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Vrhovo s cerkvijo sv. Martina, podružnico župnije Radeče ob Savi, je majhna vas na glavni cesti iz Radeč proti Krške
mu. Cerkev ima običajni baročni zvonik, ladja in prezbiterij pa sta pravokotna. Prezbiterij in zvonik sta bila prezidana v
času baroka, izvirno romansko zidovje in majhno okno pa je še mogoče videti na zunanji strani ladje. Ladja in prezbi
terij imata banjast obok. Glavni oltar, oba stranska oltarja, kamnita prižnica in omara v zakristiji so iz časov baroka. En
zvon je bronast, tega je ulil Caspar Balthasar Schneider iz Celja leta 1743, druga dva železna zvonova pa sta bila ulita
leta 1923. Ob cerkvi je tudi pokopališče. Prezbiterij je bil dodan izvirni romanski cerkvi okrog leta 1600, od katere je
ostala samo ladja, ki je bila takrat zvišana. Ladja je dobila obok šele v 18. stoletju, ko sta bila cerkvi dodana zvonik in
zakristija. Cerkev je bila še enkrat zvišana leta 1970, dobila je tudi novo streho, ki ni tako strma, kot je bila prejšnja.
Praznik Vseh svetih, s katerim začenjamo mesec november, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja v
Bogu, najsi so razglašeni za svetnike in blažene, ali ne. Z njimi smo mi, ki še potujemo, povezani v občestvo vse Cerk
ve, saj ta ne obstoja samo na zemlji, ampak tudi izven časa in prostora, kar običajno imenujemo nebesa. Naslednji
dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki se jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko ta dan darujemo tudi popolni odpustek
pod običajnimi pogoji: prejem zakramentov, obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake
molitve po namenu svetega očeta. Molitvi za rajne je posvečen ves november. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša
ob 7:00 zjutraj, spominjali se jih bomo pa tudi pri skupni in zasebni molitvi, posebno še tistih, ki ste nam jih priporočili
v svojih odgovorih na pisma, ki ste jih v ta namen prejeli. Prva nedelja v novembru (7.) je zahvalna nedelja, ta dan
bodo ob 2:00 popoldne običajne molitve na pokopališču, ob 2:30 pa maša za rajne v cerkvi. Cerkveno leto zaključu
jemo z nedeljo Kristusa Kralja (21.), zadnja nedelja v novembru pa je že prva adventna (28.). V Ameriki praznujemo
novembra tudi zahvalni dan, ki bo letos 25. novembra. Še nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in
mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof
Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka
(13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica
in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard
Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta
mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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VSI SVETI; Cezarij, diakon., muč.;
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH;
Viktorin Ptujski, šk., muč.; Just Tržaški,
muč.; Martin Porres, red.: Hubert, šk.;
Karel Boromejski, šk.;
PRVI PETEK; Zaharija in Elizabeta, starša
Janeza Krstnika; Bertila, op.;
PRVA SOBOTA; Lenart, op.;
32. NAVADNA NEDELJA; Engelbert, šk.;
Janez Duns Scot, red., duh.; Deodat, pap.;
Posvetitev lateranske bazilike; Teodor
(Božidar, Darko) muč.;
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33. NAVADNA NEDELJA;
Albert Veliki, šk., c. uč.; Leopold, knez.;
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Elizabeta Ogrska (Turingijska), red.;
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Leonard Portomavriški, red.; Silvester, op.;
Virgil, šk., apostol Karantanije;
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1. ADVENTNA NEDELJA;
Vsi svetniki frančiškanskega reda;
Andrej, ap., Justina, dev., muč.
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Ako je na sv. Lenarta dan (6/11) lepo,
se pozimi vsak mesec strnišče vidi.
Vseh svetnikov mraz,
o Martinju topel čas.
Sveta Elizabeta (17/11)
na belem konju prijezdi.
Vreme Katarine (25/11)
tudi prosinca ne mine.

Izjemno lepa in topla druga polovica septembra in
prva polovica oktobra (kakšna bo druga polovica, še
ne vem, kot to pišem) sta nas sicer razveselili, obenem
se pa človek vpraša, kakšen bo letos pozimi račun –
kako dolgo se bo zima vlekla, koliko snega nam bom
nametalo in kakšnega mraza bomo deležni. Je že tako,
da za soncem pride dež, za toploto mraz. Upajmo, da
ne bo prehudo.
Slovenske škofe je na Baragovih dnevih v St. Ignace, MI zastopal koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak.
Naš gost v Lemontu je bil je od 24. septembra dalje in
smo ga bili prav veseli, saj je prijeten družabnik, pa tudi
za resne debate je vedno pripravljen, posebno če zade
vajo Sveto pismo, za katero je specializiran. Pa tudi sicer
ni nič “aufpildani”, kot pravijo stari Mariborčani. Eden
od mojih davnih sošolcem mi je pred časom poslal sliko,
na kateri ga je ujel, ko poleti v hlačah in srajci z mitro in
škofovsko palico v rokah maršira po piranskih ulicah
proti cerkvi. Tako boste razumeli, kaj pomeni “aufpil
dani”. Sicer pa o Baragovih dnevih nisem dobil nobenih
zanimivih poročil. Menda je potekalo vse v redu.
Glede objave imen tistih, ki so sodelovali pri Medenem pikniku v oktobrski številki nisem dobil nobenih
pripomb in pritožb, kar pomeni, da menda res nismo
nikogar spregledali ali pozabili. Vsem še enkrat iskrena
hvala za prizadevanje in požrtvovalnost.
Kot običajno je v novembru v naši samostanski
cerkvi v Lemontu vsak dan zjutraj ob 7. uri maša za
vse tiste, ki ste nam jih priporočili v odgovoru na naša
pisma, ki smo vam jih poslali konec septembra. Vseh
teh se spominjamo tudi v vsakdanjih skupnih in za
sebnih molitvah. Običajni spomin naših rajnih bo pa
v nedeljo, 7. novembra, kakor je objavljeno na zadnji
strani platnic.
Glede dvigala se še ni nič premaknilo. Od časa do
časa se oglasita dva možakarja, nekaj pomerita, po
tem je pa spet vse tiho. Ko sta bila zadnjikrat tukaj v
septembru, sta menda rekla, naj bi se začelo delati čez
kakih pet ali šest tednov. Morebiti bo celo res kaj iz tega,
čeprav osebno ne verjamem. Sicer pa Bog daj, da bi se
motil – ne zaradi sebe, saj mi stopnice zaenkrat še ne
delajo težav, pač pa zaradi tistih, ki jim jih res delajo.
Rojstni dan in god obhaja v novembru P. Martin
Stepanich (12. nov. 1915). Goduje isti dan, ker je njegov
zavetnik sv. Martin, papež in mučenec, ki goduje en dan
za svojim soimenjakom, škofom v Toursu.
Umrli so novembra: P. Andrej Svete (12. nov. 1988);
Br. Ksaverij Paton (9. nov. 1952); Br. Serafin Vene (9. nov.
1985); P. Anzelm Murn (20. nov. 1941); P. Rafael Sešek
(21. nov. 1999) in P. Stanislav Drev (30. nov. 1922). Naj
v miru počivajo!
P. Bernardin

Slovenski starši, ki slovensko znajo, pa svojih otrok slovenskega jezika ne
učijo, so nehvaležni hišniki, ki svojim otrokom domačo reč zapravijo –
slovenski jezik, ki so jim ga njihovi dedi izročili.
Taki očetje in matere so podobni slabim gospodarjem, ki svoje očetno
gospodarstvo prodajo, drugo kupujejo, nazadnje pa beraško palico najdejo.
bl. Anton Martin Slomšek
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V KRISTUSOVI SMRTI JE UMRLA NAŠA SMRT
sv. Avguštin, škof (354-430)

Razprava o Janezovem evangeliju 12,10-12

Jezus je prišel dol in umrl ter nas s samo smrtjo rešil smrti.
P. Vladimir Kos – Tokio
Smrt ga je usmrtila in on je usmrtil smrt. In veste, bratje, da je
ta smrt prišla na svet po hudičevi nevoščljivosti. »Bog ni naredil smrti,« pravi Sveto pismo, »niti se ne veseli propada živih;
Morda prinese veter dež v novembru…
vse je ustvaril, da biva.« A kaj pravi tam? »Smrt je prišla na svet
morda je sneg v trepalnicah gorá…
po hudičevi nevoščljivosti.« Hudič človeka ne bi zapeljal v smrt
Še sonce včasih sanja o decembru
s silo, ker ni imel te moči, da bi ga prisilil, imel pa je zapeljivo
in vsem grobovom leščerbe poda…
nevoščljivost. Če se ti ne bi strinjal, hudič ne bi ničesar storil.
Tvoja privolitev, o človek, te je zapeljala v smrt. Od umrljivega
November, rad imam te, smeš verjeti!
smo rojeni umrljivi, iz neumrljivih smo postali umrljivi. Od
Le kdo je bil izumil »Mrtvih dan«?
Adama naprej so vsi ljudje umrljivi. Jezus pa, Božji Sin, Božja
Naš duh ne more kakor snov umreti:
Beseda, po kateri je vse nastala, edini enak Očetu, je postal
ustvarjen je, za vek zaznamovan.
umrljiv, kajti »Beseda je meso postala in prebivala med nami.«
Sprejel je torej smrt in jo obesil na križ. Umrljivi so rešeni
»Vseh živih dan« bom s cvetjem izpovedal,
po tej smrti. Gospod omenja to, kar se je pri starih zgodilo v
z molitvijo bom prosil milosti:
podobi, ko pravi: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
ker Človek je postala Bog-Beseda,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi se nihče, ki vanj
veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje.« O velika skriv
da bi pri Njem nekoč bilí še mi,
nost! Tisti, ki so jo brali, so jo poznali. Naj potem poslušajo
v Kraljestvu, kjer ne vlada srčna beda,
bodisi tisti, ki niso brali, bodisi tisti, ki so jo brali ali slišali in
ker Bog-Ljubezen srečo src gradi.
jo slučajno pozabili. Izraelsko ljudstvo je v puščavi umiralo
zaradi kačjih pikov. Na kupe mrtvih je bilo. To je bila božja
kazen, ki biča in tepe in tako vzgaja. Tam se je pokazala velika skrivnost prihodnjih reči. Sam Gospod pravi v tem od
lomku, da ne sme nihče drugače razlagati, kar sama Resnica napoveduje o sebi. Gospod je namreč rekel Mojzesu, da
naj naredi bronasto kačo in jo obesi na les v puščavi, izraelsko ljudstvo pa naj opozori, da če bo kača koga pičila, naj
pogleda to kačo, ki je bila obešena na lesu. In zgodilo se je: ljudje, ki jih je kača pičila in so jo pogledali, so bili ozdravljeni.
Kaj so kače, ki pikajo? Grehi umrljivega mesa! Kdo je kača, ki je bila povzdignjena? Gospodova smrt na križu! Ker
je smrt od kače, je dobila podobo kače. Kačji pik je smrt, Gospodova smrt je življenje! Pogledajo kačo, da bi kača ne
imela več moči. Kaj je to? Pogledajo smrt, da bi smrt ne imela več moči.
Toda čigavo smrt pogledajo? Smrt življenja! Če se lahko reče 'smrt življenja',
in ker se lahko reče, čudovito zveni. Toda, ali se ne bo smelo reči, kar se je
moralo zgoditi? Ali se naj obotavljam reči, kar je Gospod hotel zame storiti?
Ali ni življenje Kristus? In vendar je na križu Kristus. Toda v Kristusovi smrti
je umrla smrt, ker je mrtvo življenje uničilo smrt, ker je polnost življenja
pogoltnila smrt. V Kristusovem telesu je smrt použita. Tako bomo tudi mi
ob vstajenju rekli, ko bomo že zmagoslavno peli: »Smrt, kje je tvoja borba?
Smrt, kje je tvoje želo?« Zdaj pa se ozrimo v križanega Kristusa, da bomo
ozdravljeni greha. On pravi: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak imel večno življenje.« Kakor ni nihče umrl od kačjega pika,
kdor je pogledal tisto kačo, tako je ozdravljen od pikov, ki jih povzročijo
grehi, kdor v veri pogleda Kristusovo smrt. Toda oni so bili ozdravljeni
od smrti za časno življenje, Kristus pa pravi: »Da bi imeli večno življenje.«
To je namreč razlika med podobo in resnico: podoba zagotavlja časno
življenje, resnica sama, ki jo je tista podoba napovedala, pa zagotavlja
večno življenje.
»Bog namreč ni poslal svojega Sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi
svet po njem samem rešil.« Ker ima torej nalogo zdravnika, je prišel zdravit
bolnika. Kdor noče izpolnjevati zdravnikovih naročil, se sam zapiše smrti.

SONET ZA NOVEMBER
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NEDELJSKE MISLI
7. november
32. navadna nedelja
BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE
Lk 20,27-38
Vprašanje saducejev  čigava bo po vstajenju žena,
ki je bila zpovrstjo poročena s sedmimi brati (to je
zapovedovala Mojzesova postava v primerih, da mož
ni zapustil potomstva), je bilo v bistvu izzivanje, saj
saduceji sami v vstajenje niso verjeli. Vprašanje je
torej pomenilo: če že trdiš, da bo vstajenje, potem pa
še razloži, čigava bo žena. To, da saduceji niso verjeli
v vstajenje, ni nič nenavadnega: zavest o posmrtnem
življenju se je v stari zavezi začela pojavljati šele
pozno, komaj kako stoletje in pol pred Kristusom
v dobi Makabejcev; vsekakor dovolj pozno, da zani
kanje vstajenja še ni pomenilo krive vere, ampak
so bili saduceji pač ena od skupin, ki je obstojala v
judovstvu. Gotovo pa je bilo vprašanje pomembno
za prve krščanske skupnosti, pa naj so prihajale iz ju
dovstva ali iz poganstva, ki je o posmrtnem življenju
vedelo še manj. Jezusov odgovor jasno pove, da smrt
nikakor ni dokončen konec vsakega človeka, ampak
nov začetek, obenem pa, da posmrtnega življenja
ni mogoče gledati kot enostavno nadaljevanje tega,
česar smo vajeni. Posmrtno življenje bo popolnoma
drugačno in vanj lahko samo verujemo. Ženitev v
današnjem pomenu ne bo pomenila nič več, saj ne
bo medčloveških vezi, kot jih danes poznamo, pač
pa drugačne, ki si jih niti predstavljati ne moremo.
14. november
33. navadna nedelja
VDANO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD
Lk 21,5-19
K Jezusovemu zadnjemu prihodu v Jeruzalem
pred trpljenjem in smrtjo je Luka postavil njegov
tako imenovani apokaliptični govor, ki ga uvaja ob
čudovanje templja, od katerega ne bo ostal kamen
na kamnu. Razrušeni tempelj seveda še ne pomeni
konca časa, saj Jezus napoveduje še druge reči, ki se
morajo prej zgoditi: krivi “kristusi”, ki bodo prihajali,
vojske in vstaje, potresi, kužne bolezni, lakota, gro
zote, predvsem pa preganjanje Kristusovih učencev.
Vse to so stvari, ki so se dogajale skozi vso zgodovino
človeštva in se bodo dogajale do konca sveta. Prav je,
da se ljudje trudimo za mir, za odpravo revščine in
bolezni in kar je še takih socialnih prizadevanj, toda
vedeti moramo, da te reči sicer lahko olajšamo, ne
bomo jih pa nikdar odpravili, ker se bo zlo poskušalo
uveljaviti prav do konca časa. Kot je bilo pomembno
za prve krščanske skupnosti, ki so pričakovale konec
sveta že v bližnji bodočnosti, je pomembno tudi za
nas vedeti, da to še ne pomeni konca. Pričevanje za
Kristusa in za evangelij bo še vedno potrebno, pa
čeprav si bodo kristjani zaradi tega vedno zaslužili
sovraštvo in preganjanje. Za nas je pa važno tisto, kar
je zaključek nedeljskega odlomka: »S svojo stanovit
nostjo si boste pridobili svoje življenje.« Osovraže
2010 – AM – NOVEMBER

nim in preganjanim se to, kar trpijo, končno vedno
obrne v blagoslov, čeprav ne vedno takoj.

