Pojav	je	za	zdaj	omejen	in	zadeva	le	nekaj	tiso-
čev	žensk,	povzroča	pa	takojšen	odpor.	To	oblačilo	
iz	enega	kosa	in	črno,	nekakšen	“grob	ženske”,	jih	
naredi	 za	 “prikazni,	 ki	 hodijo”.	 Postalo	 je	 simbol	
podrejenosti	ženske	in	je	nasprotno	enakovrednosti	
moškega	in	ženske.

Že	lep	čas	si	zapadni	svet	prizadeva	zavreči	vidna	
razlikovanja,	ki	povzročajo	razločevanje	med	moš-
kim	in	žensko.	Pa	tudi	v	arabskem	svetu	je	bilo	od	
dvajsetih	let	dvajsetega	stoletja	množično	gibanje	z	
demonstracijami	in	stavkami	proti	zagrinjalu.	Ob-
stoja	tudi	 literatura	feminističnega	sloga	v	Egiptu,	
Siriji,	Tuniziji	in	drugje,	ki	je	organizirali	kampanje	
proti	zagrinjalu	do	leta	1930,	in	je	imela	tudi	uspeh.	
Tudi	nekateri	imami	so	podpirali	to	stališče.	V	tistem	
času	 se	 o	 popolnem	 zagrinjalu	 sploh	 ni	 govorilo,	
ampak	so	odklanjali	celo	preprosto	tančico.

Ob	branju	besedila	“Izjava	Riada”,	ki	je	bila	obja-
vljena	29.	marca	2007	po	volji	Arabske	lige,	ki	hoče	
spodbuditi	k	prizadevanju	za	mir	na	Bližnjem	vzho-
du,	opazimo,	da	so	muslimanske	dežele	povabljene,	
naj	izhajajo	iz	načela:	hočemo	dohiteti	ostali	svet	in	
iti	v	smeri	napredka.	Toda	ta	val	vračanja	burqe	gre	
ravno	v	nasprotni	smeri	od	napredka	in	temelji	na	
ideoloških	ciljih.

Po	 drugi	 strani	 pa	 ima	 zapad	 svojo	 ideologijo	
in	vidi	to	navado	kot	poniževanje	ženske.	Besedilo	
francoskega	zakona	pravi,	da	je	pokrivanje	obraza	
nasprotno	vrednotam	republike.

Zdi	se	mi	prav,	da	Francozi	branijo	lastno	kulturo.	
Odziv	poslancev	je	bil	tako	enoglasen	(samo	en	glas	
proti).	Celo	francoski	socialisti,	ki	so	bili	vedno	proti,	
so	se	to	pot	samo	vzdržali	glasovanja.	Ob	glasovanju	
v	 belgijskem	 parlamentu	 sta	 bila	 nasprotna	 samo	
dva	glasova.

Taka	soglasnost	kaže,	da	se	dotikamo	nečesa	važ-
nega	v	zapadnem	mišljenju.	Če	potem	pomislimo,	➧
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kako	 lahko	 v	 emigranti	 v	 Franciji	 dobe	 državljan-
stvo,	je	jasno,	da	je	v	deželi	močna	želja	po	vključe-
vanju	v	družbo.	Toda	če	določeni	ljudje	odklanjajo	
francosko	in	evropsko	kulturo,	istočasno	pa	hočejo	
živeti	v	Franciji	 in	v	Evropi,	nastane	kontradikcija	
in	problem.

Muslimanska reakcija
Po	poročilih,	ki	sem	jih	bral	in	po	sodelovanju	na	

raznih	francoskih	prireditvah	o	tej	zadevi,	ki	sem	se	
jih	udeležil,	lahko	rečem,	da	je	večina	muslimanov	in	
muslimank	nasprotna	celostnemu	zagrinjalu.	Naklo-
njeni	so	mu	samo	skrajneži	(salafiti).	Kljub	temu	pa	
se	zdi,	da	je	večina	muslimanov	v	Evropi	in	v	Franciji	
nasprotna	temu	zakonu.	Mislim,	da	so	tukaj	psiho-
loški	 vzroki.	 Pravijo:	 »Mi	 smo	 skupnost,	 na	 katero	
vedno	kažejo	kot	na	nevarno;	smo	žrtve	islamofobije,	
napada	na	islam;	vedno	smo	očrnjeni	kot	zlobni…«

V	 resnici	 je	 problem	 ravno	 nasproten:	 v	 musli-
manskem	svetu	domuje	–	vsaj	pri	nekem	delu	mu-
slimanov	 –	 napadalnost	 do	 zapadne	 kulture.	 Kdo	
je	torej	napadalec	in	kdo	napadeni?	Vsaka	skupina	
gotovo	 sme	 izraziti	 sodbo	 o	 koristnosti	 ali	 neko-
ristnosti	 ene	 ali	 druge	 kulture.	 Toda	 če	 zapadnjak	
pride	 živet	 v	 Egipt	 in	 potem	 pljuje	 na	 egipčanosti	
kulturo,	je	najbolje,	da	gre.	Če	ni	simpatije,	skupne-
ga	občutka,	zakaj	bi	ostajal?	Moja	kultura	je	lahko	
pomanjkljivo,	torej	jo	spremenimo	skupaj,	ne	pa	da	
jo	načelno	zaničujemo.

Zares	sem	prav	redko	videl	muslimane,	ki	bi	spod-
bujali	 svoje	 sovernike,	 naj	 vstopijo	 in	 se	 vključijo	
v	 kraj,	 kjer	 bivajo,	 v	 kulturo	 dežele,	 v	 kateri	 so.	 In	
vendar	je	to	prvi	naravni	odziv:	hvaležnost	deželi,	v	
kateri	sem,	in	ponos,	da	pripadam	tej	deželi.

Postavlja	 se	 mi	 vprašanje:	 ali	 je	 biti	 musliman,	
krist	jan	ali	jud	v	nasprotju	z	“biti	Italijan,	ali	Maro-
čan,	ali	Rus”?	Ali	je	mogoče	postaviti	na	isto	raven	
versko	in	narodno	istovetnost?	Še	enkrat:	če	se	na	za-
hodu	ljudje	predstavljajo	kot	člani	skupine,	pravijo:	
»Sem	Nemec,	ali	Poljak,	ali	Egipčan«,	nikomur	pa	ne	
pride	na	misel,	da	bi	rekel:	»Sem	kristjan«.	Za	musli-
mana	pa	je	odgovor	pogosto:	»Sem	musliman«,	kakor	
da	bi	to	bila	pripadnost	neki	domovini.	Rezultat	je	
dvojna	pripadnost,	kakor	če	bi	rekel:	»Sem	Francoz,	
a	musliman«.	To	spominja	na	obnašanje	Judov	leta	
1800,	ki	ga	je	analiziral	Karl	Marx	v	svojem	delu	“Zur	
Judenfrage”	 1843	 kot	 odgovor	 na	 študijo	 teologa	
Bruna	Bauerja,	ki	je	bila	objavljena	nekaj	mesecev	
prej	z	enakim	naslovom.

Slovenci	smo	bili	tega	vajeni	že	iz	Jugoslavije,	saj	
smo	se	v	inozemstvu	vedno	predstavljali	kot	Slovenci	
z	jugoslovanskim	državljanstvom.	Pri	naših	izseljen-
cih	je	pogosta	predstavitev:	»Sem	Američan,	ampak	
Slovenec«.	Še	bolj	pa	je	bila	ta	dvojnost	očitna	pri	Bo-
sancih	v	Jugoslaviji,	kjer	je	Hrvat	pomenilo	katoličan,	
Srb	pravoslaven,	muslimani	so	bili	pa	tudi	priznani	
kot	narodnost.	Tako	se	je	zgodilo,	da	si	vprašal	nekoga	
po	veri,	pa	ti	je	odgovoril:	»Ja	sam	Srbin«;	in	nekoga	
drugega	po	narodnosti,	pa	ti	je	rekel:	»Ja	sam	katolik«.

Zato	hočem	reči	muslimanom:	vaša	dolžnost	je	
vzgojiti	svoje	ljudi	in	jih	spodbujati	k	vključevanju,	
ne	pa	k	spopadu.	Zakaj	vaši	tisoči	imamov	–	ki	jih	po-
gosto	plačujejo	muslimanske	dežele	in	ne	evropske	

skupnosti	–	ne	vzgajajo	k	vključevanju	v	evropsko	
kulturo?	 Morda	 zato,	 ker	 so	 ravno	 oni	 prvi	 proti-
zapadnjaki.

Namesto	da	kritizirate	francosko	ali	katero	drugo	
evropsko	vlado,	kritizirajte	rajši	sebe,	obsodite	tero-
rizem	in	nasprotovanje	vključevanju.

V	 Franciji	 muslimanska	 skupnosti	 ni	 za	 nasilje,	
toda	noben	musliman	ne	bo	šel	na	cesto,	da	bi	javno	
obsodil	integralizem	in	salafizem.	In	vendar	je	borba	
proti	integralizmu	ena	najbolj	žgočih	prednosti,	ki	
jo	vidijo	same	muslimanske	dežele.	Zdaj	je	končno	
jasno,	da	prav	integralizem	zavira	razvoj	musliman-
skega	sveta	toliko	časa,	da	postane	fanatizem,	ki	vodi	
v	terorizem.

Zakon,
povabilo evropskim muslimanom
Izglasovani	francoski	zakon	se	mi	zdi	uravnove-

šen.	 Predvideva	 razdobje	 šestih	 mesecev	 za	 priva-
janje	na	nova	pravila	in	daje	možnost	razmišljanja	
in	 razvoja.	 Besedilo	 je	 zelo	 previdno:	 ni	 govora	 o	
popolnem	zagrinjalu	ali	čem	drugem,	ampak	samo	o	
celotnem	pokrivanju	obraza.	Natančno	je	razloženi	
kdaj	in	kaj	je	prepovedano;	določene	so	tudi	izjeme	
(bolezni,	 sanitarne	 obveze,	 pustne	 maškarade	 in	
podobno…).	 Zakon	 noče	 biti	 protimuslimanski	
–	 čeprav	 ga	 je	 povzročilo	 “muslimansko”	 celotno	
zagrinjalo	–	ampak	bolj	splošno	pravilo,	ki	velja	za	
vse;	pravilo	za	življenje	skupaj.

Tudi	kazni	so	zanimive:	denarna	kazen	150	evrov	
ali	 pa	 vzgoja	 za	 državljanstvo,	 neke	 vrste	 vzgojne	
vaje	za	sobivanje.

Zakon	kaže	tudi	nesorazmernost	med	kaznijo	za	
tisto,	ki	nosi	burqo	(150	evrov)	 in	tistega,	ki	druge	
prisili	nositi	burqo:	kazen	30.000	evrov	 in	 leto	dni	
zapora	(dvojno,	če	gre	za	prisilo	mladoletnice).	Tudi	
primeri,	kako	lahko	do	tega	pride,	so	razloženi:	moški	
ali	ženska	(ne	samo	možje	in	očetje),	ki	z	grožnjami,	
nasiljem,	prisilo,	zlorabo	moči	ali	zlorabo	avtoritete	
prisili	pokrivati	obraz.	To	dokazuje,	da	je	smisel	zako-
na	doseči	vrednote	enakovrednosti	in	svobode.

