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Apače (na naslovni strani) so župnija, ki tako kot cela dekanija Ljutomer cerkvenopravno spada v škofijo Murska 
Sobota, čeprav leži “tostran” Mure, torej zemljepisno ne spada v Prekmurje. Menda so to dekanijo dali v novousta-
novljeno murskosoboško škofijo zato, ker bi bila brez nje premajhna. Bilo je pa slišati, da je ta razmejitev povzročila 
kar nekaj hude krvi predvsem pri Prlekih, ki je čutijo zgodovinsko povezane z Mariborom. Župnija Apače je bila usta-
novljena leta 1590, cerkev pa je 150 let starejša, saj je bila zidana okrog leta 1440, v času, ko je bila tam ustanovljena 
vikarija. Cerkev je posvečena Marijinemu Vnebovzetju in je eno od petih romarskih središč murskosoboške škofije 
(ostala štiri so: Turnišče, ki je škofijsko romarsko središče, Sv. Trojica v Lendavskih goricah, Sv. Vid v Strehovcih in Grad 
v Prekmurju). V župniji Apače sta tudi dve kapeli: sv. Bernarda v Črncih in Marije Pomagaj v Žepovcih.

December sicer s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, ki 
smo ga začeli s prvo adventno nedeljo 28. novembra. Pred božičem ji sledijo še tri adventne nedelje (5., 12. in 19. 
decembra). Božič pade letos na soboto, zato na zadnjo nedeljo 26. decembra odpade praznovanje sv. Štefana bo 
takrat nedelja Svete Družine. Decembra praznujemo tudi enega največjih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje 
(8.), ki je zapovedan praznik. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil papež Pij IX. leta 1854, neke 
vrste potrdilo pa je doživela leta 1858, ko se je Marija ob prikazovanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brez-
madežno Spočetje«. Brezmadežno spočetje se nanaša na spočetje Marije, ki je bila spočeta po naravni poti, vendar 
obvarovana izvirnega greha. Tega ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje 
Svetega Duha. Še nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter 
cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati Božja (10.); 
redovna ustanoviteljica Ivana Frančiška Chantal (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa 
(14.); apostol Evrope v času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik 
Janez Kancij (23.); prva starša Adam in Eva (24.); zapovedani praznik Gospodovega rojstva – božič (25.); prvi mučenec 
diakon Štefan (26.), ki letos odpade; apostol in evangelist Janez (27.); Nedolžni otročiči (28.), na katere spominja običaj 
tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester I. (31.), ki zaključuje cerkveno leto 
in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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Bog ni nikomur zato darov dal, da bi jih posedoval,
ampak da bi drugim pomagal in bi vsi ljudje bili srečni.

bl. Anton Martin Slomšek

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELE VSEM PRIJATELJEM IN ZNANCEM, 

PREDVSEM PA VSEM NAROČNIKOM IN BRALCEM 
NAŠEGA MESEČNIKA »AVE MARIA«, DA BI JIM 
BOŽJE DETE OB SPOMINU SVOJEGA ROJSTVA 

PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

Če se zmrzlina grudna ne otaja,
še prosinca hujši mraz nastaja.

Če je Rimska cesta čista in svetlá
se kmet dobre letine nadejá.

Dež in veter pred božičem
koplje jamo rad mrličem.

Dež na Štefanje (26/12) obeta
le malo žita prihodnjega leta.

DECEMBER – GRUDEN

		1	 S	 Eligij,	šk.;	Natalija,	spok.;	Ananija,	muč.;
		2	 Č	 Janez	Ruysbroek,	red.;	Herta,	dev.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Frančišek	Ksaver,	red.;
	 	 	 Kasijan,	muč.;	Sofonija,	prerok;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Barbara,	dev.,	muč.;
	 	 	 Janez	Damaščan,	c.	uč.;	Ano,	šk.;

		5	 N	 2. ADVENTNA NEDELJA; Saba,	op.;
		6	 P	 Nikolaj	(Miklavž),	šk.;
		7	 T	 Ambrož,	šk.,	c.	uč.;	Jožefa	Rosello,	red.	ust.;
		8	 S	 MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
		9	 Č	 Valerija,	muč.;	Peter,	Fourier,	red.;
	10	 P	 Loretska	Mati	božja;	Melkijad,	pap.,	muč.;
	11	 S	 Damaz	I.,	pap.;	Sabin,	šk.;	Barsaba.	muč.;

	12	N	 3. ADVENTNA NEDELJA;	Guadalupska	
Mati	Božja;	Amalija,	muč.;

	13	 P	 Lucija,	dev.,	muč.;	Otilija,	dev.;	Jošt,	pušč.;
	14	 T	 Janez	od	Križa,	red.,	c.	uč.;	Konrad	iz
	 	 	 Offide,	red.;
	15	 S	 Kristina,	dev.;	Marija	di	Rosa,	red.	ust.;
	16	 Č	 Adelhajda,	cesarica.;	Albina,	dev.,	muč.;
	17	 P	 Lazar	iz	Betanije;	Olimpija,	red.	ust.;
	18	 S	 Modest	Jeruzalemski,	red.;	Vunibald,	duh.;

	19	N	 4. ADVENTNA NEDELJA;	Urban	V.,	pap.;
	20	 P	 Evgen	in	Makarij,	muč.;
	21	 T	 Peter	Kanizij,	red.,	c.	uč.;	Severin,	šk.;
	22	 S	 Demetrij	(Mitja),	muč.;
	23	 Č	 Janez	Kancij	(Kentski),	duh.;	Servul,	spok.;
	24	 P	 SVETI	VEČER;	Adam	in	Eva;	Hermina,	dev.;
	25	 S	 GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;	

	26	N	 SVETA DRUŽINA; 	Štefan,	prvi	diakon,	
prvi	mučenec;	Anton	Bonfadini,	red.:

	27	 P	 Janez	Evangelist,	ap.;	Fabiola,	spok.;
	28	 T	 Nedolžni	otroci;	Antonij	Lerinski,	red.;
	29	 S	 Tomaž	Becket,	šk.,	muč.;	David,	kralj.;
	30	 Č	 Rajner,	šk.;	Egvin,	šk.;	Liberij,	šk.;
	31	 P	 Silvester	I.,	pap.;	Katarina	Labouré,	dev.

UREDNIK VAM
Najvažnjše	 je	 pač,	 da	 se	 opravičim	 za	 smolo	 pri	

naslovih	novembrske	številke,	ko	je	večina	dobila	Ave	
Maria	sicer	na	pravi	naslov,	pa	na	napačno	ime.	Neka
teri	so	že	mislili,	da	so	jih	v	Ljubljani	“prekrstili”.	Pa	ni	
Ljubljana	nič	kriva	–	napaka	je	nastala	v	Lemontu	na	
računalniku	pri	naslovih.	Računalnik	sam	ni	nič	kriv,	
krivda	je	človeška,	torej	moja,	zato	se	zanjo	opraviču
jem.	Je	že	tako,	da	človek	vsako	stvar	pregleda	dvakrat	
ali	trikrat,	najde	kup	majhnih	napak,	tiste	pa,	ki	v	oči	
bode,	sploh	ne	vidi.	Edino	pravilno	bi	bilo,	da	bi	imel	
pri	Ave	Maria	drugega	korektorja,	samo	tega	ne	vem,	kje	
naj	ga	vzamem.	Zaenkrat	bo	moralo	iti	naprej	tako,	kot	
je	šlo	doslej	in	vzeti	v	zakup	tudi	kake	napake.	Upam	
le,	da	se	pri	naslovih	ne	bodo	več	ponovile.

Konec	oktobra	sem	v	Ljubljani	vse	uredil	za	prihod
nji	letnik	V	tiskarni	so	mi	zagotovili,	da	bo	cena	ostala	
ista,	morda	celo	malo	nižja.	Tudi	pošta	obljublja	nekaj	
podobnega.	 Začasni	 obračuni	 kažejo,	 da	 so	 dejanski	
stroški	še	vedno	nižji,	kot	bi	bili	tukaj	v	Ameriki,	da	ne	
računamo	poleg	tega	še	povečan	obseg	vsake	številke	
(iz	24	na	28	strani	+	platnice),	pa	to,	da	odpade	cel	kup	
dela	pri	pakiranju,	dostavljanju	na	pošto	in	izpolnjeva
nju	kompliciranih	obrazcev	ameriške	pošte.

Novembra	 nas	 je	 obiskal	 p. Simon Peter Berlec,	
provincialni	definitor	ter	gvardijan	in	župnik	v	Novem	
mestu.	 Prišel	 je	 pravzaprav	 za	 obletnico	 Kulturnega	
centra,	 ki	 so	 jo	 praznovali	 14.	 novembra,	 zadržal	 se	
je	pa	pri	nas	teden	dni.	Sicer	pa	v	Lemontu	ni	kakih	
posebnih	novic,	razen,	da	se	je	izjemno	lepa	jesen,	kot	
kaže,	z	godom	sv.	Martina	(11.	novembra)	zaključila	in	
se	je	vreme	skisalo.	Tudi	v	samostanu	samem	ni	kakih	
posebnih	novic,	kar	zadeva	dvigalo,	smo	pa	tam,	kjer	
smo	bili:	»potem	pa	vse	tiho	je	bilo.«	Nekoč	so	rekli,	da	
bo	urejeno	do	božiča,	niso	pa	povedali,	katerega	leta.

Rojstnega dne in godu	ne	praznuje	nobeden	on	
naših	sobrato	v	Združenih	državah.

Umrli	so	decembra:	P. Gabriel Estok	(4.	dec.	1964);	
P. Rihard Rogan	(6.	dec.	1994);	P. Tomaž Hoge	(7.	dec.	
1990);	Br. Robert Hochevar	(7.	dec.	1997);	P. Hugo Bren	
(8.	dec.	1953)	in	Br. Humil Šavelj	(23.	dec.	1965).	Pripo
ročamo	jih	Gospodovi	dobroti.

Prazničnim	voščilom	naše	redovne	družine	pridru
žujem	tudi	svoje	osebna	voščila	ter	želim	s	sv.	Franči
škom:	Mir	in	dobro! P. Bernardin
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RESNICA SE JE POKAZALA, PRAVICA JE PRIŠLA
sv. Avguštin, škof (354-430)

Zdrami se, človek: zate je Bog postal človek. Vstani, 
kateri spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus. Zate, 
pravim, je Bog postal človek.