21. november
Kristus Kralj vesoljstva
DANES BOŠ Z MENOJ V RAJU
Lk 23,35-43
Na praznik Kristusa Kralja je evangelij iz poročila
o Kristusovem trpljenju, in sicer o zasramovanju
in o obeh razbojnikih, ki sta bila z njim križana.
V okviru evangelija o trpljenju ima ta odlomek še
prav poseben pomen. Nosi nameč veselo oznanilo
o odrešilni moči Jezusove smrti, oznanilo upanja,
ki je močnejše od smrti tistega, ki je v občestvu z
Jezusom. Tega ponazarja spokorjeni razbojnik, ki
se je v zadnji uri obrnil na Kristusa s prošnjo, naj ga
sprejme v svoje kraljestvo, in dobil obljubo, da se bo
to tudi zgodilo. Umreti v občestvu z Jezusom, kot je
to veljalo za razbojnika, vodi v moči obljube tudi v
občestvo “v njegovem kraljestvu”. Tisti »Danes boš z
menoj v raju« pomeni več kot le obljubo nekemu člo
veku. Pomeni obljubo vsem, ki hodijo za Kristusom,
da bodo ob svojem času tudi z njim. Prav v smrti se
pokaže odrešilna moč tega združenja s Kristusom,
v kaerem se uresniči občestvo z Bogom za vse, do
zadnjega vernika. In ko Kristus obljublja raj, tu ne gre
za tisti izgubljeni raj, o katerem govori Sveto pismo
v svojem začetku, pa tudi ne za Indijo Koromandijo,
kjer pečeni piščanci sami lete v usta, pač pa prav za
tisto, kar je Jezus imenoval: biti z Očetom, kar kratko
imenujemo: življenje zveličanih, in pomeni ne le
spoznavanje Očeta in njegove ljubezni, pač pa tudi
vseh njegovih veličastnih del.
28. november
1. adventna nedelja
BOG ZBIRA VSE NARODE
Iz 2,1-5
Odlomek pojasnjuje, da je treba vero in religi
oznost vključevati v občečloveško iskanje miru, saj
se neprestano izkazuje, da je mir brez vere prazno
upanje. Izkazuje se menda vedno bolj, saj nemiri,
nasilje in vojske zajemajo vedno večja območja.
Zdi se, kakor da ima vse človeško prizadevanje, kot
so Združeni narodi, ravno nasproten učinek: kot
bi prilival olje na ogenj. Resničnega miru ni brez
poznanja Božje besede, samo ta more stopiti preko
meja človeške sebičnosti. Utelešena je v Jezusu, ki
je vstal in živi in s tem dokazal upravičenost svojega
nauka. V stari zavezi je bil tempelj simbol navzoč
nosti Boga, v novi zavezi pa je tempelj nadomestil
Kristus. Ob njem se zbirajo vsi narodi. Odlomek hoče
tudi spodbuditi spoznanje, da je med “ostankom”
(resnično vernimi) in tistim splošnim teženjem člo
veštva po sreči, globoka življenjska vez. Vera, ki naj
vključuje vse bivajoče, mora okusiti stisko končnosti
in trpljenja. Kristjani sprejemajo vlogo Jeruzalema
(znamenja Božje ljubezni do narodov), ko se zbirajo
k evharistiji. Ob tem morajo znati svoje življenje po
vezati s stvarnimi prizadevanji ljudi, ki se bore za mir
in srečo, saj je vsako prizadevanje za te dobrine brez
Boga in evangelije brezupna stvar, kar nam sodobni
dogodki z vsem nasiljem jasno dokazujejo.
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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. Življenju od
spočetja dalje so torej naklonjeni, saj je zanje vred
nota življenja na prvem mestu. Malta tudi nima za
kona, ki bi omogočal ločitev.
ZIPPORI — Arheologi so v tem galilejskem mestu,
nekdanjem Sephorisu, pod ostanki bizantinske
cerkve naleteli na zidove rimskega templja. Mesto
se je zelo razširilo za časa Rimljanov, v njem je živelo
judovsko-pogansko prebivalstvo, pozneje je postalo
tudi sedež škofije.
ŠANGHAJ — Kitajska je zgradila najdaljši most na
svetu, ki v dolžino meri neverjetnih 36 kilometrov.
Most, ki poteka čez zaliv Hangzhou v Vzhodnem
kitajskem morju, ima tri pasove v vsako smer, poči
vališče in bencinsko črpalko na sredini, in je bil za
promet odprt junija 2008. Stroški gradnje, so narasli
na 1,4 milijarde ameriških dolarjev.
ŽENEVA — “Global Trends” je 15. junija objavil let
no poročilo Visokega komisariata za begunce pri
ZN (UNHCR). Iz njega je razvidno, da je bilo lani po
vsem svetu na begu zaradi vojsk, sporov in prega
njanja 43,3 milijona ljudi. To je največ od sredine
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Po drugi strani
pa se je v istem času na svoje nekdanje domove vrnilo
najmanj beguncev.
ANKARA — V Turčiji se je 15. junija začel sodni pro
ces proti admiralu Kadirju Sagdicu in 32 vojakom.
Osumljeni so, da so načrtovali umore kristjanov in
Judov v letih 2006 in 2007. Te naj bi nato naprtili is
lamski konservativni vladi ministrskega predsednika
Recepa Tayyipa Erdogana, da bi jo tako destabilizira
li. Sodni postopek se je začel tako, da so vojaki, ko se
je admiral Sagdic pojavil na sodišču, stali in salutirali,
sedli so šele, ko jim je dal znak za to.
YI CHANG — V torek, 29. junija, je bilo v polni kate
drali 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.
PRIŠTINA — Barski nadškof Zef Gashi je v nedeljo,
5. septembra, v kosovskem glavnem mestu Prištini
posvetil cerkev – konkatedralo bl. matere Terezije.
Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki srbske
pravoslavne Cerkve, predsednik muslimanske skup
nosti na Kosovu in okrog 3.000 katoličanov, tudi iz
sosednjih držav.
VATIKAN — 5. julija je papež Benedikt XVI. v vatikan
skih vrtovih blagoslovil nov vodnjak svetega Jožefa,
ki ga je v čast njegovemu krstnemu zavetniku dal
postaviti vatikanski guvernorat. Papež je v nagovoru
poudaril, da je vodnjak simboličen klic k preprosto
sti in ponižnosti pri vsakdanjem izpolnjevanju Božje
volje. Bronaste ploščice na vodnjaku, delo umetnika
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Franca Murerja iz Belluna, pripovedujejo o ključnih
trenutkih Jožefovega življenja.
NEW DELHI — V indijski zvezni državi Karnataka
je izbruhnila kolera. Da bi “pomirili bogove”, so
hindujci sklenili, da ob torkih in petkih ne bodo
več delali. Eden izmed katoliških duhovnikov je
svoje župljane pozval, naj tega ne počnejo. Zato so
hindujci sklenili, da ne bodo več obiskovali trgovin
in obrtnih delavnic, katerih lastniki so katoličani, pa
tudi, da ne bodo več zaposlovali katoličanov. Prahlad
Remani, poslanec nacionalistične hindujske stranke
BJP, je hindujce in člane drugih verstev celo pozval,
naj “iztrebijo krščanstvo”.
BERLIN — Nemški katoliški škofje so v pismu musli
manom ob koncu njihovega ramadana (meseca
posta) v Nemčiji živeče muslimane pozvali, naj se v
državah, od koder so prišli, zavzamejo za spoštovanje
verske svobode. To v zadnjih letih še posebej kršijo
v državah na Bližnjem vzhodu, kjer so se življenjske
razmere za kristjane zelo poslabšale. Škofje so po
udarili, da so se sami vedno zavzemali za spoštovanje
in uresničitev upravičenih zahtev muslimanov.
LUBLIN — Katoliška univerza Janeza Pavla II. v tem
mestu je 20. avgusta carigrajskemu ekumenskemu
patriarhu Bartolomeju I. med njegovim petdnev
nim obiskom na Poljskem podelila častni doktorat.
Patriarh je obiskal tudi pravoslavno božjepotno sre
dišče Grabarka, kjer so se slovesno spominjali 300.
obletnice čudežne ozdravitve od kuge.
BONN — Znani nemški časnikar Peter Seewald, ki
je pripravil že dve knjigi pogovorov s papežem Be
nediktom XVI., namerava še tretjo. S tem namenom
se je že pogovarjal letos poleti s papežem v poletni
rezidenci Castel Gandolfo, delovni naslov knjige pa
je Luč sveta.
RIM — V sredo, 1. septembra, je nastopil svojo novo
službo rektorja znane papeške univerze Gregoriane
francoski filozof, jezuit p. Francois-Xavier Dumor
tier, dosedanji rektor in profesor filozofije in filo
zofske etike na jezuitski visoki šoli Sevres v Parizu.
Nasledil je cerkvenega pravnika jezuita p. Gianfranca
Ghirlanda, ki je bil rektor od leta 2004.
HUE — V tej vietnamski nadškofiji je prišlo do nape
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.
CANUNGRA — Avstralski Slovenci so 11. septembra
praznovali prvo obletnico blagoslovitve kapelice
Marije Pomagaj v Marijini dolini pri Canungri. Z dr.
Dragom Ocvirkom, ki je lani kapelico blagoslovil,
so somaševali p. Ciril Božič, p. Darko Žnidaršič in
predstojnik svetišča Fr. Colomba Avstralski Slovenci
so pripravili lepo zloženko o kapelici. M. C.
VARŠAVA — Nadškof Kazimierz Nycz je 7. septem
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bra v kapeli poljske predsedniške palače posvetil
spominsko ploščo pred skoraj petimi meseci pri
Smolensku v Rusiji v letalski nesreči preminulemu
poljskemu predsedniku Lechu Kaczynskemu, nje
govi ženi Mariji in še dvanajstim žrtvam te nesreče.
FREIBURG — Ravnatelja jezuitskih šol, p. Klaus
Mertes in p. Johannes Siebner, sta napisala 60 strani
obsegajočo knjigo o spolnih zlorabah učencev. Dala
sta ji naslov: Šola je za učence.
BRUSELJ — Predsednik Evropske komisije Jose Ma
nuel Barroso je v “Poročilu o položaju v EZ” vlade
držav članic EZ pozval, naj spoštujejo tudi pravice
narodnih manjšin, te pa, naj izpolnjujejo svoje ob
veznosti.
HAMBURG — Teolog Helmut Moll, kateremu je Nem
ška škofovska konferenca naložila pripravo martiro
logija 20. stoletja, je opozoril, da tudi sodobna družba
potrebuje zglede svetnikov in blaženih. Poudaril je:
»Nemci kljub sekularizacijskim težnjam tudi danes
iščejo verodostojne vzornike.«
DUNAJ — V avstrijskih samostanih in drugje, kjer že
stoletja pridelujejo grozdje za mašno vino, ugotavlja
jo, da bo letošnja letina predvsem zaradi preobilice
dežja znatno slabša kot prejšnja leta. Benediktinec
p. Siegfried Eder iz Kremsmünstra pravi, da celo
najslabša v zadnjih letih.
JERUZALEM — Izraelska javna občila poročajo, da
se je število kristjanov v Izraelu lani povečalo za en
odstotek, število prebivalstva pa se od leta 2003 (vseh
prebivalcev Izraela je več kot 7,6 milijona, od tega
5,77 milijona Judov, 1,56 milijona Arabcev) letno
povečuje za okrog 1,8 odstotka. To pomeni, da se
odstotek števila kristjanov v Izraelu zmanjšuje.
DUNAJ — Koordinacijski urad za mednarodni razvoj
in misijone pri Avstrijski škofovski konferenci (KOO)
je lani za 3.351 projektov v 112 državah namenil 64,3
milijona evrov, predlanskim pa za 3.483 projektov
84 milijonov evrov.
BETLEHEM — Frančiškanski kustos v Sveti deželi p.
Pierbattista Pizzaballa je podpisal pogodbo s pred
stavniki izraelskih oblasti in krščanskih cerkva o ob
novi strehe na cerkvi Božjega rojstva. Brez njegovega
podpisa se namreč obnove ne bi mogli lotiti.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža je
5. septembra časnikarjem povedal, da pri Svetem
sedežu nasprotujejo kamenjanju Irančanke Sakineh
Mohammadi-Aštiani, na kar jo je obsodilo sodišče
zaradi “nezakonitega odnosa” z dvema moškima po
moževi smrti. S te vrste kaznijo se ne strinjajo, ker
gre za posebej okrutno obliko smrtne kazni.
JERUZALEM — V Sveti deželi bo začela indijska pro
ducentska hiša Aditya Productions snemati film o Je
zusovem otroštvu. Stal bo predvidoma 30 milijonov
evrov, snemal pa ga bo indijski režiser Singeetham
Srinivasa Rao. V javnost naj bi prišel prihodnje leto.
Čeprav bo posebnega pomena za kristjane, ga bodo
posneli tudi za širšo publiko.
STOCKHOLM — V Uppsali na Švedskem so odprli
prvi visokošolski katoliški zavod od leta 1477, ko
je papež Sikst IV. ustanovil katoliško visoko šolo
v tem mestu. Zavod so poimenovali po kardinalu
Newmanu.
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WADOWICE — Poljska katoliška agencija KAI po
roča, da bodo znatno povečali muzej, posvečen
življenju, delu in osebnosti papeža Janeza Pavla II.
Vnovič ga bodo odprli konec leta 2012, razstavljene
predmete pa si bodo obiskovalci dotlej lahko ogle
dovali v bližnji župnijski dvorani. Muzej letno obišče
okrog 400.000 ljudi.
AUGSBURG — Škof Konrad Zdarsa, ki ga je papež
Benedikt XVI. 8. julija imenoval za naslednika umak
njenega škofa Walterja Mixe, je 13. septembra prvič
obiskal svoje škofovsko mesto; umeščen je bil 23.
oktobra. Stolni kapitelj in verniki so mu pripravili
prisrčen sprejem, škof pa je povedal, da si ne želi
prevelikih pričakovanj, kaj vse bo naredil.
DUNAJ — Upravitelj apostolske prefekture Zahodna
Sahara p. Mario Leon Dorado je ob obisku v Avstriji
opozoril na potrebo po dialogu z muslimani na se
veru Afrike. Povedal je, da so države Severnoafriške
škofovske konference CERNA (Maroko, Alžirija,
Tunizija, Libija in Mavretanija) v glavnem poseljene
z umirjenimi muslimani, vlade pa so pripravljene
sprejeti določene oblike sodelovanja s katoliško
Cerkvijo, predvsem na področju socialnih pobud.
BRATISLAVA — Na Slovaškem se vrstijo državljanske
in tudi cerkvene pobude, da bi preprečili postavitev
Metropolisa, največjega trgovskega, poslovnega, sta
novanjskega, predvsem pa zabaviščnega kompleksa
v Evropi. Načrtovalci ga nameravajo odpreti v petih
letih, podpirajo pa jih tudi oblasti. Slovaški škofje
so megalomanski zamisli že marca odločno rekli
svoj: »Ne!«
CASTEL GANDOLFO — Benedikt XVI. je v nagovoru
novemu nemškemu veleposlaniku pri Svetem Sede
žu Walterju Jürgenu Schmidu, ki mu je 13. septembra
izročil poverilna pisma, opozoril, da je treba močneje
podpreti »temeljni in trajni pomen krščanstva pri
oblikovanju naše kulture«, saj Cerkev zaskrbljena
opazuje »izrinjanje krščanskega razumevanja zako
na in družine iz družbene zavesti«.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je pri spre
jemu srbskega pravoslavnega patriarha Ireneja I.
dejal, da je njegov obisk na Dunaju »znamenje skup
nosti v veri in skupnega prizadevanja, da bi kot kri
stjani delovali v tem mestu in tej deželi«. Patriarh pa
je izrazil željo po premaganju ločitve med Cerkvami
in spomnil na povezanost srbske pravoslavne Cerkve
s kardinalom Franzem Königom (1905–2004).
HANOJ — Cerkev v Vietnamu je začela praznovati
dve obletnici: ustanovitev prvega apostolskega vi
kariata pred 350 leti in vzpostavitev cerkvene hier
arhije pred 50 leti. Škof škofije Da Lat Pierre Nguyen
Van Nhon je ob tem praznovanju povabil Vietnamce
— slovesnosti so se udeležili tudi visoki predstavni
ki oblasti –, naj bodo »dobri državljani, dejavni pri
graditvi pravične družbe.
VATIKAN — Prefekt Kongregacije za zadeve svetni
kov, nadškof Angelo Amato, je članom zastopstva iz
Južne Koreje, ki so mu prinesli dokumentacijo o 125
mučencih iz 18. in 19. stoletja, izjavil, da si na Kon
gregaciji želijo več novih blaženih iz Azije in Afrike.
Trenutno je pri kongregaciji kar 2.000 postopkov za
razglasitev novih blaženih.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU
Čeravno vas ni imela poglavarja in tudi Nigíle še
ni bilo, je dal Knoblehar ladjo zapeljati h kovačeve
mu 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. Množica je potegnila z njim in
vpila: To kibó, to kibó! Na ladjo, na ladjo! Knoblehar
je dal tovor spet znesti na ladjo; stopil je k črncem in
jim po tolmaču razlagal, kakšne koristi bodo imeli
od misijonske naselbine. Njih obrazi pa so ostali
mrki in sovražni.
Ko se je vrnil k ladjam, je pokazal trgovcem, da je
dobro spregledal njihovo zahrbtnost. Svojim ladjar
jem je ukazal pluti pred drugimi ladjami v Berígijo.
Trgovske ladje so bile kmalu za njimi. Njihovi povelj
niki so se delali lepe in so se ponujali za posredovanje
pri berigijskem vaškem poglavarju. Knoblehar je pa
vedel, da jim ne sme zaupati; s poglavarjem se je hotel
sam domeniti.
Tedaj je pa prišlo iz vasi Geri deset mož, med njimi
tudi kovač. Povedali so, da Gerijci obžalujejo svoj
prejšnji nastop in da prosijo Knobleharja, naj se vrne.
Uvideli so, da se jim je podkupljeni tolmač lagal in
jim Knobleharjev govor prevajal v ravno nasprotnem
smislu; misijonarje je slikal kot hudobne čarodeje, ki
bodo preprečevali dež, da ne bo ne dure ne paše; ko
tudi beli možje ne bodo imeli kaj jesti, bodo klali in
jedli njihove otroke.
Medtem sta se p. Pedemonte in Vinco že dogo
vorila z vaščani Berígije o nameravani misijonski
postaji in sta se zvečer hotela pogoditi s poglavar
jem. Zato sta odklonila povabilo Gerijcev. Ti so bili
brez poglavarja, zato sta mogla še tem manj dati na
njihove besede. – Proti večeru je šel Knoblehar obi
skat berigijskega poglavarja. Dobil ga je, sedečega
pred njegovo kočo na nizkem stolčku. Okrog njega
so sedeli na stolčkih ali čepeli vaščani, za njimi so
stale ženske in otroci. Tudi Knoblehar se je sedel na
stolček in jim govoril po svojem barijskem tolmaču.
Razkladal jim je, zakaj želijo misijonarji začeti z de
lom pri njih. Molče so ga poslušali, kakor tudi sami
strogo molčijo in zborovanjih. Potem mu je poglavar
rekel, da je zadovoljen, če ostanejo pri njih. Tudi va
ški možje so pritrdili. Obljubili so mu v dveh dneh
zgraditi kočo, ker ni bilo nobene prazne.
Medtem se je zvečerilo. Knoblehar je Berigijcem
dejal, da naj do jutra še vse dobro premislijo. Vrnil
se je na ladjo. Mislil je, da se mu ni treba bati, da bi
trgovci šli ponoči ščuvat črnce, ker je od mraka dalje
moralo biti vse moštvo na ladjah; samo straže so stale
na bregu in si vso noč klicale.
Komaj se je zdanilo, je poglavar že prišel h Koble
harjevi ladji. Prinesel je v dar velik železen zvonec,
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da naj ga doma obesi svoji največji kravi na vrat.
Tudi Knoblehar ga je obdaril. Ko je šel na ladjo po
nekatere stvari, je poglavar skrivaj odšel. Knoblehar
je šel s p. Pedemontejem in Vincom za njim v vas,
ki je pa bila skoraj prazna. Končno se je poglavar
le pokazal. Povedal jim je, da je sinoči prišel k njim
tolmač, ki je bil Knoblehar po njem govoril v Geriju,
in da je o njih slabo govoril. Misijonarji so zdaj videli,
da nima smisla, letos iskati kraj za postojanko, ker
jim bodo trgovci za hrbtom vse podrli. Še isti dan so
se odpeljali proti severu.
Ko so se 23. januarja pripeljali do južne meje He
liabov, se je na Knobleharjevi ladji zaslišal glas: »Ni
gíla, Nigíla!« Res je takoj nato stopil nanjo Nigíla, a ne
v svoji slavnostni rdeči obleki, ampak le s platnenim
prtom okrog pasu. Objel je Knobleharja; iz oči so mu
lile solze. Oba nista dalj časa mogla govoriti, ampak
sta si samo stiskala roke. Potem je pojasnil Knoble
harju, da je bil zato zbežal z ladij, ker so njemu in bra
tu Šióbi turški trgovci govorili o misijonarjih strašne
stvari; zdaj je pa spregledal njihove nakane in laži in
je prišel misijonarje povabit v svoj kraj. Trgovci so pa
misijonarjem z ladij hinavsko prigovarjali, naj dva le
gresta z Nigílo. Misijonarji so se posvetovali, potem
so pa povabilo odklonili, saj niso imeli še ene ladje za
uporabo, da bi jih mogla peljati nazaj v Berígijo; s to,
ki je bila last kartumskega upravnika, se pa tudi niso
smeli peljati nazaj, ker bi bilo proti pogodbi. Bilo se
je bati, da bo voda preveč upadla. Tudi nista p. Pede
monte in Vinco imela s seboj vseh stvari, potrebnih
za začetek misijonske postaje. Nigíli so obljubili,
da se bodo čez leto dni vrnili in mu prinesli velike
darove. – Jadrali so naprej proti severu. Na poti so
zvedeli, da je bil kartumski upravnik Sudana, Haled
paša, trgovcem ukazal, da morajo te tri Evropejce
(misijonarje) na vsak način pripeljati nazaj.
Dne 7. marca leta 1850 so se po 113-dnevni vožnji
po Belem Nilu vrnili v Kartum. Veseli so bili, ker so
dobili p. Kajetana Zaro, jezuitskega brata in vse go
jence žive in zdrave.
To svoje prvo potovanje po Belem Nilu je Knob
lehar sproti popisoval v dnevniku. Na podlagi tega
dnevnika je, kakor rečeno, dr. Vincencij Klun še
istega leta 1850 priobčil v Ljubljani v nemščini in
slovenščini opis Knobleharjevega potovanja.
Klunovo knjižico je ameriški potopisec Bayard
Taylor povzel v svoji angleški knjigi “Pot v osrednjo
Afriko”. V nemščino jo je prevedel Ziethen (Leipzig
1855, str. 311-319). Vanjo je Taylor vstavil nekaj po
drobnosti, ki jih Klun nima in jih je osebno zvedel od
Knobleharja. Pravi namreč: »Ko sem bival v Kartumu,
mi je pripovedoval vse svoje doživljaje in mi je dovolil,
da sem pregledal njegove dnevnike in risbe.«

Knobleharjev izvirni rokopis dnevnika se nahaja
v dunajski Narodni (prej Dvorni) knjižnici.
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Niko Kuret

MARTINOVO
NEKATERA OBREDJA OB MARTINOVEM
Poročilo, da so na Dolenjskem o Martinovem klali
govedo, obešali meso v dim in si tako pripravljali
zimsko zalogo mesa, ter dejstvo, da je o Martinovem
prave paše pravzaprav konec, zakaj
svet Martin
ukaže pastirjem po vsem,
oboje nam pomaga razložiti pomen pastirskih
obredij, ki jih je prinašalo Martinovo.

Še prej pa moramo omeniti vero v “volčjega pa
stirja”, ki ga je nadomestil sv. Martin. Vera vanj je živa
med Srbi. Nastopal je kot volk ali kot starec, ki jezdi
na konju. Vsako leto je zbiral volkove in odkazoval
plen za prihodnje leto. Sv. Martin, “sv. Mrat”, je stopil
na njegovo mesto, njemu na čast zakoljejo Srbi na
hišnem pragu petelina. God sv. Martina in dnevi okoli
njega so veljali za praznične, tedaj niso nič delali in
so se postili. V nemških deželah na ta dan volka iz
ganjajo (Wolfsaustreiben, Wolfsauslassen). Slovenci
smo o tem ohranili samo legendo, ki nam jo je pred
več kot sto leti zapisal A. Benigar in vsebuje spomin
na volčjo bajko tudi pri nas.
»Sveti Martin je ovčice pasel. Imel je že takrat po
pastirski navadi pastirsko piščalko. S to je vsaki dan
od zore do mraka, zraven drugih pesmic in molit
vic, Boga častil in hvalil. Ko je neko jutro ravno o
solnčnem vzhodu pri studencu sedé juterno pesem
prepeval, pridere na enkrat velik volk iz germja, ter
mu največjo in najlepšo ovco zagrabi, zadene jo na
hrbet in hajdi ž njo v les. Sveti Martin to viditi se jako
razžalosti, posebno pa še zató, da se je požrešni volk
prederznil njega samega v pobožni pesmici motiti
ter prekrotko in zvesto čredico ovčic tako oplašiti
in razpoditi. Pravična jeza ga obide. Skoči nagloma
na noge in v hipu je pri volku, ter lopi mu po križu
s piščalko, da se gerdi volk na zemljo zgrudi. Hitro
zdaj reši sveti Martin ugrabljeno ovčico, zadene jo
na pleča, ter jo nazaj nese, volku pa zapreti: ‘Poberi
se v les ti, in hrani se tam z divjo zverino, ne pa s po
hlevnimi ovčicami, ki ti nič žalega ne delajo!’ – Šel
je volk v les, ali sklenil je v sercu vedno sovraštvo do
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ovac iz ljubezni do sladkega njegovega [!] mesa. Ali
piščalka svetega Martina je bila tako težka, da mu je
križ zdrobila. Od tistihmal nima volk več take moči v
križu, kakor poprej in jo še dandanašnji ima v persih.
Tako mi je neki pastir volka opisal.«
Volčja nevarnost preti čredam v mnogih krajih
še dandanes. Prvotnim predstavam o “gospodarju
živali” ustreza “volčji pastir”. Njegovo mračno in
grozljivo postavo je pokristjanjeno ljudstvo prav
rado zamenjalo s priljudnim in usmiljenim svetim
Martinom. Pastirji so si zanaprej obetali od njega,
da bo volkove krotil in bo zato njihovim čredam
prizanešeno. O tem priča pravkar navedena legenda.
Volčji pastir, ki ga je izrinil sv. Martin, je po svoje
pripomogel, da se je jesenski pastirski praznik v
okviru zahvalnih slavij tudi navezal na Martinovo.
Jesensko praznovanje pastirjev pa sta narekovali
tudi dve naravni okoliščini. Prvič je bilo ob tem času
konec prave paše, drugič so morale črede pred začet
kom zime prispevati svoj delež k zalogam živeža: bil
je to, kakor kažejo poročila o zakolu gosi, petelinov,
puranov tja do zakola goveje živine, tudi pri nas čas
kolin. Spitane živali so bile pastirjev ponos, občutil je
tudi hvaležnost v srcu, da jih je mogel obvarovati ško
de in táke izročiti gospodarju. Črede so se ob kolinah
seveda zmanjšale. Nastopila je nova, posebna skrb za
preostale živali. Pastirji so se zato zdaj zahvaljevali –
sprva božanstvom, pozneje Bogu in sv. Martinu – za
doslej izkazano dobroto, so pa tudi prosili za varstvo
in uspevanje preostali čredi zanaprej.
V tem vidimo smisel in pomen pastirskih šeg ob
Martinovem. Saj niso samo naše, ampak splošno
indoevropske.
…
Zanimivo je, da je bilo
Martinovo pomemben
dan tudi v fantovskem
življenju Zgornjega Bo
hinja.
V Stari Fužini v Bohi
nju so na Martinovo ne
deljo zvečer v gostilni
sprej emali nove fante
v fantovsko družbo. To
so bili fantje, ki so imeli
listek za nabor. Sprejem
ni obred se je imeno
val “krst”. Fant je moral
najprej plačati za štefan
štefan
vina (2 litra; op. ur.),
nato pa eno zapeti. Ko je to opravil, se je moral spo
vedati. Spovedoval ga je fantovski vodja, “mer” (ostanek iz časov francoske okupacije: maire = župan).
Spraševal ga je in fant je odgovarjal skozi rešeto. Pri
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tem je bilo obilo smeha. Ko je bilo to opravljeno, je
moral po svojo dečlo. Če se mu je posrečilo, da jo je
pripeljal s seboj in mu je prižgala cigaro, je bil sprejet.
Če je prišel brez nje nazaj, je moral plačati še za pet
litrov vina in čakati na sprejem še eno leto. Dokler
ni bil sprejet, pa ni smel med fante na vas in ni smel
nositi krivcev…
Martin prinese včasih še nekaj lepih in toplih dni.
Te dneve imenujemo “babje leto”. (Italijani pravijo
temu “estate di san Martino = poletje sv. Martina”; v
Ameriki pa se imenuje “Indian summer” = indijansko
poletje”; op. ur.) Toda ljudska izkušnja ve, da mu ni
zaupati:
Za soncem svetega Martina
kaj kmalu pride sneg, zmrzlina.
In če te tudi dobro greje,
le tri dni babje leto šteje.
Podobno: Ako je na Martinje lepo, bo za tri dni
grdo. Na Malenskem vrhu v Poljanski dolini nad
Škofjo Loko povedo to drugače: O sv. Brikciju (13.
nov.) sneži, če o Martinu sonce sije.

Nasprotno pravijo: Če je na sv. Martina dan grdo
in oblačno vreme, bo lepa zima; če je pa sončno in
toplo, se je kmalu hude zime nadejati. Ali: Sv. Martin
oblačen ali meglen, pride zima voljna kakor jesen.
Ali: Sv. Martin oblake preganja, nestanovitno zimo
napravlja. Ali: Led pred sv. Martinom napoveduje
pred božičem povodenj. Ali: Če se Martinova gos po
ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi.
Do Martinovega so morale biti gorice zelene. Če
zeleni trta še o sv. Martinu, potlej ni hude zime. Če se
o sv. Martinu (vinska) buča z zelenim trtnim perjem
zamaši, bo drugo leto dobra vinska letina. Kadar je
pred sv. Martinom led po kalih, prihodnje leto ne bo
češenj.
Ta vremenska prerokovanja temeljé na stoletnih
opazovanjih in nemara niso prazna. Zgolj vraža pa je,
če na Vinici v Beli Krajini verjamejo, da bodo prašiči
suhi, če je Martinje na petek…
Na Pohorju pravijo: Kakršen je martovšek, tak je
sušec mesec. Ako pride na sv. Martina dan sonce na
jasnem izza goré, je čez tri dni sneg. Do sv. Martina
mraz, da se dela led, je do božiča povodenj.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
I. poglavje
otrok Izraela

»DETE NAM JE ROJENO«
Kadar se je v judovski družini rodil otrok, je bilo
veselje veliko, starši so se radovali. Vas ali mestna
četrt je bila seznanjena s srečnim dogodkom in
opozorjeni, da bo po prastari navadi kmalu sledilo
praznovanje, ko bodo sorodniki, prijatelji in sosedje
povabljeni na gostijo. Tudi najbolj skromna zakonca
sta nase obračala véliko Izaijevo oznanilo, polno
mesijanskega pričakovanja: »Dete nam je rojeno, sin
nam je dan!« (Iz 9,5).
Otroci so bili za Izraelce vedno blagoslov in bo
gastvo. »Gospodova dediščina so sinovi,« pravi psal
mist, »nagrada je sad telesa« (Ps 127,3); na drugem
mestu pa primerja očeta številne družine z možem,
katerega mizo obkrožajo oljčne mladike (Ps 128,3).
Pogosto je besedna igra iz otrok, banim, naredila
graditelje, bonim. Nerodovitnost je bila prava sra
mota: Elizabeta, mati Janeza Krstnika, je to izrazila
s svojimi besedami (Lk 1,25), rabini pa so šli še dalje
in trdili, da »je treba človeka brez otrok imeti za mrt
vega«. Hotena nerodovitnost je bil eden najhujših
grehov. Želja imeti otroke je v starih časih šla tako
daleč, da se je zakonska žena strinjala s tem, da mož
dobi otroka s kako svojo služabnico, kot je to storil
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Abraham in pozneje Jakob (prim. 1 Mz 16,2; 30,3). Ni
pa znano, če je bilo mnogoženstvo te vrste v navadi
v Kristusovem času.
Kot kaže, nasprotno z Rimljani Judje niso poznali
posvojitve, razen v primeru otroka kake služabnice, ki
ga je zakonska žena vzela za svojega (prim. 1 Mz 16,2).
Jasni primeri posinovljenja so v Svetem pismu delo
poganov: faraonova hčerka, na primer, ki je posvojila
Mojzesa (2 Mz 2,10). Estera, ki jo je posvojil Mardohej,
je bila njegova nečakinja (Est 2,7).

Otrok je bil torej rojen. V večini primerov brez te
žav. Izraelske ženske so se postavljale, da rode hitro,
ne kakor Egipčanke, so govorile (prim. 2 Mz 1,19). To
pa ni preprečevalo bolečin v skladu s prekletstvom,
ki ga je izrekel Bog. Za pomoč so imele babice: že v
času očakov so jih imeli (prim. 1 Mz 35,17; 38,28;
2 Mz 1,15) in te so se posluževale “porodniških
stolčkov”. Toda judovske žene so lahko čisto dobro
shajale brez vsake pomoči, kot je to bilo pri Mariji v
betlehemskem hlevu. Želja videti rojstvo otroka je
bila tako velika, da so rabini pristali na izjemo od
svetega predpisa o sobotnem počitku za pomoč po
rodnici, da so pripeljali k njej babico, da so prevezali
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popkovino in jo celo prerezali, kot zatrjuje rabi José.
Če je bila mati v nevarnosti protispočetni ukrepi
niso bili samo dovoljeni, ampak priporočeni. Oče v
nobenem primeru ni smel biti pri porodu, ampak je
moral čakati, da so mu naznanili, kot je to razvidno iz
preroka Jeremija: »Preklet naj bo mož, ki je sporočil
mojemu očetu: ‘Otrok, sin se ti je rodil’« (Jer 20,15).
Oče je prišel takoj ko mu je bilo naznanjeno in
vzel novorojenca na kolena: znamenje uradnega
priznanja, da je zakonski. Če je bil navzoč kak pred
nik otroka, se je zgodilo, da so njemu prepustili to
čast, kakor je mogoče videti, ko se se pravnuki očaka
Jožefa »rodili na njegovih kolenih« (1 Mz 51,23). Ko
je bil otrok umit, natrt s soljo, da bi se utrdila koža
in povit v plenice, so ga lahko pokazali navzočim.
Če je bil sin, so bile čestitke še posebno tople. Za
hčerko so bile bolj umirjene, tako umirjene, da so
bile včasih bolj podobne sožalju… Hčerke niso nič
dodale k sreči družine, saj so s poroko prešle v drugo
družino. »Hčerke so varljiv zaklad,« bo pozneje rekel
Talmud in dodal: »pa še paziti je treba nanje ves čas!«
(Talmudski komentar k 3 Mz).
Vendar pa – in to dejstvo je treba poudariti Izraelu
v čast – če že gnusna poganska navada Egipta, Grčije
in Rima, da so zavrgli otroke in jih “izpostavljali”, v
Izraelu ni bila neznana (nanjo namiguje Ez 16,5),
je bila vsaj formalno prepovedana. Medtem ko nek
egipčanski oče piše svoji ženi pred porodom: »Če bo
sin, ga vzredi, če bo hčerka, jo pa ubij!«, pa se istoča
sno Filon v čudovitem spisu zoperstavlja tej žalostni
navadi. V Izraelu niso mogli kazati prav velikega
veselja ob rojstvu hčerke, sprejeli so jo pa.
Še posebno veliko veselje pa je bilo, kadar je bil
deček prvi otrok v družini. Hebrejščina je imela po
sebno besedo, bekor, za “sina prvorojenca”; to besedo
je Luka prevedel v grščino in z njo označil Otroka

deviške Matere (Lk 2,7). To seveda ne pomeni po
vsej sili, da bodo “sinu prvorojencu” sledili še drugi,
kakor je to trdil skeptik Lucijan in vsi nasprotniki
Marijinega stalnega devištva, ampak samo, da bo
»moč in prvina očetove moške moči« (prim. 1 Mz
49,3), bodoči družinski poglavar, z vsemi dolžnostmi,
ki jih to prinaša, pa tudi z vsemi prednostmi, užival
“pravico prvorojenega”, kar pomeni najmanj dvojni
delež dediščine. Kadar sta se rojevala dvojčka, so
zelo pazili, kateri je prvi prišel iz maternice, tako da
so mu včasih privezali rdečo nit na nogo, kot se je
to zgodilo ob porodu Judove snahe Tamare (prim.
1 Mz 38,27). To je bila verjetno zmota, saj moderno
porodništvo dopušča, da starejši, prvi spočet, pride
na svet drugi…
V starih časih je oče pravice prvorojenstva lahko
prenesel na kakega drugega sina, kot je to videti v
znani zgodbi o Ezavu in Jakobu (1 Mz 25,29-34). Toda
v Kristusovem času so se držali zakona, ki je določal,
da prvorojencu ne more biti odvzeta njegova pravica,
tudi če je v očetovem zakonu z dvema ženama sin
tiste, ki se je možu zamerila (prim. 5 Mz 21,15-17).