Je bil ta zakon res potreben?
Je	 bilo	 res	 potrebno	 to	 storiti?	 Če	 izhajamo	 iz	

izkušnje	muslimanskih	dežel,	kjer	se	popolno	zagri-
njanje	neprestano	širi	kljub	želji	odgovornih,	da	bi	ga	
zaustavili,	sodim,	da	bi	brez	nekega	zakona	sedanje	
ideološko	stanje	muslimanskega	sveta	sililo	vedno	
več	muslimank,	da	bi	ga	nosile.

Ta	zakon	je	torej	važen	in	koristen,	pa	ne	zato,	ker	
gre	za	kos	blaga,	ampak	ker	so	sooča	z	neko	ideo-
loško	 miselnostjo	 nasprotovanja	 in	 zavračanja,	 ki	
na	koncu	koncev	povzroči	več	škode	muslimanski	
skupnosti	kot	pa	splošni	družbi.	Celostno	zagrinjanje	
je	simbol,	ki	jasno	pravi:	»Ne	vaši	civilizaciji!«	In	proti	
temu	simbolu	je	večina	muslimanskih	dežel	na	svetu!

Enako	važno	je,	da	francoska	muslimanska	skup-
nost,	 največja	 v	 Evropi,	 vstopi	 v	 igro	 in	 sodeluje	 z	
vsemi	 možnimi	 sredstvi	 v	 skupnem	 razmišljanju.	
Mimo	zagrinjanja	gre	za	splošen	odnos	do	zapadne	
civilizacije,	 ki	 je	 različna	 od	 muslimanske,	 boljša	
pod	 določenimi	 vidiki,	 slabša	 pod	 drugimi,	 ki	 pa	
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ima	pravico	da	je,	in	da	je	normativna.	Ni	brez	ko-
risti	 pripomniti	 tudi,	 da	 je	 ta	 zapadna	 civilizacija,	
ki	 je	 dedinja	 krščanske	 civilizacije,	 vseeno	 od	 nje	
zelo	različna:	kristjani	 jo	morajo	braniti	 in	kritizi-
rati.	Tako	imajo	tudi	francoski	muslimani	–	kot	vsi	
državljani	 –	 dvojno	 dolžnost:	 braniti	 in	 kritizirati	
zapadno	civilizacijo.	

Islam	v	Evropi	raste	zaradi	priseljevanja	in	rodno-
sti.	Ali	so	muslimani	pripravljeni	sprejeti	to	družbo,	
v	kateri	so	manjšina	(čeprav	se	vedno	ponavlja,	da	
so	 “druga	 religija	 v	 Evropi”)?	 Važno	 je	 pomagati	
muslimanski	skupnosti,	da	se	integrira	v	evropsko	
kulturo,	pa	čeprav	s	potrebnimi	popravki.	Končno	
ne	bodo	muslimani	v	Arabiji,	ki	se	integrirajo,	ampak	

muslimani,	ki	že	živijo	v	Evropi.
Muslimanski	 svet	 se	 sooča	 predvsem	 z	 moder-

nostjo.	Tja	do	1970	jo	je	skušal	sprejeti	za	svojo	in	
ponovno	razmislil	o	svoji	kulturi.	Hotenje	salafitov	
pa	je,	da	hočejo	zavreči	modernost	in	ohraniti	samo	
tehnične	 pridobitve,	 kar	 pomeni	 pobrati	 samo	
sadove,	ne	da	bi	se	naučili	proizvajati	jih,	ker	je	to	
preveč	nevarno!	Čas	je	razširiti	svoje	obzorje,	da	bi	
bili	 100%	 Evropejci	 in	 100%	 muslimani,	 kristjani,	
Judje	ali	ateisti.

Zakon	je	torej	bolj	povabilo	muslimanski	skupno-
sti,	kot	pa	nekaj	proti	islamu.	Je	način	kako	uskladiti	
pripadnost	francoski	civilizaciji	z	globoko	doživlje-
no	in	premišljeno	muslimansko	vero.

Z	 vedno	 hujšo	 gospodarsko	 krizo	 se	 prebivalci	
Severne	Koreje	vračajo	k	veri	kljub	grozljivim	pre-
ganjanjem	režima.	V	odgovor	je	Kim	Jong-il	ukazal	
nov	pohod	proti	vsem	veram.

Severnokorejski	stalinistični	režim	je	odkril	ne-
katere	krščanske	vernike	zbrane	v	domači	cerkvi	v	
provinci	Pyongan,	kjer	so	bili	zbrani	pri	obhajanju	
skrivne	liturgije.	Zaprli	so	vse.	Od	triindvajsetih	so	
bili	trije	obsojeni	na	smrt	in	takoj	ustreljeni.

Kot	poročajo	viri,	se	je	to	zgodilo	sredi	maja,	takoj	
po	uničujoči	denarni	reformi,	ki	je	pahnila	ljudi	v	še	
hujšo	revščino.	Tiste,	ki	niso	bili	ustreljeni,	so	zaprli	
v	taborišče	št.	15,	Kwanliso	v	Yoduku.

To	“podezemljsko”	krščanstvo	so	spoznali	neka-
teri	člani	skupine	na	Kitajskem,	ko	so	bili	v	Severni	
Koreji	 zaradi	 dela.	 Kot	 poroča	 vir,	 so	 ob	 preiskavi	
zadržali	mnoge	in	jih	zasliševali	cele	dneve.	Oblast	
se	boji	širjenja	vere,	temu	pa	se	ni	mogoče	izogniti,	

preganjanje kristjanov

SEVERNA KOREJA
23 kristjanov zaprtih, 3 ustreljeni

saj	se	položaj	slabša	iz	dneva	v	dan	in	vedno	več	lju-
di	ponovno	odkriva	vero.	Obsodbe	služijo	samo	za	
strašenje	ljudi.

Severna	Koreja	ima	sicer	zagotovilo	verske	svo-
bode	 v	 ustavi,	 vendar	 vsako	 vero	 popolnoma	 pre-
poveduje.	V	vsej	deželi	so	v	Pyongyangu	tri	cerkve	
(ena	 katoliška	 in	 dve	 protestantski),	 vendar	 brez	
duhovnikov	in	služijo	samo	za	kuliso	maloštevilnim	
tujcem,	ki	pridejo	v	deželo.	Enako	naj	bi	bilo	s	štirimi	
budističnimi	templji.

V	 Severni	 Koreji	 je	 dovoljeno	 samo	 češčenje	
“večnega	 predsednika”	 (že	 umrlega)	 Kim	 Il-sunga	
in	njegovega	sina,	sedanjega	“ljubljenega	voditelja”	
Kim	 Jong-ila.	 Po	 koncu	 državljanske	 vojske	 leta	
1953	 je	 stalinistična	 vojska	 pobila	 okrog	 200.000	
katoličanov	 in	 požgala	 cerkve	 in	 samostane.	 Kot	
poročajo	viri	je	v	deželi	komaj	kakih	200	zelo	starih	
katoličanov.

Stvar	je	spravil	v	javnost	brat	umorjene	žrtve,	ki	je	
v	dolgem	pogovoru	s	prstom	pokazal	na	“licemerski	
režim”	Kim	Jong-ila,	»ki	se	skuša	povzpeti	nad	vsak	
zakon,	naj	bo	Božji	ali	človeški«.	Son	Jung-hun,	ki	
danes	živi	v	Južni	Koreji,	je	postal	pobožen	evange-
ličanski	kristjan	po	smrti	brata	Son	Jong-nama,	ki	jo	
je	ukazal	zadnji	stalinistični	režim	na	svetu.

Son	Jong-nam	je	bil	rojen	v	Pyongyangu	11.	marca	
1958.	Deset	let	je	bil	v	predsednikovi	varnostni	službi	
in	je	leta	1983	napredoval	v	podčastnika.	Ves	ta	čas	
je	 posvetil	 svoje	 življenje	 borbi	 proti	 “ameriškim	
imperialistom”.	Leta	1997	so	zaprli	njegovo	nosečo	
ženo	z	obtožbo,	da	je	za	pogubno	pomanjkanje,	ki	
pozroča	lakoto	v	deželi,	okrivila	predsednika	Kim	
Jong-ila:	to	je	dovolj	za	smrtno	obsodbo.

Pri	 poskusih,	 da	 bi	 od	 nje	 dobili	 pismeno	 pri-
znanje,	so	jo	stražari	tolkli	po	trebuhu	in	povzročili	
splav.	Razočaran	in	prestrašen	je	Son	s	svojo	druži-

no	pobeg	nil	 leta	1998	na	Kitajsko,	kjer	 je	njegova	
žena	 sedem	 mesecev	 pozneje	 umrla	 za	 levkemijo.	
Na	Kitajskem	se	srečal	skupnost	protestantskih	kri-
stjanov,	ki	so	mu	pomagali	preživeti	hudo	žalovanje.	
Spreobrnil	se	je	in	posvetil	svoje	življenje	evangeliju	
in	evangelizaciji	Severne	Koreje.

Pyongyang	 sicer	 izjavlja,	 da	 jamči	 prebivalstvu	
versko	svobodo,	v	resnici	pa	divje	preganja	vernike	
katerekoli	 veroizpovedi.	 Posebno	 so	 preganjani	
kristjani,	češ	da	so	verniki	neke	“zapadne”	religije,	
ki	je	na	nek	način	povezana	z	Združenimi	državami.	
Zaradi	tega	preganjanja	je	nemogoče	misliti	na	evan-
gelizacijo	dežele.	Nekatere	krščanske	skupnosti	upo-
rabljajo	za	to	prav	begunce	iz	Severne	Koreje,	ki	jih	
vzgoje	in	pošljejo	nazaj	domov.	Eden	od	korejskim	
misijonarjev,	ki	je	bil	pa	rojen	že	v	Ameriki,	razlaga:	
»To	je	strašno,	ampak	to	je	njihova	dežela.	Govore	
isti	jezik,	vedo	kam	iti	in	kako	se	skriti.	Vendar	hudo	

kristjan mučen in umorjen, ker je imel Sveto pismo

➧
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trpim,	kadar	moram	poslati	koga	domov.«
Son	Jong-nam	je	bil	z	dvajsetimi	izvodi	Svetega	

pisma	eden	teh.	Vendar	so	ga	skoraj	takoj	odkrili.	Kot	
pripoveduje	njegov	brat,	so	ga	zaprli	in	poslali	v	tabo-
rišče.	Tam	so	ga	mučili,	“priznal”	je	svojo	krivdo	in	bil	

obsojen	na	smrt	ter	ustreljen	novembra	2008.	Njegov	
brat	je	to	odkril	preko	nekega	drugega	oporečnika:	
»Prepričan	sem,	da	je	vera	popolnoma	spremenila	
njegovo	življenje.	Sanjal	je,	da	bo	odprl	v	Pyongyangu	
svobodno	cerkev,	kjer	bo	lahko	poučeval	evangelij.«

Eno	 leto	 po	 prihodu	 na	 Japonsko	 sem	 zaprosil	
predstojnika	 –	 saj	 veste,	 da	 smo	 kot	 red	 urejena	
skupnost	–,	da	me	pošljejo	v	šolo	za	japonščino.	To	
prvo	leto	življenja	na	Japonskem	me	je	prepričalo,	
da	se	ne	da	misijonariti	brez	japonščine.	Za	površne	
stike	 zadostuje	 angleščina.	 Eden	 od	 problemov	 za	
Japonca	–	in	Japonko,	se	razume	–	je	 izgovarjava.	
Ne	vem,	kako	se	je	angleški	“r”	Japoncem	zameril,	ne	
morejo	ga	spraviti	iz	ust.	“Riž”	je	po	angleško	“rice”,	v	
japonskih	ustih	pa	postane	“lice”;	še	dobro,	da	ostane	
v	ustih…	Potem	je	še	en	problem:	mišljenje,	ki	vodi	
izbor	besed	in	njih	povezavo.