Ti bi bil vekomaj mrtev, ko bi se Bog ne bil rodil v času. 
Ti bi nikoli ne bil rešen grešnega telesa, ko bi Bog ne bil 
vzel nase podobo grešnega telesa. Ko bi se ne bilo zgodilo 
to usmiljenje, bi te beda za zmeraj imela v svoji oblasti. Ne 
oživel bi, ko bi se Bog ne bil srečal s tvojo smrtjo. Ti bi bil 
omagal, ko bi ti on ne bil pomagal. Ti bi se bil pogubil, ko 
bi on ne bil prišel.

Veseli obhajamo prihod našega zveličanja in odrešenja! 
Obhajajmo prazniški dan, ko je veliki in več Dan iz velikega 
in večnega dne prišel v ta naš tako kratki časni dan!

On nam je postal pravičnost in posvečenje in odrešenje, 
da se spolni, kakor je pisano: Kdor se hvali, naj se hvali v 
Gospodu.

Resnica je iz zemlje pognala: Kristus, ki je rekel: Jaz sem 
resnica, se je rodil iz Device; in pravica je iz nebes pogledala, 
kajti kdor veruje vanj, ki je bil rojen, je opravičen od Boga, 
ne pa od samega sebe.

Resnica je iz zemlje pognala, ker je Beseda meso postala; 
in pravica je iz nebes pogledala, ker je vsak dober dar in vsako 
dobro darilo od zgoraj.

Resnica je iz zemlje pognala – telo je iz Marije; in pravica je iz nebes pogledala, zakaj človek si ne more nič 
vzeti, če mu ni dano od zgoraj.

Ker smo torej iz vere opravičeni, imamo mir z Bogom po Go-
spodu našem Jezusu Kristusu, po katerem smo dobili tudi dostop 
v to milost, v kateri stojimo, in se ponašamo z upanjem na slavo 
božjo. Ne pravi: z upanjem na našo slavo, marveč na slavo božjo 
– kajti pravica ni od nas izšla, marveč je pogledala iz nebes. Kdor 
se torej hvali, naj se hvali ne v sebi, temveč v Gospodu.

Zato se je ob Gospodovem rojstvu iz Device, ki ga danes 
obhajamo, oglasil angelski slavospev: Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem blage volje!

Zakaj mir na zemlji? Zato ker je resnica iz zemlje pognala, to 
je, ker je bil Kristus rojen od človeške matere. On je naš mir, ki 
je oba dela združil v eno, da bi bili ljudje blage volje, med seboj 
nežno povezani z vezjo edinosti.

Te milosti se torej radujmo, da bo pričevanje naše vesti 
naša hvala, ker se ne ponašamo v sebi, temveč v Gospodu. 
Zategadelj pravi: Ti si moja slava in ti mi dvigaš glavo. Nam je 
li mogla zasijati večja milost od te, da je Oče svojega edino-
rojenega Sina naredil za Sina človekovega in nasprotno sina 
človekovega naredil za božjega otroka?

Išči zasluženje; išči vzrok; išči človekovo pravičnost in skrbno 
pazi: ali najdeš kaj drugega kot milost?

P. Vladimir Kos – Tokyo

BOŽIČ PRVI – BOŽIČ VEKOMAJ
To je pesem Jezuščku na slami,
v betlehemskem hlevu v jaslicah.
Nočem Ga zbuditi; naj bo Mami
v radost, angelom pri zvezdicah.

Betlehem … Jeruzalem … cesarstvo:
kdo si Jezuščka zares želi?
Spati v jaslih, v hlevu? Glej, barbarstvo:
hlev z živalmi óbčestvo deli!

Jaz pa srečen sem, da Božje Dete
v starem hlevu se rodilo je!
Bog ubog, ki revne dela svete –
vsakogar, ki sprejme to ljubezen.

To pa je pripev za Tri v votlini:
Božič prvi, Božič vekomaj!
Naj nikogar ne težé spomini:
tudi letos Jezušček – razdaja…
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NEDELJSKE MISLI
5. december
2. adventna nedelja
ODREŠENIK BO BRANIL STISKANE
Iz 11,1-10

Odlomek	je	povzetek	prerokovanja	prvega	de	la	
Izaijeve	knjige	o	bodočem	kralju.	Gre	za	pričakovanje	
in	upe,	ki	jih	je	Izaija	gojil	ob	kralju	Ezekiju,	tistem,	
na	katerega	se	nanaša	napoved,	ki	je	v	od	lomku	4.	
adventne	nedelje.	Bodočega	kralja	bo	poleg	ostalih	
kreposti	odlikovala	tudi	pravičnost	–	pa	ne	le	pravič
na	delitev	dobrin,	ampak	pravičnost	do	najšibkejših	
in	najrevnejših.	Kralj	Ezekija	 je	Izaija	sicer	do	neke	
mere	razočaral,	vendar	ne	tako,	da	bi	izgubil	upanje	
v	tistega,	ki	mora	priti	in	bo	te	kreposti	tudi	imel.	V	
tem	je	slutnja	Božje	pravičnosti,	ki	človeško	pravič
nost	 presega,	 saj	 vključuje	 tudi	 ljubezen,	 in	 Mesija	
je	izraz	ljubezni.	Božji	duh	se	ne	javlja	le	v	izrednih	
dogodkih	 ali	 okoliščinah	 zgodovine.	 Od	 človeka	
zahteva	reševanje	točno	določenih	vprašanj	bivanja:	
socialne	pravičnosti	in	miru	med	narodi.	Kristus,	ki	
je	uresničitev	Izai	jevih	pričakovanj,	je	sicer	kraljeve	
krvi,	vendar	se	s	tem	ne	ponaša.	Ponaša	se	s	tem,	da	
deli	svojo	kri	z	vsemi,	ki	si	okrog	njega	prizadevajo	
za	boljše	človeštvo,	zato	je	evharistija	znamenje	in	
porok	človekovega	zedinjenja	z	Bogom.	Zato	je	tre
ba	ponoviti,	kar	je	bilo	zapisano	že	za	1.	adventno	
nedeljo:	časi,	v	katerih	živimo,	nam	dokazujejo,	da	
je	vsako	prizadevanje	za	mir	in	pravičnost	brez	Bog	
in	evangelija	prazno	in	brezupno.

12. december
3. adventna nedelja
BOG PRIHAJA DA NAS REŠI
Iz 35,1-6a.10

Nedeljski	 odlomek	 je	 pesnitev,	 katere	 pisec	 je	
eden	 od	 Izaijevih	 naslednikov.	 Izaijeva	 knjiga	 ni	
enotno	delo	enega	samega	pisca	Izaija.	Njen	drugi	in	
tretji	del	sta	nastala	šele	po	vrnitvi	iz	izgnanstva.	Pa	
tudi	v	prvem	delu	je	kar	nekaj	odlomkov,	ki	so	nastali	
v	njegovi	šoli,	torej	delo	preroških	učencev.	Povratek	
raja	je	osnovna	misel	pesmi.	Prihod	Odrešenika	bo	
spremenil	puščavo	v	rodoviten	vrt.	Vse,	kar	je	poveza
no	z	Adamovim	grehom:	bolezen,	utrujenost,	trplje
nje,	smrt,	trnje	in	osat	–	vse	to	bo	prešlo.	Temeljna	
misel	pesnitve	je	misel	na	obnovitev	dežele	po	vrnit
vi	 iz	izgnanstva.	Starozavezni	prerok	pri	tem	misli	
na	babilonsko	izgnanstvo,	saj	so	njegove	napovedi	
neposredno	 usmerjene	 v	 prihodnost	 izvoljenega	
ljudstva.	So	pa	seveda	istočasno	predpodoba	novo
zaveznega	 izvoljenega	 ljudstva,	 kot	 je	 babilonsko	
izgnanstvo	predpodoba	človeštva	pred	odrešenjem.	
Kristus	(novi	Adam)	je	dosegel	odrešenje,	ker	se	je	
popolnoma	izenačil	s	človekom	in	ostal	Očetu	zvest	
do	smrti	na	križu.	Odrešenost,	ki	jo	človek	želi	doseči,	
ko	se	osvobaja	vojske,	lakote	in	vsake	tiranije,	je	pot,	
ki	vodi	do	popolnega	združenja	z	Bogom,	ki	se	bo	
uresničilo	ob	koncu	časa.	Vsa	občasna	prizadevanja	
so	sicer	koristna,	vendar	so	prostorsko	in	časovno	

omejena	in	to	je	naša	usoda	do	konca	časa,	čeprav	
je	človekova	želja	po	neminljivosti	vedno	prisotna.

19. december
4. adventna nedelja
GLEJ, DEVICA BO SPOČELA
Iz 7,10-14

V	letih	736716	pred	Kristusom	(v	času	preroka	
Izaija)	je	v	Jeruzalemu	vladal	kralj	Ahaz.	Proti	njemu	
sta	 se	 združila	 aramski	 in	 izraelski	 (samarijanski)	
kralj.	Na	prestol	sta	hotela	postaviti	svojega	vladar
skega	kandidata,	ki	bi	ne	bil	iz	Davidove	rodovine.	
Izaija	 hoče	 pomiriti	 Ahazovo	 zaskrbljenost	 in	 mu	
prerokuje	 (=	 razloži),	 da	 bo	 Davidov	 rod	 obdržal	
prestol	in	oblast,	če	bo	kralj	ostal	zvest	veri	v	Božje	
obljube.	 To	 pričakovanje	 je	 do	 neke	 mere	 izpolnil	
kralj	Ezekija.	Šele	potem,	ko	so	njegovi	nasledniki	
postali	Bogu	nezvesti,	je	bilo	vladarsko	žezlo	odvzeto	
od	Davidove	rodovine.	Popolnoma	pa	so	se	Izaijeva	
prerokovanja	uresničila	šele	v	Kristusu,	ki	je	dosled
no	zavrnil	vsako	zlo	ter	svoje	človeško	življenje	živel	
v	trajni	povezanosti	z	Očetom	ter	tako	izkazal	tisto	
popolno	zvestobo	Očetu,	ki	jo	je	Izaija	zahteval	in	
napovedal.	Zato	je	ta	odlomek	mesijanska	prerok
ba,	 čeprav	 Mesija	 ni	 nikjer	 omenjen:	 prerokbe	 so	
velikokrat	zavite	v	simbolične	izraze,	ki	jih	ni	lahko	
razumeti.	Prerok	ni	pomenil	človeka,	ki	napoveduje	
bodočnost,	ampak,	nekoga,	ki	govori	v	imenu	dru
gega	–	torej	Boga.	Preroki	so	dani	tudi	nam:	kdo	bi	
mogel	reči,	da	ni	bil	prerok	sv.	Frančišek,	pa	bl.	Anton	
M.	Slomšek,	da	o	bl.	Janezu	XXIII.	in	Janezu	Pavlu	II.	
niti	ne	govorimo.