Otroka je vedno dojila mati, pa naj je bil sin ali
hči, prvorojenec ali ne. To je bila dolžnost, na katero
so rabini vedno opominjali Izraelke. Redke so bile
žene visokih osebnosti, ki so si privoščile razkošje
dojilje. Dojenje je trajalo dolgo, če je bilo mogoče
tudi dve ali tri leta, da bi obvarovalo otroke pred
boleznimi, ki jih je povzročalo podnebje, posebno
pred drisko, ki je bila pogosta in neredko smrtna. Z
veselo pojedino in daritvijo je bil označen čas, ko je
bil otrok odstavljen, to pa v spomin na gostijo, ki jo
je Abraham napravil na dan, ko je njegov sin Izak bil
odstavljen in je nehal piti pri svoji materi Sari (1 Mz
21,8). Toda takrat je bilo že dolgo, odkar je bil otrok
slovesno sprejet v versko skupnost, zaznamovan z
Božjim pečatom.

ZAZNAMOVAN Z BOŽJIM PEČATOM
hamu, da se temu podvrže on in njegovi. »To je moja
Postava je bila več kot formalna: vsak deček je
zaveza, ki se je držite, zaveza med menoj in vami ter
moral biti obrezan (1 Mz 17,9-14; 3 Mz 12,3). V
tvojimi potomci za teboj: vsak moški pri vas naj bo
Jezusovem času je bilo to treba storiti osmi dan po
obrezan!« (1 Mz 17,10). Ni
rojstvu. Ta obveznost je bila
važno, da je raziskava besedil
tako važna, da so to malo
privedla do vprašanja, če ni
kirurško operacijo opravili
tega obreda od Midiancev po
celo, če je predvideni dan
svojil Mojzes ali pa Jozue na
padel na soboto (Jn 7,23).
hribu Aralotu, ko je s svojim
Rabini so se potrudili celo
ljudstvom vstopil v obljublje
do potankosti določiti, kaj je
no deželo (Joz 5,2-9). Gotovo
bilo dovoljeno storiti, ne da bi
je le, da je to prastara navada,
prekršili zakonske predpise:
kar dokazuje raba kremen
»Narediti zarezo, odstraniti
čevih nožev za to operacijo.
kožico, posušiti kri in položiti
V Jezusovem času so jo imeli
obkladek z oljem, vinom in
včasih kot vidno znamenje
kumino.« Noben Jud se temu
zaveze, včasih kot dejanje
ni mogel izogniti. Knjiga juObrezovanje (Giambattista Tiepolo, 1735) obrednega očiščenja. Brez
bilejev, apokrif iz 2. stoletja
verci, recimo Herod, so rekli: vprašanje higiene! Če so
pred Kr., čisto resno trdi, da so celo angeli obrezani!
nekoč obrezovali najstnike, je lahko pomenila obred
Od kod izhaja ta obveznost? Judje se niso obota
odraščanja, podoben temu, ki ga še vedno pozna
vljali odgovoriti: od Boga samega, ki je ukazal Abra
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črna Afrika. Danes pa to opravljajo na novorojencih
naj ne hodi v svetišče, dokler se ne dopolnijo dnevi
in pomeni vstop otroka v rod, vključitev v skupnost
njenega očiščevanja… Ko se dopolnijo dnevi njenega
vernikov. Tako so ustvarili tudi poseben, čisto verski
očiščevanja, bodisi pri sinu ali pri hčeri, naj prinese
obred za deklice, da so z njim pokazali njihov vstop
duhovniku k vhodu v shodni šotor enoletno jagnje
v Božje ljudstvo.
za žgalno in golobčka ali grlico za daritev za greh. To
Operacijo so imeli samo po sebi za majhno stvar.
naj daruje pred Gospodom, da opravi zanjo spravo
Spis Sabbat pripominja, da je bila lahko boleča,
in bo očiščena od svojega krvotoka. To je postava o
posebno tretji dan. V starih časih je to bila dolžnost
porodnici dečka ali deklice. Če pa ne zmore ovce, naj
družinskega očeta, kot je to storil Abraham; mati
vzame dve grlici ali dva golobčka: enega za žgalno
je lahko to storila le v posebno težkih primerih, na
in drugega za daritev za greh; duhovnik naj zanjo
primer ob hudi nevarnosti, kot se je to zgodilo v času
opravi spravo in bo čista« (3 Mz 12,4-8). Krščanska
Makabejcev (2 Mz 4,25; 1 Mkb 1,60). V Jezusovem
tradicija je ohranila spomin na ta obred v obredu
času je bil v vsakem mestu mohel, človek, vajen te
“vpeljevanja” (po bogoslužni reformi II. vatikanskega
kočljive operacije. Morala je namreč biti zelo dobro
koncila je bila ta obred odpravljen; op. ur.).
opravljena, sicer človeku ni bilo dovoljeno “jesti
Če je bil otrok deček, “prvorojenec”, je bila nad
terumah”, to je prve sadove darov, ki so jih verniki
starši še posebna obveznost. V resnici je šlo za splošen
darovali duhovnikom.
zakon: v Izraelu so vsi prvoro
Ta sveti obred so Judje imeli
jenci vseh živih bitij, kakor tudi
za nekaj najbolj bistvenega
prvi pridelki pripadali Jahveju
– bolj kot vse drugo, bolj kot
(2 Mz 13,2-12). Vsemogočni je
lastno življenje, kakor je bilo
bil ukazal Mojzesu, da mu mora
videti v času Makabejcev, ko
biti posvečen vsak prvorojenec
so judovske matere rajši umrle,
človeka ali živali. V Lukovem
kot da bi se odpovedale obrezi
evangeliju je uporabljena be
svojih sinov  (1 Mkb 1,63; 2,46).
seda hágios, ki pomeni svet.
Ne biti obrezan, pravi Knjiga
Otrok je postal sveta, Bogu da
jubilejev, pomeni »ne biti otrok
rovana in od neposvečenega
zaveze, ampak otrok uničenja«.
sveta ločena stvar. Od kod ta
Imeti nekoga za “neobreza
navada? Ob branju predpisov
nega” je bila najhujša žalitev.
v 5. Mojzesovi knjigi dobimo
Kaj Judje niso vedeli, da so
vtis, da je to reakcija proti »gnu
uporabljali drugi narodi isti
sobam« sosednjih ljudstev, ki
obred? Egipčani, na primer, pa
so sežigali otroke kot daritev
celo njihovi sovražni sosedje
svojim malikom (5 Mz 12,31).
Midianci, Edomci, Kanaanci,
Jahve sam je zadržal roko svo
Feničani (pri teh zadnjih je ta
jega zvestega Abrahama, ki je
navada začela izginjati)? Brez
bil pripravljen žrtvovati mu
dvoma so vedeli, toda njihova
svojega sina Izaka. Namesto da
obrezanost jih je razločevala
bi ubili novorojenega otroka,
od Grkov in še bolj od Rimlja
so g torej s čisto duhovno za
nov. V času brezbožnih kraljev
obljubo posvetili, potem pa so
Obrezovanje (Luka Signorelli)
so bili redki izdajalci, ki so
ga odkupili, se pravi, da so na
»si dali obnoviti prednjo kožico, odpadli od svete
mesto njega darovali daritev in neko vsoto denarja;
zaveze, se pomešali z neverniki in se prodali, da bi
tako je ukazal Jahve (2 Mz 34,19) v spomin na tisto
počenjali zlo« (1 Mkb 1,15). To je vzrok, da so bili
milost, ki jo je poklonil svojemu ljudstvu v noči, ko
resnični verniki tako navezani na to navado, ki ji je
je njegov angel s smrtjo udaril egipčanske otroke,
bil podvžen brez vsakega dvoma tudi Jezus (Lk 2,21).
prizanesel pa izraelskim in se zadovoljil z jagnjetom
So pa tako postava kot preroki povedali, da obred
namesto njih (2 Mz 11,1-10; 13,11-16). V Jezusovem
sam ni nič brez duhovnega namena, in da je treba
času je bilo treba izpolniti to obveznost po enem
obrezati srce (5 Mz 10,16; 30,6; Jer 4,4; 9,25): velika
mesecu, darovati v žgalno daritev dva golobčka ali
lekcija, ki jo bo v drugi obliki Jezus pogosto ponovil.
dve grlici, kar je bilo malo. Toda plačati pet srebrnih
Obreza ni bila edini verski obred, ki je označil roj
šeklov – približno $36 –, kar je bilo precej za revne
stvo v Izraelu. Drug obred je zadeval ženo, ki je rodila
ljudi. Toda nobena judovska družina si ne bi predrz
otroka. Vse porodnice so bile udarjene z obredno
nila izmuzniti se temu svetemu bremenu: tako nam
nečistostjo, kot človek, ki se je dotaknil trupla: tudi to
Lukov evangelij pokaže, da so starši “odkupili” naj
je očitno ostanek prastarega “tabuja” izpred Mojze
bolj posvečenega, najsvetejšega človeškega otroka v
sovih časov, ki pa ga je njegova postava posvojila. Čas
tistem ganljivem prizoru “darovanja v templju”, ko
nečistosti če je bil otrok deklica, je bil dvojen od tiste
so navdihnjene besede starca Simeona in prerokinje
ga, ki je bil določen za dečke: osemdeset dni namesto
Ane Jožefu in Mariji dale skrivnostni namig o slavi
štirideset. V tem času »naj se nič svetega ne dotika in
in bolečini (Lk 2,22-39).

Gospod je rekel Mojzesu: »Posveti mi vse prvorojeno!«
314

2 Mz 13,1
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IME
Prve tedne, brez dvoma na dan svojega obrezova
je bilo ime Johanán: “Jahve je bil milostljiv”. So bili pa
nja je otrok dobil svoje ime. Izbira je bila zelo važna.
tudi manj prijetni vzdevki: navajajo primer matere,
Kot vsi stari narodi, so tudi Judje imenu pripisovali
ki je v jezi, da spravlja na svet samo dekleta, imeno
neke vrste neizrekljivo moč. V Izidini legendi v Egip
vala četrto Zaulé (zoprna), osmo pa Tamam (sita sem
tu je bilo videti čarovniško boginjo, ki je zahtevala
vas)! Nekatera imena so bila izbrana, da bi otroku
od boga Ra, naj ji razodene svoje ime, tajnost svoje
prinesla srečo; nekateri rabini so celo priporočali,
vsemogočnosti, preden je pristala na to, da ga bo
naj bi se upoštevali stanje zvezd, čemur so pa drugi
ozdravila od kačjega pika. Isto je v Mojzesovi zgod
nasprotovali. Pogosta so bila imena živali: Rahél,
bi, kjer je največje znamenja zaupanja, ki ga je Bog
ovca; Deborá, čebela; Joná, golob; Hagáb, kobilica.
poklonil svojemu zvestemu, to, da mu je razodel
Bili so tudi Tamár, dateljnova palma; Elón, hrast ali
svoje neizrekljivo ime (2 Mz 3. pogl). Ime so imeli za
terebinta; Zetán, oljka ali tisti, ki se ukvarja z olivami.
temeljno prvino osebnosti, ki je vplivala na njegov
Zelo veliko imen so jemali iz Svetega pisma, med
značaj in celo na njegovo usodo. O tem je nek rabin
njimi imena očakov in prerokov, svetnikov in juna
rekel: »Sprememba imena omogoča zasuk Božjega
kov: dostikrat se pojavljajo Jákob in Jehoséf (Jakob
načrta«. Kaj ni tudi med nami sledov tega prepriča
in Jožef), Elijjáhu in Danijjél (Elija in Daniel), Šaúl in
nja? Ali ni med našimi sodobniki takih, ki verjamejo v
Davíd (Savel in David), Šimón in Jehudá (Simon in
vpliv krstnega imena?
Juda), slava Makabej
Ali niso romanopisci,
cev. Veliko je bilo tudi
recimo Balzac, izbrali
imen, ki so spominjala
imen svojih osebnosti
na Božje ime, bolje, na
kakor je narekoval
eno od Božjih imen.
značaj, ki so jim ga na
Tako Jezus, Ješúa, po
menili?
meni Jah (to je Jahve)
Tudi pravica izbrati
je odrešenje. Imena s
ime je pripadala dru
končnico el spominja
žinskemu poglavarju,
jo na prastaro svetopi
očetu. Sveto pismo
semsko označevanje
poroča o mnogih oče
Edinega El, Elohim. To
tih, ki so dali imena
da z rabo so ta imeno
svojim otrokom (npr.
pogosto izgubila svoj
1 Mz 4,3.26.29; 21,3;
zgodovinski ali sveti
41,51; 2 Sam 12,24…).
znač aj, na katerega
V evangeljski zgodbi
sploh niso več mislili.
o čudežnem rojstvu
Tako pogosto žensko
»Dali so mu ime Jezus« (Lk 2,21)
Janeza Krstnika, Za
ime Mirjám sploh ni
harija, ki je bil nem, zahteva zase to pravico v na
več spominjalo na Mojzesovo sestro in so pozabili na
sprotju z željami sorodnikov (Lk 1,59-68). Vendar
izvirni pomen “ljubljena”. Pod vplivom aramejskega
lahko v svetih besedilih najdemo tudi precejšnje
izraza Mari so jo brez dvoma izgovarjali kot Mariám,
število mater, ki so dale ime svojim otrok, začenši z
grško in latinsko preoblikovano v Maria, kar po
našo skupno materjo Evo (1 Mz 4,25; 29,32; 38,4…).
meni “Dama, Gospa”, kar je, zanimivo, prevedeno v
Kaže, da je bila izbira običajno stvar dogovora obeh
italijanščino “Ma Donna”, v francoščino pa “Notrezakoncev.
Dame”, oboje pa pomeni “Naša Gospa”.
Izbrano ime odgovarja našemu prvemu imenu,
Vsa ta judovska imena pa se povrhu znajdejo v
našemu “krstnemu” imenu. “Družinskega imena”,
vedno večji množici tujih, aramejskih imen, kot je
našega priimka pri Judih ni bilo, pa ne, da družinski
to Marta, Tabita, Bar-Tolomai (Bartolomej-Jernej).
duh pri njih ne bi bil zelo razvit. Ravno nasprotno.
Ali celo grška in rimska – predvsem grška, saj je bil
Sin je obvezno dobil ime svojega očeta, kot je še
splošni jezik Rimskega cesarstva koiné, poljudna
dandanašnji pri Arabcih. Rekli so torej »sin tega in
grščina. Od časov, ko so deželo držali v svojih pesteh
tega« – v hebrejščini ben, v aramejščini bar – tako
selevkidski kralji, so se našli Judje, ki so helenizirali
so na primer rekli Johanán ben Zeharjá, Jehonatán
(pogrčili) svoja imena: tako neki Iesus, brat velikega
ben Hanán, Ješúa ben Jehoséf (včasih so navedli celo
duhovnika Oníja III., ki ga je nasilni Antioh IV. na
“hišo”, iz katere je izhajal). Pogosto so najstarejše
redil za velikega duhovnika in se je imenoval Jazon
mu sinu dali ime njegovega deda, da bi nadaljevali
Antiohovec. V Jezusovem času se je ta raba tako
družinsko imensko tradicijo in bi ga istočasno raz
razširila, da ima v Novi zavezi polovica ljudi grška
likovali od očeta.
imena. Med apostoli sta na primer imeni Filip in
Seveda so bila ta imena istočasno vzdevki, ki so
Andrej čisto grški, Tadej in Matej pa grško popačenje
spminjali na okoliščine spočetja ali rojstva. Nekatera
hebrejskih imen – Matitjá, Jahvejev dar, na primer, je
so bila zelo pobožna, na primer Janez Krstnik, ki mu
postal Matthías, kot je Ješúa postal Iesus in Mirjám
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Marija –, Jakob, Janez in Simon prav tako zgledajo
helenizirane oblike starih svetopisemskih imen,
posebno Juda je značilno judovski. Pri pomembnih
je grško poimenovanje prevladalo tako, da je po
polnoma odpravilo izvirna imena: tako za Heroda
– v grščini “sin junaka” – zgodovina sploh ne ve za
njegovo beduinsko ime, od koder je izšla dinastija.
Idejo o važnosti te helenizacije dobimo, če vemo, da
je na starem judovskem pokopališču Bet Širím pri
175 grških napisih samo 32 hebrejsko-aramejskih
nagrobnikov. Treba pa je poudariti, da je bil pojav
poganizacije še bolj razširjen v judovskih skupnostih
v diaspori: tam so vsa imena na Yah ali na En postala

Teodor, Teofil, Dositej, Dorotej. Neko judovsko dru
žino v Egiptu, od katere so našli arhive v Edfuju, so
sestavljali oče po imenu Antonius Rufus in pet sinov
po imenu Nikon. Theodotos Niger, Theodoros Niger,
Diophanes in Ptullis. Je pa seveda mogoče, da so
bile te poganske oznake pridržane samo za zunanje
stike, med seboj pa naj bi se Judje še naprej klicali s
svojimi starimi imeni vernikov. Tudi Herod Agripa
I., čigar ime je bilo pol grško, pol rimsko, se je kot
veliki duhovnik dal naslavljati kot Matitjá (Matatija)
v spomin na makabejskega junaka, ki je ubil grškega
nadzornika in judovskega odpadnika ter s tem spro
žil osvobodilno vojsko.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL ODPUŠČANJA
Odpuščati in odpustiti zveni nekako kot popust
ljivost. Drugi lahko tolče po meni, meni kot kristjanu
pa ne preostane drugega, kot da mu odpustim. Ne
smem se braniti. Odpustiti moram tudi svojemu
najhujšemu sovražniku. Angel odpuščanja te noče
ponižati in narediti nemočnega, ampak te hoče
osvoboditi nadvlade ljudi, ki so te ranili in prizadeli.
Nemška beseda verzeihen (odpuščati) izvira iz zei
hen, nekoga dolžiti, obdolževati, kazati na nekoga.
Odpuščati torej pomeni: ne zaračunati zadolženemu,
odpovedati se zahtevam, ki jih imamo do drugega
zaradi njegovega dolga.
Ko odpuščaš, ne smeš potla
čiti lastnih čustev. Odpuščanje
sledi vedno na koncu besnosti
in ne na začetku. Da bi lahko
odpustil, moraš najprej dopu
stiti bolečino, ki ti jo je povzro
čil drugi. Ne smeš pa drezati v
rano, sicer prizadevaš bolečino
samemu sebi. Zato poleg zave
danja bolečine potrebuješ tudi
bes. Mirno dopusti, da se v tebi
razmahne ves na tistega, ki te je
prizadel. Bes je moč, da se dis
tanciraš, odmakneš od človeka,
ki te je ranil. Bes ti omogoča, da
drugega, ki te jezi in prizadene,
vržeš ven iz sebe. Šele ko si ga
vrgel ven, si lahko predstavljaš:
»Saj je pač tudi on samo človek.
Tudi on je samo ranjen otrok.« Ali pa lahko moliš
kakor Jezus na križu: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo,
kaj delajo« (Lk 23,34).
Morda si misliš, da drugi prav natanko ve, kaj dela,
ko te prizadene, ko v tebi vzbuja občutke krivde, ko s
svojo kritiko neprizanesljivo odkriva tvoje občutjive
točke. Da, ve, kaj dela. A ne zaveda se, kaj ti s tem
v resnici povzroča. Tako je ujet v svoji strukturi, v
svojem strahu, v svojem obupu, da ne more druga
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če. Mora te spraviti na kolena, ker nima drugega
izhoda, da bi lahko verjel v svojo veličino. Ker je sam
poln kompleksov manjvrednosti, mora druge delati
manjše od sebe, jih poniževati. Če tako razmišljaš,
drugi nima več oblasti na teboj. In šele takrat, ko
se s svojim besom osvobodiš oblasti drugega, lahko
resnično odpustiš. Tedaj začutiš, da ti odpuščanje
dobro dene, da te odpuščanje dokončno osvobaja
oblasti tistih, ki so te prizadeli.
Pogosto pa seveda traja dolgo, da lahko resnično
odpustimo. Pri tem ne smemo preskočiti svojih ob
čutkov. Če te oče vedno znova prizadene, potrebuješ
najprej bes, da se lahko odmakneš od njega. In morda
se mora bes najprej še bolj razplamteti, da te oče ne
bo več mogel doseči s svojim podcenjevanjem, s svo
jim avtoritativnim nerganjem. Odpustiti ne moreš,
dokler nož, ki te je ranil, še tiči v tebi. Kajti s tem bi
sebe samo še bolj prizadel. Tedaj bi vrtal po rani. To bi
bilo trpinčenje samega sebe. Drugega moraš najprej
vreči iz sebe. Tedaj lahko zares odpustiš. Pred tem
pa bi odpuščanje bilo zgolj odpoved samemu sebi,
predaja v najslabšo usodo. A nekoč bi odpuščanje
vendarle zares prišlo na vrsto. Številni ljudje se nikoli
ne osvobodijo tistih, ki so jih prizadeli, ker jim niso
nikoli odpustili. Odpuščanje te osvobodi žalitev, s ka
terimi so te ljudje prizadeli. In to ozdravi tvoje rane.
Ko sem na svojem tečaju pozval udeležence
in udeleženke, naj si predstavijo tri ljudi, ki so jih
prizadeli, in jim nato, ko občutijo bolečino in bes,
odpustijo, sem začutil, koliko ljudi še hodi naokrog
s starimi ranami, ki še vedno vrtajo v njih. Potre
bovali bi angela odpuščanja, da bi se njihove rane
lahko zacelile in da bi se osvobodili ljudi, ki še vedno
odločajo o njih. Žalitve, ki jih nisem odpustil, me
hromijo. Jemljejo mi energijo, ki jo potrebujem za
življenje. In nekateri ne ozdravijo, ker niso nikoli
zmogli odpustiti. Vendar ti angel odpuščanja daje
čas. Ne pritiska nate.
Ni človeškega sožitja brez odpuščanja. Najsi ho
čemo ali ne, drug drugega bomo kdaj prizaeli. Če si
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bomo žalitve zaračunavali, nastane začarani krog
prizadetih čustev. Če se ne bomo zmenili zanje,
bodo v nas povzročili grenkobo in napadalnost,
ki bo kasneje ob neki priložnosti bruhnila iz nas v
obliki očitkov, kritike, želje po maščevanju. Nekoč

bomo drugemu že povrnili. In ena krivda bo porodila
drugo. Angel odpuščanja prekine začarani krog po
vračilnih udarcev iz maščevalnosti. Izčisti ozračje in
omogoči človeško sožitje tudi nam, ki smo prizadeti
in vedno znova prizadevamo druge.

papežev verouk
Benedikt XVI.

APOSTOLI IN NJIHOVI NASLEDNIKI
SO VARUHI ZAKLADA VERE
Raziskovanje začetkov Cerkve nam služi, da bi
razumeli izvirni Jezusov načrt in tako razumeli bist
vo Cerkve, ki ostaja v menjavi časov. Tako hočemo
razumeti tudi zakaj smo v Cerkvi in kako si moramo
prizadevati, da bi svoje bivanje v Cerkvi živeli v za
četku novega krščanskega tisočletja.
Ko gledamo porajajočo se Cerkev, lahko odkrije
mo dva vidika: prvi vidik je močno osvetlil sv. Irenej
iz Lyona, mučenec in velik teolog ob koncu 2. sto
letja, prvi ki nam je dal na nek način sistematično
teologijo. Sv. Irenej piše: »Kjer je Cerkev, je tudi Božji
Duh; in kjer je Božji Duh,
tam je Cerkev in vsaka
milost, zakaj Duh je re
snica« (Adv. haer. III,24:
PG 7,966). Torej je med
Svetim Duhom in Cerk
vijo notranja povezava.
Sveti Duh gradi Cerkev in
ji daje resnico, vliva – kot
pravi sv. Pavel – ljubezen
v srca vernih (prim. Rim
5,5). Je pa še drugi vidik.
Ta notranja povezava z
Duhom ne uniči naše
človeškosti z vso njeno
šibkostjo, in tako obče
stvo učencev ne pozna že od začetka samo veselje
Svetega Duha, milost resnice in ljubezen, ampak
tudi preizkušnjo, ki jo pomenijo predvsem nasprot
ja  resničnosti vere s posledicami ran občestva. Kot
občestvo ljubezni obstoja od začetka in bo ostalo
do konca (prim. 1 Jn 1,1s), tako se na žalost že od
začetka vtihotaplja tudi razdeljenost. Ni se čuditi,
da obstoja tudi danes: »Odšli so od nas,« – pravi Prvo
Janezovo pismo – »a niso bili od nas. Ko bi namreč
bili od nas, bi ostali z nami, a niso, da bi se razkrilo,
da niso vsi od nas« (2,19). V zadevah sveta in slabo
stih Cerkve je torej vedno nevarnost, da bi izgubili
vero in tako izgubili tudi ljubezen in bratstvo. Torej
je jasna dolžnost tistega, ki veruje v Cerkev ljubezni
in hoče živeti v njej, da prepozna tudi to nevarnost
in se sprijazni s tem, da ni možno občestvo, ki se je
oddaljilo od nauka odrešenja (prim. 2 Jn 9-11).
Prvo Janezovo pismo dobro pokaže, da se je
porajajoča se Cerkev dobro zavedala teh možnih
napetosti v izkušnjah občestva: v vsej Novi zavezi
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ni močnejšega poudarka, ki bi ugotavljal resnič
nost in dolžnost bratske ljubezni med kristjani. Isti
poudarek pa je naslovljen z brezobzirno strogostjo
tudi na nasprotnike, ki so bili člani občestva, pa zdaj
niso več. Cerkev ljubezni je tudi Cerkev resnice, ki
jo je treba razumeti predvsem kot zvestobo vesele
mu oznanilu, ki ga je Gospod Jezus zaupal svojim.
Krščansko bratstvo se rojeva iz tega, da smo postali
otroci istega Očeta, Duha resnice: »Kajti vsi, ki se dajo
voditi Božjemu Duhum so Božji sinovi« (Rim 8,14).
Če pa naj družina Božjih otrok živi v edinosti in
miru, potrebuje nekoga,
ki jo ohranja v resnici in
jo vodi z modrim in zane
sljivim presojanjem: v to
je poklicana služba apo
stolov. Tukaj prihajamo
do važne točke. Vsa Cer
kev je od Duha, ima pa
neko obliko, apostolsko
nasledstvo, ki mu pripa
da odgovornost jamčiti,
da bo ostala v resnici, ki
jo je daroval Kristus, od
katere prihaja tudi spo
sobnost ljubiti.
Prvi povzetek Apostol
skih del zelo uspešno izraža to zbliževanje vrednot v
življenju porajajoče se Cerkve: »Bili so stanovitni v
nauku apostolov in v občestvu (koinonía), v lomlje
nju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). Občestvo se rodi
iz vere, ki jo je vzbudilo oznanjevanje apostolov, se
hrani z lomljenjem kruha in molitvijo in se izraža
v bratski ljubezni in služenju. Stojimo pred opisom
občestva porajajoče se Cerkve v bogastvu njene no
tranje živahnosti in njenih vidnih izrazov: apostolska
služba, ki je dar za vso skupnost, varuje in spodbuja
vse občestvo.
Zato so verodostojni varuhi in priče zakladu
resnice, ki je bil izročen Cerkvi, apostoli in njihovi
nasledniki, ki so tudi služabniki ljubezni: oba vidika
sta skupna. Vedno morajo misliti na neločljivost te
dvojne službe, ki je v resnici ena sama: resnica in
ljubezen, ki ju je razodel in daroval Gospod Jezus.
V tem smislu je njihova služba predvsem služba lju
bezni: ljubezen, ki jo morajo živeti in spodbujati, je
neločljiva od resnice, ki jo varujejo in posredujejo
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naprej. Resnica in ljubezen sta dva obraza istega daru,
ki prihaja od Boga, ga po zaslugi apostolske službe
varuje Cerkev in nas dosega v našem času! Po službi
apostolov in njihovih naslednikov nas ljubezen tro
edinega Boga dosega, da bi nam podelila resnico, ki
nas osvobaja (prim. Jn 8,32). Vse to vidimo v poraja

joči se Cerkvi, ki nas spodbuja k molitvi za naslednike
apostolov, za vse škofe, in za Petrove naslednike, da
bi res bil vsi skupaj varuhi resnice in ljubezni; da bi
bili v tem smislu zares Kristusovi apostoli, da ne bi
njegova luč, luč resnica in ljubezni nikdar ugasnila
v Cerkvi in v svetu.