Torej	sem	šel	v	šolo	za	japonščino.	Južno	od	Tokia,	
med	griči	ob	oceanu,	ki	nas	je,	učence,	zaman	vabil	
v	svoje	temne,	a	mehke	valove.	Tu	je	bila	med	drugo	
svetovno	vojsko	ena	od	japonskih	pomorskih	posto-
jank.	In	ladje	so	tako	zelo	onesnažile	morje,	da	so	se	
v	njem	nastanile	bakterije	in	podobna	druščina,	ki	so	
–	po	utemeljeni	sodbi	specialistov	–	najraje	napad-
li	plavalčeve	možgane.	Jasno	nam	je	bilo,	tudi	brez	
eksperimentov,	da	se	brez	možganov,	se	pravi	zdravih	
možganov,	ne	da	priti	do	pogovorne	japonščine.

Eden	od	nas,	ki	smo	se	učili,	je	tako	obupal	nad	
svojo	 nezmožnostjo,	 da	 se	 vsaj	 za	 silo	 sporazume	
z	Japoncem	–	oziroma	Japonko,	kar	je	laže	–	da	je	
nekega	meglenega	jutra	enostavno	izginil.	Ne	vem	
več,	kako	se	 je	 imenoval;	 le	 to	vem,	da	 je	 imel	kar	
nekaj	 doktoratov	 ob	 svojem	 imenu.	 Kar	 nekako	
dokazuje,	da	japonščina	zahteva	svojevrsten	prijem,	
ki	ga	moraš	čimprej	–	ali	vsaj	polagoma	–	odkriti.	
Kmalu	 spoznaš,	 da	 brez	 napak	 in	 včasih	 usodnih	
spodrsljajev	 ne	 moreš	 naprej.	 Nekateri	 izmed	 nas	
učencev	–	posebno	tisti,	ki	so	že	nekaj	pomenili	v	
svojem	zahodnem	svetu	–	tega	niso	mogli	uspešno	
prebaviti.	Osredotočili	so	se	na	književno	japonšči-
no,	kmalu	so	znali	brati	celo	orumenele	stare	knjige…	
Tisti	izmed	njih,	ki	so	bili	že	duhovniki,	so	potem	pri	
pridigi	uporabljali	čudovite	učene	besede,	ki	pa	jih	
živi	Japonci	–	in	Japonke	–	niso	razumeli.

Tako	smo	se	prebijali	skozi	prvo	leto.	Čeprav	sta	
za	vogalom	čakali	še	dve	leti,	so	nas	že	zdaj	hoteli	
oceniti.	 Za	 takozvani	 izpit	 smo	 morali	 pred	 celo-
tnim	razredom	prebrati	kratek	japonski	spis	lastne	
pridelave.	Tisti,	ki	ste	me	do	sem	potrpežljivo	brali,	
veste,	da	sem	bil	–	in	sem	še	–	skregan	s	književno	
japonščino.	 Moral	 sem	 izbrati	 nekaj,	 kar	 bi	 bilo	
tako	zanimivo,	da	bi	poslušalci	sploh	ne	opazili	po-
manjkanja	lepih,	ne	nujno	učenih	besed.	In	tudi	ne	

pomanjkanja	nekaterih	slovničnih	zapovedi.
Velik	slovar	mi	je	pomagal.	Kar	cele	fraze	sem	pre-

vzel,	ko	sem	na	primerih	videl,	da	zadevajo	navadno	
ali	preprosto	življenje.	Če	se	prav	spominjam,	sem	dal	
spisu	naslov	“Umor	v	pristanišču”.	Naša	šola	je	bila	
del	pristanišča	Táura	(prosim,	trije	zlogi	z	naglasom	
na	“a”).	Dve	gangstrski	družbi	se	borita	za	nadvlado.	
In	eni	se	posreči	umor	nasprotnikovega	šefa,	in	sicer	
iz	zasede	med	nočnim	viharjem,	ki	je	tako	močan,	
da	utiša	strele.	Nedaleč	od	ladijskega	pomola	je	mr-
tvašnica,	seveda	brez	križa	in	tudi	brez	šintoističnih	
in	budističnih	znamenj.	Je	pač	za	vse.	S	stropa	sije	
slabotna	svetilka.	Na	neke	vrste	oder	položijo	pozno	
naslednji	večer	krsto.	Na	levi	in	na	desni	gorita	veliki	
sveči.	Pristaši	umorjenega	šefa	tiho	polnijo	dvorano.	
Zunaj	mrtvašnice	je	policija	tako	razporejena,	da	jo	
komaj	opaziš.	A	je	budna;	večkrat	so	pred	pogrebom	
gangsterjev	in	med	njim	nadaljujejo	obračuni.	Men-
da	ne	marajo	dolgov.

Čisto	tiho	je.	Med	žalujočimi	je	nekaj	žena,	sodeč	
po	kimónu	recimo,	da	so	vse	ženskega	spola.	Neka-
teri	 odhajajo,	 drugi	 prihajajo.	 Ura	 na	 steni	 je	 še	 iz	
medvojnih	 časov	 –	 nima	 pokrova.	 Nekdo	 posveti	
nanjo	z	baterijo:	enajst.	Oči	vseh	so	uprte	v	krsto	na	
odru.	Nekaj	kakor	zadušen	krik	pretrga	tišino,	neka	
roka	kaže	v	smeri	odra.	Temne	postave	na	stolih	se	
skoro	istočasno	nagnejo	naprej.	Ni	dvoma:	krsta	se	
počasi,	počasi	dviga.

Ko	preberem	do	tega	trenutka,	dodam:	»Nadalje-
vanje	prihodnjič«.	Predsednik	izpitne	komisije	mi	za-
ploska	in	smehljaje	doda:	»Nadaljevanje	prihodnjič«.

Ali	menite,	da	sem	nadaljeval?	Kako?	Ne	pozabite,	
da	je	bila	krsta	na	odru.	Torej	so	se	deske	odra	dvigale.	
Zakaj?	Ena	možnost	je:	z	dvigom	desk	je	nastala	odpr-
tina,	dovolj	velika	za	nekaj	avtomatičnih	orožij,	na-
perjenih	v	žalujoče.	Za	nadaljnji	obračun.	Nasprotna	
stran	odra	je	–	tako	ali	tako	–	nudila	izhod	v	konec	
mrtvašnice	z	vrati	navzven.	Ne	pozabite,	da	je	bilo	
to	komaj	nekaj	let	po	drugi	svetovni	vojski	–	policist	
z	bolno	družino	se	ni	mogel	zmeraj	uspešno	braniti	
podpore,	ki	so	mu	jo	nudili	gangsterji	za	protiuslugo.

Ali	 ni	 predsednik	 izpitne	 komisije	 vztrajal	 pri	
nadaljevanju?	Ni,	ker	je	bil	premeščen.	Jaz	pa	še	da-
nes	iščem	rešitev.	Je	nekaj	čudovitega,	če	se	krsta	z	
mrtvecem	počasi,	počasi	dviga	v	temi,	ko	jo	komaj	
razsvetljuje	stara	svetilka	s	stropa	–	brez	pokrova	–	in	
dve	veliki	sveči.	Pardon,	oder	se	dviga.

misijoni
P.	Vladimir	Kos	–	Tokio

iz mojega zašitega misijonskega cekarja

MOJ PRVI JAPONSKI SPIS
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MALEZIJA
katoliška skupnost raste

Od	23	milijonov	prebivalstva	jih	je	60,6%	musli-
manov	in	9,1%	je	kristjanov,	večinoma	katoličanov.	
Velik	del	teh	živi	na	otoku	Borneo,	posebno	v	zve-
zni	 državi	 Sabah,	 kjer	 je	 katoličanov	 več	 kot	 10%	
prebivalstva.	Posebej	je	omembe	vredna	življenjska	
moč	katoliške	skupnosti	v	nadškofiji	Kota	Kinabalu,	
glavnem	mestu	države	Sabah,	kjer	 je	vernikov	več	
kot	180.000.	Mnogo	cerkva	je	uvedlo	več	nedeljskih	
maš	zaradi	pomnoženega	obiska	vernikov.	V	cerkvi	
Stella	 Maris	 so	 se	 na	 primer	 odločili,	 da	 bodo	 ob	
nedeljah	imeli	dodatno	mašo	v	Bahasa	Melay,	ki	je	
krajevni	jezik,	ostali	dve	maši	pa	sta	angleški.	Žup-
nik	je	povedal,	da	katoliška	skupnost	raste	počasi,	
vendar	vztrajno.	Postavili	so	nove	cerkve,	za	veliko	
noč	je	bilo	krščenih	80	ljudi,	in	to	v	župniji,	ki	ima	
5.000	vernikov.	Skupaj	s	katoliško	vero	se	zelo	širi	
tudi	islam,	za	kar	sta	dva	razloga.	Imajo	več	otrok,	
in	mnogi	člani	narodnostne	skupine	Kazadan,	ki	so	
postali	kristjani	pod	vplivom	misijonarjev	19.	sto-
letja,	se	spreobračajo	v	islam	iz	političnih	razlogov.	
V	Maleziji	je	državna	vera	islam,	ustava	pa	jamči	za	
versko	svobodo,	čeprav	je	bilo	več	kršitev	te	pravice.	
L’Osservatore Romano.

KITAJSKA
samomori mladih
kitajskih delavcev

Nečloveški	 delovni	 pogoji	 v	 tovarnah,	 ubijajoči	
urniki	in	divja	strogost	voditeljev	sili	mnoge	mlade	v	
položaj	velike	napetosti,	ki	lahko	uide	izpod	nadzora	
zaradi	osebnih	in	družinskih	problemov.	Značilen	
je	primer	podjetja	Foxconn	v	mestu	Shenzhen,	kjer	
je	bilo	marca	in	aprila	najmanj	pet	poskusov	samo-
morov,	v	dveh	preteklih	letih	pa	najmanj	dvanajst	
nenaravnih	 smrti.	 Tajvansko	 vodilno	 elektronsko	
podjetje,	 ki	 je	 dobavitelj	 velikanov	 kot	 so	 Apple, 
Nokia	 in	 Sony	 je	 pod	 žarometi	 preiskave	 odkar	 je	
julija	2009	storil	samomor	delavec,	ki	ga	je	eden	od	

direktorjev	obtožil,	da	je	ukradel	prototip	iPhona.	
Problem	je	razširjen.	V	letih	2006/2008	je	bilo	v	pod-
jetju	Huawei,	ki	je	sosed	Foxconna,	šest	skrivnostnih	
smrti	v	dvet	letih.	Mediji	pišejo	o	prehudih	delovnih	
pritiskih,	 predolgih	 delovnih	 urnikih	 in	 prehudo	
ostrost	 v	 delovni	 disciplini.	 China Labor Bulletin,	
vodilna	internetna	publikacija	za	obrambo	delavcev,	
pripominja,	da	so	pritiski	na	delovnem	mestu	in	ubi-
jajoči	urniki	sicer	važni,	da	pa	ne	gre	omalovaževati	
pritiska,	ki	jih	na	mlade	delavce	izvajajo	družine,	de-
lovni	tovariši	in	prijatelji,	ki	pogosto	povzroče	krizo	
dolgotrajne	telesne	in	duševne	utrujenosti.	Tovarne	
sprejemajo	predvsem	mlade,	ker	so	bolj	odporni	in	
primerni	za	napore,	so	pa	tudi	mentalno	nesigurni.	
Pogosto	jih	živi	deset	v	eni	sobici	blizu	tovarne,	da-
leč	od	družine	in	brez	vsake	podpore.	V	teh	spalnih	
barakah	niso	redka	predvsem	spolna	nasilja	in	tatvi-
ne.	Zato	mnogi	mladi	raje	gredo	v	dodaten	izdatek	
in	 najamejo	 posteljo	 drugje,	 kot	 da	 bi	 živeli	 v	 teh	
spalnicah.	Podjetje	Foxconn	je	po	valu	samomorov	
obljubilo	psihološko	pomoč	svojim	več	kot	300.000	
zaposlenim.	Agencija AsiaNews.