26. december
Sveta Družina
KDOR SE BOJI BOGA, SPOŠTUJE STARŠE
Sir 3,2-6.12-14

Knjigo	modrosti	je	napisal	pobožen	in	učen	Je	ru
zalemčan	Jezus	Sirah	okrog	leta	180	pred	Kri	stusom.	
Ta	čas	je	bil	bolj	odprt	novim	idejam	helenizma	(gr
štva),	kot	pa	starim	izraelskim	tradicijam.	Sirah	pa	
je	prepričan,	da	bo	izvoljeni	narod	preživel	samo	v	
močih	starih	idealov	in	naukov	Svetega	pisma.	Zato	
je	tudi	vse	njegovo	delo	oblikovano	tako,	kakor	da	
je	namenjeno	posamezniku.	Najvažnejše	se	mu	zdi	
poudariti,	da	pravilen	odnos	do	Boga	ne	temelji	na	
zunanjih	 okoliščinah	 (kot	 je	 to	 n.	 pr.	 pripadnost	
nekemu	 določenemu	 narodu),	 ampak	 na	 osebni	
odločitvi,	ki	jo	je	potem	treba	v	življenju	uresničiti.	
Zato	ni	čudno,	da	v	odlomku	o	družinskem	življenju	
poudarja	tiste	medsebojne	odnose,	ki	so	šepali	takrat	
in	šepajo	tudi	danes:	spoštovanje	otrok	do	staršev	in	
skrb	otrok	za	starše,	ko	postanejo	nesposobni	skrbeti	
zase.	 Družina	 je	 namreč	 osnovna	 celica	 človeške	
družbe	in	brez	pravilnih	odnosov	med	generacijami	
se	začne	njen	propad,	ki	pa	lahko	potegne	za	seboj	
cele	narode,	kot	se	je	v	zgodovini	že	dogajalo	in	se	še	
vedno	dogaja.	Zato	se	ni	čuditi,	da	so	vsi	totalitarni	
režimi,	komuni	zem	pa	še	prav	posebno,	skušali	in	še	
skušajo	odvzeti	družini	veljavo,	da	bi	iz	otrok	naredili	
poslušne	služabnike	svojih	idej,	prav	to	pa	je	eden	od	
vzrokov,	da	so	že	vnaprej	obsojeni	na	propad,	kakor	
nam	je	sočasna	zgodovina	dobro	pokazala
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BRALI SMO...
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	pozval	k	večje
mu	redu	in	spoštovanju	pri	obiskovanju	velikih	ro
marskih	krajev.	Bolj	 je	treba	poskrbeti	za	to,	da	se	
bodo	romarji	na	njih	vedli	»pobožno,	spoštljivo	in	
spodobno«,	pa	tudi,	da	bodo	bolje	izkoriščene	mož
nosti	za	oznanjevanje,	saj	te	kraje	obiskuje	vse	več	
od	Cerkve	oddaljenih	ljudi.
CELOVEC —	Krški	škof	Alois	Schwarz	je	v	nedeljo,	
3.	oktobra,	posvetil	v	stalne	diakone	pet	poročenih	
mož	 in	 enega	 redovnega	 brata.	 V	 krški	 (celovški)	
škofiji	je	sedaj	50	stalnih	diakonov,	ki	poleg	redne	
civilne	 službe	 večinoma	 pomagajo	 v	 pastorali	 po	
župnijah	te	škofije.
MANILA —	 Filipinski	 predsednik	 Benigno	 Aquino	
je	27.	septembra	napovedal,	da	naj	bi	revne	filipin
ske	družine	v	prihodnje	dobile	zastonj	protispočet
na	sredstva,	saj	se	država	čuti	dolžna	pomagati.	Tej	
nameri	ostro	nasprotuje	katoliška	Cerkev,	ki	je	zad
nji	dve	leti	uspešno	bíla	ostro	bitko	s	predsedniko
vo	predhodnico	Glorio	Arroyo	glede	brezplačnega	
razdeljevanja	protispočetnih	sredstev.
LONDON —	 Sveto	 pismo	 za	 otroke	 bo	 prevedeno	
v	novih	osem	afriških	jezikov,	nato	pa	bo	brezplač
no	razdeljeno	–	poleg	tega	tudi	posterji	s	slikami	iz	
Svetega	pisma	–	v	Zambiji,	Gani,	Mozambiku,	Keni
ji,	Beninu	in	Sudanu.	Pobudo	je	finančno	omogočila	
angleška	pisarna	mednarodnega	združenja	Pomoč	
Cerkvi	v	potrebi.	Napisala	ga	je	teologinja	Eleonore	
Beck,	ilustrirala	pa	španska	redovnica	Miren	Sorne.	
Od	njegove	prve	izdaje	v	nemškem	jeziku	leta	1979	
je	bila	knjiga	natisnjena	že	v	48	milijonih	izvodov	
ter	razdeljena	v	140	državah.
MANAGUA —	Nadškof	Juan	Abelardo	Mata	je	obso
dil	nov	osnutek	nikaragovske	ustave,	ki	naj	bi	pred
sedniku	 Danielu	 Ortegi	 omogočil,	 da	 prihodnje	
leto	znova	kandidira	za	predsednika.	Odkrito	je	po
vedal,	da	je	v	sedanji	vladi	nekaj	»norcev,	ki	peljejo	
deželo	v	prepad«.
LONDON —	Anglikanski	primas	Rowan	Williams	se	
je	v	pogovoru	za	“Times”	prvič	javno	izrekel	za	po
svečevanje	škofov	z	istospolnimi	nagnjenji,	kolikor	
ti	živijo	zdržno,	se	pravi	v	celibatu.	Doslej	je	namreč	
podpiral	 konservativno	 krilo,	 ki	 je	 nasprotovalo	
posvečevanju	 homoseksualnih	 duhovnikov	 v	 ško
fe,	ker	»bi	bila	cena	za	Cerkev	previsoka«.
BRATISLAVA —	Svetovna	kulturna	zakladnica	Une
sca	bo	v	prihodnje	bogatejša	za	osem	slovaških	le
senih	cerkva,	ker	so	te	»primer	bogatega	krajevnega	
izročila	 verske	 arhitekture,	 kjer	 se	 srečujeta	 latin
ska	in	bizantinska	kultura«.
DAMASK —	V	bližini	prestolnice	Sirije	so	odkrili	ob	
grobu	otroka	pet	človeških	lobanj,	starih	med	9.000	
in	9.500	let.	Z	glino	in	barvami	so	okrašene	tako,	da	
predstavljajo	zelo	realistične	človeške	obraze.	Rea
lizem	teh	lobanj	je	neverjeten.	Presenečajo	s	pravil
nostjo	in	gladkostjo	potez.
MADRID –	Železniški	predor,	dolg	39	km	–	od	tega	
28	km	pod	morjem	–	naj	bi	združil	Evropo	in	Afriko	