ob prazniku vseh svetnikov
Anton Strle

KDO SO SVETNIKI
čemu zanimanje za svetnike?
Zanimanje za svetnike in preučevanje njihovega
življenja je po besedah znanega misleca A. Brunner
ja sedanjemu človeštvu »še posebno potrebno, če
nočemo doživeti poloma ob nalogah, ki so nam po
stavljene«. Evangeličan Walter Nigg, ki ga imajo ne
redki za najboljšega sodobnega pisatelja svetniških
življenjepisov, ugotavlja kot neutajljivo zgodovinsko
dejsto: kadar koli je začel v dušah bledeti veličastni
svet svetništva, vselej se je to izkazalo kot obubožanje
krščanskega življenja. vedno je to pomenilo usodno
izgubo, ki je ni bilo mogoče z ničemer popraviti.
»Današnjemu kristjanu mora spet priti v zavest, da
pomeni zanimanje za svetnike neprecenljivo notra
njo obogatitev. Tega ni mogoče dovolj poudarjati.
Omalovaževanje svetni
kov bi pomenilo duhovno
slepoto in zanemarjanje
resnično temeljnih moči
krščanstva.« Kako važno
je, da kristjani še poseb
no danes ne izgubljamo
izpred oči svetnikov, tega
se je dobro zavedal papež
bl. Janez XXIII. Prepričan
je bil, da verska prenovitev
in posodobljenje Cerkve,
za katero mu je šlo pri
sklicanju koncila, ne more
brezbrižno iti mimo svet
nikov. Po njegovi besedi bi koncilski nauk o Cerkvi
ostal okrnjen in pomanjkljiv, če bi izrečno obširneje
ne govorili o tistem delu Cerkve, ki je že dosegel ve
nec zmage v blaženi, večni združenosti s Kristuom,
a je hkrati tesno zedinjen tudi s Cerkvijo na poti,
to je z nami, ki še nismo na cilju in smo še v stalni
nevarnosti, da na utrudljivem romanju »omagamo,
utrujeni v svojih srcih« (Heb 12,3).
»Nobena stvar ne more duha bolj dvigniti kakor
zavest, da nismo sami, ampak udje velikega in zma
govitega občestva. Ali ne čuti pripadnik mogočne
dežele veselja nad njo in je ponosen na to, da ji pri
pada? Daleč polnejše in bolj utemeljeno je veselo
kristjanovo občutje, da pripada občestvu svetnikov
in to brez sledu ošabnosti in prevzetovanja. Po božji
besedi ve: državljan je nenavadnega mesta, zanj se
vojskuje, in vsi blagoslovljeni svetniki, o katerih bere,
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so njegovi bratje. Duhovi pravičnih, ki so že prišli do
veličastnega cilja, so mu v spodbudo, naj gre za njimi.
Polagoma se nauči, da jih ima pred očmi kakor ljube
domačine, ki ima z njimi mnogo skupnega.« Tako je
govoril poznejši kardinal J. H. Newman leta 1834,
ko je bil še anglikanec in je mislil le na pomen, ki
ga imajo svetniki za naše življenje s sijajem svojega
zgleda, ni pa še računal na moč priprošnje, s katero
svetniki v Kristusu in v odvisnosti od njegovega sred
ništva pomagajo božjemu ljudstvu.
Janez XXIII. je opozarjal na versko resnico, da sta
potujoča Cerkev na zemlji in zmagoslavna Cerkev
svetnikov v nebesih obe skupaj popolna Kristu
sova Cerkev, ki je eno samo »občestvo svetnikov«.
Zato je izrecno želel, naj
v koncilski verski nauk o
Cerkvi pride tudi poglavje
o svetnikih, kar se je pod
naslovom »Eshatološki
značaj potujoče Cerkve in
njeno zedinjenje z nebe
ško Cerkvijo« (7. poglavje)
tudi zgodilo. V prvem po
glavju svoje konstitucije
izraža koncil zavest, da
ima potujoča Cerkev v svo
ji sredi grešnike, »je hkrati
sveta in vedno potrebna
očiščevanja ter nikoli ne
preneha s pokoro in prenavljanjem. Le v moči vsta
lega Gospoda more s potrpežljivostjo in ljubeznijo
zmagovati svoje notranje in zunanje bridkosti in
težave ter na svetu, čeprav v sencah, vendar zvesto
razodevati njegovo (Kristusovo) skrivnost, dokler
se ne bo na koncu razodela v polni luči«. Pri tem so
ji, tako pravi v 7. pogl., v zelo veliko oporo »ravno
svetniki. Ko namreč zremo na življenje tistih, ki so
zvesto hodili za Kristusom, nam je to nova pobuda,
da iščemo prihodnjega mesta (Heb 13,14; 11,10).
Obenem se s tem učimo kar najbolj varne poti, po
kateri bomo skozi nestalnosti tega sveta v skladu z
vsakomur lastnim stanom in položajem mogli do
speti do popolnega zedinjenja s Kristusom, to je do
svetosti« (Dogmatična konstitucija o Cerkvi 50,2).
»Zgodovina krščanske svetosti,« predvsem zgo
dovina junaške stopnje svetosti, kakršno so dosegli
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svetniki, »se tiče vsakega kristjana,« poudarja K.
Rahner. Že zato, ker je bil vsak kristjan posvečen z
zakramentom sv. krsta, nato pa še z drugimi zakra
menti, in ga Bog tudi z notranjimi navdihi – po glasu
vesti – kliče k svetosti, »brez katere ne bi nihče videl
Gospoda« (Heb 12,14). Danes pa je zanimanje za
zgodovino krščanske svetosti važno še iz sledečega
razloga:
Živimo v času, ki bolj malo zaupa raznim “resni
cam”, pa naj bi bile še tako lepe, če se niso izkazale
v vsakdanjem življenju tudi kot “resnica” v tistem
mnogo bogatejšem in globljem pomenu, na kakršne
ga misli Sveto pismo, kadar govori o “resnici”. Ta
“resnica” je nekaj, kar je popolnoma zanesljivo in
nevarljivo in izkazuje svojo trdno zanesljivost in
vrednost tudi v “mejnih stanjih”, ko je na kocki ce
lotno človekovo bivanje, ko gre za “biti in ne biti”:
ob doživetjih popolnega poloma načrtov in sanj,
pred obličjem silnega trpljenja, ki mu ne vidimo
konca in izhoda, ob srečanju s smrtjo samo. To je
tista “resnica”, na katero misli Kristus, ko pravi: »Jaz
sem pot in resnica in življenje« (Jn 14,6), ali ko zatr
juje: »Če boste v mojem nauku vztrajali, boste zares
moji učenci; spoznali boste resnico in resnica vas
bo osvobodila« (Jn 8,31-32). Svetniki so se z večjo
doslednostjo in zvestobo kakor drugi ljudje oklepali
takšne resnice in vse globlje živeli »iz resnice« (1 Jn
3,19), kar je isto kakor »iz Boga« (Jn 8,47). Zato pa so
svetniki najboljše priče Kristusovega vstajenja (Apd
1,22; 4,33), s katerim je v korenini že premagano zlo,
pred katerim trepečemo. Svetniki so najbolj verodo
stojni pričevalci za resničnost evangelija; svetniki so
v življenje prevedeni evangelij, čudovito odsevanje
samega Kristusovega življenja. »Svetniki so uteleše
nje božjih skrivnosti« (R. Guardini). – K prenavljanju
same sebe je Cerkev bila poklicana v vsakem času,
danes še posebno. Ena od bistvenih točk prenovitve,
kakršna se danes od Cerkve zahteva, je brez dvoma v
tem, da svojemu oznanjevanju pridružuje pričevanje
z življenjem – “pravovernosti” “pravodelnost” in
“ortodoksiji” “ortopraksijo”. Krščanstvo je mnogo
bolj oblika življenja kakor pa kakršen koli filozofski,
moralni ali asketični sistem, pa na bi bil še tako sija
jen. Zgled življenja, ki ga kdo živi v polnosti in neokr
njeno, z odločno doslednostjo v skladu s krščanskim

vzorom, kakor to odkrivamo pri svetnikih (ki so bili
ljudje s težavami, boji in preskušanjami kakor mi)
– tak zgled privlači in osvaja bolj kakor vse še tako
bleščeče se in “moderno” oznanjevanje besede. Ta
zgled je v vsakem apostolatu Cerkve najmočnejše
orodje: zgledi vlečejo, medtem ko besede mičejo –
danes pa besede, ki se jim ne pridruži pričevanje z
življenjem, neredko celo odbijajo. Zato je od Boga
hotena naloga svetnikov v “zgodovini odrešenja”,
kakršna se uresničuje v Cerkvi, danes posebno važna.
Cerkv bi sebe samo ohromila, ako bi se nič ne menila
za svetnike. Za nas kristjane, laike in duhovnike, ki
ne le pripadamo Cerkvi, ampak tudi “smo Cerkev”,
je zanimanje za svetnike nekaj bistvenega.
Po pravici je napisal Walter Nigg: »Če bi postali
svetniki, ti plameneči ljudje, nepoznani, bi se moralo
to za celotno krščanstvo izkazati kot propadanje,
kot nesrečna izguba nečesa, čemur se pod nobenim
pogojem ne moremo odpovedati.«
A tudi za nevernega človeka je srečanje s svetniki
– tu mislimo le bolj na srečanje v življenjepisih –
obogatitev, ki jo je po dragocenosti težko primerjeti
s čimer koli drugim. Tako je sodil veliki francoski
mislec H. Bergson že v času, ko še ni bil veren. Svet
niki so pač tisti močni ljudje, ki so uresničili ideal in
hrepenenje vsakega človeka dobre volje: notranji
ljudje, katerim velja Kristusovo blagrovanje, in hkrati
»na ves svet vplivni ljudje, o katerih piše zgodovinar
najlepše strani svoje zgodovine.« A. Camus polaga
enemu izmed junakov v svojem romanu na usta: »Ali
more biti kdo brez Boga svetnik? To je edino resničen
problem, ki danes stopa pred nas.« Celo neverni torej
občudujejo svetnike.
Spoznati svetnike se pravi seznaniti se z najodlič
nejšimi zastopniki krščanstva – s tistimi, ki kot sol
napravljajo jed krščanstva okusno in krepko. Svet
niki so se namreč v hoji za Kristusom in s pomočjo
milosti dvignili nad običajno človeško majhnost in
povprečnost in so (vsaj nam povprečnežem se zdi)
na drzen način živeli iz evangelija. Niso se ustrašili
veljati za »nespametne zaradi Kristusa« (1 Kor 4,10)
in so zaradi njega imeli »vse za izgubo« (Flp 3,8). Rav
no s tem pa so prispevali in še zdaj v človeški družbi
največ »prispevajo k temu, da življenje postaja bolj
človeško« (Dogm. konst. o Cerkvi 40,2).

ob spominu vseh rajnih
Pierre Grelot

KRISTJAN SPRIČO SMRTI
Umreti s Kristusom
Ko je Kristus privzel našo naravo, ni sprejel naše
smrti samo zato, da bi postal deležen našega stanja
grešnikov. Kot voditelj novega človeštva, novi Adam
(prim. 1 Kor 15,45; Rim 5,14), nas je ob svoji smrti
imel vse v sebi. Zaradi tega dejstva so v njegovi smrti
na nek način »vsi umrli« (2 Kor 5,14). Vendar pa mora
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ta smrt postati dejavna resničnost za vsakogar od
nas. To je smisel krsta, katerega dejavna zakramen
talnost nas združuje s Kristusom na križu: »krščeni v
njegovo smrt… smo bili torej skupaj z njim pokopani
v smrt… zraščeni v podobnosti njegove smrti« (Rim
6,3-5; Flp 3,10). Zdaj smo mrtvi, naše življenje je
skrito s Kristusom v Bogu (Kol 3,3). To je skrivnostna
smrt, ki je negativni vidik milosti odrešenja. V resnici
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da ljudem kot nekdo, ki umira (2
Kor 6,9), če je neprestano v smrtni
nevarnosti (Flp 1,20; 2 Kor 1,9 sl.;
11,23), če »umira vsak dan« (1 Kor
15,31), to ni več znamenje poraza:
v sebi nosi Kristusovo umrljivost,
da bi se Jezusovo življenje izrazilo
tudi v njegovem telesu. Izročen je
smrti zaradi Jezusa, da bi se Jezu
sovo življenje pokazalo v njegovem
umrljivem mesu. Ko smrt izpolni
svoje delo v Kristusu, življenje de
luje v vernikih (prim. 2 Kor 4,10).
Ta vsakdanja smrt uresničuje Kri
stusovo smrt in podaljšuje njeno
rodovitnost v njegovem telesu, ki
je Cerkev.

Spričo telesne smrti
Mrtvaški ples (Hrastovlje, 1490)
je vse to, čemur na ta način umiramo, red stvari, po
katerem se je kraljestvo smrti izražalo tu na zemlji:
umiramo grehu (Rim 6,11), staremu človeku (Rim
6,6;), mesu (1 Pt 3,18), telesu (Rim 6,6; 8,10) postavi
(Gal 2,19), vsem prvinam sveta (Kol 2,20)…

Iz smrti v življenje
Ta smrt s Kristusom pomeni torej v resnici, da smrt
umre. Ko smo bili sužnji greha, smo bili prav takrat
mrtvi (Kol 2,13; prim. Raz 3,1). Zdaj smo živi, »prešli
od smrti v življenje« (Rim 6,13), očiščeni mrtvih del
(prim. Heb 9,14). Kot je rekel Kristus: »Kdor posluša
mojo besedo… je prestopil iz smrti v življenje« (Jn
5,24); »Kdor vame veruje, bo živel, četudi umre« (Jn
11,25). Tak je vložek vere. Nasprotno pa bo tisti, ki
ne veruje, umrl v svojih grehih (prim. Jn 8,21.24);
Kristusov vonj po življenju postane zanj zadah smrti
(2 Kor 2,16). Drama človeštva v borbi s smrtjo se
tako odigrava v življenju vsakega posameznika; od
naše odločitve spričo Kristusa in evangelija je za nas
odvisen njegov zaključek: za ene večno življenje, ker
Jezus pravi: »Kdor se drži moje besede, vekomaj ne
bo videl smrti« (Jn 8,51; za druge groza »druge smrti«
(Raz 2,11; 20,14; 21,8).

Umreti vsak dan
Kljub temu pa se mora naše zedinjenje s Kristuso
vo smrtjo, ki se je zakramentalno uresničilo v krstu,
uresničevati v našem življenju vsak dan. To je smisel
askeze, s katero “pokorimo”, to je “morimo” v sebi
dela telesa (Rim 8,13), naše telesne ude z njihovimi
strastmi (Kol 3,5). To je tudi smisel vsega, kar kaže
v nas moč naravne smrti: v resnici se je bistvo smrti
spremenilo, potem ko je Kristus iz nje naredil orodje
odrešenja. Če Kristusov apostol v svoji šibkosti izgle

V isti luči dobi telesna smrt za
kristjana nov pomen. Ni samo neka
neizogibna usoda, v katero se pač vdamo, Božji ukaz,
ki ga sprejmemo, obsodba, ki nam je naložena za
učinke greha. Kristjan »umira za Gospoda«, kakor je
živel zanj (Rim 14,7 sl.; prim. Flp 1,20). In če  umre
Kristusov mučenec, ki prelije svojo kri v pričevanje,
je njegova smrt žrtev, ki ima vrednost daritve v Božjih
očeh (Flp 2,17; 1 Tim 4,6). Ta smrt, s katero »pove
liča Boga« (Jn 21,19), mu zasluži »krono življenja«
(Raz 2,10; 12,11). Iz tesnobne nujnosti je torej po
stala predmet blaženosti: »Blagor mrtvim, ki odslej
umirajo v Gospodu! Da, govori Duh, odpočijejo naj
se od svojih naporov« (Raz 14,13). Smrt pravičnih
je vstop v mir (Mdr 3,3), v večni počitek, v luč brez
konca. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis!
Upanje v nesmrtnost, ki je počasi prodiralo v stari
zavezi, je našlo zdaj v Kristusovi skrivnosti svoj trden
temelj. Saj nam pridruženje njegovi smrti ne da  le
živeti zdaj neko novo življenje, ampak nam daje tudi
gotovost, da »bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje
tudi vaša umrljiva telesa« (Rim 8,11). Z vstajenjem
bomo torej vstopili v nov svet, kjer »ne bo več smrti«
(Raz 21,4), ali bolje: za izvoljene, vstale s Kristusom,
ne bo več »druge smrti« (Raz 20,6). Ta je prihranjena
zavrženim, satanu, smrti, peklu (Raz 21,8).
Zato je za kristjana smrt vsekakor dobiček, ker je
Kristus njegovo življenje (Flp 1,21). Sedanje stanje,
ki ga veže neumrljivo telo, je zanj težko. Raje bi ga
zapustil in šel prebivat h Gospodu (2 Kor 5,8). Mudi
se mu obleči obleko slave vstalih, da bi življenje po
užilo vse, kar je v njem umrljivega (2 Kor 5,1-4). Rad
bi odšel, da bi bil s Kristusom (Flp 1,23).

MOLITVENI NAMENI ZA NOVEMBER
Splošni: Da bi žrtve mamil in vsake druge vrste odvisnosti ob pomoči krščanske skupnosti našli v moči
Boga Odrešenika moč za temeljno spremembo svojega življenja.
Misijonski: Da bi Cerkve v Latinski Ameriki nadaljevale splošno poslanstvo, ki so ga predložili njihovi
škofje in ga vključili v vesoljno misijonsko nalogo Božjega ljudstva.
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ob prazniku Kristusa Kralja
Andrea Gemma

KRISTUS KRALJ
kraljestvo resnice in življenja
Ta slovesnost je Amen, izrečen na koncu bogosluž
nega leta. Je obnova vseh skrivnosti našega odreše
nja, ki imajo v Kristusu svoje središče in je on njihova
vodilna osebnost. Ta slovesni praznik je nam izre
čeno povabilo, da bi obnovili svojo izpoved vere
v Kristusa, začetek in konec vsega, vzroka, zaradi
katerega vse obstoja, vzroka našega življenja in na
šega odrešenja. »Jezus Kristus je isti, včeraj, danes
in na veke« (Heb 13,8). Kristus je začetek in konec,
Alfa in Omega (prim. Apd 1,8). Kristus je izvor in cilj
vsake stvari. Kristus je zadnji vzrok zaradi katerega
smo, kar smo kot ljudje in predvsem kot odrešeni,
kot kristjani.
Govoriti o Kristusu Kralju pomeni potopiti se v ti
sto neizmerno globino veselja, pomeni obnoviti, kar
je dalo okusiti bogoslužje skozi vse bogoslužno leto.
»Kralj sem…« (prim. Jn 18,37) je rekel Jezus pred
Poncijem Pilatom in ta njegova beseda odmeva sko
zi vso zgodovino odrešenja tako v stari kot v novi
zavezi, ki obe oznanjata njegovo kraljevski položaj:
»Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je
na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetova
lec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo
širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu
in v njegovem kraljestu. Vzpostavil ga bo in utrdil s
pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke« (Iz 9,56). »Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta
Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in
njegovemu kraljestvu ne bo konca« (Lk 1,32-33;
prim. 2 Sam 5,1-3).
O tem kraljestvu pravi bogoslužje v prazničnem
hvalospevu: »kraljestvo resnice in življenja, kralje
stvo svetosti in milosti, kraljestvo pravice, ljubezni
in miru.«
Odlomek iz berila ob tej slovesnosti je slavospev
Kristusovi veličini, je poskus zatipati skrivnost člo
veka-Boga, da bi posredoval nerazumljivo vzvišenost
našemu skromnemu razumevanju: »On je podoba
nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti
v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar
je na zemlji, vidne in nevidne stvari… Vse je bilo
ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,15-16).
Kakšen pomen dobiva ta slovesni klic danes, sredi
sekularizirane družbe, za katero se zdi, da z zaničeva
njem odklanja vsako omembo stvari, ki jo presegajo.
Toda kristjan to ve in danes slovesno potrjuje: kar je
lepega, dobrega, vzvišenega, resničnega, pristnega
na svetu, vse, prav vse je Kristusov dar, je le bled od
sev resničnosti, lepote in bogastva, ki je v Kristusu,
Božjem Sinu, ki je postal človek. On je polnost, on je
vse. On je zgled, vzor, vzrok, stvaritelj, cilj.
Bili so poskusi z znanstvenimi izrazi opisati to
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neizmerno veličino, hoteli so oz
načiti to skoraj matematično ste
kanje vsega k temu vrhu, Kristusu.
Hoteli so opisati njegovo bistvo
v jeziku, ki bi bil razumljiv
člov eku. Brezupen posel!
Kristusova veličina je lahko
samo predmet vere, kakor jo
pouči Sveto pismo.
To vero vedno znova potrju
jemo na slovesni praznik Kri
stusa Kralja.
»V Kristusu človeku v pra
vem pomenu besede, je treba
prepoznati ime in oblast kra
lja… V resnici je samo zato, ker
je bil človek, prejel od Očeta
oblast, čast in kraljevanje, saj
kot Očetova Beseda, ki je enega
bistva z Očetom, ni mogel ostati
brez tega, kar je lastno božanstvu.
Zato pa ima nad vsemi ustvarjenimi
stvarmi najvišjo in brezpogojno oblast« (Pij XI. v en
cikliki Quas primas, s katero je razglasil 11. decem
bra 1925 slovesni praznik Kristusa Kralja).
Kristusu torej pripada najvišja oblast zaradi čudo
vitega združenja božje in človeške narave v eni osebi
Božje Besede. Če hočemo uporabiti človeku umljiv
izraz: Kristus je kralj po naravnem pravu.
Tako lahko razumemo, zakaj je bilo njegovo kra
ljestvo označeno kot »kraljestvo resnice in življenja«:
s svojimi koreninami je v božanski naravi Besede, ki
je edini vir življenja. »V njej je bilo življenje in življe
nje je bilo luč ljudi« (Jn 1,4).
On je življenje. On je edina resnica. Izven njega ni
nič. Nič brez odnosa z njim.
Vladarji tega sveta ne dajejo življenja svojim pod
ložnikom. Ti, Gospod, ga daješ. Ti si za vse in vsem
nezamenljivo življenje, ki nikoli ne umanjka. Ti si
stvarnik in vzdrževalec, ohranjevalec, odrešenik vseh
stvari. Ti si kralj življenja.
Poleg tega si ti, Kristus, kralj resnice. Kaj je resni
ca, če ne razumski vidik bitja? Bog je resnica sama,
najvišja resnica. Izven tebe, Kristus, izven tvojega
gospostva je vse sama laž. Sploh ne bi smelo obstajati,
toda ti v svoji dobroti ne uničiš tistih, ki te zanika
jo, in zato njihova laž ostane. Toda njihovo lastno
delovanje, njihovo govorjenje, gibanje, življenje, je
molčeča potrditev tvojega kraljevanja in tvojega
gospostva.
Kdor tebi sledi, o Kristus, ne hodi v temi, ampak
ima luč življenja (prim. Jn 8,12).
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LOJZE GROZDE
»NAŠ SKUPNI PONOS IN NAŠA TRAGIČNA ZMAGA«
ugledni Slovenci o pričevanju novega blaženega
V papeževem imenu je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone v nedeljo,
13. junija, med mašo na evharističnem kongresu v Celju za blaženega razglasil mučenca
Alojzija Grozdeta. S tem dejanjem je bil sklenjen osemnajstletni beatifikacijski postopek, po katerem Grozde pred verno občestvo tudi uradno stopa kot zgled krščanskega
življenja. Kako njegovo osebnost in pričevanjsko moč za današnji čas doživljajo ljudje,
ki so ga na tak ali drugačen način spoznali od blizu?