INDONEZIJA
rekordno število
padlih pri maturi

V	Saint	John’s	Catholic	School	so	pri	maturi	zde-
lali	vsi.	Podobno	je	tudi	na	drugih	katoliških	šolah.
Na	ostalih	šolah	pa	še	nikoli	ni	bil	tako	velik	odsto-
tek	dijakov,	ki	so	padli	pri	maturi.	Na	mnogih	šolah	
so	 padli	 prav	 vsi	 kandidati.	 Ministrstvo	 trdi,	 da	 je	
vzrok,	ker	zaradi	ostrejše	kontrole	dijaki	niso	mogli	
prepisovati.	 Neodvisni	 pa	 pravijo:	 zgrešen	 vzgojni	
sistem.	 Najslabše	 so	 se	 odrezale	 islamske	 šole:	 na	
eni	šoli	v	Majene	na	Zahodnem	Celebesu	ni	naredil	
mature	niti	en	dijak.	V	vseh	šolah	tega	kraja	jih	je	od	
700	kandidatov	naredilo	maturo	samo	128.	Analiza	
predsednika	 Avtonomne	 federacije	 indonezijskih	
učiteljev	s	prstom	kaže	na	“propad”	vzgojnega	siste-
ma.	Rezulati	mature	so	značilni:	v	vzgojnem	sistemu	
ni	videti	nobenega	izboljšanja.	Agencija AsiaNews.

PAKISTAN
vlada je nesposobna deliti pomoč

Milijarde	dolarjev,	ki	jih	je	mednarodna	skupnost	
poslala	kot	pomoč	poplavljencem,	so	v	nevarnosti,	
da	bodo	izginile	v	žepih	maloštevilnih	ljudi.	Krajevni	
viri	poročajo	o	domačih	nevladnih	organizacijah,	ki	
so	iz	humanitarne	pomoči	napravile	pravi	trgovski	
posel.	Po	poročilih	se	vlada	sicer	trudi,	vendar	brez	
kakih	 posebnih	 uspehov.	 Izginjanje	 pomoči	 opra-
vičujejo,	 češ	 da	 gre	 za	 stroške	 domačih	 nevladnih	
organizacij	 in	 za	 njihove	 plače.	 Pojavila	 so	 se	 tudi	
očitna	zapostavljanja	kristjanov	pri	delitvi	pomoči.	
Svoje	so	dodali	tudi	talibani,	ki	ropajo	tudi	za	ceno	
življenja	članov	mednarodnih	organizacij	(nedav-
no	 so	 umorili	 tri)	 poslano	 pomoč,	 da	 bi	 jo	 potem	
porabili	 zase	 in	 delili	 poplavljencem	 kot	 svojo	 in	
si	tako	pridobivali	simpatije	med	njimi.	Tak	način	
upravljanja	 mednarodne	 pomoči	 pa	 pomeni	 ne-
varnost,	da	bo	usahnila,	saj	mednarodna	skupnost	
ni	voljna	podpirati	krajevnega	lopovstva.	Istočasno	
je	prišla	tudi	novica,	da	je	v	Punjabu	na	jugu	države,	
kjer	 voda	 reke	 Ind	 še	 vedno	 narašča,	 bila	 nalašč	
poplavljena	krščanska	vas	s	kakimi	400	prebivalci.	
Krajevni	politik	je	dal	porušiti	nasip,	da	bi	rešil	svo-
je	posestvo.	Posledice:	vas	popolnoma	uničena,	15	
mrtvih	in	377	beguncev	brez	strehe	nad	glavo.	Ves	
pridelek	je	uničen.	Krajevni	politik	se	izgovarja	na	
ukaz	ministrstva,	ki	ga	pa	to	zanika.	Agencija Fides.

JUŽNA AFRIKA
od 1.000 otrok jih 47 umre

v prvem letu starosti
Po	zadnjih	cenitvah	je	Južna	Afrika	daleč	od	tega,	

da	bi	do	leta	2015	bistveno	zmanjšala	število	otrok,	
ki	umro	do	5.	 leta	starosti,	 in	to	kljub	temu,	da	so	
se	otroške	smrti	od	leta	2001	zmanjšale	za	20%.	Še	
vedno	 umre	 47	 otrok	 na	 vsakih	 1.000	 preden	 do-➧
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Reči za sedanjo slovensko (post)komunistično vlado, da je nesposobna, je premalo. Reči, da je zločinska, ne smem, ker bi to lahko bilo kaznivo. Torej 
je prepuščeno vsakomur, ki bo tole prebral, da si sam najde pravo oznako zanjo. Ko boste namreč to prebrali, se lahko vprašate, kam je slovenski narod 
v svoji komaj dvajsetletni državi zašel. Lahko se boste vprašali, če ne bi namesto v vsaj kolikor toliko demokratično družbo držav Evropske unije, bolj 
spadal v družbo kake diktature kitajske ali severnokorejske komunistične partije, ali pa generalske hunte v Myanmaru.

Podpora ljudi vladi vztrajno pada, ker pa hočejo na vsak način ostati na oblasti, se oprijemajo vsake še tako etično in moralno nizkotne možnosti, 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

OSTATI NA OBLASTI ZA VSAKO CENO!

MISIJONSKI POMENKI
Iz	Turčije	se	je	oglasil	minorit	p.	Martin	Kmetec	

in	piše	Celestinovi:
»Spoštovana! Pri nas je zelo, zelo vroče, vendar 

se z dobro voljo kar potrpi. Letošnje leto je bilo zame 
polno presenečenj. Najprej sem bil operiran na pro-
stati. Odkrili so mi začetke tumorja. Operacija je bila 
potrebna in to se je zgodilo v januarju.

Junija je umrla moja mama. Imela je sedemino-
semdeset let, več let je bolehala na srcu. Bog mi je dal 
neizmerno milost, da sem jo nekaj ur pred smrtjo 
videl. Naša slovenska provinca je imela kapitelj in 
tako sem potoval v Slovenijo. Ko sem prišel tja in jo 
obiskal, je umrla. Največje veselje ji je bilo, da je bila 
pri moji sveti maši.

Letos smo imeli tudi veliko nesrečo: 3. junija so 
umorili našega škofa Luigija Padoveseja, ki sem ga 
dobro poznal in v njegovi škofiji tudi nekaj časa de-
loval. Temu pravimo: delo antikrista. Bog naj se nas 
usmili in nam pomaga. Ničesar si ne želim, da bi le 
smeli preživeti.

V Izmirju delamo del zidu okoli cerkve. Veliko dela 
opravimo kar sami. Ko primem za lopato ali kramp, 
začutim, kaj pomeni prislužiti si vsakdanji kruh. Naši 
starši so nas učili, da dodamo kamen svojega truda, 
da bi Božje svetišče naše uboge župnije bilo lepo in 
znamenje upanja.

Prisrčno Vas in vse misijonske prijatelj pozdrav-
ljam! Ostanimo povezani v molitvi, veri in upanju. 
Vse dobro, p. Martin Kmetec.«

Kot	je	jed	potrebna	za	telo	tako	naj	bo	naša	moli-
tve	potreba	za	naše	duše,	posebno	še	za	misijonarje.	
Hvala	za	vse	spomine	v	molitvi	in	lep	pozdrav	od	nas	
vseh	sodelujočih! Marica Lavriša

polnijo	prvo	leto	starosti.	Od	vseh	smrti	jih	je	46%	
posledica	bolezni,	ki	so	povezane	z	aidsom,	43%	pa	
jih	je	povzročil	aids	sam.	Po	zadnjih	statistikah	je	v	
Južni	Afriki	410.000	prebivalcev	okuženih,	od	tega	
41.000	otrok.	Agencija Fides.

GANA
plemenski spopadi

Mednarodni	Rdeči	križ	razdeljuje	pomoč	in	hrano	
preko	10.000	ljudem	na	področju	Bakwu	na	severu	
dežele,	 ki	 je	 prizorišče	 nasilja	 med	 plemeni,	 ki	 se	
prepirajo	 zaradi	 kontrole	 območja.	 Vsaka	 družina	
je	dobila	okrog	120	kg	koruze,	40	kg	fižola,	2	kg	soli	
in	40	l	palmovega	olja.	Domače	gospodarstvo	v	teh	
krajih	temelji	na	poljedelstvu	in	malemu	trgovanju	
z	živino.	S	to	pomočjo	bodo	nekako	preživeli	nasle-
dnje	tedne.	Že	leta	se	plemeni	Kusasi	in	Mamprusi	
občasno	 poslužujeta	 nasilja	 zaradi	 kontrole	 nad	
pašniki	na	področju	tromeje	Gane,	Burkine	Faso	in	
Toga.	Negotovost	zaradi	nasilja	povzroča	daljša	čase	
brezdelja,	kar	seveda	ogrozi	pridelke.	Agencija Misna.

KITAJSKA
krščenih 5 tibetanskih

katehumenov
Preko	700	vernikov	katoliške	skupnosti	v	škofiji	

Xi	Ning	v	provinci	Qing	Hai	se	je	udeležilo	prvega	kr-
sta	v	skupinski	obliki,	ki	je	bil	na	Veliki	šmaren	pode-
ljen	petih	tibetanskim	katehumenom.	Novokrščenci	
žive	v	tibetanski	vasi	Tu	Guan	Gou,	v	kateri	je	okrog	
400	Tibetancev.	V	škofiji	Xi	Ning	je	trenutno	nekaj	
več	kot	3.000	vernikov,	6	duhovnikov,	17	redovnic,	
3	cerkve	in	19	misijonskih	postaj.	Agencija Fides.

DR KONGO
rešeni otroci delavci

Program,	ki	so	ga	začele	izvajati	krajevne	in	med-
narodne	nevladne	organizacije,	je	osvobodil	11.506	
otrok,	ki	so	bili	prisiljeni	delati	v	rudnikih.	Organiza-
cije	so	hkrati	zahtevale	od	vlade	in	krajevnih	oblasti,	
naj	 uveljavijo	 zakone	 in	 politiko	 proti	 otroškemu	
delu.	Agencija Misna.