do	 leta	 2025,	 sta	 se	 dogovorili	 Španija	 in	 Maroko.	
Gibraltarsko	 ožino	 naj	 bi	 prečkal	 v	 globini	 okrog	
400	 metrov.	 Pri	 izdelavi	 projekta	 sodelujejo	 špan
ske,	maroške,	švicarske	in	italijanske	družbe.
BERLIN —	Med	izkopavanji	za	širitev	pokopališča	
v	 Landshutu	 na	 Bavarskem	 so	 odkrili	 ostanke	 na
selja,	starega	okoli	7.000	let,	ki	so	ga	po	vsej	verjet
nosti	 ustanovili	 priseljenci	 iz	 Bohemije	 (današnje	
Češke).	Arheologi	so	odkrili	kloake	iz	obdobja	okoli	
4.900	let	pred	Kristusom	in	dele	posod	ter	kamni
tega	 orodja.	 Na	 istem	 nahajališču	 so	 znanstveniki	
odkrili	sledi	stavb	iz	kasnejšega	obdobja,	med	kate
rimi	je	bil	tudi	keltski	grob,	star	okoli	2.200	let.
WASHINGTON —	 Na	 južnem	 tečaju	 so	 odkrili	
okost	je	 mladiča	 pleziozavra.	 Veliko	 izumrlo	 mor
sko	žival	opisujejo	kot	kačo	na	telesu	želve.	Plezio
zavri	 so	 živeli	 pred	 70	 milijoni	 let	 v	 toplem	 ocea
nu,	ki	je	obkrožal	Antarktiko.	Ta	morski	plazilec	je	
lahko	v	dolžino	meril	tudi	do	10	metrov.	Samo	vrat	
je	bil	dolg	okoli	dva	metra.	Pleziozavri	so	z	dolgim	
vratom	segali	na	dno	morja	in	se	hranili	z	mehkuž
ci,	ki	so	tam	živeli,	s	svojimi	dolgimi	plavutmi	pa	so	
“leteli”	skozi	vodo	kot	današnji	pingvini.
NEW YORK —	Pave the Way Foundation	je	sporočila	
odkritje	zelo	pomembnih	vatikanskih	dokumentov	
iz	časa	druge	svetovne	vojske	o	vatikanskih	ukrepih	
za	rešitev	Judov	od	leta	1938.	Na	svoji	splet	ni	strani	
(www.ptwf.org)	je	objavila	40.000	strani	dokumen
tov,	video	gradiva	s	pričevanji	očividcev	in	člankov,	
ki	bodo	v	pomoč	zgodovinarjem	za	raziskavo	tega	
obdobja.
VATIKAN —	Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	p.	
Federico	Lombardi	je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	
bogate	države	pozval,	naj	se	bolj	zavzemajo	za	ure
sničenje	“milenijskih	ciljev”	ZN;	to	je	za	zmanjševa
nje	lakote	in	revščine	v	siromašnih	državah.	Vprašal	
je,	zakaj	so	tiste	države,	ki	so	v	denarni	krizi,	pripra
vljene	in	tudi	sposobne	reševati	pred	propadom	ve
like	banke,	niso	pa	pripravljene	delati	za	zmanjša
nje	lakote	in	siromaštva	v	svetu.
DUNAJ —	 Profesor	 moralne	 teologije	 Matthias	
Beck	ima	pomisleke	ob	podelitvi	Nobelove	nagra
de	 za	 medicino	 “očetu”	 umetne	 oploditve	 Rober
tu	 Edwardsu,	 saj	 tovrstna	 oploditev	 zbuja	 številna	
etična	vprašanja.	Po	eni	strani	staršem	pomaga,	da	
pridejo	do	tako	želenega	otroka,	po	drugi	strani	pa	
ima	»ta	pomoč	svojo	ceno«,	na	katero,	kot	tudi	na	
moralne	in	druge	vidike	takšne	oploditve,	opozarja	
Cerkev,	ki	tak	način	uravnavanja	spočetij	in	rojstev	
odklanja.
ST. PÖLTEN —	Škof	Klaus	Küng	je	3.	oktobra	praz
noval	 40.	 obletnico	 posvetitve	 prvih	 štirih	 stalnih	
diakonov	v	svoji	škofiji.	V	govoru	je	poudaril,	kako	
je	stalni	diakonat	»oporna	točka«	in	»velika	oboga
titev«	za	pastoralo,	saj	si	te	brez	njega	ne	moremo	
več	predstavljati.
BRUSELJ —	 Strokovnjaki	 in	 predstavniki	 krščan
skih	Cerkva	so	5.	oktobra	v	Evropskem	parlamentu	
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v	Bruslju	potožili	nad	vedno	hujšim	preganjanjem	
kristjanov	 v	 številnih	 delih	 sveta.	 Iraški	 nadškof	
Lou	is	Sako	(Kirkuk)	je	dejal,	da	bo	krščanstvo,	če	bo	
šlo	tako	naprej,	v	njegovi	domovini	»izbrisano«,	juž
nosudanski	škof	Edward	Hiiboro	Kussala	se	boji,	da	
se	bodo	že	tako	težke	razmere	za	kristjane	na	jugu	
Sudana	po	referendumu,	če	se	bo	izpadel	za	neod
visnost,	še	poslabšale.
BERLIN —	Upokojeni	poljski	nadškof	Henryk	Mu
szynski,	ki	si	je	zelo	prizadeval	za	spravo	med	Nem
ci	 in	 Poljaki,	 je	 4.	 oktobra	 na	 prireditvi	 katoliške	
akademije	 v	 tem	 mestu	 spomnil	 na	 velik	 prispe
vek	papeža	Janeza	Pavla	II.	k	odpravi	razdeljenosti	
Evrope.	»Janez	Pavel	II.	je	bil	edini,	ki	je	takrat	ver
jel,	 da	 je	 krščansko	 oznanilo	 močnejše	 kot	 sile,	 ki	
ga	obdajajo.«	S	svojim	prvim	obiskom	na	Poljskem	
poleti	1979	je	povzročil	“erozijo”	komunizma.
ABU DHABI —	 Apostolski	 vikar	 za	 Arabijo,	 škof	
Paul	 Hinder,	 je	 pred	 začetkom	 škofovske	 sinode	
o	 Bližnjem	 vzhodu	 opozoril	 na	 težave,	 s	 katerimi	
se	 srečujejo	 kristjani	 v	 tem	 delu	 sveta,	 pri	 čemer	
so	 zanje	 deloma	 krivi	 sami.	 Preozko	 mišljenje	 in	
vztrajanje	pri	lastnih	pravicah	v	cerkveni	pokrajini	
s	številnimi	verami	jim	otežuje	»enovite	nastope	v	
skupnih	zadevah«	in	je	tudi	»huda	ovira	za	krščan
ske	priseljence	iz	drugih	držav	in	kultur«.
VATIKAN —	 Predsednik	 Papeške	 akademije	 za	 ži
vljenje	 škof	 Ignacio	 Carasco	 je,	 kljub	 temu	 da	 je	
Nobelov	 nagrajenec	 za	 medicino	 Robert	 Edwards	
priznan	znanstvenik,	povedal,	da	bi	želel,	da	bi	bil	
nagrajen	drug	človek,	saj	je	ta	znanstvenik	s	svojimi	
raziskavami	prispeval	 tudi	k	uničevanju	zarodkov.	
Je	pa	res,	da	je	odprl	novo	in	pomembno	poglavje	
reproduktivne	medicine.	Pri	tem	je,	tako	se	je	sliko
vito	izrazil	škof,	»posvetil	hišo,	vendar	odprl	napač
na	vrata«.	S	tem	je	mislil	njegovo	osredotočenost	na	
umetno	oploditev.
DUNAJ —	Razstava	92	Rodinovih	umetnin	pod	na
slovom	 Rodin in Dunaj	 kliče	 v	 spomin	 tudi	 ume
tnikovo	povezanost	z	ustanoviteljem	Kongregacije	
svetega	 zakramenta	 p.	 Pierrom	 Julienom	 Eymar
dom,	 ki	 ga	 je	 papež	 Janez	 XIII.	 9.	 decembra	 1962	
razglasil	za	svetnika.	Ta	redovnik	je	22let	nemu	Ro
dinu,	 potem	 ko	 je	 po	 smrti	 sestre	 Marije	 vstopil	 v	
red,	pomagal	v	življenjski	krizi	in	v	njem,	kljub	temu	
da	ni	opravil	sprejemnega	izpita	ravno	iz	kiparstva	
na	sloviti	Šoli	lepih	umetnosti	v	Parizu,	odkril	velik	
kiparski	talent,	ga	spodbujal	in	mu	pomagal,	da	se	
je	 razvil	 v	 vrhunskega	 kiparja.	 Rodin	 se	 mu	 je	 od
dolžil	s	kipom.
TRIER —	 Predsednik	 mednarodne	 mreže	 Karitas,	
honduraški	 kardinal	 Oscar	 Andres	 Rodriguez	 Ma
radiaga,	je	ob	obisku	v	tem	nemškem	mestu	potožil	
nad	izkoriščanjem	revnih	ljudi	po	vsem	svetu:	»Rev
ni	 tega	 sveta	 so	 prezrti	 in	 zapostavljeni.	 Številna	
ljudstva,	 države,	 skupine	 ljudi	 jih	 obravnavajo	 kot	
predmet	ekonomskega	zanimanja.	Ta	se	postavlja
jo	nad	zakonite	zahteve	in	pravice	ljudi	na	jugu	ze
meljske	oble.«
KARTUM —	Nadškof	kardinal	Gabriel	Zubeir	Wako	
je	očitno	ušel	smrti,	ko	se	je	njegovemu	sodelavcu	
posrečilo	razorožiti	napadalca,	ki	je	poskušal	z	bo

dalom	 usmrtiti	 nadškofa	 med	 mašo	 na	 prostem.	
Policija	je	ugotovila,	da	je	bil	napadalec	pripadnik	
nekega	arabskega	plemena,	poznavalci	pa	so	napad	
povezali	z	naraščajočimi	napetostmi	pred	referen
dumom	 o	 neodvisnosti	 sudanskega	 juga	 januarja	
prihodnje	leto.
CARIGRAD —	Carigrajski	pravoslavni	patriarh	Bar
tolomej	 I.	 ter	 armenski	 nadškof	 Aram	 Atesyan	 in	
sirskopravoslavni	 metropolit	 Yusuf	 Cetin	 so	 na	
mednarodnem	 zasedanju	 ustanove	 Pro	 Oriente	
podprli	 pridružitev	 Turčije	 EZ.	 Potrebna	 je	 nova	
opredelitev	odnosov	med	državo	in	verskimi	skup
nostmi	na	temelju	verske	svobode.
DUNAJ —	 Salzburški	 teolog	 Anton	 Bucher	 je	 pri	
predstavitvi	svoje	knjige	Temna stran Cerkve,	v	ka
teri	obravnava	spolne	zlorabe	v	Cerkvi,	povedal,	da	
»ima	Cerkev	svetle	strani«,	čeprav	v	knjigi	govori	o	
temnih.	Pozval	je	k	potrebnim	spremembam.	Za	te	
pa	je,	po	njegovem,	potrebno	»več	poguma«.
PORT-AU-PRINCE —	 V	 haitskem	 glavnem	 mestu	
je	neznanec	ustrelil	krajevnega	sodelavca	švicarske	
Karitas	 Juliena	 Kenorda,	 potem	 ko	 je	 ta	 na	 banki	
po	naročilu	omenjene	Karitas	unovčil	ček	za	2.000	
dolarjev	in	se	z	gotovino	odpravil	v	avto.	Ranam	je	
podlegel	v	bolnišnici.	Švicarska	Karitas	zelo	obžalu
je	izgubo	poštenega	in	prizadevnega	sodelavca.
DUBLIN —	 Irski	 kardinal	 Sean	 Brady	 upa,	 da	 bo	
apostolska	vizitacija	Cerkve	na	Irskem	zaradi	spol
nih	zlorab	obrodila	dobre	sadove.	Upa,	da	jo	bodo	
žrtve	 spolnih	 zlorab	 sprejele	 kot	 »pošten	 poskus«	
Cerkve,	da	bi	si	spet	povrnila	zaupanje	ljudi.
BONN —	Zavod	za	prihodnost	dela	(IZA)	je	objavil	
ugotovitve	ameriškega	znanstvenika	Williama	San
derja	in	izraelskega	kolega	Dannyja	CohenZadeja,	
ki	sta	25	let	raziskovala	nedeljske	navade	Američa
nov,	da	so	redni	obiskovalci	maše	srečnejši	od	obi
skovalcev	veletrgovin.
BRAZILIJA —	Brazilski	škofje	so	v	skupni	izjavi	po
udarili	svojo	pravico	pa	tudi	dolžnost,	da	dajo	ka
toličanom	pred	predsedniškimi	volitvami	31.	okto
bra	napotke	glede	vere	in	krščanske	morale.	To	je,	
da	katoličane	pri	njihovi	izbiri	kandidata	za	pred
sednika	spomnijo,	naj	ne	pozabijo,	ali	ta	zagovarja	
etična	merila,	predvsem	tista,	ki	zadevajo	spoštova
nje	življenja	in	njegovo	varovanje.
VATIKAN —	Pri	Svetem	sedežu	so	odobrili	novi	sta
tut	katoliškega	združenja	Angelovo	delo,	potem	ko	
je	to	rešilo	sporna	vprašanja	glede	nauka	in	verske	
prakse.
CLUJ —	 V	 oktobru	 je	 p.	 Marko	 I.	 Rupnik	 s	 svojo	
umet	niško	ekipo	iz	Centra	Aletti	v	Rimu	nadaljeval	
mozaično	poslikavo	v	pravoslavni	cerkvi	Gospodo
vega	 spremenjenja	 v	 Cluju.	 Ob	 tej	 priložnosti	 mu	
je	 tamkajšnji	 pravoslavni	 metropolit	 Bartolomej	
v	imenu	vseh	eparhij	Transilvanije	podelil	najvišje	
priznanje,	“križ	Transilvanije”.
SMOLENSK —	 Guverner	 Sergej	 Antufijev	 je	 napo
vedal,	da	bodo	v	tem	zahodnoruskem	mestu	vrnili	
katoličanom	cerkev,	ki	so	si	jo	pred	več	kot	70	leti	
prilastili	komunisti,	bila	pa	je	ena	najpomembnej
ših	mestnih	stavb.	Državni	arhiv,	ki	je	bil	v	njej	do
slej,	bodo	premestili	v	na	novo	zgrajene	prostore.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Knobleharjev	izvirni	rokopis	dnevnika	se	nahaja	
v	dunajski	Narodni	(prej	Dvorni)	knjižnici.	Obsega	
112	strani	navadne	pole.	Pisan	je	v	nemščini.	Klun	
ga	je	najbrž	po	Knobleharjevem	naročilu	poslal	na	
Dunaj	ministerialnemu	svétniku	dr.	Marijanu	Kol
lerju,	ki	je	bil	po	rodu	Slovenec	(Ljubljanski	časnik	
1851,	št.	47).