Zvest visokim idealom

(kardinal dr. Franc Rode)
Z razglasitvijo Alojzija Grozdeta za blaženega
nam Cerkev postavlja za vzor izrednega fanta, ki je v
sodelovanju z Božjo milostjo dosegel najvišje vrhove
človečnosti in svetosti in so nanj slovenski kristjani
lahko ponosni.
V življenje ni stopil v ugodnih okoliščinah. Neza
konski sin revnega kmečkega dekleta, ki svojega
otroka zapusti, ko si ustvari družino, otroška leta z
občutkom, da je povsod odveč; pečat izvorne nepra
vilnosti med sovrstniki – vse to bi ga lahko trajno
zagrenilo, ga navdalo s sovraštvom do življenja in
do ljudi in napravilo iz njega večnega upornika proti
krivični usodi in proti Bogu. Zaveda se, da prihaja na
svet z negativnim predznakom, da je veliko stvari
proti njemu in malo na njegovi strani. Pravzaprav ne
tako malo. Fant z značilnim slovanskim obrazom je
živahen, podjeten, izzivalen v svojem boju za prostor
pod soncem, dolenjsko nagajiv in – kar ga postavlja
nad sovrstnike – izredno bister. Zaradi svojega izvora
življenje dojema kot boj, boj proti svojim lastnim
slabostim, boj proti zunanjemu svetu. Grozde je
v bistvu bojevnik, ki ne bo klonil pred zaprekami:
»Zmagal bom, pa naj stane, kar hoče.«
Kmalu se izkaže kot rojen voditelj. V sedmi gim
naziji nagovori svoje somišljenike. »Kdaj boste vlekli
ljudi za seboj? Ko boste drveli brez misli, kamor vas
ženó valovi množice ali ko boste strahopetni in se
boste potuhnili, ko bi morali pokazati svoja načela?
Nikakor! Naj se zdi trenutno kakor koli – stoletjem
so vtisnili obraz svoje osebnosti tisti ljudje, ki so
imeli jasna načela in močno voljo, ki so imeli po
gum, da so šli proti toku. Svet je treba prenoviti. To
pa zmorejo le tisti, ki so pogumni in močni. In taki
moramo biti mi.«
Že v ljudski šoli se v njem prebudi narodna za
vest, ki se stopnjuje v gimnazijskih letih. V zavesti
odgovornosti do svojega naroda piše leta 1939: »Mi,
slovenska mladina, smo do sedaj večinoma s prekri
žanimi rokami gledali, kako že tudi po Sloveniji divja
brezboštvo in se za to nismo menili. Čas je že, da od
spanja in brezdelja vstanemo.«
Svojo bol nad usodo domovine izraža z verzi, ki
spominjajo na Simona Jenka: »Slovenija, Slovenija, ti
moja rana! / Pozabljena, prezrta in izdana, / sovragu
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prepuščena brez moči.«
Njegov ideal, kot članu Katoliške akcije, je biti
značajen, močne volje in čist, požrtvovalen, podjeten
in dejaven, dosleden kristjan, ki živi v Božji milosti in
skuša v sebi in v drugih upodobiti Kristusa, osvojiti
druge za Kristusa. Moč za uresničevanje tega ideala
črpa v molitvi, z vsakodnevnim obhajilom in pogosto
spovedjo.
Med revolucijo odločno odklanja orožje. Ko mu
prijatelji namigujejo, da bo treba prijeti za puško,
Grozde odvrne: »Jaz je ne bom. To ni moja naloga.
Jaz sem določen za nekaj drugega.«
Jeseni 1942. Slovenski narod je globoko razdvo
jen. Na katoliški strani padajo številne žrtve: Jaro
slav Kikelj, Janez Pavčič, Vinko Mrevlje, Vera Lestan,
Lambert Ehrlich in mnogi drugi. Možnost nasilne
smrti je nekako v zraku. Ko prijatelj duhovnik vpraša
Grozdeta, ali bi bil pripravljen umreti za Kristusa,
le-ta odgovori: »Če bi Bog hotel, takoj sedaj sem
pripravljen.«
Za božič 1942 si želi domov, saj že od maja ni videl
domačih. Na poti se ustavi v Stični, kjer je pri maši,
spovedi in obhajilu. V Trebnjem prisede na voz k
nekemu kmetu, ki pelje proti Mirni. Tam ga primejo
partizani. Pri njem dobijo rožni venec, latinski misal,
Hojo za Kristusom, knjižico o fatimskih prikazo
vanjih. V neki gostilni ga zaslišujejo in pretepajo.
“Vesela igra” traja vso noč. Proti jutru ga zavlečejo v
bližnji gozd in ustrelijo. Sledovi na njegovem truplu
kažejo na grozovito mučenje.
Alojzij Grozde, slovenski mučenec, fant globoke
vere in jasnih krščanskih načel, notranje trden, z
močno voljo, da zmaga nad seboj in osvoji druge za
Kristusa.
Ta mladi Dolenjec, ubit pri dvajsetih iz sovraštva
do vere, nedvomno sodi med vélike, izjemne Slo
vence. Svoj biti-na-svetu je pojmoval kot zahtevno
poslanstvo: upodobiti v sebi Kristusa in širiti njegovo
kraljestvo med svojim narodom. Ne glede na svetov
nonazorsko opredelitev lahko vsak prizna njegovo
premočrtnost in zvestobo visokim idealom, njegovo
ljubezen do slovenskega naroda, brez ideološkega
sovraštva. Skratka, njegovo junaštvo in veličino. Ta
čisti in plemeniti lik Slovenca, ki ga Cerkev postavlja
v slavo oltarjev, je odslej naš skupni ponos in naša
tragična zmaga.
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Junaški pričevalec za vero

(p. dr. Viktor Papež, postulator
(od novembra 1999 do junija 2001))
Ko pišem te vrstice, imam v mislih besede pape
ža Janeza Pavla II., ki jih je izrekel v nagovoru pred
veliko množico vernikov na hipodromu v Stožicah
(Ljubljana) ob prvem pastoralnem obisku naše
domovine, 18. maja 1996. Rekel je: »Božji služabnik
Lojze Grozde je samo ena izmed neštetih nedolžnih
žrtev, ki visoko dvigajo palmo svojega mučeništva
kot neizbrisen spomin in opomin.« Vsi, ki so jih »med
vojno in po njej zapirali, jih mučili, izseljevali in tudi
nasilno morili, prosijo zdaj Boga za spravo, mir in
slogo med vsemi člani naroda«.
V govoru pri splošni avdienci v Rimu, 22. maja
1996, pa je Lojzeta Grozdeta predstavil množici nav
zočih romarjev kot »junaškega pričevalca za vero«.
V teh kratkih besedah je predstavljena močna in
privlačna duhovna osebnost Lojzeta Grozdeta, ki se
je ves predal Kristusa in z vsemi
svojimi sposobnostmi delal za
božje kraljestvo in za blagor
domovine. Bil je zvest nauku
katoliške Cerkve in moralnim
načelom, od katerih ni nikdar
odstopil, temveč jih je branil,
zagovarjal tudi pred nasprot
niki, zlasti pa jih je osebno
dosledno živel. V kar je bil pre
pričan, da je dobro, resnično
in pošteno, je do kraja branil.
Lojzeta Grozdeta doživljam še
posebno kot mladega človeka,
študenta, športnika, pesnika,
ki je pristno veroval in ljubil
Boga, Marijo in spoštoval ljudi
ne glede na njihovo osebno
prepričanje. Pokazal je visoko
stopnjo odkritega dialoga z
drugimi, nikoli ni bil vsiljiv, a
vedno sprejemljiv za dobro, ki
je v človeku.
Moč za to svojo človeško in
krščansko identiteto je preje
mal iz vsakodnevne molitve, prejemanja evharistije
in daritve svete maše, študija katoliškega nauka, bra
nja dobrih knjig in iz prisrčne pobožnosti do fatim
ske Matere Božje, ki je napovedala velike spremembe
v Evropi. Njegovo pristno krščansko življenje je bila
najboljša priprava na mučeniško smrt, ki jo je glo
boko v sebi predvideval, jo v svojih pesmih nakazal
in jo svobodno ter zavestno tudi sprejel.
Takoj po mučeniški smrti je med ljudmi, ki so ga
poznali in z njim živeli, veljal za mučenca vere in
zvestobe do Kristusa in njegove Cerkve. Seveda pa
mu njegovi nasprotniki, kot je to običajno v takih
primerih, očitajo politično dejavnost, ki ni bila v
skladu z njihovo ideologijo, in na ta način hočejo
opravičiti pred zgodovino kruto dejanje umora ter
zabrisati za njim vsako sled. Toda Bog se je poslužil
skupinice otrok, ki so 23. februarja nabirali zvončke
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in jih največ našli v neposredni bližini Lojzetovega
trupla, da so resnico prinesli na dan. Obsežna doku
mentacija in pričevanje 35 sodno zapriseženih prič
potrjujejo resnico, da je bil Lojze Grozde podvržen
mučeniški smrti zaradi svojega verskega prepričanja,
s katerim je močno vplival na mlade ljudi.
Lojze Grozde je lahko zgled in spodbuda pred
vsem za današnjo mladino, ki ji manjka notranji
kompas in ki v moralnem relativizmu išče izhod iz
osebnih in družbenih kriz. Pokazal je na ideale, ki
naj bi jih v sebi odkrili in utrdili mladi ljudje: zve
stoba človeškim in moralnim vrednotam, čistosti v
besedah, mislih in namenih, poštenost, odgovornost
in ljubezen do domovine. Mučeništvo Lojzeta Groz
deta je povišanje popolne človeškosti in resničnega
življenja.

Živel je po veri

(prelat Franci Vrhunc, vicepostulator)
Lojze Grozde je bil velik rodoljub in mu je bila uso
da Slovencev zlasti pa vernost
našega naroda zelo pri srcu.
Bivanje v Ljubljani v Marijani
šču, ki so ga vodile mariborske
šolske sestre in kjer je bil ta
krat ravnatelj poznejši nad
škof dr. Jože Pogačnik, prefekt
pa dr. Anton Strle, je Lojzetu
omogočilo tudi duhovno rast.
Življenje po veri je vzel zelo
resno: molitev, sv. maša, redno
prejemanje zakramentov, zlasti
sv. spovedi in sv. obhajila. V du
hovnem življenju ga je vzgajala
Marijina dijaška kongregacija,
ki jo je zelo priporočal dr. Jože
Pogačnik. V zadnjem letniku
gimnazije je bil Lojze njen pre
fekt. Bil je tudi v Katoliški akciji
(KA), ki jo je vodil Ernest Tomc,
profesor na klasični gimnaziji,
na kateri je študiral Lojze. V
KA se je Lojze ob prebiranju
in študiju spisov prof. dr. Aleša
Ušeničnika seznanil s katoliškimi načeli. Cilj KA, ki
jo je zelo priporočal škof Rožman, je bil: pridobiti
Slovence za Kristusa in njegovo kraljestvo. KA ni
bila politična organizacija, zato se Lojze kot član KA
v politiko ni mešal. V luči katoliških načel je Lojze v
brezbožnem komunizmu in revoluciji videl veliko
nevarnost za vero. V članih KA so komunisti videli
svoje največje sovražnike, zato so jih neusmiljeno
preganjali in tudi pobijali. Lojze je slutil, da se bo to
zgodilo tudi njemu in se je res.
Lojze je imel zelo rad mamo, ki je Jožefu Kovaču
rodila devet otrok. In prav želja in samo to, da bi videl
mamo, polbrate in polsestre, je bila povod, da se je
ob božičnih praznikih leta 1942 odločil, da obišče
mamo, ki je tedaj z družino živela v župniji Škocjan
pri Novem mestu. Tja se je družina umaknila iz Im
polj pred Nemci. Najprej je Lojze obiskal nekatere
prijatelje in sošolce na njihovem domu v Strugah na
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Dolenjskem in v Ambrusu. Na novega leta 1943 pa
je bil v Stični pri sv. maši in obhajilu, nato pa se je z
vlakom peljal do Trebnjega. Tam je prisedel na voz in
se z nekaterimi drugimi odpeljal proti Mokronogu.
Na pot je šel, čeprav so ga opozorili, da so na Mirni
partizani. Ko bi res šel na pot z namenom, ki so mu
ga pri zaslišanju očitali in skušali iz njega izsiliti
priznanje, da je izdajalec, da nosi posebno pismo za
tedanjega župnika na Mirni g. Jakoba Širaja, ki naj
sestavi seznam simpatizerjev partizanov, na to pot
gotovo ne bi šel. Kar so Lojzetu očitali, tega ni mogel
priznati kljub mučenju. Ne da bi mu očitano dokaza
li, so ga obsodili, umorili in ga nepokopanega pustili
pod neko skalo nedaleč od mirenskega gradu v dolini
Vejeršce v noči od 1. na 2. januar 1943. Ko so ga 23.
februarja našli otroci, je bil sestavljen zapisnik (pod
njega se je podpisalo deset prič), v kakšnem stanju
so našli truplo. Lojzeta so pokopali na pokopališču
v Šentrupertu. Pri ekshumaciji njegovega trupla leta
1999 so sestavili uradni zapisnik. Ugotovili so – sledi
so bile vidne na Lojzetovi lobanji –, da so ga udarili v
glavo s topim predmetom in ustrelili v tilnik. Ta za
pisnik so z drugimi dokumenti poslali po končanem
postopku v Rim na Kongregacijo za zadeve svetni
kov. Na osnovi vse te dokumetacije je sedanji papež
Benedikt XVI. 27. marca odobril odlok o Lojzetovi
mučeniški smrti.

»Otoček sredi reke«

(dr. Jože Balažic
predstojnik Inštituta za sodno medicino)
Z imenom Lojzeta Grozdeta sem se prvič bolj
poglobljeno srečal v začetku postopka njegove
beatifikacije, čeprav sem že pred tem na splošno
poznal njegovo zgodovino. Ko me je nadškof Rode
imenoval za strokovnega sodelavca skupaj z mojim
kolegom z inštituta, da bova opravila ekshumacijo
posmrtnih ostankov, sem začel globlje razmišljati, s
kakšnimi posmrtnimi ostanki bom imel opravka. Z
vso spoštljivostjo in strogo po vnaprej določenem
protokolu smo opravili izkop posmrtnih ostankov.
Ostale so samo še kosti, ki sva jih s kolegom najprej
sestavila v smiselno celoto, nato pa skrbno in stro
kovno pregledala. Iskali smo sledove nasilja in jih
našli v obliki strelne poškodbe. Mehka tkiva so se
veda v celoti manjkala, ni bilo niti mrliškega voska,
zaradi tega ni bilo moč ugotavljati poškodb mehkih
tkiv. Takrat me je obšla misel, da sem v bistvu prvi,
ki držim v rokah dele telesa pokojnega Lojzeta, ki
bodo morda služili kot dragocene relikvije na oltarju,
če bo razglašen za svetnika. Smo tik pred njegovo
razglasitvijo za blaženega. Moji takratni občutki so
govorili, da se bo to v bližnji prihodnosti zgodilo in,
hvala Bogu, se dogaja in se bo 13. junija zares zgo
dilo. Štejem si v čast, da sem imel v rokah njegove
zemeljske posmrtne ostanke in se mu kot blaženemu
priporočam.
V spominu imam eno njegovih pesmi: »Otoček
sredi reke tam osamljen, nebogljen, majhen, se z
vodo bori, ki krog njega se peni in rohni in buta vanj
in ga spodkopuje. Zdaj ga odnese, človek pričakuje.
A glej, otoček, vztrajno se drži, na trdnih skalnih te
meljih stoji, zato ne gane se, vodam kljubuje.« Ti verzi
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ponazarjajo njegovo vizionarsko misel, da četudi bo
krščanska vera le otoček sredi nekrščanskega vodov
ja, bo ta otoček kljuboval in na koncu zmagal nad
tem vodovjem, zato je vredno vztrajati in se truditi.
To je Lojzetovo glavno sporočilo, ki je za današnji
čas še kako aktualno. Njegova pričevanjska moč je
prav gotovo njegovo preprosto, a trdno verovanje v
Božje usmiljenje in v to, kar je lepo in pošteno in kar
predstavlja neizmerno bogastvo duha in ne nazadnje
tudi telesa.

Konica vrha ledene gore

(dr. Stane Granda, zgodovinar)
V naši rodbini ne po materini, ne po očetovi
strani, kolikor daleč je segal spomin, niti ni mogoče
ničesar najti po starih seznamih duhovnikov, ni
bilo tega poklica. Prav zato ji je bil namen Lojzeta
Grozdeta, zelo daljnega sorodnika po mamini strani,
toliko bolj v ospredju. Kdaj sem prvič slišal o njem,
se seveda ne spomnim, bil pa je, poleg starega očeta,
ena redkih žrtev vojne v vsem sorodstvu. Prav zato
mi je o obeh mama večkrat govorila. Zlasti me je
opozarjala na njegovo izjemno moralo, načelnost
in pa seveda strahotno revščino, iz katere je izhajal.
Od podrobnosti mi je ostalo v spominu predvsem
to, kako je bila Lojzetova mama neskončno srečna,
ko je dobila v dar staro belo rjuho, da je lahko sinu
sešila srajco.
Ko je med vojno že nekaj dni po mučenju in umo
ru izvedela za tragedijo, je bila silno prizadeta. Toliko
bolj, ker sta bila oba njena brata partizana, oče pa
partizanski zaščitnik, ki je, mimogrede, skrbel tudi za
partizansko bolnišnico. Proti konca leta 1944 so ga
oznovci, med njimi ni bilo domačinov, “po pomoti”
umorili in na Trebelnem zagrebli kot žival, saj so mu
celo noge gledale iz groba.
Ne vem, kje je zbrala pogum. Po prejetju sporoči
la se je spravila na Pepija B., “šefa” OZNE, ki je imel
svoj center v njeni hiši, in ga spraševala, zakaj so
to storili. Odgovoril ji je, da o tem nima pojma, da
njegovi sodelavci niso bili poleg, predvsem pa on
ne bi nikoli človeka mučil. »To počenja ‘Dolfi’, ki je
strahopetec, ne pa jaz!« Moja mama je umrla pred
nekaj leti v prepričanju, da je to dejansko storil Dolfi
T. iz sosednje vasi.
Po zaslugi starega Mirenčana G. A., s katerim sem
se seznanil na nekem simpoziju v Kamniku, sem se
dokopal do drugih podatkov. On je bil tisti otrok,
ki je našel Grozdetovo truplo. Pred dvema letoma
me je peljal na morišče, mi pripovedoval podrob
nosti, tudi o pištoli, s katero je bil verjetno ubit, in
še druge podrobnosti. Kazal mi je okno sobice, kjer
je nesrečni Lojze preživel zadnje ure, mi omenjal še
neke verjetne sodelavce pri uboju, celo duhovnega
očeta umora, ter me peljal še na grob morilca.
Lojze Grozde je bil mladec, član gibanja, ki mi
ni blizu. Bilo je prezahtevno za moj način življenja
in dela. Kljub temu sem mladce, ki sem jih osebno
poznal, izjemno cenil, ker so bili vrhunski znanstve
niki. Naj med njimi omenim akademika V. Korošca,
akademika F. Gestrina, mednarodno znamenitega
filozofa M. Komarja, odličnega zgodovinarja in ve
likega Slovenca Janeza Arneža ...
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Lojze Grozde je samo konica vrha ledene gore,
ki je je premalo v slovenski kolektivni zgodovinski
zavesti. Gre za človeka, ki je bil nasprotnik komu
nizma, ni pa dvignil roke proti njemu. Ker je bil
globoko veren in ne bi nikoli menjal prepričanja, je
moral umreti. Prav zato je toliko laže razumeti bla
tenje njegovega spomina, saj fizičnim in duhovnim
dedičem umora slaba vest ne dovoljuje drugega.
Zagovorniki komunističnega nasilja znajo zvezo
diskreditacija–likvidacija praktično uporabljati tudi
v zvezi: »Najprej likvidacija, potem diskreditacija.«
Nedavno smo lahko slišali za zahvalo španskim
borcem za slovensko osamosvojitev. Bojim se, da
je tovrstna praksa zašla na slovensko ozemlje prav
iz tamkajšnje državljanske vojne. Lojze Grozde je
simbol neomajnega slovenskega katolištva. Njegova
žrtev in žrtev drugih somučencev je gotovo bistveno
bolj vtkana v naš »Stati in obstati«, kot je velika veči
na naših rojakov pripravljena priznati.

Priprošnjik trpečim in žalujočim

(Vanja Kržan, publicistka)
V zgodbah ljudi, večinoma zverinsko pomorjenih
med vojno in po njej, ki jih že vrsto let objavljam v
Zavezi, nemalokrat oživijo pred mojimi duhovnimi
očmi mladi fantje, nešolani ali študenti, s podeželja
ali iz mest, iz domobranskih vrst ali pa sploh ne. Sre
čala sem se z duhovno in intelektualno globino ter
čustveno zrelostjo študenta in zamolčanega pesnika
Ivana Hribovška, ki je po sili razmer zadnje mesece
vojne pristopil k domobrancem in izginil v povojni
moriji. Mladi pesnik hrepeni po razodetju Besede, ki
»bodi kakor sonce«, ki naj osmisli in posveti trpljenje
slovenskega naroda med vojno. Takole pravi: »Beseda
naša, tvoje razodetje / naj nas pripravljene in zbrane
najde / in bodi sonce, ki nič več ne zajde, / in seme
svetu, ki zdaj v nas spočet je. / Kot vino posveti prsteno
čašo, / tako naj blodnje naše izpolni smisel, /pomagaj
nam roditi našo misel, / razkleni, oj beseda, pesem
našo« (Sonet iz zbirke Himna večeru).
Nihče ni bil priča mučeniški smrti fantov, deklet,
mož, žena in otrok, a smo bili verniki ves čas trdno
prepričani, da so mučenci in naši priprošnjiki pri
Bogu. Zato sem osebno zelo vesela in v veliko zado
ščenje mi je, da je končno eden od njih, nam vsem že
dobro znani Lojze Grozde, izbran, da predstavlja in
pooseblja, pred Bogom in narodom, vse mlade fante,
ki so nedolžni umrli mučeniške smrti. In še vse tisoče
drugih žrtev. Razglašen bo za blaženega! Bogu hvala
za to veliko naklonjenost njegove Ljubezni nam Slo
vencem, doma in po svetu. Naj postane Grozde vzor
nik naši mladini in vsem priprošnjik, posebno tistim,
ki še vedno trpijo zaradi prestanih krivic in žalujejo
za svojci. Pa tudi pokončnim Slovencem blage volje.
V čem vidim veličino Lojzeta Grozdeta? Osebno
me ne nagovarja toliko njegova poezija kot preki
pevajoči mladostni žar njegove ljubezni do Boga in
bližnjega, njegovo apostolsko delovanje med mla
dimi in asketska drža gmotno ubogega, a duhovno
bogatega mladca. Tudi v tem je lahko vzor našim
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mladim. Močno občudujem mladeničevo močno
vero v Boga, zvestobo božji besedi in naukom svojih
vzgojiteljev. Ne predstavljam si, kako je mogel pri
sovražnem “zasliševanju” svojih mučiteljev vzdržati
silno ponižanje in trpinčenje, da bi ga povsem raz
osebili. In strahotno mučenje, najprej v kulturnem
domu na Mirni in še grozovitejše v hiši nedaleč proč.
Ure dolgo, ves novoletni dan in morda še dolgo v noč.
A vzdržal je! Vzdržal! Do smrti! Zvesto vztrajal skupaj
s Križanim do jutra, do zarje vstajenja.
Zanimivo se mi zdi, da Katoliška akcija svojih
mladcev nikoli ni pripravljala, tudi med vojno ne, na
oborožen odpor, ampak naj bi bili njihova moč argu
menti, s katerimi bi prepričali svoje nasprotnike. To
rej idejni boj in dialog! Prav mučeniška smrt Lojzeta
Grozdeta in toliko drugih fantov, tudi mladoletnih,
že mesece dolgo pred nastankom domobranstva so
očiten dokaz, da kakršnokoli idejno razpravljanje s
komunisti, žal, ni bilo nikoli mogoče.
Naj bi slovenskemu narodu blaženi Grozde izpro
sil, da pravično in pošteno ovrednotimo svojo prete
klost. Naj vzbudi v nas pravo krščansko usmiljenje do
žrtev revolucije in spodbudi molitev za obžalovanje
njihovih duševnih mučiteljev in krvnikov.

Zvon, ki ga je zamajal Grozde

(prof. Justin Stanovnik, urednik Zaveze)
Od tam, kjer o teh stvareh odločajo, je prišlo spo
ročilo, da bo ime nekega slovenskega mladeniča
zaradi življenja, ki ga je živel, in zaradi smrti, skozi
katero je šel, odslej stalo zapisano med imeni mu
čencev vesoljne svete katoliške Cerkve.
Ko je bilo v nedeljo, 13. junija, to sporočilo ali ta
odločitev v Celju prebrana, je dobila veljavo, ki je ne
bo nikoli izgubila. Imeniki, ki jih izdeluje ta Ustano
va, ostajajo. To je zaradi zagotovil, ki so ji bila dana
od začetka. Zato se je 13. junija v Celju zgodilo nekaj
trdnega in trajnega.
Alojzij Grozde med tistimi pomembnimi doga
janji ne bo sam. Z njim bo še nekaj deset tisoč “za
znamovanih”, ki nam jih Cerkev ne bo predstavila
z imeni, pač pa nam bo dovolila, da jih v svetlobi
njenih besedil in njene zgodovine tam sami zagle
damo. Grozdetovo mučeništvo namreč ni bila neka
ponesrečena ekskurzija na Dolenjsko, ampak del
zgodovine, ki je postala velika vojna med tistimi, ki
so mislili, da ne bodo zmagali, če ne bodo vzeli naro
du Boga, in tistimi, ki so vedeli, da mu morajo ostati
zvesti do konca, in ki so se tako odločili in potem to
odločitev, tako je tekla ta vojna, plačali z življenjem.
Zvon, ki ga je zamajal Grozde, ima torej nekaj opra
viti z zgodovino. Zato mislimo, da moramo tiste, ki
bi ga iz rahločutnosti radi ovili z blagom plahe ob
zirnosti, opozoriti, naj svojega dela ne opravijo tako
temeljito, da bi ta zvon bilo potem komaj še slišati,
ali pa sploh ne.
Naj nam zvoni! Naj nas budi! Naj starim daje to
lažbo na zadnje dni. Da vse ni bilo zastonj! Naj mlade
kliče v pravo življenje. Naj vse to stori za nas mogočni
slovenski Grozdetov zbor.
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naša kultura
Silvester Čuk

STANE KREGAR

10. novembra 1905 – 1. avgusta 1973
»Gledal in opazoval sem svet, trpljenje preganjanih in trpečih. O tem pričujejo moje surrealistične risbe in slike iz leta 1936, obdobja španske državljanske vojske. Videl pa sem tudi tisto
tiho, trpečo skromnost slovenskega naroda, ki se je izražala v mojih slikah Romarjev. Vedno
sem želel s svojo umetnostjo tudi govoriti ljudem o vsem, kar je živega v svetu… Razne dobe v
mojem slikarskem življenju izhajajo iz notranje potrebe.« Tako se je leta 1971 v pogovoru za revijo
Znamenje izpovedal slikar-duhovnik Stane Kregar, ki je tistega leta prejel Prešernovo nagrado za svoje
življenjsko delo. Kregar velja za utemeljitelja slovenskega abstraktnega slikarstva. Neprecenljiv je njegov delež v cerkveni umetnosti: njegova barvna okna, freske, oltarne podobe in mozaiki krasijo neštete
slovenske cerkve od Prekmurja do Primorske. Kregar je “oznanjevalec evangelija s slikarskim čopičem”.

Dar za risanje
je prejel po očetu – mizarju
Barve tega sveta, ki jih je kasneje tako občuteno
prenašal na svoje umetnine, je zagledal 10. novem
bra 1905 v zaselku Zapuže pri Dravljah kot drugi
od osmih otrok (eden je umrl v nežni dobi) Ivana
Kregarja in Marije roj. Tršan. »Moj oče je bil mizar
in je znal zelo dobro risati,« je pripovedoval. »To se
pravi, da imam po očetu podedovano roko za risa
nje; mati pa je bila literarno navdahnjega. Pesnika
Anton in France Vodnik sta po materini strani moja
bratranca… Od majhnega sem si želel, da bi slikal.«
Po končani osnovni šoli so ga starši dali na škofijsko
gimnazijo v Šentvid, kjer je “omahoval” med željo ali
biti duhovnik ali slikar. Že v nižjih razredih gimnazije
(sedanjih višjih razredih osemletke) je vsak dan vsaj
eno uro risal in s svojimi risbami opremljal zavodski
literarni (rokopisni) list Domače vaje. Profesor risa
nja Gašper Porenta je nadarjenega dijaka spodbujal
k ustvarjanju. »Dolžnosti sem se zavedal, ko sem videl
očeta, kako mora delati v delavnici od jutro do veče
ra; in mater, ki je ravno tako morala garadi, skrbeti
za sedem otrok… Že zgled me je klical, da sem tudi
uvidel, da je treba delati, trdo delati vse življenje.«
Po maturi leta 1924 je vstopil v ljubljansko bogo
slovje. »Tudi tam sem stalno risal, naredil sem portre
te vseh svojih sošolcev.« Leta 1929 je bil posvečen v
duhovnika. Že naslednje leto je odšel v Prago, kjer je
pet let (1930-1935) študiral slikarstvo. Po končani
akademiji se je vrnil v domovino in je bil do nemške
okupacije (1941) profesor risanja na Škofijski gim
naziji v Šentvidu, kjer je imel tudi svoj atelje.