GVATEMALA
vsako leto pogori
6.000 km2 gozdov

O	tem	poroča	Narodni	svet	za	zaščitena	območja.	
Podatki	prihajajo	iz	predstavitve	novega	Narodnega	
sistema	zemeljsko-vesoljske	informacije	za	obram-
bo	 pred	 gozdnimi	 požari,	 ki	 sodeluje	 z	 Ameriško	
vesoljsko	agencijo	(Nasa).	Ta	program	bo	omogočil	
varovanje	 zaščitenih	 zelenih	 površin.	 Pomagal	 bo	
tudi	najti	področja,	ki	jih	ogrožajo	plazovi	in	poplave.	
Požare	bo	našel	“še	za	časa”	in	z	zmernimi	stroški.	

Kot	pravi	minister	za	okolje,	se	bo	mogoče	izogniti	
mnogim	gospodarskim	izgubam.	Agencija Misna.
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Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je 30.7.2010 ugodi la 
pritožbi Zavoda KUL.si in naložila Ministrstvu za delo, družino in social
ne zadeve (MDDSZ), da v 20 dneh posreduje podatke o tem, kdo je 
sodeloval pri pripravi ideološko spornega Družinskega zakonika, kdaj 
se je začela priprava in kdo je presojal o strokovnih argumentih, ki jih je 
lansko leto oktobra poslala civilna javnost.  Ob tem je še enkrat potrdila 
informacijo, da ministrstvo ni organiziralo nobene strokovne komisije, 
ni imenovalo nobenih strokovnjakov ter ni naredilo niti ene strokovne 
analize, zakaj je potrebno uzakoniti istospolne poroke in posvojitve v 
istospolne skupnosti.

Zavod KUL.si je 26.4.2010 poslal na Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki jo je 
oblikoval v obliki 15 vprašanj. Ministrstvo je 25.5.2010 odgovorilo samo 
na tri vprašanja (kdo je bil odgovoren za pripravo družinskega zakonika, 
kdo so bili zunanji sodelavci in koliko denarja je Ministrstvo plačalo 
Pravni fakulteti za pripravo osnutka predloga družinskega zakonika. 
Na ostalih 12 vprašanj ni želelo odgovoriti, zato je Zavod KUL.si vložil 
pritožbo na Urad Informacijskega pooblaščenca. Z najnovejšo odločbo 
Informacijskega pooblaščenca (30.7.2010) je bilo pritožbi ugodeno, 
obenem pa je bilo uradno potrjeno naslednje: 1. V procesu oblikovanja 
družinskega zakonika ni bila ustanovljena nobena strokovna komisija. 2. 
Pri pripravi družinskega zakonika ni sodeloval noben zunanji sodelavec 
(psiholog, sociolog, predstavnik centrov za socialno delo itd.). Zakonik 
so pripravili izključno uradniki ministrstva. To pomeni, da ne držijo 
trditve predstavnikov ministrstva, da je predlog Družinskega zakonika 
pripravljen strokovno in ob sodelovanju številnih strokovnjakov, kot 
tudi da ima redefinicija družine splošno podporo strokovne in laične 

javnosti. 3. Ministrstvo ni organiziralo nobenih strokovnih posvetov v 
sklopu priprave DZ. 4. Ministrstvo ni naredilo nobene strokovne analize 
o izenačitvi istospolne skupnosti z zakonsko zvezo ter posvojitvah otrok 
v takšne skupnosti. To pomeni, da gre za nepremišljen in nestrokoven 
ideološki predlog Anje Kopač Mrak, Ane Vodičar, Ljubice Šalinger ter 
ministra Ivana Svetlika.

Ob tem velja omeniti mnenje Erike Panjtar Podrekar, vrhovne dr
žav ne tožilke in vodje civilnoupravnega oddelka, ki je zapisala, »da 
po svojitve otrok v istospolne skupnosti ni več samo vprašanje prava, 
temveč predvsem vprašanje stroke na področju pediatrije, psiholo
gije, sociologije etc, ki bi moralo biti rešeno na matičnem področju v 
temeljiti analizi oziroma raziskavi po naročilu pristojnega ministrstva. 
Bežno sklicevanje na tujo literaturo ne bi smelo zadoščati. Le temeljita, 
nepristranska strokovna analiza in mnenje pristojne stroke, izdelana 
prav za potrebe predlaganega zakona, bi bila lahko resna podlaga za 
iskanje pravno dopustnih rešitev tega nedvomno občutljivega vpraša
nja, saj bi šele glede na tako opravljeno strokovno analizo, ki po našem 
prepričanju ni v domeni pravnika, v nadaljevanju bilo možno opraviti 
pravno dopustno tehtanje obeh pravic in teže predlaganega posega 
za obe prizadeti skupini, saj je zagotavljanje otrokove koristi temeljno 
vodilo tudi za javne organe pri opravljanju svojega dela.«

V roku 20 dni bo moralo MDDSZ poslati informacije o tem, kdo vse je 
imel dostop do dokumentov, ki so nastali v postopku priprave predloga 
Družinskega zakonika. Prav tako bo posredovalo imena oseb, ki so na 
ministrstvu odločale o tem, katere pripombe, znanstvene razprave in 
argumente bo ministrstvo upoštevalo in katerih ne. Zavod KUL.si bo ome
njene informacije čim prej analiziral in jih posredoval v javnost. Spom 

Informacijska pooblaščenka je v Sloveniji skoraj vsemogočno bitje in kot kaže, na njene odločitve sploh ni pritožbe. Njene odločitve so v preteklosti 
marsikdaj zbujale dokaj upravičene dvome v njeno nepristranskost, saj kaže, da je dostikrat kljub vsaki logiki odločala v korist sedanje vlade oziroma 
njenih simpatizerjev. Toda v primeru prikrivanja podatkov glede nastanka predloga Družinskega zakonika, se objektivni odločitvi ni hotela (mogla?) 
izogniti. O tem je poročilo na spletni strani 24KUL.si.

Raziskovanje ozadja kampanje za družinski zakonik v Sloveniji iz 
tedna v teden razkriva, na sto tisoče evrov davkoplačevalskega denarja 
iz katerega se financira protidružinska ideologija v Sloveniji. Poleg 
tega v teh poletnih mesecih še naprej poskušamo od Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve pridobiti informacije javnega značaja 
o nastajanju predloga Družinskega zakonika. O eni izmed “epizod” v tej 
papirni bitki poročamo tudi v tokratnih enovicah. Informacijska poobla
ščenka je namreč ugodila naši pritožbi in od MDDSZ zahteva podatke o 
pripravi spornega predloga družinskega zakonika. V sredo 1.9.2010 bo v 
Državnem zboru seja Odbora za delo, družino in socialne zadeve, kjer bo 

Andreja Črnak Meglič nedemokratično in diskriminatorno prepovedala 
udeležbo Alešu Primcu, voditelju Civilne iniciative.

Na koncu velja tudi omeniti, da minister Ivan Svetlik, navkljub 
večkratnim prošnjam, do danes ni sporočil, kdaj se lahko sreča z za
govorniki vrednote družine in pravic otrok. V enajstih mesecih, odkar 
je predlog Družinskega zakonika v javnosti, še ni našel časa in volje za 
sprejem Civilne iniciative, ki šteje več kot 50.000 podpisnikov. Verjetno 
je glavni razlog v tem, ker člani Civilne iniciative zagovarjamo pravico 
vsakega otroka do očeta in matere ter se ne strinjamo s posvojitvami 
otrok v istospolne skupnosti.

kako pridobiti glasove. Eden izmed teh poskusov je tudi, pridobiti z novim Družinskim zakonikom na svojo stran (poleg “odpisanih”) tudi istospolne 
skupine s tem, da bi jim dali iste pravice, kot jih imajo naravne družine v človeškem rodu od pamtiveka. To pomeni ne le, da bi se lahko homoseksualci 
in lezbijke poročali, ampak da bi lahko posvojevali tudi otroke. Prizadevanja za pridobitev teh pravic med homoseksualnimi skupinami po svetu niso 
nič novega in nič posebnega. Posebno je to, na kakšne brezvestne in goljufive načine sedanja vladna koalicija v Sloveniji to podpira. Vse to umazano, 
pridobitniško in nemoralno ozadje razkriva medmrežni portal 24KUL.si, čigar pomembnost, predvsem pa avtoriteto njegovega ustanovitelja, ki je 
profesor na ljubljanski Teološki fakulteti, skušajo zagovorniki teh skupin, ki jih vlada podpira, z vso poniglavostjo, tudi z obrekovanjem sesuti. Pa jim 
ne uspeva bogvekaj. Naj za uvod služijo ugotovitve urednika 24KUL.si Tilna Mlakarja.
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Tako skušajo na vsak način zriniti skozi parlamentarno proceduro karikaturo Družinskega zakonika po všečnosti istospolnih parov. Po vsej verje-
tnosti jim bo to tudi uspelo. Vse kaže, da je to en žebelj več v krsto slovenskega naroda. Niso nas mogli iztrebiti Italijani in Nemci, ni nas povozil Titov 
komunizem, kaže pa, da so slovenski komunisti 21. stoletja pripravljeni za svojo oblast žrtvovati tudi narodno istovetnost. Le tega niso pomislili, da 
s tem tudi sebi žagajo vejo, na kateri sedijo. Edino, kar lahko upamo, je, da se bo ta veja še pravočasno odlomila in da bodo padli tako globoko, da se 
nikoli več ne bodo pobrali.

Demokracija temelji na spoštovanju svobode govora in predsta
vitvi različnih stališč o določenih političnih temah. S tem ko je vlada 
poslala v Državni zbor predlog novega Družinskega zakonika, državljani 
upravičeno pričakujemo uravnoteženo javno poročanje o razlogih za in 
proti, o stališčih zagovornikov in nasprotnikov. Tovrstna demokratična 
politika se je čez noč spremenila. 25.2.2010 je prišlo do srečanja med 
homoseksualnimi aktivisti in predstavniki novinarskih organizacij in 
medijev. O tem srečanju mediji niso poročali.

V sklopu ameriško financirane kampanje “Za vse družine! Za pravice 
vseh otrok. Za človekove pravice.” je srečanje vodil Mitja Blažič, ki se 
je pogovarjal z dr. Sandro Bašič Hrvatin, strokovnjakinjo za medijska 
vprašanja, Ranko Iveljo, predsednico Častnega novinarskega razsodišča 
in podpisnico obsodbe, s katero je obsodila kritično novinarko Barbaro 
Kastelec, Špelo Šipek, urednico dnevnoinformativnih oddaj na POP TV, 
in Gregorjem Repovžem, predsednikom Društva novinarjev Slovenije 
ter urednikom Mladine.

Osnovni problem, ki so ga udeleženci izpostavili, je bilo poročanje 
medijev o predlogu Družinskega zakonika. Oddaje tipa za in proti, kjer 
se soočijo zagovorniki in nasprotniki predloga Družinskega zakonika, naj 
bi bile sicer legitimne, vendar v primeru Družinskega zakonika sporne 
in nezaželene. Še zlasti, ker se večina ljudi ob takšnih oddajah odloči za 
pravice otrok do očeta in matere ter ohranitev zakonske zveze moškega 
in ženske ter ne podpirajo ideološke redefinicije družine. Po mnenju 
voditelja je potrebno premisliti, ali se ne bi bilo bolje odpovedati takšni 
obliki oddaj? V nadaljevanju posredujemo nekaj stališč udeležencev.