Del	Knobleharjevega	dnevnika,	ki	se	nanaša	na	
čas	od	začetka	potovanja	13.	novembra	1849	pa	do	
16.	januarja	1850,	ko	so	se	pri	Logveku	obrnili	nazaj	
proti	severu,	je	pozneje,	leta	1859,	objavil	Karel	Kreil	
v	6.	zvezku	Letnih	poročil	avstrijskega	Osrednjega	
zavoda	za	vremenoslovje	in	zemeljski	magnetizem	
(str.	529533).

S	svojo	knjižico	dr.	Klun	ni	izčrpal	vsega	Knoble
harjevega	dnevnika	o	potovanju.	V	dnevnik	je	Knob
lehar	v	obliki	razpredelnic	zapisoval	vsak	dan,	včasih	
za	vsako	uro,	natančne	podatke	o	smeri	kompasa,	o	
točni	zemeljski	legi	odhodne	točke,	o	hitrosti	ladje	
in	o	prevoženem	potu,	o	vremenu,	vetru	in	oblakih,	
o	toploti	na	soncu	in	v	senci,	o	zračnem	pritisku,	o	
imenih	pokrajin	na	levem	in	desnem	bregu	Belega	
Nila	itd.	Skoro	povsod	je	zraven	slika	tamkajšnjega	
Belega	 Nila	 z	 njegovimi	 zavoji	 in	 otočki.	 Vmes	 je	
tudi	6	slik	s	svinčnikom,	ki	predstavljajo	zamorce,	
zamorske	vasi,	travnate	ravnine	in	obrečne	gozdove.	
Povratna	vožnja	je	opisana	samo	na	šestih	straneh.	
Ladijski	dnevnik	kaže	Knobleharjevo	zemljepisno,	
zemljemersko,	narodoslovno	in	naravoslovno	izo
brazbo,	hitrost	in	točnost	opazovanja.	Njegov	slog	
je	kratek	in	jedrnat;	z	malo	besedami	postavi	pred	
nas	pokrajino,	njeno	naravo	in	njene	ljudi.

Nekaj	zgledov.
21.	in	22.	novembra:	»Otok	Kažažeja.	Na	obeh	oto

kih	je	mnogo	selišč	Šílukov.	Zelo	bujno	rastlintvo	na	
otokih	in	bregovih.	Zračne	vihre	so	vedno	silnejše.	

Visoka	trava	je	vsa	prepredena	s	stezami	povodnih	
konj.	Nizdol	po	reki	prihajajo	številni	plavajoči	otoki	
rastlinja	in	trave,	ki	na	njih	posedajo	čaplje.	Kopasti	
in	mrenasti	oblaki	prekrivajo	obzorje	okoli	in	okoli.«

Od	5.	do	9.	decembra:	»Zapazili	smo	prva,	po	rav
nini	raztresena	bivališča	zamorcev	iz	rodu	Nuér.	Po
krajina	je	na	vso	daljo	močvirnata,	porastla	s	travo,	ki	
se	na	njej	pasejo	številni	povodni	konji.	Daleč	od	reke	
so	na	obeh	straneh	gozdovi,	ki	se	širijo	vzporedno	z	
rečno	strugo.	Nebo	je	skoraj	zmerom	oblačno,	reka	se	
vije	v	neštetih	krivinah	skozi	nižino.	Ob	bregovih	se	
prvič	opazijo	strupena,	svetilnikom	podobna	dreve
sa,	evfórbije.	Ponoči	je	v	mokrem	ozračju	pri	toploti	
25	do	30	stopinj	občutno	mrzlo.	Zelo	visoko	trstje	z	
mnogimi	ovijalkami.	Pápirus	v	velikih	množinah.«

Od	23.	do	31.	decembra:	»Na	levem	bregu	se	za
čenja	 nekoliko	 proč	 od	 reke	 gozd	 mimoz.	 Tri	 dni	
hodá	 od	 reke	 proti	 zahodu	 se	 menda	 dviga	 gora	
Tarier,	ki	ima	železno	rudo.	Tam	biva	zamorski	rod	
Atvót,	ki	izdeluje	srčaste	sulice.	Tu	pa	tam	vidimo	na	
bregovih	kar	cela	pastirska	taborišča.	Koče	so	za	silo	
zgrajene	s	trstjem.	Iz	velikih	žarečih	kupov	pepela	se	
dviga	dim;	okoli	koč	je	k	nizkim	količkom	privezana	
goveja	živina.	Veliki	otoki	delijo	reko	v	dve	glavni	in	
več	 majhnih	 strug.	 Desni	 breg	 pokrivajo	 mimoze,	
palme	in	listavci.	Z	vzhoda	se	že	skozi	več	dni	zaga
njajo	vetrovi	s	posebno	silo.	Noči	so	bolj	jasne	kakor	
dnevi.	Ponoči	se	sliši	rjovenje	levov.	Povodnih	konj	je	
jako	dosti.	Voda	je	v	stranski	strugi	zelo	plitva,	zato	
je	vožnja	prav	težavna.«

Knoblehar	je	na	tem	potovanju	uporabljal	zlasti	
dve	strokovni	nemški	knjigi:	1.	Russegger	Jožef,	Poto
vanja	po	Evropi,	Aziji	in	Afriki,	izvršena	v	letih	1835
1841,	s	posebnim	ozirom	na	naravoslovje	tistih	dežel.	
Z	atlasom,	ki	vsebuje	zemljepisne	karte,	slike	pogorij,	
pokrajin	itd.	Stutgart,	Schweizerbart	18431848.	Od	
štirih	zvezkov	spada	semkaj	2.	zvezek:	Potovanje	v	
Egipt,	Nubijo	in	vzhodni	Sudan	v	letih	1836,	1837,	
1838.	Trije	deli	18431849);	–	2.	Werner	Ferdinand,	
Ekspedicija	za	odkritje	izvirov	Belega	Nila	18401841.	
S	 predgovorom	 Karla	 Ritterja.	 Z	 eno	 karto	 in	 eno	
razpredelnico	slik.	Berlin	Reimer1848.

Na	 tem	 potovanju	 je	 Knoblehar	 nabral	 mnogo	
stvari	za	ljubljanski	in	dunajski	muzej.

Zgodnja	 Danica	 je	 leta	 1858	 pripomnila	 na	 str.	
179:	 »Med	pismi	g.	provikarja	 je	dosti	pripomb,	ki	
se	bo	z	njimi	popravil	zemljepis,	povečalo	znanje	o	
rastlinah	in	ki	bodo	stalne	vrednosti	za	proučevanje	
živali.	V	dnevniku,	ki	ga	je	rajni	skrbno	pisal,	je	prav	
veliko	reči.	Angleški	potniki,	ki	so	ta	dnevnik	videli,	
so	ponujali	1.000	funtov	šterlingov	zanj,	ako	bi	hoteli	
pustiti,	da	bi	ga	objavili	pod	svojim	imenom.	V	táko	
kupčijo	se	pa	g.	provikar	ni	hotel	spuščati;	 takšno	
obogatenje	 učenosti	 naj	 bi	 se	 prihranilo	 misijonu	
in	njegovi	domovini.«

Papirusova goščava ob Nilu
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Pričakovanje	Miklavževega	prihoda	je	spodbujao	
in	še	danes	spodbuja	otroško	domišljijo,	ki	riše	Mi
klavževe	priprave	za	obdarovanje	otrok.

Skoraj	v	vsej	Sloveniji,	doma	in	onstran	meje,	si	
rdečo	zarjo	ob	večerih	pred	Miklavževim	razlagajo	
tako,	češ	da	»Miklavž	piškote	peče«.	Tako	si	pravijo	
otroci	v	Podjuni,	v	Bohinju	(Miklavž	»štruce	peče«),	
okoli	Podnarta,	Gornjega	grada,	Laškega,	Sevnice,	v	
litijski	okolici,	na	Krki	pri	Stični.	V	ljubljanski	okolici	
menijo,	da	ima	Miklavž	svojo	pekarno	v	Mengšu;	ka
dar	namreč	ob	vlažnem	vremenu	zvonik	potemni,	
potem	pravijo	matere	otrokom:	»Nocoj	 je	pa	sveti	
Miklavž	spet	pekel!«

V	Rožu	(Sele)	pomeni	rdeča	zarja	ob	večerih	pred	
Miklavževim,	da	se	parkeljni	pripravljajo	na	odhod…	

V	Libučah	pri	Pliberku	pripovedujejo,	da	so	parkeljni	
v	Dvoru	leto	in	dan	zaprti	v	zvoniku	in	da	jih	spuste	
na	Miklavžev	večer.	Ta	ali	oni	parkelj	sme	celo	v	gozd,	
da	si	pripravi	vitre	 in	splete	koš.	Parkeljnov	koš	 je	
menda	brez	dna;	otroka	spusti	parkelj	na	glavo	vanj,	
da	glava	spodaj	visi	iz	njega	in	opleta	sem	in	tja.	V	ted
nih	pred	Miklavžem	starejši	na	Bistrici	pri	Pliberku	
radi		pripovedujejo,	da	je	ta	ali	oni,	ko	je	šel	v	Tolsti	
vrh	po	drva	ali	steljo,	videl	parkeljna,	kako	je	sedel	
na	skali	in	pletel	koš.