Začetnik slovenskega
abstraktnega slikarstva
Po drugi svetovni vojski je bila škofijska gimna
zija ukinjena in profesor Stane Kregar se je posvetil
slikarstvu kot svobodnemu poklicu. Preselil se je v
atelje pod Rožnikom, kjer je ustvarjal do zadnjega.
V prvem obdobju svojega slikarskega ustvarjanja
(še kot študent v Pragi in profesor v Šentvidu), ki je
bilo obdobje surrealizma, je poudarjal dejstvo, da
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poleg vidnega ob
staja tudi nevidno,
poleg zavestnega
tudi podzavestno.
V sliko je uvedel
sanjski svet, ki mu
je ostal v spomi
nu iz otroških let.
»Mnogokrat sem
leže na domačem
vrtu v travi gledal
oblake, ki sem v
njih videl zdaj to,
zdaj ono, opazoval
sem, kako se spre
minjajo. Zdi se mi,
da je bil to temelj
moji poznejši tež
nji po spreminja
nju enega predme
ta v drugega.«
Zelo pomemben mejnik v Kregarjevem umetniš
kem delu sta bili leti 1941 in 1953, ko se je predstavil
s svojimi prvimi abstraktnimi deli. »Ko sem ustvaril
prvo abstraktno sliko, se mu je zdelo, da sem dosegel
luč svobode, da šele sedaj diham s polnimi pljuči.
Ni se mi bilo treba več ozirati na barvo predmeta.
Barva sama je začela govoriti s svojo ritmično raz
deljenostjo po platnu. Zdelo se mi je, da šele sedaj
lahko izpovem vse, kar hočem. Življenje, šum voda,
valovanje žitnih polj, šumenje gozdov, ki sem jih prej
slikal statično, so sedaj zadobili novo moč, moč giba
nja.« Kritika ga je označila za največjega slovenskega
kolorista (mojstra barv za Rihardom Jakopičem.
Razstava njegovega štiridesetletnega ustvarjanja v
Moderni galeriji v Ljubljani (december 1971 – januar
1972) je potrdila, da za nobenim slovenskim umetni
kom ni ostal tako obsežen opus kakor za Stanetom
Kregarjem. Njegovih oljnih slik je registriranih nekaj
nad 600. K tem pa je treba prišteti številne freske,
sgrafite, mozaike, predvsem pa dolgo vrsto slikanih
oken (nad 400 jih je), s katerimi je oživil naše cerkve.
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»Tudi slikanje je
oznanjevanje evangelija«
Po drugi svetovni vojski je Stane Kregar svoj umet
niški dar v veliki meri posvetil cerkveni umetnosti.
Okoli leta 1960 se je začelo veliko delati po cerkvah
in tedaj je svoje talente podaril našim svetiščem od
Prekmurja do Kopra. »Delal sem barvna okna, freske,
oltarne slike, mozaik. Zraven tega še polno načrtov
za mašne plašče in cerkvene vezenine.« To bi delal
že prej, toda takrat ga niso sprejeli kot cerkvenega
umetnika, »sem bil pač preveč moderen.«
Za njegovo ustvarjanje na področju cerkvene
umetnosti so najbolj značilna barvna okna, ki jih je
ustvaril zelo veliko. In kaj misli o njih? »Barvna okna
so zelo lepa stvar. Vernikom so bila vedno všeč… Teh
nika slikanja oken pa se je zelo spreminjala. Sedanja

je zelo blizu srednjeveškemu okenskemu slikarstu:
okna niso slikana, ampak so sestavljena kot mozaik.«
Kregarjeva slikana okna so »lirična in melodična
pesem barv, izražena v brezštevilnih simbolih in fi
gurah. Z njimi je umetnik posejal naše cerkve in jim
dal nadčasovno, mistično lepoto, z njimi pa obogatil
slovensko cerkveno slikarstvo kakor doslej še noben
slikar umetnik« (Jože Dolenc).
Kregar je manj znan kot ilustrator številnih knjig,
zlasti koledarjev Mohorjeve družbe.
Vodilo umetnika, čigar življenjska pot se je kon
čala 1. avgusta 1973, je bilo: »Človek mora živeti v
samoti in delati od jutra do večera… Delo mora stal
no spremljati navdih. Velikokrat pride navdih šele z
delom. Včasih pride tudi sam od sebe. Vedno pa ga
mora spremljati delo.«

islam

SAVDSKA ARABIJA
narašča obsojanje “turistične poroke”
Savdski moški, ki potujejo v inozemstvo, pred
vsem v revne dežele, se “začasno” poroče s kako tam
kajšnjo žensko, češ da z njo niso zagrešili prešuštva.
Toda vse glavne islamske pravniške šole zanikajo
zakonitost takšne poroke. Zdaj mora marsikdo, ki
so ga razkrinkali, vzeti vedno s seboj svojo ženo
Taka “turistična poroka” je bila dodana seznamu
savdskega ministrstva za notranje zadeve, ki našte
va omejitve raznih oblik poroke z tujimi ženskami.
Ženske, ki se savdski “popotniki” z njimi poročajo za
kake tedne, včasih le za ure, kolikor so v tuji deželi,
so skoraj vedno tujke. Uradniki, ki so pristojni za
poroke, zahtevajo vedno navzočnost dveh prič, ne
morejo pa vedeti, koliko časa naj zakon traja, saj je
to odločitev obeh “zaročencev”. Taka klavzula pa po
mnenju islamskega prava naredi zakon neveljaven.
Odvetnik Rayan Mufti opredeljuje turistične za
kone kot “legalizirano prostitucijo”. »Take poroke
so razširjene med moškimi, ki hočejo zakonito pre
šuštvovati.
Islamski raziskovalec Abdulah Al-Jifin potrjuje,
da so zakoni za določen čas v očeh šarije niso zdravi
in zakoniti. »Tako imenovane turistične poroke, ki
naj po določenem času prenehajo, so v celoti haram

(prepovedani po islamskem zakonu). Človek, ki po
tuje v inozemstvo čez pred koncem tedna, se poroči
v sredo popoldne in loči v petek, preden sede v avion
za povratek domov, greši. Kako more resničen zakon
trajati le 72 ur?«
Savdski veleposlanik v Jemnu označuje turistično
poroko kot “legalizirano prešuštvovanje” in obsoja
nekatere naklonjene fatve, ki so jih izrekli nekateri
raziskovalci. »Nekatere mlade Jemenke se znajdejo
v takem nezakonitem položaju zaradi svoje skrajne
revščine. Potem pridejo na veleposlaništvo prosit,
naj jim pomagamo najti njihovega savdskega moža.«
Veleposlanik v Indoneziji razlaga, da diplomati ne
morejo pomagati ženskam, če nimajo dokumen
tov, potrebnih za dokaz njihove poroke s savdskim
možem, skušajo pa pomagati zapuščenim otrokom.
Včasih se pa “popotnikom” tudi zaplete. Eden od
njih, ki je pogosto hodil v azijski jugovzhod in je na
enem od teh potovanj sklenil začasno poroko. Toda
njegova “začasna” žena je poslala fotografijo poroke
“stalni” savdski ženi. »Grozno je bilo,« pripoveduje
dedec, »žena mi je sicer odpustila, vendar pod po
gojem, da jo vzamem vedno s seboj v inozemstvo,
pa naj gre za delo, študij ali počitnice.«

preganjanje kristjanov

INDONEZIJA
radikalni muslimani grozijo kristjanu s smrtjo
Nadaljuje se preganjanje kristjanov v kraju Bekasi,
kakih 25 km oddaljenem od Džakarte. Na glavni mo
šeji se je pojavil velik trak z risbo kristjana z vrvjo okoli
vratu in napisom: »Ta človek zasluži smrtno kazen.«
Gre za 29-letnega kristjana Andreasa Sanau, ki
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je skupaj s Henryjem Sutanto iz ”Islamic Defender
Front” obtožen, da organizira množični krst. Imeno
vana organizacija je skupina radikalnih muslimanov,
znana po svojem nasilju proti verskim manjšinam,
posebno proti kristjanom.
327

➧

Že leta dolgo so kristjani v Bekasiju na muhi islam
skih fundamentalistov, ki jim gre v nos naraščajoča
“kristjanizacija” mesta. V prvih mesecih leta 2010 so
skupine islamskih radikalcev blokirale bogoslužne
obrede, preprečevale kristjanom dohod k cerkvam
in zaustavljale gradnjo novih cerkva.
Obtožbe proti Sanau in Sutantu so se začele za
radi dejavnosti “Mahnaim Foudation”, krščanske
organizacije, ki pomaga revežem. 30. junija se je pri
hiši predsednika fundacije Henryja Sutanto zbralo
14 polnih avtobusov ljudi. Zaradi tega je poglavar
krajevne ”Islamic Defender Front” Murhali Barda
izjavil: »Treba ga je ubiti, ker hoče organizirati mno
žični krst.«
Tiskovna predstavnica “Mahnaim Foundation”
Marya Irawan je izjavila, da so bili v množici samo
reveži, katerim so hoteli dati pomoč in da ni bilo

nobenega namena za kako krščevanja.
Položaj je vedno težji, to pa predvsem zaradi od
ločitve krajevne sekcije “Islamic Defender Front”,
da bo izoblikovala paravojaško skupino za spopade
s kristjani. Več kot 1.500 prostovoljcev je pripravlje
nih za vežbanje. Murhali Barda: »To počnemo, da bi
terorizirali kristjane. Če ne bodo nehali s tem, kar
počno, smo pripravljeni boriti se.«
Tajnik “Communion of Indonesian Churches”
P. Andreas Yewangoe je povedal, da »vojaštvo hoče
samo ustvariti strah in živčnost. Vlada mora ščititi vse
državljane pred nasilje anarhistov, kot je zapisano v
ustavi.« Vendar se vlada ni niti premaknila. Kot pravi
krajevni ocenjevalec, se vlada boji storiti karkoli bi
lahko bilo proti islamu: »Bolj važno je zanje, da so
priljubljeni, kot pa da bil kaznovali tiste, ki kršijo
zakone.«

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

SKUŠNJAVA NA VLAKU
Na tokijski periferiji sem dolgo let živel v našem
otroškem zavetišču – od blizu je treba doživljati
mnogovrsten svet, ki sestavlja bedo. Ker sem imel na
naši univerzi Sophia – v japonščini (po naše pisano
in izgovorjeno) Džóči – redna predavanja, sem se že
zgodaj zjutraj napotil na železniško postajo, odda
ljeno kakih 15 do 20 minut peš hoje.
Neko jutro prisede k meni moški srednjih let, ki
lahko na Japonskem vsebujejo petdesetico. Pozdravi
me v kar lahko umljivi angleščini, ki pa je med naji
nim razgovorm kmalu vzvalovala v japonščino. Ime
sem pozabil – najbrž je tako tudi njemu prav. Zgodnji
električni vlaki imajo dosti praznih sedežev. Odkar
sva se spoznala – do določene mere, se na Japon
skem razume in pomeni elastične oblike vljudnosti
–, je imel zmeraj pripravljen sedež zame; nanj je bil
položil za vsak primer debelo aktovko. Kmalu sem
zvedel, da živi kake dobre pol ure (peš hoje) od na
šega zavetišča. To, kar je nanj napravilo trajen vtis, je
bilo dejstvo, da sem učil na tako prestižni univerzi,
kot je že takrat bila naša Sophia. Zaupal mi je, da je
bil na koncu vojske eden od glavnih ječarjev, ki so v
tokijskem okraju Súgamo stražili japonske vojske
zločince, sojene in obsojene na tako imenovanem
Tokijskem procesu. Odgovornost in z odgovornostjo
povezani zločini druge svetovne vojske so na Japon
skem neke vrste tabú, v hipu vzplamteča snov, saj so
še tako skrbno izbrane besede lahko vžigalice. O tem
procesu torej nisva govorila.
Ob prihodu pomladi si je tudi zora upala na trač
nice. Tako sva lahko opazovala prva cvetoča drevesa
japonskih češpelj in češenj, in izražala svoje veselje,
včasih tudi občudovanje. Čudno, kako je prijetno, če
se stavki govorcev skladajo!
Neko jutro mi je hotel podariti (takrat še) sovjet
328

sko torbico, dar sovjetskega aviona. Menda je bil
obiskal Sovjetijo; ali je bil – komunist? Še danes ne
vem; nisem ga hotel vprašati. Zahvalil sem se mu za
dar, ki ga je hotel na vsak način dati (= vsiliti) v moje
roke. Za tisto jutro sem dar sprejel in se ga še isti dan
znebil.Ne zato, ker je bil neokusno izdelan… Nisem
hotel delati propagande za Sovjetijo.
Spet drugo jutro mi je zaupal, da je vdovec, in da
s hčerko živita v lastni hiši, okrog katere je lep vrt,
celo drevo s pomarančami, ki jih na Japonskem ime
nujemo “mikan” – v tujini jih često napak istovetijo
s kitajskimi mandarinami. (Kar zadeva naglas na
besedi “mikan”: ni ga!)
Pomlad se je vljudno umaknila poletju, tudi na
vlaku. Tisto jutro je bilo skoraj tako svetlo in toplo,
kot da je že enajsta ura dopoldne. Iz žepa potegne
fotografijo mladega dekleta. Ni mi bilo treba ne zvi
šati glasu in seči po pretiranih pridevnikih, ko sem
odkrito priznal: »Krasno dekle”« – »Moja hči!« je po
nosno izpovedal in sliko spoštljivo spet vtaknil v žep.
Sliko sva črtala iz najinega nadaljnjega razgovora o
vremenu, rastoči vročini in rastočih cenah.
Drugo jutro: »Ali imate kakšno svojo fotografijo?«
me vpraša. Odkimam. On pa: »Hčeri sem pripovedo
val, s kakšnim zanimivim človekom se vsako jutro
peljem v mesto. Radovedna je, rada bi vas spoznala.«
Naslednje jutro (z močnim vetrom in debelimi
deževnimi kapljami): »Oprostite, če vas vprašam:
ali ste poročeni?« – »Ne,« odgovorim, »sem katoliški
duhovnik – misijonar.« – »A!« Obraz se mu razjasni:
»Kot ruski pastorji. Poročeni so, družino imajo. Z
enim sem se bil srečal. Dobri ljudje so.«
Potem se nekajkrat ne srečava: moral sem na po
moč izven Tokia; univerza je imela nekaj dni oddih
zaradi državnega praznika v povezavi: sobota, ne
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delja, ponedeljek. Da je bilo naslednje jutro usodno,
ne on ne jaz nisva slutila. Ponudil mi je svojo hčer –
lepotico – za ženo. Da je prepričan, da bova srečna.
Da sem bil takšen vtis napravil nanj.
Odkimam: »Ne morem.«
On pa, kot da ni videl odkimajoče glave: »Danes
imam nujne celodnvene posle na državni upravi.
Moja hči vas čaka. Dobro kuha. Ne boste lačni! Raz

veselite jo s svojim obiskom.«
Od tistega jutra sem se vozil v mesto s prvim vla
kom. Ta je bil za mojega sogovorca prezgoden. Nikoli
več se nisva srečala.
Moral sem se odzvati tako, kot se za misijonarja
spodobi. Še zmeraj molim zanjo. Ali je še zmeraj
tako lepa, kot je bila takrat? Srce dela človeka, tudi
nekristjana.

PAKISTAN
krščanski in hindujski begunci
brez pomoči

v zadnjih dveh. Zdaj uvajajo novost, da bodo otroci
v prvem razredu osnovne šole že lahko študirali v
svojem jeziku. S tem upajo popraviti tudi vedno slab
še uspehe v šoli, ker se morajo otroci učiti v tujem
jeziku, pa tudi za domače učitelje je to obremenitev.
Seveda pa bo treba razrešiti še marsikatero težavo, od
usposobljenih učiteljev do primernih prostorov, kar
je posebno na deželi in v revnih barakarskih pred
mestjih večjih mest velik problem. Agencija Misna.

Preko 200.000 krščanskih in 150.000 hindujskih
beguncev na jugu Punjaba ne dobi nobene humani
tarne pomoči. Isto se dogaja s 600.000 krščanskimi in
hindujskimi begunci v južni provinci Sindh. Že tako
nezadostno humanitarno pomoč upravljajo vladni
funkcionarji, ki so blizu islamskemu ekstremizmu
in muslimanskim humanitarnim organizacijam,
ki sistematično diskriminirajo pri delitvi pomoči.
Kristjane pogosto popolnoma ignorirajo, niti jih
ne popišejo in ne registrirajo. Tako so avtomatično
izključeni iz vsake zdravstvene ali prehrambene
pomoči, saj uradno ne obstojajo. Posebno na jugu
Punjaba organizacije skrajnežev izkoriščajo poplave
za še hujše udarce po kristjanih. Njihov cilj je kristja
ne popolnoma uničiti. Trn v peti tem muslimanskim
lopovom je Karitas, ki se edina briga za zapuščene
kristjane in hindujce. Poleg tega so v Pakistanu boga
ti in vplivni ljudje, ki imajo stike z vlado ali so vidni
v političnih strankah, ki si lastijo pravico, da ima
njihovo ozemlje “prednost” biti obvarovano pred
poplavo. Vasi revnih, naj bodo muslimani, kristjani
ali hindujci, pa so prepuščene samim sebi. Ti bogatši
dajejo rušiti mostove in grade nasipe in kanale, da
rešijo svojo zemljo in ob tem namerno poplavljajo
tujo zemljo in se ne brigajo za tiste, ki so žrtve te
dejavnosti. Oblast ve za to, vendar to nalašč prezre.
Ne samo, da revnim odrekajo mednarodno humani
tarno pomoč, ampak jim zaradi lastne koristi delajo
celo nepopravljivo škodo. Agencija Fides.

ZAPADNA SAHARA
pomoč za begunce Sahrawi
Alžirski Rdeči polmesec, Narodno združenja alžir
skih žensk in številne druge organizacije pripravljajo
“karavano solidarnosti” v imenu bratstva z narodom
Sahrawi, da bi beguncem tega rodu, ki živijo v težkih
pogojih v begunskih taboriščih v Zapadni Sahari
dostavili osnovno pomoč. V borbi za neodvisnost,
ki jo je pred 35 leti začela Fronta Polisario za neod
visnost od Maroka, se je Alžirija vedno postavila na
stran ljudstva Sahrawi. Agencija Misna.

JUŽNA AFRIKA
možnost izbire jezika v šoli
V Južni Afriki je devet uradnih jezikov: sotho, swa
zi, tswana, tsosonga, venda, xhosa, zulu, angleščina in
afrikaans, vendar so bile osnovne šole do zdaj samo
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NIGERIJA
deset milijonov otrok
ne hodi v šolo
Deset milijonov nigerijskih otrok v šolski starosti
ne hodi v šolo. Večinoma so to “otroci ceste”, ki žive
na severu dežele Izraz označuje mladoletne sirote,
ki so zapuščene ali so pobegnile od doma in žive na
mestnih cestah. Vlada je odmerila 32 milijard nairas
(210 milijonov dolarjev) za izgradnjo 600.000 novih
šolskih razredov v vsej državi in za izboljšanje struk
tur, ki so potrebne za redno šolanje in povečanje
vpisov v šolo. Osrednja vlada spodbuja posamezne
zvezne države, naj sodelujejo pri narodnem pro
gramu. Od 150 milijonov celotnega prebivalstva po
štetju leta 2009, živi v Nigeriji najmanj 54 milijonov
mlajših od 14 let, kar je 44% vseh prebivalcev. Agencija Misna.

INDIJA
revežev v Indiji več kot v Afriki

V osmih indijskih zveznih državah je toliko revnih
ljudi, kot jih je skupno v 26 afriških državah. Samo v
Biharu, Utar Pradešu in Zahodni Bengaliji je 421 mi
lijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Številka
je za 11 milijonov višja od števila revnih ljudi v Afriki,
ki znaša 410 milijonov. Kot poroča BBC, je ocena
določena na podlagi večdimenzionalnega indeksa
revščine, ki meri pomanjkanje določenih dobrin v
gospodinjstvu. To pomeni dostop posameznikov do
izobraževanja, zdravstvenih uslug, hrane, pitne vode
in drugih storitev. RTV Slo.

BRAZILIJA
domačini zapuščeni
Staroselci v Braziliji so še vedno žrtve zatiranja
s strani policije, zlorab, pomanjkanja zdravniške
oskrbe in uničujočih posledic ogromnih energetskih
izgradenj, kot je hidrocentrala Belo Monte. Vse nasi
lje je vezano na lastništvo zemlje. Samo leta 2009 je
bilo v Braziliji umorjenih 60 staroselcev, polovica od
teh v državi Mato Grosso do Sul, ki je od leta 2005 na
čelu črne liste nasilja proti staroselskim skupnostim.
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Misijonski domačinski svet trdi, da obstoja v Mato
Gross do Sul tako imenovan “družbeno priznan”
rasizem, ki se kaže v neprestani kraji zemljišč do
mačinom, ki jo izvajajo bogati latifundisti. Posegi v
naravo prinašajo nepovratne posledice tako v okolje
kot tudi v človeške skupnosti, ki tam žive. Poleg tega
pa še narašča kriminalizacija domačinskih voditeljev
in dejanja proti domačinom in njihovi borbi v raz
ličnih državah Bazilije. Agencija Misna.

JEMEN
ko delo zamori otroštvo
Jemen je ena od tistih držav, kjer je otroško delo
najbolj razširjeno. Po podatkih nevladne organiza
cije, ki jo priznavajo Združeni narodi, je okrog 5 mi
lijonov nedoletnih prisiljeno delati in so brez vsake
izobrazbe. 40% teh otrok začne delati v starosti med
7 in 13 let, 10% pa pri starosti 9 let. Ostali začno delati
v tovarnah med 12. in 14. letom starosti. Z eno petino
od njih slabo ravnajo, 10% od njih pa je žrtev spolnih
zlorab. Mnogi starši silijo otroke, da gredo delat v
sosednjo Savdsko Arabijo, kjer zaslužijo do $400 na
mesec, česar si doma niti predstavljati ne morejo.
Okrog 192.000 nedoletnih izkoriščajo pri poljskem
delu in so pogosto izpostavljeni pesticidom, kar
povzroča kronični bronhitis, pa tudi slepoto. Skoraj
polovica ima razne kožne bolezni, več kot 200 otrok
pa je vmešanih v trgovanje z mamili v Savdski Arabiji.
L’Osservatore Romano.

AFRIKA
jezero Tanganjika
je vedno toplejše
Eno izmed Velikih jezer osrednje Afrike, Tanga
njika, se segreva kakor nikoli prej, kar ogroža ribji
zarod, od katerega so odvisni milijoni ljudi. Jezero je
staro okrog 20 milijonov let. Za usodne spremembe
podnebja je večinoma kriva človekova industrijska
dejavnost, kar dokazuje študija geologov. Razisko
valci so ugotovili porast temperature vode za 0,9
stopinje v 90 letih, kar je povzročilo hudo zmanjšanje
količine alg, ki so potrebne za življenje rib. Vzdolž
673 km jezerske obale v smeri sever-jug se vrste
države Burundi, Tanzanija, Zambija in DR Kongo.
Tanganjika je z ribami najbogatejše jezero na svetu,

po velikosti pa je drugo v Afriki (za Viktorijinim je
zerom) in drugo na svetu (za Bajkalskim jezerom v
Sibiriji) po globini. Agencija Misna.

GABON
ujetniki papirusa
na jezeru Anengué
Trstičje papirusa je tako gosto, da ovira prevažanje
pirog in osami prebivalstvo celih vasi ob jezeru Anen
gué sredi ekvatorskega pragozda, tri ure plovbe od
gospodarske prestolnica Gabona Port-Gentil. Ribiči
in kmetje pripovedujejo krajevni tiskovni agenciji
France Presse, da so kljub rednemu sekanju trstičja,
ki ga je uvedla vlada, večkrat ujeti v svojih vaseh in
izolirani od ostalega sveta. Ne morejo priti do osnov
nih dobrin, ki jih je mogoče prevažati zgolj po reki in
po jezeru, ki je 90 km oddaljeno od delte reke Ogo
oué na južnem delu Senegala, posejanega z jezeri.
Izolirano prebivalstvo se preživlja samo z ribištvom
in kar pridelajo doma, toda ne morejo prodati svojih
pridelkov na tržnici v Port-Gentil. Nekateri rodovi
so se že odločili zapustiti to področje in se naseliti v
manj osamljenih krajih. Agencija Misna.