Špela Špik iz POPTVja si je zastavila vprašanje, »zakaj ne bi imeli 
oddaje, kjer bi bil samo eden gost. Moramo biti bolj pogumni in sprejeti 
takšen format oddaje.«

Sandra Bašič Hrvatin je poudarila, da »pro et kontra oddaje produci
rajo bizarne like, prav tako v takšnih oddajah damo glas nekompetent
nim ljudem.« Po njenem mnenju »ni objektivne resnice; ni problem, če 
pri določenem vprašanju nimaš nasprotnega mnenja.« Prav tako »okoli 
teh vprašanj ni potrebno imeti nasprotnega mnenja. Če se ne strinja 
99,9% ljudi – to ni relevantno, to se mora zgoditi.«

Po mnenju Gregorja Repovža, urednika Mladine, »imajo mediji 
nalogo, da vzgajajo.« Po njegovem revije Mladine ne zanima »mnenja 
Primca – ki trenutno vodi Civilno iniciativo s 50.000 podpisi.«

Voditelj okrogle mize Mitja Blažič pa je pozval: »Čas je za radikalno 
držo; vseh fašizmov ne smemo tolerirati!«

Z omenjeno okroglo mizo so se razkrile povezave med homoseksual
nimi aktivisti, politiko in vplivnimi novinarji. Prav tako so udeleženci 
pokazali svoje (ne)razumevanje demokracije, ki mora temeljiti na 
soočanju argumentov in protiargumentov. S svojimi stališči so zanikali 
pluralni in demokratični značaj vsake politične razprave v Sloveniji.

Po omenjeni okrogli mizi so se različni novinarski krogi dogovorili, 
da do nadaljnjega ne sme biti javnih soočenj med zagovorniki in na
sprotniki predloga Družinskega zakonika. Medijske hiše (RTVSLO, POPTV, 
KANAL A, INFOTV itd.) imajo prepoved organiziranja okroglih miz pro et 
contra, prav tako se je začela medijska blokada Aleša Primca in Civilne 
iniciative Za družino in pravice otrok.

Odnos pobornikov izenačevanja pravic naravne družine in istospolnih skupnosti je bil prav tako objavljen na isti spletni strani pod naslovom “Skriti 
dogovor”. Iz njega je mogoče razbrati vso moralno in ideološko sprevrženost teh zagovornikov, saj se v njem opredeljujejo za metode, ki bi bile v čast 
kaki Hitlerjevi, Mussolinijevi ali Stalinovi diktaturi.

nimo, da smo 25.5.2010 od MDDSZ dobili naslednje delne informacije:
Ob pregledu poslanih dokumentov lahko ugotovimo, da se je pri

prava nove družinske zakonodaje začela že leta 1997. Takrat je MDDSZ 
objavilo javni razpis za najcenejšo izdelavo nove družinske zakonodaje. 
Izbran je bil Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
s prof. dr. Karlom Zupančičem na čelu. Ta ekipa je svoj osnutek objavila 
v Uradnem listu leta 2005. Za svoje delo je prejela okrog 8 milijonov 
slovenskih tolarjev (preračunano okrog 33 tisoč evrov). Njihov osnutek 
ni vseboval izenačitve istospolnih skupnosti z zakonsko zvezo, prav tako 
pa tudi ne možnosti posvojitev v istospolne skupnosti.

Zapisano je le, da sta bili za pripravo predloga v sedanjem vladnem 
mandatu odgovorni uslužbenki Direktorata za družino na MDDSZ mag. 
Ana Vodičar in Ljubica Šalinger. Vse to pomeni, da v neposredni pripravi 
zadnjih štirih let ni sodeloval več noben zunanji strokovnjak. Kljub temu 
pa je ravno to čas, v katerem je v predlogu pristala radikalna sprememba 

zakonske zveze in posvojitev otrok v istospolne skupnosti.
Ni dokumentov o kakršnem koli strokovnem posvetu, ki bi ga na 

temo priprave Družinskega zakonika organiziralo MDDSZ. To pomeni, 
da ga tudi ni bilo.

Ministrstvo očitno ni ustanovilo nobene strokovne komisije niti za 
pripravo Družinskega zakonika, kaj šele za strokovno evalvacijo pripomb, 
prispelih v času javne razprave, saj ni dokumenta o imenovanju njenih 
članov.

Ne obstajajo dokumenti in zapisniki, ki bi dokazovali, da so bila 
mnenja javnosti v času javne razprave evalvirana in upoštevana.

MDDSZ tudi ne poseduje nobene delovne analize o izenačitvi isto
spolne registrirane skupnosti z zakonsko zvezo ter posvojitvah otrok v 
istospolne skupnosti, čeprav je to spremembo uvedlo v že oblikovan 
osnutek predloga Družinskega zakonika, ki so ga spisali strokovnjaki 
na Inštitutu za primerjalno pravo.
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Janko	Mlakar	(1874–1953)

SPOMINI

Oblečen	 je	 bil	 študent	 preprosto.	 Na	 čevljih	 in	
obleki	se	je	poznalo,	da	sta	jih	delala	rokodelca,	ki	
sta	bila	bolj	vajena	grabelj	in	vil	kakor	šila	in	šivanke.	
Zimske	suknje	sploh	ni	imel.	Kadar	je	bilo	mraz,	je	
oblekel	dva	suknjiča,	včasih	celo	tako,	da	mu	je	gledal	
daljši	izpod	krajšega.	Ker	so	bile	tiste	čase	zelo	hude	
zime,	ga	je	večkrat	kljub	suknjiču	v	dve	nadstropji	
pošteno	zeblo.

Velikega	pomena	za	dijaštvo	je	bil	zavod	“Colle-
gium	Aloisianum”	na	Poljanski	cesti.	Ustanovil	ga	je	
škof	Anton	Alojzij	Wolf	za	revne	dijake,	ki	bi	se	hoteli	
posvetiti	duhovskemu	stanu.	Ljudje	so	navadno	rekli	
temu	 zavodu	 “Lezjana”,	 zavodarjem	 pa	 “Lezjanci”.	
Uradno	so	se	imenovali	“Alojzniki”,	dijaki	so	jim	pa	
dali	priimek	“Fižol”,	ki	se	je	uporabljal	kumulativno.

Kadar	smo	jih	videli	na	sprehodu	v	dolgi	vrsti	po	
dva	in	dva,	smo	rekli:	»Fižol	gre.«

Ta	beseda,	ki	pomeni	prav	dobro	in	tečno	jed,	je	
morala	v	tistih	časih	služiti	kot	nagajiv,	ne	pa	žaljiv	
priimek	 za	 vse	 različne	 vrste	 zavodarjev.	 Tako	 so	
tudi	gojencem	vojaških	vzgojevališč	radi	nagajali	s	
“Fisolensoldaten”.

Alojzniki	 so	 se	 splošno	 odlikovali	 s	 temeljitim	
znanjem	in	lepim	vedenjem.	V	znanju	jih	je	krepil	
prefekt	dr.	Svetina,	lepega	vedenja	in	olike	jih	je	pa	
učil	ravnatelj	Zupan.	Vadil	jih	je	v	odkrivanju	in	pri-
klanjanju	ter	jih	učil,	kdaj	in	kako	se	olikani	študent	
na	ulici	umakne.

»Ako	srečaš	na	ulici,	ki	ima	ozek	pločnik,	damo,	
se	ji	moraš	umakniti	in	stopiti	v	blato.«

To	 Zupanovo	 pravilo	 vljudnosti	 proti	 nežnemu	
spolu	mi	ni	hotelo	iti	v	glavo.	In	čisto	umevno.	Zakaj	
naj	bi	se	 jaz	umaknil	v	blato,	ko	sem	si	sam	snažil	
čevlje,	medtem	ko	si	jih	dama	gotovo	ni?	Zato	sem	
se	umaknil	v	lužo	samo	profesorju.	Sicer	pa	nisem	
bil	nikomur	napoti.	Pritisnil	sem	se	tako	k	zidu,	da	
se	je	vsaka,	še	tako	debela	dama	lahko	mimo	mene	
po	lepem	zibala.

Danes	se	pa	rad	umaknem,	če	ne	drugače,	tudi	v	
blato,	to	pa	zaradi	ljubega	miru.

Nasproti	ti	pride	na	primer	mlada	dvojica	različ-
nega	spola.	Seveda	gresta	oba,	on	in	ona,	prav	sredi	
pločnika,	da	ne	moreš	nikjer	mimo;	poleg	tega	se	pa	
še	držita	za	podpazduho	in	se	tiščita,	kakor	bi	bila	
tista	slovita	“dvojčka	iz	Siama”	(skupaj	zraščena	otro-
ka,	ki	so	ju	svoje	dni	po	svetu	kazali).	Ker	sta	izbrano	
oblečena,	misliš,	da	sta	olikana.	Zato	pričakuješ,	da	
se	bosta	razpolovila	in	da	se	bo	moški	del	vljudno	
umaknil	za	žensko	polovico.	Pa	si	se	zelo	zmotil.	Če	
nisi	prijatelj	nepotrebnih	naslovov	in	neprijetnega	
prerekanjam,	stopiš	ponižno	s	pločnika,	čeprav	te	
ogroža	kak	mimo	drveč	avto.	“Dvojčka	iz	Siama”	pa	
stopata	 brezobzirno	 mimo	 tebe,	 kakor	 bi	 bila	 dve	
duši	v	enem	telesu.

Skoraj	pol	stoletja	opazujem,	kako	hodijo	pri	nas	
ljudje	po	ulicah,	pa	ne	zapazim	nobenega	napredka.	
Mislim,	da	se	bom	tako	dolgo	umikal,	dokler	se	po-
polnoma	ne	umaknem	s	sveta;	kajti	v	tem	oziru	je	
Ljubljana	globoko	konservativna.

Alojzniki	–	da	se	vrnem	k	njim	–	so	hodili	v	b-od-
delke,	ki	so	se	prav	iz	tega	vzroka	vedno	odlikovali	
z	največjim	številom	odličnjakov.	Mnogo	bivših	go-
jencev	Alojzijevišča	je	doseglo	častna	mesta	v	javnem	
življenju,	in	med	njimi	najdemo	imena,	mimo	kate-
rih	ne	moreta	ne	kulturni	ne	politični	zgodovinar.

“Lezjanci”	 so	 v	 našem	 stoletju	 izumrli	 in	 škoda	
jih	je.

Ko	sem	hodil	v	prve	razrede	gimnazije,	so	se	niž-
ješolci	zelo	razlikovali	od	višješolcev.	Nižji	razredi	so	
bili	nameščeni	v	prvem	nadstropju,	višji	pa	v	drugem.	
Še	sedaj	se	dobro	spominjam,	kako	so	nas	petošolci	
prezirljivo	gledali,	ko	smo	se	razkropili	po	hodniku	v	
prvem	nadstropju,	dočim	so	sami	ponosno	stopali	v	
drugo.	Mi	smo	se	že	vnaprej	veselili,	kdaj	bomo	tudi	
mi	to	čast	dosegli,	pa	je	nismo	nikdar.	Ko	se	je	muzej	
izselil	v	lastno	poslopje,	so	razrede	razmetali	po	obeh	
nadstropjih	ne	glede	na	dostojanstvo	višje	gimnazije.