V	 nedeljo	 po	 godu	 sv.	 Miklavža	 je	 v	 podružnici	
v	Dvoru	maša,	h	kateri	zmerom	prihajajo	otroci	iz	
okolice.	V	oltarju	stoji	Miklavžev	kip	in	vsi	ga	med	
mašo	zvesto	gledajo.	Starejši	so	jim	namreč	povedali,	
da	sv.	Miklavž	»z	očmi	miga…«

Močno	se	je	razširila	navada,	da	otroci	Miklavžu	
pišejo.	Pišejo	ali	rišejo	mu	svoje	želje.	Pismo	polože	
na	okno;	zjutraj	ga	seveda	ni…	Marsikateri	otrok	vrže	
pismo	tudi	v	poštni	nabiralnik.

Brž	ko	je	nastopil	Miklavž	kot	dobrotnik	otrok,	

ki	 so	 od	 njega	 pričakovali	 in	
prejemali	darila,	se	je	številnim	
semnjem,	ki	so	se	že	dotlej	vrstili	
skozi	 vse	 leto,	 zdaj	 pridružil	 še	
Miklavžev semenj.	 Tak	 semenj	
je	 bil	 svoje	 dni	 po	 vseh	 večjih	
krajih	na	deželi	in	seveda	tudi	v	
Ljubljani.

Motniškim	otrokom	je,	kakor	
piše	Gašper	Križnik,	kupoval	Mi
klavž	na	sejmu	na	svete	Barbare	
dan	v	Kamniku.	Do	druge	vojske	
so	 prihajali	 branjevci	 s	 svojimi	
stojnicami	 na	 god	 sv.	 Andreja	
v	 Železnike	 in	 je	 Miklavž,	 tako	
so	 pravili,	 kupoval	 ob	 desetih	
med	 mašo	 darove	 za	 otroke.	
Miklavžev	semenj	so	imeli,	po
stavim,	 tudi	 v	 Dobrni.	 Nanj	 so	
smeli	 samo	 starši.	 »Zakaj	 če	 bi	 Miklavž	 na	 svojem	
semnju	opazil	kakega	otroka,	bi	mu	zvečer	nič	ne	
prinesel.«	Otroci	so	zato	ta	dan	radi	ostajali	doma	
in	so	nestrpno	čakali	večer.

O	Miklavževem	semnju	v	Ljubljani	pišejo	že	leta	
1859	“Novice”,	da	je	čedalje	večji	in	vsako	leto	bolj	
poln.	Stojnice	so	stale	na	Mestnem	trgu	od	Čevljar
skega	 do	 Špitalskega	 mostu	 (današnje	 Stritarjeve	
ulice)	kar	v	dveh	vrstah	in	so	bile	pod	večer	razsvet
ljene.	“Novicam”	ni	bila	všeč	večerna	gneča,	»ker	do
sti…	starih	in	mladih	‘parkeljnov’,	pa	tudi	nekaterih	
‘angeljčkov’	v	ženski	podobi	na	ta	sejm	iz	drugih	na
menov	tiši,	tako,	da	je	zraven	Miklavževih	štandov	na	
vélikem	trgu	zvečer	taka	gnječa	in	stiska,	da	človek	

Niko Kuret

decembrski svetnik

SVETI MIKLAVŽ
6. decembra

Opis nekaterih navad ob “miklavževanju” je bil objavljen deloma že v lanski decembrski 
številki. Letos s tem opisom izpod peresa priznanega slovenskega etnologa nadaljujemo.

Miklavžev semenj v Ljubljani

Andrejev semenj v Gorici
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v	drugih	opravilih	ne	more	ne	naprej	ne	nazaj,	ne	v	
kako	hišo	in	ne	v	kako	štacuno	tiste	strani	–	z	eno	be
sedo:	pot	je	tú	kaka	dva	večera	popolnoma	zaperta…«	
Zato	predlaga,	naj	se	Miklavžev	semenj	prestavi	»na	
navadno	sejmišče«.	Kar	se	seveda	ni	zgodilo,	pač	pa	
je	bil	do	druge	vojske	Miklavžev	sejem	leto	za	letom	
na	Kongresnem	trgu.

Miklávževina,	kakor	imenujejo	ponekod	darove	
o	Miklavževem,	je	bila	spočetka	in	potem	še	dolgo	
časa	dokaj	preprosta:	jabolka	in	orehi	–	pa	šiba,	“mi
klavževka”,	včasih	zataknjena	v	repo;	poreden	otrok	
je	dobil	samo	šibo.	V	naših	predstavah	pomeni	zgolj	
šiba	–	kazen	za	porednost.	Toda	ne	pozabimo,	da	je	
bila	svoje	dni	šiba	čarodejni	pripomoček,	posredova
la	je	življensko	moč	(prim.	nemški	naziv	Lebensrute),	
kar	je	bila	tudi	naloga	šibe	v	rokah	tepežnikov.	Zato	
je	Miklavževa	šiba	včasih	celo	pozlačena,	zato	je	bo	
drugih	darovih	pomemben	dar,	zato	ga	niti	poredne
mu	otroku	nisi	smel	odreči.

Težko	je	danes	presoditi,	ali	so	Miklavževi	obhodi,	
pri	katerih	sam	Miklavž	obdaruje	pridne	in	pograja	
poredne,	prvotni,	ali	pa	se	je	prej	razširila	šega,	na
stavljati	Miklavžu	zvečer	peharje,	krožnike,	škorenj
čke,	da	je	vanje	nasul	svoje	darove.	Skoraj	povsod,	
koder	hodi	ali	je	hodil	Miklavž	“osebno”,	otroci	tudi	
“nastavljajo”,	se	pravi,	da	Miklavž	ob	svojem	obisku	
ne	izroči	vseh	darov,	ampak	drugi	del	“prihrani”	za	
svoj	 nočni	 obisk.	 Še	 proti	 koncu	 19.	 stoletja	 je	 bil	
na	kmetih	poleg	jabolk,	hrušk,	orehov,	lešnikov	in	
suhega	sadja	venec	fig,	zavitek	sladkarij	ali	kos	lecta	
že	pravo	razkošje.	Mestni	otroci	so	bili	kmalu	deležni	
tudi	igrač.	Radodarnost	se	je	polagoma	razširila	na	
deželo.	V	jabolko	je	bil	zataknjen	novec.	Sledile	so	
igrače.	Iz	starih	virov	posnemamo,	kaj	je	v	19.	stoletju	
nosil	kak	“boljši”	Miklavž:	Miklavžev	kipec	iz	svile	in	
zlatega	papirja,	rogatega	in	kosmatega	parkeljna	s	
košem,	iz	suhih	češpelj	sestavljenega,	pozlačenega	
dimnikarja	z	rdečo	lestvijo,	pisano	oblečene	punčke,	
dalje	piščalke,	trobente,	lesene	in	svinčene	vojake,	
konje,	posodo…

V	Ziljski	dolini	so	nastavljali	na	okno,	tako	tudi	
po	 večini	 drugih	 krajev;	 v	 Beli	 Krajini	 pa	 so	 samo	
odrasli	(!)	postavili	»lepo	osnažene	škornje	pod	po
steljo	ali	klop«.

Najstarejše	 pričevanje	 o	 Miklavževem	 obhodu	
na	Slovenskem	imamo	najbrž	za	leto	1839.	Tedaj	je	
opisal	Jos.	Buchenhain	v	nemščini	“Miklavžev	večer	
na	Kranjskem”.

Ne	 vemo,	 odkod	 Jos.	 Šumanu	 podatek,	 da	 je	
Miklavž	 prihajal	 na	 belem	 konju.	 Ali	 naj	 bi	 bil	 to	
pozabljen	odmev	verovanja,	ki	je	bilo	svoje	dni	živo	
na	Tirolskem	in	po	katerem	je	bilo	treba	pripraviti	
zvečer	krmo	za	Miklavževega	belega	konja?	Tudi	sv.	
Martin	in	sv.	Mihael	jahata	belega	konja,	vsi	trije	pa	
si	očitno	delijo	vlogo	nekdanjega	vodnika	duš,	ki	je	
na	belem	konju	pred	svojo	vojsko	drvel	po	zraku…	
Morda	je	odsev	teh	predstav	–	koza,	ki	da	spremlja	
Miklavža	ponekod	na	Koroškem.

Podobno	 zgodbo	 kot	 je	 Miklavžev	 konj,	 ki	 mu	
je	treba	pripraviti	krmo,	opisuje	Guareschi	v	mični	
zgodbici	 Favola di santa Lucia.	 V	 okolici	 Piacenze	
v	 lombardski	 nižini	 v	 severni	 Italiji	 darov	 ne	 nosi	

Miklavž,	pač	pa	sveta	Lucija,	ki	jo	spremlja	osliček.	In	
za	tega	oslička	so	otroci	na	večer	pred	godom	(13.	de
cembra)	pripravili	malo	otrobov.	Kjer	ni	bilo	otrobov	
za	oslička,	tudi	darov	za	otroke	ni	bilo.	Zgleda	torej,	
da	so	živalski	spremljevalci	svetnikov,	ki	obdarujejo	
otroke	(velike	in	male)	nekakšna	pogosta	pritiklina	
v	teh	običajih	op. urednika.

Poročila,	da	je	Miklavž	ponekod	“prijezdil”	k	hiši,	
le	niso	kar	tako.	V	Planinskem Vestniku	1971	berem	
Jožeta	 Vršnika	 članek	 “Stari	 Plesnik”.	 Tu	 izvem,	
kakšno	je	bilo	miklavževanje	pred	drugo	svetovno	
vojsko	v	Logaarski	dolini,	pri	Plesniku	v	Plesti:	»Zunaj	
na	lopi	so	zarožljale	verige…	vrata	v	hišo	so	se	počasi	
odprla	in	v	hišo	je	na	konju	z	odejami	pokritem	pri
jahal	Miklavž.	Za	njim	sta	vstopila	še	angel	in	špic
parkelj	(peklenšček).	Peklenšček	je	po	hiši	uganjal	
svoje	vragolije	in	nič	ni	pomagalo,	če	sta	ga	Miklavž	
in	angel	krotila…«	Ko	je	Miklavž	opravil	spraševanje	
in	obdaritev,	je	odjahal	iz	sobe.	Iz	poročila	ni	nedvo
umno	razvidno,	da	je	Miklavž	jahal	na	pravem	konju.	
“Z	odejami	pokriti”	konj	je	bil	verjetno	le	ekvidna	
(konjska)	maska,	zvrst	košute,	kamele,	rüse	in	dru
gih.	Ta	način	Miklavževega	nastopa	je	bil	v	našem	
dozdaj	zbranem	gradivu	neznan.