VIETNAM
socialni problemi
gospodarske rasti
Vietnam je po tradiciji poljedelska država, toda
gospodarska rast 6,6% v letu 2009, ki ni občuti
la svetovne krize, je prisilila milijone kmečkega
prebivalstva v mesta, kjer naj bi bolje zaslužili in
imeli možnost izobrazbe. Za te priseljence sploh ni
poskrbljeno in ni denarja zanje. Med 6,5 milijona
prebivalcev Ho Ši Minh Cityja je 2 milijona mladih,
od tega jih je 76% z dežele, starih med 16 in 37 let. Le
malo jih ima denar za plačilo univerzitetne šolnine,
ki je okrog $1.000 na leto. Tisti, ki so dobili delo, za
služijo komaj za plačilo visokih življenjskih stroškov
v mestu. Zadevno ministrstvo se poskuša priseljen
cev znebiti tako, da jim daje možnost udeležiti se
socialnih programov za razvoj v njihovih domačih
občinah. Socialni problemi so tudi vzrok, da se med
srednješolci in univerzitetnimi študenti širi nasilje,
ki zavzema že kar zaskrbljujoč obseg. Komunistična
vlada temu problemu ni kos. Agencija AsiaNews.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

NESPOSOBNI POŠTENJAKI ALI SPOSOBNI L...?
Poplave, ki so 19. septembra letos zajele velik del Slovenije – prizadeta je bila okolica Ajdovščine, okolica Žiri v Poljanski dolini, Železniki v Selški
dolini, južni del Ljubljane, predvsem Vič in južna obvoznica, pa Celje, Zagorje in Trbovlje – so sicer huda reč, vendar je to naravna katastrofa, ki je ni
povzročila človeška pokvarjenost in zloba, čeprav tudi tu ni manjkalo očitkov, da to ni “stoletna voda”, za kakršno so jo razglašali nekateri vremenarji,
ampak “stoletna zanikrnost” pri vzdrževanju in izboljšavanju tako rečnih strug kot kanalizacije in vse infrastrukture, ki ima opraviti s tako imenovano
meteorno vodo, torej vodo, ki prihaja izpod neba. Veliko hujše so politične in gospodarske zadeve, kjer se po zaslugi komunistične vlade kopiči laž na
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laž, tatvina na tatvino, izkoriščanje na izkoriščanje, vse to pa je potopilo mlado slovensko državo v tako gnojnico, da tudi največji optimisti ne vidijo
izhoda. Odmevi tega se najdejo med prispevki, s katerimi bralci komentirajo novice tako na siol.net kot rtv.si.
Za začetek nekaj komentarjev, ki so se pojavili ob poročilu o Pahorjevem govoru na srečanju SD (njegova stranka, naslednica komunistične partije)
v Opatjem selu na Krasu. Vseh komentarjev je bilo 150, za več strani v AM. Navajam samo nekatere:
Na žalost Borut ti si slab gospodar pa če to želiš ali ne.
A je kdo to prebral???? Pa to je slabše kot fajmošter v cerkvi...
Preveč imaš korupcije v vladnih klopeh, preveč denarja gre na razne
račune, ki mislijo, da bodo večno živeli, ti si pa T:E:P:Č:E:K med njimi!
V šoli bi rekli “ Borut nezadostno. Sedi!”
Rdeči Taliban Pahor bolje da se nekam spokaš. H Kosorjevi na
Brione. Zastojnkar.
Kar me veseli Butalec Pahor je to, da boste rdečkarji naslednje
volitve gladko popušili.
Boljše bi vladal Sloveniji pokojni Ivek Kramberger v gatah kot ti
Pahor Butalec v kravati.
Zanimiva ugotovitev predsednika. Bolj zanimivo bi bilo odgovoriti
na vprašanje kdo je odgovoren za slabe temelje in kako bo sankcioniran.
Temelj odnosov v tej družbi je ustava, ki pa jo državne inštitucije in
odgovorne osebe latentno kršijo predvsem, ker ne upoštevajo načela
da nepoznavanje prava državljanu ne sme škoditi, kar je bilo zlorabljeno
pri privatizaciji, sodstvu in ostalih inštitucijah. Računi še pridejo.Resnica
bo zmagala 2012.
Gobcač. Družbo pelje naprej rast proizvodnje, ne nižanje stroškov.
Stroške nižajo stečajni upravitelji. Najprej za zapahe vse, ki so pokradli
pol SLovenije (Kučanov Forum 21 & Co.) Šele takrat, ko jih boste zaprli
in zaplenili premoženje, vam bomo verjeli. Ni problem plača admini
stratorke na upravni enoti, mnogo večji problem so proračunski paraziti
– Zidar, Tovšakova, Janković, ... in nagrade v Kramarjevem stilu.
Sicer pa kje in kdaj je bil kak komunističen sistem uspešen? Torej so
komunisti slabi gospodarji že v osnovi.
Pa kaj Barbika misli da je že celo država njegova last, da izjavlja da
noče biti slab gospodar. Še dandanes ne vidi kam je pahnil državo od
kar je predsednik vlade ???
Pahor je rekel ;”ne želim biti slab gospodar te države” Ja kaj ni to
tvoja domovina g. predsednik, al je to neka južnoameriška ali afriška
banana država, malo morgen g. predsednik. Največ boš naredil za svojo

domovino, če še danes pospraviš iz Gregorčičeve in vse spokaš pa ne v
potovalko temveč odnesi v vrečki, pa nikar ne reci na svidenje!
Pahor je največji gobezdač kar jih je imela Slovenija.
Oh Pahor, ti nisi samo slab gospodar Slovenije, ti si naš grobar,mar
ne vidiš kam si nas pripeljal!
Morda res ne želiš biti slab gospodar te države, a pozabil si na to, da
so v tej državi poleg bankirjev, tajkunov, tajkunčkov in “elite” turboka
pitalistov,... tudi ljudje. Ti si se uklonil tej manjšini, ki sedaj gospodari
s teboj, na ljudi pa si pozabil!
Ja človek božji, a spoh veš kaj govoriš. V Forum 21, pa v kabinet
Katke, pa med odvetnike kalibra Senica, pa do Zokija in Golobčka, pa
še in še, pošlji slovenski FBI, ki pravijo, kako so usposobljen. Potem pa
vso to golazen zapri v Stožice in jih toliko časa tam pusti, da spraznijo
žepe in povejo kje vse imajo nabiralnike. Takrat boš šele dobil zaupanje
pri ljudeh.
Pahor, ti in tvoja vlada ste totalno nesposobni !!!! To je najslabša,
najbolj skorumpirana, lažniva in glupa vlada do sedaj !!! ... Tole je vaše
zadnje bivanje v politiki.
Vsi poznamo legendo o treh psih herojih, ki so se uprli izrojenim
elitam v času, ko noben človek ni imel poguma pokazati ogledala po
vampirjeni eliti, ki odloča o življenju in smrti. Bulmastifi so jim pokazali
ogledalo in ga razbili na njihovih maskah, ki so se nato zdrobile v prah
kot odpadlo jesensko listje. S tem so se za vedno zapisali v naša srca,
v srca ljudskih množic in srca delovnega ljudstva ter v želodce ljudi z
rdečimi kravatami. Lahko noč Slovenija in Bog ti pomagaj.
Morda bi bil Pahor boljši, če ne bi imel za ovratnikom LDSa in Zaresa!!!
To kar so Slovenci doživeli pod Turkom, Pahorjem, Golobičem in
Kresalovo niso niti pod nacisti.
Druščina simpatizerjev zločinske partije. Deluje v dobro partije in
v nesrečo ljudstva. Vse to po navodilih iz ozadja od starih partijskih
struktur, udeleženih v povojnih pobojih in mučenjih civilistov. Ker ni bilo
obsodbe niti prijave, niti očiščenja, se zločini nad ljudstvom nadaljujejo.

Drug tak primerek je bil, ko je ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs dala nekaj izjav ob zagroženi stavki v javnem sektorju. Gre za trditev,
da je vlada ujetnik finančne krize, da trditve o ukinjanju socialnega dialoga ne držijo, da že dva meseca iščejo neko skupno točko s sindikati, pa je še
niso našli. Vsekakor je poročilo na siol.net bolj podobno mlatenju prazne slame, kot čemu drugemu, zato so pa komentarji toliko bolj jasni:
Slovenci smo ujetniki vlade, vlada je ujetnik koalicijskih strank
(interesov). Trenutno vlada v Sloveniji neokomunizem (sprega: poli
tike, bank, gospodarstva in sodišč). Na lestvici konkurenčnosti smo
nazadovali kar za 22 mest, to ni uspelo nobeni vladi. Vse več Slovencev
neupravičeno koristi socialno pomoč, ker v premoženje posameznika
ne vračunavajo nepremičnin ali živijo družine navidez ločeno... Smo na
letalu, ki strmoglavlja, a nas prepričujejo, da ne.
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Vlada je ujetnik v svoji lastni nesposobnosti in ujetnik takih kriminal
cev – lopovov, kot je Janković in podobnih tičev, ki brez nadzora države
in žegnom naše tardeče vlade rovarijo in pustošijo našo lepo Slovenijo.
Vlada (oz. skup pajacev pod vodstvom Pahorja) ni “ujetnik”, temveč
povzročitelj krize.V svojem mandatu je do sedaj za t.i.” subvencije”
porabila njmanj 3 miljarde EUR ( po nekaterih podatkih pa več kot
4,5 milijard, namesto da bi s tem zneskom, ki si ga je sposodila na
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mednarodnem denarnem trgu znižala davke in s tem zagotovila slo
venskemu gospodarstvu boljši štart po koncu krize, je denar zapravila
za potrošnjo državljanov. Proračun s 54 % socialnih transferjev je v
današnji situaciji bedarija.
Vlada je predvsem ujetnik lastne nesposobnosti, kriza pa je zgolj
izgovor! V številnih državah, ki so pred krizo zaostajale za Slovenijo,
imajo veliko manjša probleme zaradi krize kot pri nas. Sigurno je tudi
v javnem sektorju potrebno varčevati in ga zelo racionalizirati, vendar
bo vladni stihijski način pripeljal zgolj do razpada socialnega sistema

in popolnega kaosa v državi.
Vlada je ujetnik,a ne gospodarske krize. Problem tiči v 90% pod
kupljivih uradnikov in vsemogočih birokratov, ki na vse načine branijo
prav pozicije, ki jih imajo zagotovljene z namerno prirejeno zakonodajo
v samem začetku samostojnosti. V to načrtno črpanje in izčrpavanje
gospodarstva je vpletena in z tem služi prav skupina ljudi, ki so ključni
pri morebitnih spremembah ki bi omogočile striženje peruti tej eliti. Ne
Pahor ne Krepsova niti kdo drug ne prodre saj dejansko vlada mafija
lažnih demokratov.

Se pa kar kopičijo škandali ob novi “pridobitvi“, s katero je Ljubljano “obdaril” župan Janković. Ne samo enormni stroški, ki jih skuša prevaliti –
to mu vsaj delno tudi uspeva – na rame vseh davkoplačevalcev, ampak zraven prave sramote modernega suženjstva: delavci, ki za svoje delo niso
dobili plače, podizvajalci, ki jih glavni izvajalec ni plačeval in je župan – kar seveda zanika – njihovo načrtno blokado dostopa do stadiona s praznimi
tovornjaki blokiral tako, da je dosegel pri prometnem inšpektorju zlorabo njegove oblasti: zaradi izmišljenega vzroka je enostavno zaprl dovoz za
tovornjake. In še kup podobnih skrajnih umazanij, nad katerimi vsi tisti, ki bi morali ukrepati, poniglavo zatiskajo oči in si po Pilatovo umivajo roke. O
tem je v Mladini objavil dva odlična članka novinar dr. Bernard Nežmah. Prvi ima naslov “Skrite cene stadiona” in podnaslov “Katere vrednote in ideje
je prinesel v slovensko družbo”.
Podjetje “Vegrad”, ki ga je vodila Hilda Tovšak, je nazorni primer po
loma dela sodobnega podjetništva. Megalomanskega projekta “Celov
ških dvorov”so se lotili ob minimalnem lastnem vložku na račun bančnih
kreditov, čudežne finančne injekcije ljubljanske občine in neplačevanja
podizvajalcem in lastnim delavcem. Njene rabote danes preiskuje
policija, kriminalisti in delovne inšpekcije, celo zadržani predsednik
države Danilo Türk je pred tedni pozval državne organe k ukrepanju.
Na identični način je podjetje “Grep”pod bližnjo taktirko župana Zora
na Jankovića zgradilo stožiški športni kompleks. Namesto da bi se znašlo
v stečaju, je dobilo pravljični kredit skupine okoli NLB in še 10 milijonov
ministrstva za šolstvo. In glavar Ljubljane je deležen ocen o svoji neverjetni
sposobnosti, saj da je zgradil nekaj, o čemer so drugi nekoč le sanjali.
Toda, kakšen je v resnici račun projekta Stožice? Da bi na njem
odigrali otvoritveno tekmo brez pretresov, je posredovalo prometno
ministrstvo. Na dan inavguralne tekme je namreč podjetnik, ki je
pred leti opravil izkop, napovedal blokado stadiona s tovornjaki, saj
mu naročniki del niso plačali 3 milijonov. Da bi torej protestnik ne
skazil idile, je prometni inšpektor izdal odločbo, s katero je prepovedal
vožnjo tovornjakov na severni obvoznici, s čimer je preprečil dodatni
prihod kamionov pred športno dvorano. Vsem prevoznikom je s to
gesto onemogočil prosti promet okoli Ljubljane in suspendiral princip
prostega pretoka blaga. Da bi onemogočil obupani protest podjetnika,
ki mu niso plačali dela, je vsem tovornjakom prepovedal vožnjo po delu
obvoznice. In argument? – Češ, da bi se zaradi večjega števila kamionov
lahko porušil rondo. – !!!!????? Ali obstoji v slovenski zakonodaji kakšen
člen, po katerem del ceste avtomatično zaprejo, če število tovornjakov na
dolžinski kilometer preseže določeno število? Ali obstajajo stalni merilci
frekvence prometa, po katerih inšpektor jadrno ukrepa?
Ena izmed posledic stožiškega stadiona je zato zloraba inšpektorata
v korist spektakla. Zoper to početje oblasti je ostro nastopil predstavnik
avtoprevoznikov Andrej Klobasa, ki pa je dobil status medijske muhe
enodnevnice. Dan kasneje so bile njegove besede pozabljene.
Način, kako je bil zgrajen, sploh ni pomemben, še manj dejstvo, da
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projekt, ki ga je zastavila mestna oblast, na koncu podprejo državne
banke, kar pomeni, da bo zadnji račun padel na vse davkoplačevalce
v državi.
V resnici negativni zgled. Ki dokazuje, da Jankovićev koncept javnozasebnega partnerstva ne deluje; namreč v smislu, da mesto podari
zemljišče, na katerem si investitor zgradi trgovski center, za povrh pa
mestu postavi športni kompleks. Še več, naenkrat je glavni akter nasta
jajočega trgovskega centra mestna oblast, ki si je najprej prizadevala
pridobiti za zasebnika bančne kredite, zdaj pa bo očitno svojo energijo
usmerila v promoviranje in vsestransko asistenco pri gradnji in forsiranju
nastajajočega trgovskega središča. Šokantna transformacija Magistrata,
ki ne bo več nevtralni urejevalec mesta, ampak aktivni snovalec novega
Paramercatorja, ki bo na mestnem teritoriju tekmoval z BTC, Mercator
jevimi, Sparovimi in Leclercovimi središči.
Pri čemer je izostalo osnovno vprašanje: koliko bi stadionski kom
pleks stal, če bi za njegovo izgradnjo objavili javni razpis?
Naenkrat podrobnosti niso bile več pomembne, fasciniranost nad
novim objektom je presegla realnost.
Doslej je veljalo, da novi športni objekti nastajajo kot posledica
uspehov v posameznih športih. Tokrat imamo na glavo postavljeno
situacijo: košarkarski klub Olimpija je finančno, tekmovalno, organi
zacijsko in igralsko na dnu svoje zgodovine. Enako nogometni klub
Olimpija, če izvzamemo leta, ko je bila zaradi bankrota razpuščena.
In kaj pravi navijaški čut? Veliki avditorij bo že sam po sebi zbral večje
število gledalcev, ki bodo s svojo številčnostjo katapultirali nove športne
uspehe. Gledalci torej ne bodo polnili tribun zaradi športnih vragolij,
ampak zato, da se bodo vzneseno počutili v orjaški množici!??
Celo lucidni pisatelj Goran Vojnović, ki je v knjigi “Čefurji raus” pre
tanjeno prikazal mizerno bivanje v “južnaškem getu”, je tokrat pozabil
na sočutje z množico neplačanih čefurskih zidarjev in v “Dnevniku”
zapel odo novemu stadionu: »Boste pa nekoč, tudi čez trideset in več
let, zagotovo slišali, kako se bo nekdo za sosednjo mizo v lokalu ves
ponosen hvalil s tem, da je bil na otvoritveni tekmi Slovenija-Španija
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in da se še dobro spomni, da je dal prvi koš Primož Brezec.«
Športno nepomembno prijateljsko tekmo literat opeva v maniri
rapsodov Kosovske bitke! Leta 1965 so zgradili takrat ultramoderno in
kolosalno dvorano “Tivoli”, a že nekaj let po tem nihče več ni vedel, kdo
je dal prvi koš; štele so le velike prvenstvene zmage in naslovi svetovnih
prvakov. Ne le, da so pozabili na prvi koš, župan Ljubljane je pred tednom
v slavnostnem govoru pozabil tudi na največjega virtuoza košarke Bo
ruta Bassina, ki je s svojo vihravo igro polnil dvorane in osvajal naslove
državnih prvakov ter medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih.
In zdaj k vprašanju slovenske promocije v svetu? Leta in leta so
vlade namenjale lepe vsote za vse mogoče promotorje, ki bodo po svetu
širili lepo sliko Slovenije. Če odprete ta hip srbske in bosanske časnike,
je med naslovi stalnica: »Slovenci izkoriščajo Bosance, ki jim zastonj
gradijo bloke in stadione.«
Edina promocija Slovenije je danes sistem, po katerem nategnjeni
tuji in kajpak tudi slovenski delavci dobijo denar, ki so ga zaslužili.
Edini izmed športne in umetniške nomenklature, ki je izrekel besede z
digniteto, je bil nogometni vratar Samir Handanović, ki je v trenutku
slavja dejal, da je sicer dobro, da je Ljubljana dobila stadion, da bi bilo
pa še boljše, če bi ga dobili delavci, ki so ga zgradili.

Slovensko malomeščanstvo se kaže v mnenju, da je sicer grdo, da
tujci delajo kot sužnji, naslednji hip pa gre neženirano na suženjsko
zgrajeni stadion, športniki pa 11. in 12. avgusta brez zadržkov odigrajo
otvoritvene tekme.
V Mexicu je 16. oktobra 1968 potekala olimpiada in finalni tek na
200 metrov, na katerem so slavile ZDA s Tommijem Smithom na prvem
in z Johnom Carlosom na tretjem mestu. Na ceremonijo podelitev
medalj sta potem temnopolta Američana prišla brez superg, le v črnih
nogavicah, na odru za zmagovalce pa sta v času igranja ameriške himne
sklonila glavi in dvignila visoko v zrak stisnjeno pest v črni rokavici. Dva
čislana in dobro situirana športnika sta počastila gibanje “Black Power”,
ki se je borilo zoper mizerni položaj črncev. Reakcija establišmenta je
bila silovita – v hipu so ju izgnali iz olimpijske vasi in deležna sta bila
številnih telefonskih groženj ter serije medijskih napadov, da sta v šport
vnesla politiko. Toda bila in ostala sta ponosna – ne na olimpijski me
dalji, ampak na pogum, da sta vesoljnemu svetu spregovorila v imenu
drugorazrednih temnopoltih Američanov.
40 let je daleč, spomin še tanjši, sodobni slovenski športniki in estra
dniki pa tudi ne organizirajo tekme ali koncerta na Stožicah, katerega
izkupiček bi namenili za pomoč na Slovenskem opeharjenim Bosancem.

Drugi pa ima naslov “600 evrov na družino” in podnaslov “od nategovanja aritmetike, izigravanja javnih naročil do onesnaženja okolja”
Ministru za šolstvo Igorju Lukšiču je uspelo nemogoče. Pojasnil je
nepojasnljivo. Na razpisu je dodelil 10 milijonov za stožiški stadion, a
potem se je izkazalo, da tega ne sme narediti, saj je občinski aparat
navedel neresnične številke, medtem ko sama pravila razpisa določajo,
da je rezultat ničen, če prijavitelj navede lažnive podatke. Zadeva je eno
stavna: cena, ki jo občina računa NK Olimpiji, je manj kot tisoč evrov na
tekmo, medtem ko v prijavi stoji znesek 18 tisoč. V matematiki je doslej
veljalo, da je število 18 18-kratnik števila 1, toda po šolskem ministru
Lukšiču je zdaj 1 enaka 18!?? Kako mu je torej uspel ta ingenijozni obrat?
Enostavno, pravi, da podatkov o ceni najema stadiona ne smemo gledati
ozko in imeti pred seboj samo eno tekmo, treba se je vizionarsko zazreti
v prihodnost. Lukšiču je rešilni odgovor dobesedno prišepnil župan
Zoran Janković. Številko 18 je namreč treba gledati v obdobju od 10
do 25 let. Danes resda mestna občina ne bo oddajala stadiona po 18
tisoč evrov, bo pa to vsoto dosegla v obdobju četrt stoletja. Skratka, z
razpisom ni nič narobe!
Toda aritmetične akrobacije šolskega ministra imajo za posledico,
da lahko navedbe aparata Zorana Jankovića preverjamo kot resnične ali
lažne šele čez 25 let! Minister in veljak Pahorjeve SD je s to gesto aktual
nega ljubljanskega župana izvzel iz kategorije vseh ostalih državljanov,
ki nosijo posledice za lažno navajanje podatkov.
Koliko pa drugače veljajo besede ljubljanskega glavarja? Do ne
davnega je pripovedoval, da je z Grepom sklenil sporazum, po katerem
mesto za stadion prispeva samo zemljišče. Zdaj je prišel z vsoto 40
milijonov, ki da jih Ljubljana dolguje Grepu za delo, ki ga je opravil.
Gospod Janković je zgodbo povedal takole: z Grepom se je bil dogovoril,
da za mesto zgradi stadion za 16 tisoč in dvorano za 12 tisoč gledalcev,
kar je vredno 81 milijonov evrov, toda vmes mu je naročil še ogrevalno
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dvorano, dvigalo na parkiriščih in cestno infrastrukturo, kar pa znese še
dodatnih 40 milijončkov. Mestni proračun naj bi tako plačal skoraj 50
milijonov za to, da bo imela NK Olimpija ogrevalno dvorano ter da se
bodo obiskovalci bodočega trgovskega centra pripeljali v nakupovalno
središče ob stadionu!????? Meščani bodo torej sofinancirali lift v parkirni
hiši in dovoz do privatnih trgovin zasebnih trgovcev. Približno tako, kot
če bi mesto plačalo izgradnjo ceste do novega centra Spara!!!
Toda oglejmo si raje številke. Športni kompleks bo zaenkrat, dokler
morebiti župan ne sporoči novih številk, stal 120 milijonov. Če bi 270.000
prebivalcev prek proračuna plačalo celotni znesek, bi to zneslo slabih
450 evrov na prebivalca. No, ker je vsota le 40, pomeni, da bo za novi
stadion vsak, od dojenčka do najstarejšega mestnega očaka, prispeval
le tretjino, torej 150 evrov. Povprečno družino bo zato stožiški podvig
stal 600 evrov. Še mislite, da je Ljubljana potrebovala takšne “Stožice”?
Predvsem pa gre premisliti, če je bila res to edina rešitev. Ko bi Grep
zgradil le košarkarsko dvorano in nogometni stadion, bi meščanov tak
podvig ne stal nič, župan Janković pa bi veljal za odličnega trgovca. Toda
namesto tega bodo družine plačevale po 600 evrov za pomožna igrišča,
lifte etc., mesto bo pa plačalo rekordno visoko ceno za nekaj pomožnih
igrišč. V Kamniku npr. pripravljajo gradnjo pokritega olimpijskega
bazena, fitnesa z več dvoranami itd. za 10 milijonov evrov, brez cene
zemljišča in projektiranja. Mesto Ljubljana bi namesto za dodatke k
stadionu lahko zgradilo vsaj dva pokrita olimpijska bazena!!!
A zakaj so dodatna dela v Stožicah stala še za en stadion?
Odgovor poiščimo prek ovinka. Ko je ministrstvo za javno upravo
iskalo pisarniški material, je za ta svoj projekt objavilo javni razpis. Ko
je npr. ministrstvo za kulturo obnavljalo elektro napeljavo na gradu
Pišece, je za projekt vreden 200 tisočakov objavilo javni razpis. Ko pa se
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ljubljanski župan odloči za investicijo 40 milijonov v dodatke k stadionu,
ne objavi razpisa, o tem molči, se na skrivaj pogaja, potem pa pride na
koncu z računom pred mestni svet.
Je protestiral vrh gospodarske zbornice zaradi nezaslišanega pri
mera onemogočanja svobodne tekme med gradbeniki, zakaj preostala
podjetja niso imela možnosti sodelovati v tem projektu?
So na župana Jankovića poslali kriminaliste in protikorupcijsko
komisijo zaradi eklatantnega izigravanja zakona o javnih naročilih? Nič.
Tako kot je po novem 18 enako 1, kadar gre za župana Jankovića, tako
procedure o javnih razpisih veljajo za vse razen zanj.
Še huje, minister za pravosodje Aleš Zalar, ki je simbolni varuh
zakonitosti v državi, je kot predsednik mestne LDS najavil, da njegova
stranka na volitvah sploh ne bo imela svojega županskega kandidata,
ampak bo podprla Zorana Jankovića, ki v največji meri uteleša program
liberalnih demokratov!?!?!??
In sedaj finalno vprašanje: zakaj bi mestni svet sploh podprl
pobratimsko plačilo 40 milijonov? Zakaj bi meščani plačevali za tajne
dogovore župana?
V mestu civilna iniciativa zbira podpise za razpis referenduma o
novem urbanističnem planu mesta. Je to osebna kaprica arhitektov
Koširja in Jazbinška, ali je to nekaj, kar zadeva vse prebivalce oziroma
celo njihove še nerojene otroke in vnuke?
Župan Janković pravi, da je njegov plan v dobro mesta. Po zdajšnjih
podatkih bodo s spremembo zemljišč v zazidljiva definitivno zaslužili
njegova družina, njegovi partnerji in špekulanti z zemljišči. Dodatna

gradnja, povečanje prometa in zmanjšanje zelenih površin pa imajo
neposredni vpliv na povečanje količine trdih delcev v zraku. Samo v
prvih petih mesecih je nedovoljena količina teh nevarnih sestavin 44
krat prekoračila dopustno mejo 50 mg na kubični meter, v lanskem
letu več kot stokrat!!!!!!! - Po evropskih normativih je dovoljeno število
“onesnaženih dni” 35, toda župan ni v svojem mandatu izvedel nobenih
ukrepov ne strategij, kako znižati emisije trdih delcev v zraku. V Londonu
so imeli lani ob “Marlybone Road” 36 krat preseženo mejno vrednost in
skupina “Campaign for Clean Air” je s svojimi zahtevami ostro nastopila
proti lokalnim oblastem, ki so se hitro odzvale.
No, v Sloveniji ni problem samo Ljubljana. Poleti so v Trbovljah
namerili izjemno visoke koncentracije trdih delcev, toda ko so domačini
ostro protestirali, so iz državne agencije ARSO sporočili, da so vsi podatki
napačni, da se je naprava pokvarila. In od tedaj ARSO sploh ne objavlja
več podatkov o onesnaženju s trdimi delci v Trbovljah.
Evropska komisija zaradi nedejavnosti slovenskih oblasti pripravlja
tožbo zoper Slovenijo. Rezultat zna biti ciničen: stomilijonsko kazen za
ignoranco do zdravja ljudi bo na koncu plačal proračun, posledično pa
bodo državljani, ki se zastrupljajo z onesnaženim zrakom za povrh še
plačali kazen. Kazen, ker živijo pod tako ignorantskimi oblastmi.
Zato zbiranje podpisov za referendum v Ljubljani ni predvolilna
atrakcija, ampak možnost, da vzamejo usodo v svojo roko in odidejo
overovit svoj podpis na magistrat. Če pa verjamejo županu na besedo,
so seveda lahko še naprej brez skrbi. V torek ob 16 je bila sicer najvišja
vrednost trdih delcev 79 mg.

Se je potem čuditi takimle komentarjem na Jankovićev račun:
Janković je pred dnevi priznal, da je MOL v vlogi, na podlagi katere so
dobili 9,4 milijona evrov evropskih sredstev, navedla netočne podatke.
Ministrstvu za šolstvo in šport so zatrdili, da bo nogometni klub Olimpija
za najemnino štadiona Stožice plačeval 18 tisoč evrov na tekmo. Pozneje
je župan povedal, da Olimpija nikoli ne bo plačevala toliko, temveč 950
evrov na tekmo. Torej kriminalec Janković lahko krade, ropa in zapira
avtoceste, če mu je to po volji saj je Kučanov forumaš?
Ha, nekdo je zgobcal, da je zoper Lukšiča najverjetneje podan
predlog na mednarodno sodišče zaradi lažnega trošenja EU sredstev.
Očitno je Lukšič ugotovil, da je interpelacija upravičena. To, dragi moji, ni
samo prazen Lukšičev strah. Upajmo, da je to začetek “klopčiča Janković”.
Nihče ne sme biti sveta krava v Gangesu, sploh pa ne v demokraciji. Uf,
če bi Slovenija l. 1991 imela Havla.....
Še ena komedija laži za preusmerjanje pozornosti in delanje norcev
iz nas, v vsaki zahodni demokraciji, pravni državi bi gospodje ki so sedaj
pri nas na oblasti bili že zdavnaj izločeni in bi spali na koncu vasi pod

grmovjem pokriti z vrečo od cementa
Če je le malo v Sloveniji pravnega in moralnega, potem ne bi smelo
preteči pol leta, da bi bil kriminalci, kot so Janković,Hilda, Zidar, Ribičič
in podobni v zaporu.
Lukšič zahteva Jankovićeva pojasnila. A to da je kriminalec Jankovič
očitno goljufal ni zadosten razlog za aretacijo tega kriminalca? Včeraj
pa je udbovski pravnik Ude na RTV razlagal, da za obsodbo zadostujejo
že indici o razgovorih? Le kdaj bodo vremena Kranjcem se zjasnila?
Homer 12 A se je tudi tebi posvetilo. Pa, da ne boš mislil, da potem
klub plača samo 950 Eur. En del razlike morajo pač donirati gradonaćel
niku Zokiju. Čeprav je Zoki kupil maturo za polpismenega sineta, je ta
za veliki Merkator uvažal praktično vse stvari iz Srbije, za časa dokler so
Merkatorjeve delavke jokale, ko je Zoki hodil okoli njih. Sedaj sprašujem
udbovskega svetovalca Udeta in Hrastarjevo, ali je to zadosten indic za
obtožbo kriminalca, ali pa indici veljajo samo za državljane?
Same poštene barabe........, veter z juga.....ne, orkannnn!!!!!