V	nižjih	razredih	sem	si	moral	kakšno	jutro	toli-
ko	knjig	naložiti,	da	sem	jih	komaj	v	eni	roki	držal.	
Višjegimnazijci,	zlasti	sedmo-	in	osmošolci	pa	sploh	
niso	nosili	knjig	v	šolo;	 to	bi	ne	bilo	zanje	častno.	
Takle	študent	je	vzel	s	seboj	le	kak	zvežček	in	nekaj	
listov,	jih	zvil	in	nosil	v	levici	na	hrbtu,	kajti	desnico	
je	rabil,	da	si	je	vihal	brke	in	gladil	brado.

Večji	 študentje	 so	 bili	 v	 tistih	 “kosmatih”	 časih	
skoraj	že	vsi	bradati	možje,	katere	si	komaj	ločil	od	
mladih	suplentov.	Zato	se	mi	je	prve	tedne	večkrat	
pripetilo,	 da	 sem	 z	 velikim	 spoštovanje	 pozdravil	
kakega	osmošolca,	ki	sem	ga	imel	za	profesorja.

Posebno	so	bili	v	časti	“štruftarji”.	Njihovi	pod-
ložniki	 so	 se	 jih	 skoraj	 bolj	 bali	 in	 jih	 spoštljiveje	
pozdravljali	 nego	 profesorje.	 Inštruktorji	 so	 imeli	
namreč	nad	 njimi	 velike	 pravice;	 smeli	 so	 jih	 celo	
klofutati.

»Ti	ne	verjameš,	kakšno	ti	primaže,«	se	je	pohvalil	
neki	moj	sošolec	s	svojim	domačim	učiteljem,	potem	
ko	ga	je	bil	ponižno	pozdravil.

Na	 praznik	 sv.	 Rešnjega	 Telesa	 je	 vse	 gledalo	
“oktavanarje”,	ki	so	šli	v	črnih	salonskih	oblekah	in	
s	cilindri	v	rokah	za	procesijo.	Stopali	so	veliko	sa-
mozavestneje	kakor	ravnatelj	in	profesorji	v	svojih	
zlatooportanih	uniformah.

Včasih	pregledujem	gruče	razoglavih	in	golobra-
dih	kratkohlačnikov,	ki	z	golimi	koleni	in	aktovkami	
pod	pazduho	hite	v	šolo,	če	bi	med	njimi	našel	dijaka,	
ki	bi	bil	podoben	študentu	iz	19.	stoletja,	pa	ga	do	
danes	še	nisem.	Zdi	se	mi,	da	je	ta	pasma	v	Ljubljani	
že	izumrla.

Študent
nadaljevanje
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V	opereti	“Ptičar”	nastopata	dva	profesorja,	eden	
na	pol	slep,	drugi	na	pol	gluh,	oba	pa	zlobno	karikira-
na	tipa	profesorjev	iz	dobe	krinoline	in	lasulje,	ki	so	
bili	“neizprosno	pravični”,	dokler	niso	videli	denarja.

Zadnji	 zastopnik	 te	 profesorske	 pasme	 je	 prav	
takrat	odhajal	v	pokoj,	ko	sem	jaz	prišel	na	gimnazijo.

Profesor	Trojanar,	to	je	bil	ta	“zaslužni”	pedagog,	
je	 poučeval	 prirodopis,	 pa	 zelo	 nazorno.	 Kadar	 so	
na	primer	vzeli	raka,	je	moral	vsak	učenec	prinesti	
v	šolo	vsaj	eno	tako	“namizno”	živalco	kot	učilo.	Ob	
začetku	ure	je	prišla	profesorjeva	dekla	z	jerbasom	
in	odnesla	vse	rake,	razen	pričlega	števila	najslabših.	
Prav	 tako	 je	 ravnal	 Trojanar	 tudi	 pri	 ribah	 in	 pri-
kuhah.	Kar	se	pa	tiče	goveje	živine	in	drobnice,	se	
mi	zdi,	da	se	ni	posluževal	te	koristne	učne	metode,	
čeprav	bi	mu	tudi	pri	dvo-	in	večparkljarjih	ne	bila	
škodovala.	Kako	bi	mu	bilo	pač	prav	prišlo,	če	bi	vsak	
dijak	prignal	v	razred	lepo	rejenega	vola	ali	pitano	
svinjo	in	bi	prišla	služkinja	z	jerbasom	ter. . .

Trojanar	se	 je	tudi	zelo	zanimal,	kako	starši	
njegovih	učencev	gospodarijo.	V	sezoni	klobas	
in	svinjske	pečenke	je	bilo	prvo	in	glavno	vpra-
šanje,	ki	so	ga	dobili	imovitejši	sinovi,	tole:

»So	že	doma	kaj	klali?«
»Že.«
»Pa	jaz	nič	ne	vem	o	tem.«
V	takem	primeru	je	moral	fant	nemar-

nost	 staršev	 poplačati	 z	 “zeksarjem”	
(šestica,	nezadostni	red).

“Avdienc”	ni	sprejemal	v	šoli,	marveč	
je	takoj	prvo	uro	naročil	učencem,	naj	
pridejo	 starši	 na	 dom,	 če	 žele	 z	 njim	
govoriti.	 Bilo	 bi	 pač	 prenerodno,	 če	
bi	ga	bili	očanci	in	skrbne	matere	pred	
konferenčno	 sobo	 čakali	 s	 “cekarji”,	
iz	 katerih	 bi	 gledale	 gnjati,	 plečeta	 ali	
zastopnice	perutnine.

Nekoč	je	prišel	bogat	posestnik,	da	bi	vpra-
šal,	kako	napreduje	njegov	študent,	ki	se	je	zelo	
odlikoval	s	trdimi	pestmi	in	trdo	glavo.

»Imate	li	doma	kaj	krav?«	se	obregne	vanj	Trojanar.
»Imam,	deset	in	dva	jarma	volov.«
»Potem	obdržite	fanta	doma,	naj	pase	krave!	V	šoli	

ne	bo	iz	njega	nikdar	nič.	Ali	mora	vsak	kmet	postati	
gospod?	Dela	naj,	dela!«

V	tem	hipu	se	prikaže	na	pragu	profesorjeva	gospa	
in	pravi	nemški:	»Prinesel	je	jajca	in	dve	pitani	gosi.«

»Kako	se	že	piše	vaš	fant,	oče?«
»Punčuh.»
»A	Punčuh?	Jaz	sem	vas	pa	razumel	‚Retej‘.	Punčuh,	

o	ta	se	bo	pa	naredil,	 ta.	Je	prav	priden	in	brihten	
dečko.	Le	še	večkrat	pridite	zanj	vprašat!«

Bojanec,	nadarjen	pa	precej	len	fant,	nekje	z	Do-
lenjskega,	je	imel	v	živalstvu	premestni	izpit.

»Boste	videli,	fantje,	da	danes	še	ne	bom	vprašan,	
ko	pride	ravnatelj	k	‚ferzocu‘	(Versetzungsprüfung	–	
premestni	izpit).	Mesar	(Trojanarjev	epiteton	ornans	
–	okrasni	vzdevek)	ve	dobro,	da	nič	ne	znam	in	da	
bi	frčal.	Zato	mu	je	pa	mati	včeraj	prinesla	purana	
in	košarico	jajc.«

Tako	se	je	fant	hvalil	in	imel	je	prav.	Delal	je	izpit	
naslednjo	uro,	ko	smo	bili	“sami	med	seboj”.	Znal	
pa	ni	prav	nič.	Če	bi	bil	vsaj	včasih	rekel	“da”,	ko	je	
profesor	govoril	namesto	njega,	toda	navihanec	niti	
besedice	ni	zinil,	samo	kimal	je.	In	je	zdelal.

»No	vidiš,	saj	znaš,	če	hočeš,«	ga	je	pohvalil	Tro-
janar	in	mu	dal	s	purani	in	jajci	plačani	“genügend”	
(zadostno).

Takih	 resničnih,	 pa	 tudi	 izmišljenih	 anekdot	 o	
Mesarju	 je	 krožilo	 vse	 polno	 po	 šoli.	 Zato	 je	 bila	
njegova	 upokojitev	 za	 marsikaterega	 premožnega	
lenuha	prava	katastrofa.

Za	nekoga	pa	vem,	da	ni	žaloval	za	njim.	To	je	bil	
moj	brat,	ki	ga	je	Trojanar	v	drugi	vrgel,	da	jo	je	moral	
ponavljati.	Pri	nas	pač	nismo	nikdar	klali. . .

Drugi	profesorji,	seveda,	niso	bili	prav	nič	v	sorodu	
z	onima,	ki	v	opereti	sprašujeta	Ptičarja.

Tip	profesorja	v	mojem	času	je	bil	na	primer	Ker-
mavner.	Prihajal	je	v	gimnazijo,	pred	katero	smo	v	

gručah	čakali,	s	počasnimi	in	dostojanstvenimi	ko-
raki.	Takoj	je	potihnih	hrup	in	klobuki	so	nam	

zleteli	z	glav,	kakor	bi	bi	jih	bil	veter	odpihnil.
In	Pleteršnik!	Ta	je	celo	ravnatelju	Smo-

leju	pokazal,	da	profesor	na	ljubljanski	
gimnaziji	ni	kar	tako.	Prišel	je	nekoliko	
prepozno	v	šolo,	pa	mu	je	ravnatelj,	ki	ga	

je	srečal	na	hodniku,	pokazal	uro:	»Gos-
pod	kolega,	pet	minut	je	že	čez	osem!«

Pleteršnik	 pogleda	 mirno	 na	 svojo	
uro	 in	 pravi:	 »Stimmt	 auffallend«	 (po	
domače	bi	to	prevedel	»štima«).

Ker	 je	 vladal	 na	 šoli	 nemški	 uradni	
jezik	in	 je	bilo	med	profesorji	več	trdih	
Nemcev,	so	občevali	med	seboj	veliko	v	

nemškem	jeziku.	Za	marsikaterega	nismo	
niti	vedeli,	da	razume	slovenski.
Disciplina	je	bila	na	gimnaziji	splošno	prav	

dobra.	 Ako	 je	 profesor	 zahteval	 mir,	 smo	 se	
mu	pokorili;	če	smo	pa	videli,	da	se	v	mirnem	

razredu	slabo	počuti,	smo	pa	tudi	skrbeli	za	zabavo.
Najkratkočasneje	je	bilo	pri	Draganoviču.	Ta	ubo-

gi	profesor	ni	mogel	krotiti	niti	prvošolcev.
Neko	uro	je	spraševal	hrošče.
»Zajec. . .«
»Kateri,	Janez	ali	Tone?«	je	zagrmel	ves	razred	v	

zboru.
»Guncveti,	pustite	me,	da	izgovorim!	Zajec	Janez!	

Kdo	ima	kako	zbirko	hroščev?. . .	Dobro,	sem	z	njo!	
Kaj	je	to?«

»To	je	keber.«
»Kakšen?«
»Velik.«
»Tega	te	nisem	vprašal,	saj	vsak	osel	vidi,	da	je	velik	

Jaz	hočem	le	vedeti,	kako	se	imenuje.«	(Draganovič	
je	prvošolce	tikal,	zlasti	v	jezi).