So	pa	še	drugi	ostanki	poganskih	verovanj	in	obre
dij.	Naj	navedemo	poročilo	iz	litijskih	hribov,	ki	je	sicer	
povsem	osamljeno,	
a	se	nam	zdi	močno	
značilno.	Miklavž	je	
prišel	 v	 hišo	 s	 svo
jimi	 spremljevalci,	
tremi	 “špicparkelj
ni”,	 ki	 so	 bili	 črni	
in	je	vsak	imel	velik	
rdeč	 jezik.	 Toda	 ta	
Miklavž	ni	nič	govo
ril,	 tudi	ni	nosil	da
rov,	otroke	 je	samo	
strašil	in	so	se	ga	bali.	
S	 pogum	nimi	 pa	 je	
zato	 zaplesal!	 To
rej	 nobenega	 sledu	
o	 dobrotljivem	 kr
ščanskem	svetniku.	Leta	je	moral	dati	samo	svoje	
ime.	Ne	bomo	razglabljali,	ali	je	ta	“Miklavž”	iz	litij
skih	hribov	arhaizem,	ostank	prvih	začetkov	šege,	
ali	priča	razkroja,	zadnja	stopnja	pred	propadom.

Zgoraj	navedeni	Buchenhainov	opis	Miklavževe
ga	večera	na	slovenskih	tleh,	prvi,	ki	ga	poznamo,	
ni	ostal	osamljen.	Sledila	mu	je	–	sicer	dokaj	pozno,	
toda	s	podatkom	za	leto	1842	–	omemba	J.	Navratila.	
Piše	namreč:	»Dobro	pametimo,	da	je	l.	1842	tudi	v	
Novem	mestu…	v	neki	‘gosposki	hiši’	na	sv.	Miklavža	
večer	pridnim	otrokom	poleg	jabolk	in	orehov…	tudi	
sladkih	smokev	in	drugih	(na	kmetih	nenavadnih)	
sladkarij	delil	Miklavž	iz	rok	v	roke	–	sam.«	Kmalu	za	
Buchenhainom,	leta	1852,	se	je	v	celovškem	Šolskem 
prijatlu	 oglasil	 s	 prijetnim	 opisom	 “Miklavževega	
večera”	J.	Tomšič	in	je	Miklavževe	darove	omenil	v	
svojem	“Djanju	Svetnikov	božjih”	leta	1854	Anton	
Martin	Slomšek.	Leto	zatem,	l.	1855,	je	Kuk	v	Novi-
cah	objavil	še	en	opis	Miklavževega	večera.	Šega	je	
postala	hvaležna	podlistkarska	snov	in	dobrodošel	
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prispevek	za	mladinske	liste;	zadovoljimo	se	zato	s	
prvimi	opisi.	Potrjujejo	nam	namreč,	da	je	bila	šega	
na	dobršnem	delu	slovenskega	ozemlja	v	danes	zna
ni	obliki	kolikor	toliko	razširjena	vsaj	že	konec	prve	
polovice	19.	stoletja.

Pozno	sprejeta	šega	se	skoraj	neokrnjena	še	danes	
ohranja	na	Koroškem.	Drugod	na	Slovenskem	tudi	
še	marsikje	žilavo	kljubuje	novim	razmeram;	lete	ji	
včasih	brž	po	vojski	niso	bile	nič	kaj	prijazne;	v	mno
gih	krajih	so	obhodniki	imeli	zavoljo	nje	sitnosti.	Ob
hodi	se	zato	v	glavnem	opuščajo,	toda	Miklavževega	
ponočnega	obiska	in	njegovih	darov	se	večina	otrok	
dandanes	prav	tako	veseli	kakor	svojčas	njihovi	starši	
in	stari	starši…	Značilno	je	vsekakor,	da	so	Italijani	na	
Primorskem	Miklavža,	kjer	je	bil	v	navadi,	preganjali,	
pa	ga	niso	mogli	odpraviti.

Po	slovenski	osamosvojitvi	in	padcu	komunizma	
je	Miklavž	s	svojimi	obhodi	spet	zavzel	staro	mesto,	s	
katerega	so	ga	skušali	pregnati	z	iz	Sovjetije	uvoženim	
Dedkom	Mrazom.	Tudi	stari	komunisti,	ki	se	z	zobmi	
in	kremplji	prizadevajo	imeti	glavno	besedo	iz	ozadja,	
si	Miklavža	ne	upajo	preganjati,	čeprav	jim	gre	še	kako	
na	jetra;	op. urednika.

Miklavžev	obisk	poteka	povsod,	koder	se	je	udoma
čil,	bolj	ali	manj	po	istem	razporedu.	Razlike	so	pač	
v	njegovem	spremstvu,	ki	je	včasih	na	moč	skromno	
(samo	angel	in	parkelj),	včasih	pa	izredno	številno;	
nastopajo	osebe,	ki	bi	jih	v	njem	sploh	ne	pričakoval.

Čim	bolj	se	mrači,	tem	mirnejši	so	otroci	v	izbi.	
Tisti,	ki	se	ne	zaveda	posebnih	pregreškov,	samo	po
navlja	molitvice,	ki	jih	bo	nemara	moral	povedati	sv.	
Miklavžu;	v	srcu	je	miren	in	z	veselim	pričakovanje	
prisluškuje.	Poredneži	se	kajpak	nemirno	preklada
jo	sem	in	tja,	skrbi	jih,	kako	jih	bo	Miklavž	ošteval,	
boje	se	parkeljnov,	da	bi	jih	kateri	ne	popadel	in	ne	
zbasal	v	koš	ali	pa	odvlekel	kam	v	sneg;	marsikateri	
se	stisne	prav	v	kot	na	peči	in	upa,	da	bo	tako	ušel	
najhujšemu.	Nekoliko	so	zaskrbljena	tudi	domača	
dekleta;	treba	se	bo	pravočasno	skriti,	se	zakleniti	v	
kamro,	zakaj	še	bolj	kot	poredne	otroke	si	parkeljni	
privoščijo	dekleta,	da	jih	namažejo	s	sajami.

Okoli	osme	ure	se	oglasi	na	cesti	zvonček.	Vmes	
rožljajo	verige.	Mati	stopi	v	izbo.	Otroci	se	stisnejo	
k	njej.	Oče	je	na	vežnih	vratih:	Miklavžev	sprevod	je	
pred	hišo.	Treba	se	je	pomeniti:	kaj	bo	povedal	Mi
klavž,	koga	bo	pohvalil,	koga	oštel;	včasih	imata	oče	
in	mati	že	kar	listek	pripravljen,	ki	ga	angel	vloži	v	
debelo	knjigo.	Tudi	darove	je	treba	izročiti;	angel	jih	
spravi	v	koš	ali	košaro.	Medtem	parkeljni	razsajajo	
okoli	hiše,	skačejo,	rožljajo	z	verigami,	gledajo	skozi	
okna,	se	podijo	po	veži	in	kuhinji	pa	iščejo	dekleta,	
če	so	katera	pri	hiši.	Navadno	parkeljnov	ne	spuste	
v	izbo.	Samo	če	je	treba,	jih	Miklavž	pokliče.

Glasno	pozvoni	zvonček.	Vrata	v	izbo	se	na	stežaj	
odpro,	 otroci	 se	 še	 bolj	 stisnejo	 k	 materi.	 Angel	 v	
dolgi	beli	obleki,	razpuščenih	las,	s	svetlim	obročem	
in	zvezdo	na	čelu	stopi	čez	prag.	V	rokah	drži	debele	
bukve.	Njemu	sledi	mogočna	postava	svetega	škofa	
Miklavža.	Dolgo	belo	brado	nosi	in	zlato	škofovsko	
kapo	ima	na	glavi,	v	duhovniški	plašč	je	ogrnjen,	na	
rokah	ima	bele	rokavice	in	v	levici	drži	dolgo,	zlato,	
zakrivljeno	škofovsko	palice.	Prijazno	pogleduje	po	
otrocih	in	počaka,	da	vstopi	še	drugi	angel,	ki	nosi	
koš	z	darovi.	Prvi	angel	mu	poda	bukve,	Miklavž	jih	
odpre	 in	 spet	 pogleda	 po	 otrocih.	 Leti	 zadržujejo	
sapo,	nekateri	nabirajo	na	jok.	Miklavž	začne	nato	
prebirati	bukve.	Na	glas	bere,	kako	je	ta	ali	oni	priden,	
kako	je	ta	ali	oni	poreden.	Pri	tem	parkeljni	zarož
ljajo	po	vratih,	pritiskajo	na	kljuko.	Miklavž	zapove	
mir.	Pohvali	nato	pridne,	pokara	poredne.	Začne	se	
spraševanje:	otroci	morajo	odgovarjati	na	vprašanja	
iz	 katekizma,	 morajo	 povedati	 kakšno	 molitvico,	
morajo	dati	kak	drug	odgovor.	Redkokdaj	se	zgodi,	
da	grešni	kozliček	začne	uganjati	trmo.	Tedaj	Miklavž	
pokliče	parkeljne.	To	otroško	trmo	hitro	užene.	Par
keljni	morajo	spet	ven.	Miklavž	nato	razdeli	darove.	
Angel	mu	nastavi	koš.	Pridni	dobe	težko	pričakovane	
darove,	za	poredneže	pa	ima	Miklavž	samo	šibo,	ki	jo	
morajo	celó	poljubiti,	preden	jim	jo	izroči.	Da	to	ne	
mine	brez	solza,	je	razumljivo.	Čeprav	pozno,	delajo	
trdne	sklepe,	da	mora	biti	prihodnje	leto	drugače…	
Miklavž	blagoslovi	otroke	in	krene	spet	skozi	vrata.	
Njegov	 obisk	 je	 končan	 V	 večini	 primerov	 otroci	
nato	še	“nastavijo”,	ker	je	pridnim	obljubil,	da	jih	bo	
obiskal	še	ponoči…

Približno	 tako	 potekajo	 Miklavževi	 obiski	 na	
Slovenskem.	Nekako	tako	jih	opisujejo	najstarejša	
poročila	iz	19.	stoletja,	kakor	tudi	ona	iz	dobe	med	
obema	vojskama	in	iz	zadnjih	let.	To	ali	ono	je	po	
različnih	krajih	drugače,	v	glavnem	se	pa	potek	dosti	
ne	spreminja.

Splošni:	Da	bi	izkušnja	trpljenja	bila	priložnost	za	razumevanje	stiske	in	bolečine,	ki	jo	občutijo	
osamljeni,	bolni	in	stari,	in	da	bi	vse	spodbujala,	naj	jim	gredo	naproti	s	svojo	velikodušnostjo.

Misijonski:	Da	bi	ljudstva	zemlje	odprla	vrata	Kristusu	in	njegovemu	evangeliju	miru,	bratstva	in	
pravičnosti.