Pri vsej stvari pa je morda najbolj zanimivo to, da je v Sloveniji več ali manj javna tajnost, kdo so tisti, ki iz ozadja diktirajo, kaj se mora zgoditi in
kako. In to niso kaki sposobneži, pač pa stari komunisti, ki se dobro zavedajo, da je edina prava moč tista, ki je ni zaslediti v nobenem časopisu in radijski ali televizijski oddaji, pa vendar vse pleše, kakor ona gode. Tako so razni Pahorji, Golobiči, Širce, Guliči in podobne kreature v bistvu samo lutke, ki
izpolnjujejo ukaze starih revolucionarjev, ki se v sedajosti niso pripravljeni odreči niti trohici svoje zločinske preteklosti. Odgovor na vprašanje v naslovu
je torej jasen: oboje. Tako nesposobni poštenjaki kot sposobni lopovi. Naj vsak sam presodi, kam kdo spada. Bojim se le, da so drugi v večini. Zato čisto
razumem tiste, ki vsak dan pregledajo osmrtnice, če je pobralo koga od “ta pravih”. Pride tudi njihova ura!
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
“Lacrima”
Imel sem navado, da sem vselej, ko sem šel v šolo,
segel staršema v roko. Mati mi je dala navadno še
kak krepak opomin, oče me je pa komaj pogledal,
tako je bil zaposlen ali s škarjami ali s peresom. Tisto
jutro pa, ko sem šel prvikrat v gimnazijo, mi je dal
tako dolg nauk, kakor ga nisem ne prej ne slej, slišal
iz njegovih ust.
»Poslušaj in zapomni si dobro, kar ti bom pove
dal! Enkrat sem šel zaradi tebe v šolo, pa ne pojdem
nikdar več. Enkrat bom zate plačal šolnino, pa je ne
plačam nikdar več. Nihče te ne bo priganjal k učenju
in nihče te ne bo več tepel. Toda, ako ne boš zdelal,
pojdeš na Graben čakat odpustnico, potem se pa
greš čevljarstva učit.«
»Se greš čevljarstva učit!« Tako so strašili lene
in neubogljive otroke. Nikdo ni žugal s kroja
čem, mizarjem ali kakim drugim rokodelcem,
ampak vedno le s “šuštarjem”. Gotovo je mo
ral biti takrat čevljarski stan zelo zaničevan,
da mi je oče z njim zapretil. Dandanes
seveda, ko se elegantna dama pričenja
pri čevljih, se je dvignila z veljavo čevlja
tudi veljava čevljarja.
»Se greš čevljarstva učit!«
Te besede so me potem spremljale
vse leto, a ne le besede, marveč tudi slika
čevljarskega učenca, ki sem ga poznal.
Bil je suh in slaboten, ker ga je moj
ster bolj s kneftro hranil kakor s kru
hom. Ves dan je moral pestovati otroka, ki je
Šega
bil po obrazu poln krast in je venomer jokal.
Kakor nalašč sem ga na tisti prvi poti v gimnazijo
srečal na pragu. Bil je ves beld in prepadel kakor od
prejokane noči. Imel je v naročju otroka, ki je bil ves
nesnažen in krastav.
Kar zazeblo me je pri tem pogledu in med potjo
v šolo sem v duhu romal na Šmarno goro in vzdih
nil: »Ljubi sveti Anton, pomagaj mi in varuj me pred
čevljarji!«
Ko stopim v prvo c, so si fantje med vpitjem in
prepirom izbirali prostore. Ker sem mislil, da nas bo
razrednik premestil, sem sedel kar nekam v sredo k
oknu. Soba je bila velika in svetla. Kljub temu, da nas
je bilo v razredu 76, smo imeli za klopmi še toliko
prostora, da smo v odmorih lahko vsi prisostvovali
kot priče slučajnim dvobojem. Razred je bil že pol
noštevilno zbran; videl sem pa skoraj same neznane
obraze. Med vsemi je imel samo eden kratke hlače, ki
so bile v gimnaziji znamenje gosposkega stanu. Sedel
je mirno z obrazom človeka, ki je nekam zašel, kamor
ne spada. Bilo mu je nerodno zaradi hlač.
Takrat so otroci tistim, ki so bili kratko oblečeni,
radi nagajali, da imajo petelinčkove hlače. Zato je
bila vroča želja vsakega dečka, priti kmalu do dol
gih hlač. Navadno so jih dobili v desetem letu ali pri
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odhodu iz ljudske šole v srednjo šolo. Samo gosposki
so nosili kratke hlače še v prvi, tisti pa, ki so imeli
posebno sitne matere, še celo v drugi.
Naš kratkohlačnik je bil sin profesorja Kermav
nerja. Njegova starejša brata sta hodila v a, on je pa
kot navdušen Slovenec hotel na vsak način v sloven
ski oddelek med “kmete”. Tisti teden po pričetku šole
je imel gotovo doma z materjo hud boj, v katerem je
slavno zmagal. Osmi dan je že prišel v šolo z dolgimi
hlačami.
Najbolj smo bili radovedni, kakšne profesorje
bomo dobili. Nekaj repetentov je stalo pri vratih in
čakalo. Naenkrat se vsujejo v sobo in zaloputnejo
za seboj vrata.
»Fantje, Šega bo razrednik. Že gre.«
In takoj nato je prišel z dolgimi, mogočnimi
koraki. Šum je ponehal, kakor bi trenil. Spo
znali smo, da smo prišli v krepke roke.
Šega je bil še mlad suplent, velike močne
postave in nekoliko gizdav. Imel je črne, skrbno
počesane lase in brke iste barve. Ker se ni nikdar
prijel ne za lase ne za brke, smo ga obsodili, da vse
skupaj, kar je negoval, ni njegova last. Zdi se mi,
da smo mu v tem delali krivico. Ker se pa tiče
črne barve, je bila najbrž res umetna, ker je
še čez dvajset let ostala nespremenjena.
Radi ga nismo imeli, pač pa smo se ga
bali. Pozneje pa, ko smo ga izgubili, smo
mu bili hvaležni, da nas je trdo držal.
Naučili smo se pri njem res veliko, zlasti
latinskih in grških besed. V prvi smo ga
imeli za latinščino, nemščino in slovenščino, v
tretji in četrti pa za oba klasična jezika.
Besede je vedno spraševal z nekim posebnim ve
seljem. Ako nisi znal prve, je še potrpel; druge pa že
ni prenesel. Komaj si se zavedel, si že sedel, seveda za
šestico bogatejši. Moj sosed jih je dobil v dveh tednih
šest. Dokler jih je imel samo za “en groš”, se še ni
posebno vznemirjal; ko je pa dobil šesto, je bridko
zastokal: »Že spet!«
Koliko sem jih jaz dobil, ne vem, kako sem se pa
nekoč rešil poraza, se še dobro spominjam. Takrat bi
me bila skoraj pokopala beseda “lacrima”.
Bolezen v tretjem razredu mi je pustila precejšne
nasledke na živcih. Pa takrat še nisem tega vedel, ker
so živci moderna iznajdba. Večkrat so se mi tresle
roke ni noge, zlasti če sem bil razburjen. Ker sem
bila pa skoraj vedno razburjen, kadar sem bil v šoli
vprašan, so se mi ob taki priliki vselej roke tresle.
Prizadeval sem si, posebno zaradi sošolev, da bi se
premagal, pa sem s tem le dosegel, da sem se še bolj
tresel. Godilo se mi je pač podobno kakor človeku,
ki rad zardi.
Profesorji se za to moje tresenje niso zmenili. Mor
da so si ga razlagali kot posledico bojazni. Šele v šesti
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me je profesor Repušnik vprašal, če sem “nervozen”.
Ker sem imel to za napako, sem jo kar utajil.
Dandanes seveda ravnajo ljudje prav obratno.
Koliko nerednosti in nerodnosti se pač opravičuje
z nervoznostjo! Ako sem se kdaj kaki ljubeči mami
ci pritožil čez njeno hčerko, sem takoj slišal: »Oh,
gospod profesor, pa res ni poredna. Samo nervozna
je tako.«
Jaz sem pa v svoji neumnosti hotel biti rajši stra
hopeten kakor nervozen.
V takem razburjenju se mi je potem tudi večkrat
jezik zatikal, posebno če sem se bal, da ne bom mogel
kake besede izgovoriti. In prav to se mi je zgodilo pri
“lacrimi”.
»Solza?« me je vprašal Šega. »No, ali bo kaj?«
»La... la... la...« sem jecljal ves v strahu, kdaj bom
slišal trdo besedo »sedite!«
»Lalala, saj niste pri petju,« se je zasmejal profesor
in ves razred je bušil v smeh. Meni je bilo pa hudo,
da bi se bil najrajši razjokal, če bi me ne bilo sram.
Pretila mi je šestica in za njo še druge. Kar videl sem
jih pred seboj v dolgi vrsti, na koncu pa je stal ubogi
bledi čevljarček z nesnažnim otrokom v naročju...
To me je spravilo skoraj v obup. Poskusim še en
krat in šlo je.
»Lacrima.«
Nato sem povedal še nekaj besed in prevedel ne
koliko stavkov. Šlo je vse gladko, brez napake, samo
pri “lacrimi” sem vselej obtičal in plašno pogledal
na kateder.
Šega je pa sedaj že vedel, pri čem je.
»No, saj znate,« je rekel blagohotno. »Le počasi
govorite in bati se ne smete, pa pojde.«
Iz prve in druge mi je ostala, kar se tiče mojega
razmerja do Šege, samo ta nesrečna “lacrima” v spo
minu. Splošno sem imel pri njem vedno povoljne
rede; za odlične se pa itak nisem potegoval, ker sem
bil vedno z malim zadovoljen.
Iz tretje in četrte, ko je imel tudi grščino, se pa
že bolje spominjam, kako so včasih letele strele po
razredu. Pri latinščini nas ni posebno zmerjal; kveč
jemu če je padla kaka “lenoba” ali priletel kak “osel”.
Toliko huje pa je vršalo pri grščini, pri kateri je bil
učni jezik nemški. Zdi se mi, da so mu šle nemške
psovke bolj od srca kakor slovenske.
Poklical nas je celo vrsto pred klopi, da smo stali
od okna do vrat. Nato je pa začel spraševati besede.
Če nisem znal dveh ali treh, sem bil že zapečaten.
»Faules Tuch, marsch hinein!« (po naše: »Lenuh,
poberi se!«)
Ta psovka se mi je zdela zelo nespametna. Ako
sem jo prevedel v “gnilo suknjo”, nisem vedel z njo
kaj početi. Mi smo se včasih Za vodó krepko zmerjali,
tako nesmiselnih izrazov pa nismo nikdar rabili.
Tudi priimka “Schafskopf” nisem sprva razumel.

Ko mi je prvič tako rekel, sem mislil, da me je po
hvalil. “Ovčja glava”, to se mi je zdelo nekaj čisto
dobrega in lepega. Saj smo se učili v živalstvu, da je
ovca krotka in koristna žival, glava pa je itak najple
menitejši del telesa.
Ko sem pozneje pri neki priliki ovco natančneje
opazoval, sem prišel do spoznanja, da “Schafskopf”
ni ravno “epiteton ornans” (častni naslov).
Najrajši pa je Šegac, kot smo mu splošno rekli,
zmerjal v potencah.
Kolikokrat sem pač slišal, da sem “Quadratesel” ali
“Kubikochs”, nikdar pa, da bi bil “Kubikesel” ali “Qua
dratochs”. Dobavljal nam je torej osle po kvadraturi,
vole pa po kubaturi. Kadar je pa njegova ogorčenost
prišla do viška, nam je zabrusil v obraz nosoroga, tega
pa na stoto potenco. (Je vsaj kaj izdalo.)
»Rhinoceros zur hunderten Potenz!« je zakričal na
ves glas in se potem vselej globoko oddahnil. Gotovo
se je moral zelo truditi, da je tako zver spravil iz sebe.
Toda teh “laskavih” priimkov nismo Šegi prav nič v
zlo šteli, ker smo vedeli, da so le nekaki strelovodi, ki
so vsrkavali vase njegovo jezo. Pač pa smo mu hudo
zamerili neko drugo zadevo.
Ako se prav spominjam, smo bili v četrti, ko se je
Šega oženil. Po poroki je šel za osem dni na ženito
vanjsko potovanje menda v Tacen pod Šmarno goro.
Tisti teden smo se tako dobro imeli, da bi mu bili pri
voščili cel mesec in še več dopusta za medene tedne.
Našemu razredniku je pa skoraj gotovo postalo
dolgčas po njegovi četrti c in primahal jo je v šolo že
sedmi dan, to je v soboto. Mi smo se pa že veselili, da
pojdemo ob enajstih domov, ker smo imeli zadnjo
uro grščino. Bali se pa nismo nič, čeprav nismo bili
pripravljeni. Trije so mu pred uro čestitali, in tako smo
bili uverjeni, da “novoporočenec” ne bo spraševal.
Lahko si mislite, kakšna ogorčenost je zavladala v
razredu, ko je Šega vzel katalog v roke in začel v za
hvalo za čestitke spraševati, kakor da je bil že prejšnji
dan v šoli, ne pa v Tacnu na ženitovanjskem potovan
ju. Trinjastkrat je zaklical “dritte” in trinajst fantov je
šlo v klop s temnimi obrazi in z gnevom v srcu.
Tega žalostnega dogodka bi si morda ne bil tako
dobro zapomnil, če bi bi jih bilo samo dvanajst. Ker
jih je bilo pa prav trinajst, mi je ostal dobro v spomi
nu. Trinajsti sem bil namreč – jaz.
Sploh je bil profesor Šega kakor črnosiv oblak, ki
grozi s toči, pa se naposled polagoma razblini, ne da
bi bil kako škodo napravil.
Vse leto nam je žugal (Šega, ne oblak): »Wart’s Leu
te, ich werde euch petschieren!« (»Čakajte ljudje, jaz
vas bom pritisnil!«), konec leta je pa rad prizanesel,
da je fant le dobro voljo pokazal in vsaj nekaj znal.
Ko sem potem v peti dobil namesto njega Ker
mavnerja, nisem Šege samo spoštljivo pozdravljal,
marveč tudi hvaležno...

Količina
Znano je, da so najstrožji profesorji navadno tisti,
ki poučujejo kot glavna predmeta matematiko in
fiziko. Tega zlasti za dijaštvo važnega pojava nam do
danes, kakor se mi zdi, še nihče ni razložil.
Ob mojem času sta na gimnaziji strašila dva taka
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študentovska strahova, Borštnar in Wester.
Borštnar je v nasprotju z drugimi profesorji zelo
rad “intimno” občeval s svojimi podložniki. Večkrat
je vzel dijaku, ki je bil vprašan, glavo med roke in z
njo butal ob tablo. Ako bi bil to storil pri fiziki, zlasti
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pri akustiki, bi se človek ne čudil; delal je pa tako tudi
Kum. Tam se je najrajši spravil v sobo, namenjeno
duhovnikom, ki so hodili iz bližnjih župnij opravljat
pri matematiki. Najbrž je bil vnet za koncentracijo
božjo službo.
šolskega pouka.
Neko soboto pride na goro mlad kaplan. Soba
Pri spraševanju je bil zelo postrežljiv in je
je bila že oddana. Ko zve, kdo je notri, zakliče ves
rad pomagal; vzel je v roke gobo in kredo
vesel: »Profesor mora ven! On je mene vrgel iz
ter pisal in brisal po tabli. Samo to je bilo
matematike, jaz bom pa njega iz postelje.«
nekoliko nerodno, da je večkrat zamenjal
Borštnarju ni nič pomagalo, da se je skliceval
tablo z dijakovim obrazom.
na
druge prijaznejše duhovnike, ki so mu ra
V Ljubljano je prišel iz Celovca; bil je
dovoljno
prepuščali sobo. Moral je iz postelje,
menda kazensko premeščen. V svoji ma
ker je nekdanjemu svojemu učencu obležal
tematični preprostosti je namreč mislil
v želodcu.
da je baronova glava prav tako priprav
Jaz sem imel Borštnarja samo eno
na za butanje kot kmetova. In tako je
konferenco, in sicer takoj v prvi; zato se
pri neki ugodni priliki v svoji zaslep
ne morem spomniti, če je delal z našimi
ljenosti z glavo sina samega deželnega
glavami pri matematiki kakšne akustič
predsednika takole malo pobutal ob
ne poskuse. Pač pa še dobro vem, kako
tablo. Ker je bila pa soba zelo akustična,
je nekoč celo uro spraševal, kaj je koli
Borštnar
so se zvoki tega butanja z žlahtno glavo
čina. Naj mu je kdo odgovoril kakorkoli
slišali do ministrstva za uk in bogočastje
že, vsakokrat se je zadrl: »Voda kravo pije.«
– in Borštnar je moral v pregnanstvo v Ljubljano.
Zakaj? Tega nisem takrat vedel in še danes ne vem.
Da bi ga dijaki ljubili, ne morem trditi; pač pa ga
Imenovani so bili pa zavoljo te nesrečne količine vsi,
je marsikdo še po maturi nosil v želodcu.
ki so bili ono uro vprašani. Jaz na srečo nisem prišel
Borštnar je kot navdušen planinec rad hodil na
na vrsto, sicer bi bila tudi pri meni “voda kravo pila”.

SPET NOVO GROBIŠČE
Zgodovinar dr. Stane Granda je v svojem odličnem
članku, ki mu je dal naslov “Izvotljevanje slovenske
države” in ga je objavil v letošnji št. 7/8 revije “Am
pak”, uporabil za enega od podnaslovov “Država na
kosteh”. Kar obravnava pod tem naslovom ta trenu
tek ni važno. Na misel mi je namreč ob njem prišlo, da
slovenska država čisto v materialnem, zemeljskem
pomenu res leži na kosteh.
Na najbolj nepričakova
nih krajih se pod lopato
nenadoma pojavijo člo
veške kosti, tako da človek
dobi vtis, da je Slovenija
eno samo veliko grobišče.
Vedno bolj prihaja na dan,
kakšne strahotne zločine
je zagrešila komunistična
partija nad ljudmi samo
zato, ker se niso strinjali
z njeno do dna izprijeno
ideologijo, ki je še vedno
živa. Trenutno stanje in
dogodki v Sloveniji nam
kažejo, kam so mlado državo dediči te ideologije
privlekli v bore dveh letih.
Seznam potrjenih povojnih grobišč je daljši za
novo ime – služba za vojna grobišča je namreč na
Lešah nad Prevaljami opravila sondiranje, ki kaže,
da gre za veliko povojno grobišče.
Omenjena služba, ki jo vodi Marko Štrovs, se je
sondiranja grobišča, ki se nahaja v gozdu na ob
močju nekdanjega rudnika južno od leške cerkve
sv. Ane, lotila 31. avgusta in 1. septembra, rezultati
pa so preiskovalce presenetili. Na tem območju so

namreč pričakovali okoli 100 trupel, preiskava pa
je pokazala, da bi jih bilo lahko okoli 700.
Žrtve so bile poškodovane z orodjem in orož
jem Preiskovalci so sondiranje, izvedeno s pomočjo
podjetja Raj iz Vojnika, začeli v bližini postavljenega
znamenja. Po Štrovsovih besedah so takoj naleteli
na posmrtne ostanke ljudi, ki so bili tja verjetno
preneseni po poplavah
leta 1992. Iskali so naprej
in napravili vrsto sond
v dolžini 30 metrov, pri
čemer so ugotovili, da se
posmrtni ostanki pobitih
nahajajo v vseh sondah v
razdalji 21 metrov. Gro
bišče so nato preiskali in
sondirali v celoti, izkazalo
pa se je, da gre za jamo,
dolgo 21 metrov in širo
ko okoli tri metre, ki je v
celoti zapolnjena s trupli.
Na najdenih posmrtnih
ostankih so ugotovili po
škodbe z orodjem in strelnim orožjem, zaznali pa so
tudi, da so bile žrtve pred ubojem zvezane z rokami
na hrbtih in da so bile verjetno pobite v klečečem
položaju, je pojasnil Štrovs.
Pobiti so predvsem Avstrijci Po pričanju očividca
in nekaterih drugih domačinov, ki so jih preiskovalci
spraševali o okoliščinah poboja, so konec maja 1945
na to območje pripeljali 19 kamionov ljudi. Vozila
so se najprej ustavila v vasi, nato pa so žrtve gnali v
gozd in jih predvidoma pobili prav na območju zdaj
uradno potrjenega grobišča.

➧

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2010
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.

➧

Sondiranje je pokazalo, da so žrtve obeh spolov,
po zbranih pričevanjih pa naj bi šlo za skupino Av
strijcev, ki so jih konec vojne na zdajšnjem avstrij
skem Koroškem aretirale enote VDV-ja oz. Konja
in nato odpeljale na območje Slovenije. Gre tudi
za druge, verjetno premožnejše domačine, ki so se
znašli na spiskih Ozne ter so bili aretirani in name
ščeni večinoma na ravenskem gradu, pozneje pa
odpeljani na Leše.

Marko Štrovs je povedal, da je bilo z dosedanjimi
sondiranji ugotovljeno, da je več velikih grobišč na
Koroškem predvsem v okolici Slovenj Gradca. Tam je
največje grobišče v Žančanih, kjer naj bi bilo verjetno
več kot tisoč pokopanih žrtev. Potrjena so bila tudi
grobišča v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in v okolici
Doliča blizu Mislinje. Evidentiranih je še precej več
grobišč, vendar sondiranja še niso bila izvedena in
letos tudi niso predvidena.

ZDRUŽENE DRŽAVE – NAJVEČJI ZAPOR NA SVETU
Poročilo raziskovalnega centra Pew ugotavlja, da
so ZDA prvič v zgodovini dobesedno največji zapor
na svetu, saj nobena druga država nima za zapahi
toliko ljudi v skupnem številu ali glede na prebivalca.
V januarju 2008 je bilo v ZDA zaprtih 2,32 milijona
ljudi, kar pomeni vsak 100. odrasli prebivalec ZDA.
ZDA s svojimi 230 milijoni prebivalcev krepko preka
šajo Kitajsko, ki ima več kot 1,2 milijarde prebivalcev,
od katerih je uradno v zaporu le 1,5 milijona ljudi.
Glede na število prebivalstva je v ZDA več zaprtih kot
kjerkoli na svetu. Na drugem mestu je Rusija, kjer je
na 100.000 ljudi v zaporih 628 ljudi, v ZDA pa jih je
750. Ameriške zvezne države povprečno porabijo za
zapore 6,3 odstotka svojih proračunov in spozna
vajo, da so pretiravale s preostrimi zakoni. Večina
zaprtih je namreč nenevarnih majhnih kriminalcev
ali odvisnikov. Zapori pokajo po šivih in stroški za

ohranjanje največje zaporniške populacije na svetu
presegajo vlaganja v visoko šolstvo in druge name
ne. V ZDA na zapornika povprečno porabijo 24.000
dolarjev na leto, pri tem največ v Rhode Islandu
(45.000), najmanj pa v Louisiani (13.000). V Kalifor
niji so lani za oskrbo zaporov porabili 8,8 milijarde
dolarjev, sama pa se otepa s 16 milijardami dolarjev
proračunskega primanjkljaja. Daleč za Kalifornijo je
Teksas, ki je lani porabil 3,3 milijarde dolarjev in ki
poleg Kansasa spoznava, da neusmiljeno zapiranje
ni rešitev problema ter uvaja alternativne oblike ka
znovanja. V celotnih ZDA so lani za zapore porabili
49 milijard dolarjev, rast stroškov za zapore pa je šest
krat višja od rasti stroškov za visoko izobraževanje.
V ZDA je za zapahi vsak 30. moški starosti od 20 do
34 let, med temnopoltimi Američani v isti starostni
kategoriji pa vsak deveti.

DAROVI
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: $100: F. Petrovic; $60: J.
Gerzel; $50: M. Taucher; $40: T. Pristov, I. Hauptman; $30: J. Sega;
$25: R. Knez; $20: T. Krampac, M. Lacijan, R. Likozar, M. Rigler, D.
Velkavrh; $10: M. Martincic, M. Erdani, J. Jakopic, J. Ivanetic, M.
Ferkul; $5: V. Jakomin.
ZA SVETE MAŠE: $520: C. Grajciar; $130: D. Grajnar, J. Ivane
tic; $100: A. Dragar, A. Babnik, R. Leksan; $70: J. Jakopic; $60: I.
Hauptman, M. Rigler; $50: M. Lacijan; $40: M. Erdani, A. Simenc;
$30: M. Taychman, L. Drobnic, F. Kosir; $20: N. B. Kovacic, A.
Sever, V. Jakomin, M. Kranjec, M. Simcic, M. Stepec, J. Klamic, J.
Divjak; $10: T. Pristov, R. Likozar.
2 gregorijanski maši $900: F. Krnicar.
ZA CERKEV: $40: A. Babnik; $30: M. Simcic; $20: R. Likozar; $15:
C. Grajciar; $10: M. Amigoni, M. Martincic, M. Celestina, J. Jako
pic, R. Knez; $5: M. Erdani.
ZA SAMOSTAN: $15: D. Grajnar; $10: C. Grajciar; $7: M. Celestina.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: M/M K. Bromberek; $10:
C. Grajciar.
ZA LUČKE: $15: C. Grajciar; $12: R. Leksan; $10: J. Jakopic; $5:
M. Erdani, J. Ivanetic, J. Klamic, A. Mavec; $4: O. Kambic; $3: M.
Celestina.
ZA MISIJONE: $50: R. Leksan; $10: C. Grajciar, M. Cigan.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10: C. Grajciar, M. Erdani.
DAR LISTU AM: $50: Miha Magajne; $40: A. Sever, J. Gerzel; $30:
M. Stepec, A. Babnik, J. Sega; $20: D. Grajnar, F. Mavec, M. Fabian,
R. Likozar; $10: C. Grajciar, M. Peterson, M. Cigan, A. Lenassi, M.
Martincic; M. Celestina, J. Ivanetic, B. Cemas, R. Leksan; $5: J.
Klamic.

BOG POVRNI

NAŠIM DOBROTNIKOM!