»To	je	rogač.«
»Popiši	ga!«
»Rogač	je. . .	rogač	je. . .«
»No,	kakšen	je?	Poglej	ga,	saj	ga	imaš	v	roki.	Koliko	

nog	ima?«

Trojanar

Profesor



»Pet.«
»Kaj,	pet?	Kje	si	pa	to	slišal?«
»Prosim,	kar	poglejte,	da	jih	ima	res	pet!«
»No	da,	ta	jih	ima	res	pet,	ker	mu	je	ena	

odpadla;	 sicer	 ima	 pa	 rogač	 šest	 nog.	 Torej,	
povej	še,	kaj	vidiš	na	rogaču	posebnega?«

»Na	rogaču	vidim	posebnega.. .	vidim	po-
sebnega.. .«

»Za	božjo	voljo,	kaj	nimaš	oči?	Poglej	ga	
vendar	natančneje!«

»Na	rogaču	vidim	posebnega,	da	ima	spred	nji	
in	zadnji	del	z	nitjo	zvezan.«

Zdaj	je	Draganovič	kar	s	stola	skočil.
»Kaj,	ti	guncvet,	ti	se	boš	iz	mene	norčeval?«
»Saj	se	ne	norčujem.	Poglejte,	gospod	profe-

sor,	da	je	ta	rogač	res	z	nitjo	zvezan!«
Taki	profesorji	seveda,	kakor	je	bil	Draganovič,	

so	bile	(ne	vem,	ali	bi	zapisal	“žal”	ali	“na	srečo”)	le	
bele	vrane.

Posebno	originalen	je	bil	profesor	Škurt.	Učil	je	
klasične	jezike,	pa	večinoma	le	v	višjih	razredih.	Bil	
je	zelo	dober,	vendar	pa	v	nekaterih	primerih	tudi	
neizprosen.	 Tako	 je	 nekoč	 celo	 sedmošolca	 vrgel	
v	grščini.	Ker	je	bil	pa	fant	reven,	mu	je	sam	plačal	

šolnino.
Kaj	je	ta	sedmošolec	delal,	da	je	padel,	nisem	mo-

gel	zvedeti;	kajti	po	vsem,	kar	so	pravili	o	Škurtu,	se	
je	moral	zelo	potruditi,	kdor	je	hotel	pri	njem	pasti.

Ker	ni	skoraj	nikogar	poznal	po	imenu,	so	se	
lahko	dijaki	pri	spraševanju	kar	nadomeščali.	
Pri	 nalogah	 so	 se	 trudili	 samo	 boljši	 dijaki,	
drugi	so	od	njih	“preplonkali”.

Škurt	je	bil	predčasno	upokojen.	Splošno	
smo	 ga	 obsodili,	 da	 nima	 v	 glavi	 kolesja	 v	
redu.	Kako	bi	pač	drugače	mislili	o	človeku,	
ki	vam	gre	na	davkarijo	in	hoče	po	sili	“re-

stituirati”	šolnino,	katere	je	bil	na	gimnaziji	
oproščen,	in	ustanovo,	ki	je	jo	užival.

Ostal	je	samski	do	smrti.	Bil	je	velik	in	slok;	
hodil	je	z	nekoliko	naprej	nagnjenim	životom	in	
nosil	suknjo	navadno	pod	pazduho.	Rad	se	je	tudi	

sam	s	seboj	pogovarjal.	V	Ljubljani	je	bil	precej	znana	
oseba,	zlasti	pri	beračih,	ki	so	ga	pridno	skubili.

Profesorski	tipi,	kakor	sta	bila	Trojanar	in	Škurt,	
so	 že	 davno	 izumrli.	 Če	 pa	 še	 žive	 med	 nami	 Ker-
mavnerji,	 Pleteršniki	 in	 morda	 tudi	 Draganoviči,	
pa	 ve	 najbolje	 srednješolska	 mladina,	 ki	 opazuje	
profesorje	z	mladimi	očmi.

Škurt

Znan	nam	je	tip	človeka,	srednjega	nastavljenca,	
ki	svoje	sodelavce	 in	podrejene	sekira	z	besedami:	
»Predpis	je	predpis!«	Večkrat	doživljamo	kakega	po-
licaja	ali	carinika,	ki	za	masko	svoje	uniforme	hoče	
“šikanirati”	ljudi.

Zakaj	pravzaprav	to	dela?
Morda	 zaradi	 tega,	 ker	 se	

hoče	 uveljaviti?	 Ali	 zato,	 ker	
doma	nima	veljave	in	besede?	
Ker	 bi	 morda	 hotel	 biti	 več,	
kakor	v	resnici	je?	Morda	nosi	
v	sebi	mnogo	neuresničenih	že-
lja?	Z	modernim	izrazom	temu	
radi	rečemo,	da	je	“frustriran”.	
Predpisi	in	natančno	izvajanje	
predpisov	ga	naredi	močnega	
da	se	lahko	uveljavi.

Podobno	 ravananje	 lahko	
srečamo	pri	nekaterih	nadvse	
pobožnih	dušah,	ki	hodijo	vsak	
dan	v	cerkev	 in	k	obhajilu	 in	
po	več	ur	na	dan	molijo.	Rade	
natančno	opazujejo	ljudi	okoli	
sebe,	ali	se	vedejo,	kakor	se	spodobi.	Vidijo	vsako	na-
pako,	in	gorje	tistemu,	ki	se	ne	drži	določenih	norm.	
Gre	jim	za	moralne	predpise,	ne	pa	za	človeka.	Golo	
izpolnjevanje	predpisov	in	sklicevanje	nanje	jih	naredi	
močne	in	gotove.

Kar	dosti	 je	takih	 ljudi,	ki	so	skušajo	biti	močni	
tako,	da	se	istovetijo	z	drugimi	ljudmi	kakor	mlado	
dekle,	ki	se	istoveti	z	abstraktno	filmsko	igralko.	Ali	
mlad	fant,	ki	se	istoveti	z	najboljšim	nogometašem,	

ali	otrok,	ki	se	istoveti	z	močnim	očetom,	ki	mu	daje	
zaslombo	in	oporo.

Tudi	Kristus	hoče,	da	se	istovetimo	z	drugimi,	toda	
ne,	da	bi	napihovali	samega	sebe	 in	svoj	 lastni	 jaz,	

temveč,	 da	 bi	 postali	 majhni	
zaradi	 drugega.	 Evangelij	 po-
roča,	 kako	 se	 v	 shodnici	 vsi	
istovetijo	 s	 predpisi	 postave,	
niso	pa	pripravljeni	pomagati	
pomoči	potrebnemu	človeku	
ali	se	vživeti	v	položaj	moža	s	
hromo	roko.	Jezus	sprovocira	
zaspano	 in	 samozadovoljno	
občestvo	v	shodnici	z	vpraša-
njem:	Ali	je	dovoljeno	v	soboto	
delati	dobro?!	Graja	 jih	zaradi	
njihove	 ozkosrčnosti,	 ker	 se	
nočejo	istovetiti	s	trpečim	člo-
vekom,	 ki	 potrebuje	 pomoči	
in	tolažbe.	Sklicevati	se	samo	
na	zapovedi	in	predpise,	ne	pa	
konkretno	pomagati,	pomeni	
prezirati	človeka.	Kristus	pa	od	

nas	pričakuje	in	zahteva,	da	se	istovetimo	z	ljudmi,	ki	
nas	potrebujejo,	da	jih	znamo	poslušati	in	jih	jemati	
resno,	da	občutijo	našo	tolažbo	in	spodbudno	besedo,	
posebno	osamljeni,	bolniki,	duhovno	in	telesno	pri-
zadeti,	otroci,	starčki,	hromi	in	pohabljeni,	žalostni	
in	zagrenjeni.	 In	to	vedno,	tudi	v	soboto,	ali	za	nas	
kristjane	v	nedeljo,	in	ne	samo	ob	delovnih	urah	in	
po	predpisih.	Delati	dobro	tudi	v	soboto	ni	samo	do-
voljeno,	ampak	nujno	potrebno...

Ivan	Olip

»PREDPIS JE PREDPIS« – ?



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

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

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010

NAŠI RAJNI:
PAVLE INTIHAR,	Mentor,	OH
DANICA ŠENK, Girard,	OH
DARI STRMŠEK,	Oak	Creek,	WI

ZA SVETE MAŠE:	$220:	J.	Kepic;	$170:	M.	Lunder;	$80:	I.	Berlec;	
$90:	M.	Lavrisha	$70:	F.	Stopar;	$60:	H.	Gorshe,	F.	Gaser;	$50:	M.	
Vodisek,	I.	Antolin;	$CAD	45:	I.	Zakrajsek;	$40:	S.	Levstik,	I.	Matic,	
H.	Smolej,	V.	Guvo;	$30:	M.	Stefancic;	$20:	Z.	Zakrajsek,	A.	Cupar,	
R.	Kozuk,	M.	Tavcar,	K.	Arko,	M.	Sowinek;	$10:	A.	Lamovec,	J.	Rus,	
V.	Skof,	F.	Stopar,	M.	Grdadolnik,	J.	Kacin,	M.	Jeram.
ZA CERKEV:	$60:	M.	Jeram;	$50:	A.	Lamovec,	M.	Simcic	$20:	M.	
Vodisek,	M.	Stefancic,	$10:	J.	Knez,	B.	Rozman,	V.	Zuupancic,	
V.	Skof,	J.	Kepic,	M.	Grdadolnik,	J.	Sobocan,	M.	Lavrisha;	$5:	L.	
Kolman.
V	spomin	+	Miha	Gaser	$50:	F.&H.	Gaser.
ZA SAMOSTAN:	$25:	P.	Jakopec;	$20:	V.	Guvo;	$15:	V.	Rigler	$10:	
J.	Knez,	M.	Vodisek,	A.	Lamovec,	V.	Zupancic,	T.	Kozelj,	N.	Lode-
wyck,	M.	Lavrisha;	$5:	L.	Kolman.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$20:	K.	Bromberek;	B.&M.	
Rozman;	$10:	Z.	Zakrajsek,	L.	Rasp,	J.	Norton.
ZA LUČKE:	$9:	V.	Zupancic,	$6:	M.	Stefancic,	M.	Grdadolnik	$5:	
M.	Vodisek,	R.	Stele	$3:	R.	Kozuk,	H.	Smolej.
ZA MISIJONE:	$50:	I.	Berlec;	$30:	M.	Vodisek;	$20:	M.	Grdadol-
nik;	$10:	B.	Rozman,	R.	Duh;	$5:	V.	Zupancic.

DAROVI
ZA BARAGOVO ZVEZO:	$20:	I.	Berlec;	$15:	M.	Grdadolnik;	$10:	
M.	Vodisek;	$5:	V.	Zupancic.
DAR LISTU AM:	$50:	A.	Sever;	$40:	M.	Cigan,	J.	Vidmar;	$32:	H.	
Smolej;	$30:	J.	Smole;	$25:	P.	Jakopec;	$20:	Z.	Zakrajsek,	V.	Ceku-
ta,	J.	Bizjak,	I.	Berlec,	L.	Lazar,	A.	Lamovec,	J.	Rus,	M.	Grdadolnik,	
M.	Lunder	$15:	S.	Levstik;	$10:	M.	Vodisek,	B.	Rozman,	V.	Zupan-
cic,	J.	Novak,	I.	Zakrajsek,	L.	Kolman,	sr.	J.	Seskar,	V.	Guvo,	M.	
Kocjan,	J.	Sobocan,	M.	Lavrisha;	$5:	I.	Bancic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

K sliki cerkve v Portorožu na naslovni strani spada še slika našega najbolj znanega obmorskega letovišča