MOLITVENI NAMENI ZA DECEMBER
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
I. poglavje

otrok Izraela

VZGOJA MLADINE

Tako	je	otrok,	zdaj	obrezan,	imenovan	in	zazna
movan	z	Božjim	pečatom,	prva	leta	ostal	odvisen	v	
glavnem	od	matere.	Kaže,	da	so	bili	judovski	očetje	
prav	 malo	 nagnjeni	 k	 razvajanju.	 Res	 pa	 je,	 da	 so	
bile	 Judinje	 odlične,	 pozorne	 in	 predane	 matere:	
Sveto	pismo	je	polno	pričevanj	materinske	ljubezni.	
Dekleta	so	jim	ostala	zaupana	prav	do	poroke	in	so	
sodelovala	v	gospodinjstvu,	prinašala	vodo,	predla	
in	v	kmečkih	družinah	tudi	nekoliko	pomagala	pri	
poljskem	delu,	na	primer	paberkovala	za	žanjci	ali	
pasla	ovce	podnevi.	Očetje	so	se	ukvarjali	s	fanti	in	
jih	uvajali	v	svoji	posel	že	v	zgodnji	mladosti,	da	bi	
postali	čimprej	njihovi	vajenci,	potem	pa	sodelavci.	
Tako	nam	v	priliki	o	dveh	sinovih	evangelij	pokaže	
očeta	 vinogradnika,	 ki	 pošlje	 svoja	 dva	 fanta	 v	 vi
nograd	 (Mt	 21,28),	 in	 v	 priliki	 o	 izgubljenem	 sinu	
bogatega	posestnika,	ki	mu	“služi”	eden	od	njegovih	
sinov	(Lk	15,29).	Pri	tesarju	Jožefu	se	je	Jezus	gotovo	
naučil	delati	z	lesom.

Očetje	so	prevzeli	tudi	vzgojo	v	pravem	pomenu	
besede.	Sodeč	po	rabinskih	izročilih	so	bile	judovske	
vzgojne	metode	odlične.	Obžalovanja	vreden	rezul
tat	pristranskosti	očaka	Jakoba	do	(egiptovskega)	
Jožefa	 je	 navdihnil	 moder	 nasvet:	 »Človek	 ne	 sme	
nikoli	delati	razlike	pri	svojih	otrocih.«	Drug	moder	
izrek	pravi:	»Nikoli	se	ne	sme	otroku	groziti;	treba	ga	
je	kaznovati,	ali	pa	nič	reči«.	In	še	eden:	»Nikoli	se	ne	
sme	otroku	reči,	da	bo	kaj	dobil,	potem	pa	ne	držati	
besede;	to	pomeni	učiti	ga	lagati«.	Treba	pa	je	tudi	
priznati,	da	je	bila	ta	vzgoja	brez	prevelike	popust
ljivosti.	 »Kdor	 prizanaša	 šibi,	 sovraži	 svojega	 sina«	
(Prg	13,24),	ki	so	ga	nekateri	moderni	jeziki	izrazili:	
»Kdor	zelo	ljubi,	tudi	zelo	kaznuje«.	Drug	pregovor	
zatrjuje:	»Če	boš	[otroka]	udaril	s	šibo,	ne	bo	umrl«	
(Prg	23,13),	kar	pomeni,	da	ga	njegove	napake	ne	
bodo	zapeljale	v	smrt	greha.	In	še:	»V	otrokovem	srcu	
je	zakoreninjeno	bedaštvo,	vzgojna	šiba	ga	spravi	iz	
njega«	(Prg	22,15).	Kot	je	videti,	so	to	zdrava	načela,	
ki		jim	je	modri	Sirah	izrazil	svoje	polno	odobravanje.

Pravi	 Izraelci	 so	 imeli	 za	 najvažnejšo	 vzgojo	 v	
morali.	»Vzgajaj	otroka	primerno	njegovi	poti,	tudi	
ko	 se	 postara	 ne	 bo	 krenil	 z	 nje«	 (Prg	 22,6),	 pravi	
sveto	besedilo.	In	ker	se	je	morala	izenačila	z	zapo
vedmi	vere,	 je	bila	prva	naloga	očeta	naučiti	svoje	
otroke	zapovedi;	sicer	je	bil	pa	to	izrečen	ukaz,	ki	ga	
je	bil	dal	Jahve	po	Mojzesovih	ustih	vsem	izraelskim	

možem,	in	ki	ga	je	vsak	ponavljal	zjutraj	in	zvečer	
v	 molitvi:	 »Ponavljaj	 jih	 svojim	 sinovom	 in	 govori	
o	njih,	ko	bivaš	v	svoji	hiši	in	ko	hodiš	po	poti,	ko	
legaš	in	ko	vstajaš!«	(5	Mz	6,7).	Ker	je	bilo	življenje	
po	veri	in	narodna	zgodovina	del	Postave,	so	očetje	
pripovedovali	svojim	otrokom	vse	čudovite	stvari,	
ki	jih	je	Jahve	naredil	za	svoje	ljudstvo.	Razlagali	so	
jim	smisel	velikih	praznikov,	pokazali	so	jim,	da	ima	
vsaka	navada,	ki	so	se	je	držali,	nek	posvečen	pomen.	
Tudi	to	jim	je	nalagala	sveta	Postava:	ob	ustanovitvi	
praznika	Pashe	ob	izhodu	iz	Egipta,	je	Jahve	ukazal:	
»In	svojemu	sinu	na	ta	dan	povej	in	reci:	‘To	je	zaradi	
tega,	kar	je	Gospod	storil	zame,	ko	sem	šel	iz	Egipta.’	
Naj	ti	bo	za	znamenje	na	tvoji	roki	in	spomin	med	
tvojimi	očmi«	(2	Mz	13,89).	

Naj	to	pomeni,	da	je	bila	izobrazba	zapostavljena?	
Ravno	nasprotno.	Rabini	niso	nehali	ponavljati,	da	
je	temeljna	in	nujna.	»Če	imaš	znanje,	imaš	vse,«	je	
bilo	zelo	razširjeno	načelo,	»če	nimaš	znanje,	nimaš	
nič.«	Nekateri	pismouki	so	trdili:	»Bolje	je,	da	se	zruši	
kako	svetišče	kot	pa	šola!«	In	eden	od	njih,	ki	je	bil	
poklicen	vzgojitelj,	je	prišel	do	trditve,	da	je	Jahve	z	
ukazom:	»Ne	dotikajte	se	mojih	maziljencev,	mojim	
prerokom	ne	delajte	nič	hudega,«	(1	Krn	16,22)	hotel	
označiti	šolske	otroke	in	njihove	učitelje.

V	Jezusovem	času	so	torej	v	Palestini	bile	šole.	To	
je	 bila	 dokaj	 nova	 stvar,	 stara	 takrat	 kakih	 sto	 let.	
Nek	rabi	Simeon	ben	Šetah,	predsednik	Sanhedrina,	
brat	kraljice	Aleksandre	Salome,	je	odprl	v	Jeruza

Ena od shodnic v Nazaretu
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lemu	prvo	bet haséfer,	hišo	knjige.	Njegov	zgled	so	
posnemali	 in	 tako	 je	 bila	 počasi	 ustvarjeno	 pravo	
javno	izobraževanje.	Kakih	trideset	let	po	Jezusovi	
smrti,	 okrog	 leta	 64,	 je	 veliki	 duhovnik	 Jozue	 ben	
Gamala	 moral	 objaviti	 dekret,	 ki	 ga	 lahko	 imamo	
za	prvi	šolski	zakon:	nič	ni	manjkalo,	ne	obveznost	
staršev,	 da	 pošiljajo	 svoje	 otroke	 v	 šolo,	 niti	 kazni	
za	nedisciplinirane	ali	prevečkrat	odsotne	učence,	
niti	organizacija	“druge	stopnje”	za	najboljše.	Jezus	
v	svoji	mladosti	ni	bil	deležen	tega	sistema,	verjetno	
pa	je,	da	je	rabi	Gamala	samo	dokončno	izoblikoval	
ustanove,	ki	so	obstojale	že	dokaj	pred	njim.

Ta	zakon	je	bil	razglašen	samo	šest	let	pred	pad
cem	 Jeruzalema	 in	 brez	 dvoma	 ni	 bil	 uresničen	 v	
Palestini,	pač	pa	so	se	ga	držale	judovske	skupnosti	
v	diaspori.

Osnovna	šola	je	bila	pridružena	shodnici,	kakor	
je	bila	v	srednjem	veku	pridružena	župnijski	cerkvi.	
Otroke	tako	revnih	kot	bogatih	so	tja	pripeljal,	ko	so	
bili	stari	pet	let.	Učitelj	je	bil	le	upravnikzakristan	
verske	 skupnosti;	 šele	 pozneje	 je	 bilo	 sklenjeno,	
naj	 bo	 imenovan	 poseben	
učitelj,	 kadar	 število	 učen
cev	preseže	petindvajset.	O	
vzgojiteljskem	delu	so	imeli	
zelo	visoko	mnenje:	kaj	ni	so	
običajno	govorili,	da	je	uči
telj	v	šoli	 »poslanec	Večne
ga«?	 Kaže,	 da	 so	 imeli	 celo	
nadzornike,	ki	so	bili	dolžni	
nadzorovati	pouk.	Otroci	so	
sedeli	na	tleh	okrog	učitelja	
in	njihov	glavni	posel	je	bil,	
da	so	v	zboru	ponavljali	na	
pamet	 besedo	 za	 besedo	
stav	ke,	ki	jih	je	ta	izgovarjal.	
Postopki	 za	 urjenje	 spomi
na,	za	katere	bomo	videli,	da	so	bili	bistveni	pri	iz
ra	žanju	in	prenašanju	misli,	to	je	ponavljanja,	vzpo
rednice,	aliteracije	(ponavljanje	istih	soglasnikov	v	
zaporednih	besedah),	so	bili	v	vsakdanji	rabi.	Otroci	
so	jim	ostajali	zvesti	celo	pri	igri.	Tako	ni	vprašanje,	
kako	da	so	v	Lukovem	evangeliju	otroci,	ki	posedajo	
na	trgu,	klicali	eni	drugim	stihe,	ki	so	očitno	obliko
vani	kot	vaje	za	urjenje	spomina:	»Piskali	smo	vam,	
pa	niste	plesali,	peli	smo	žalostinko,	pa	niste	jokali«	
(Lk	7,3132).

In	kaj	so	se	naučili	v	šoli?	V	bistvu	Toro,	ali	bolje,	
praktično	nič	drugega	kot	Toro,	Božjo	Postavo.	Treba	
je,	 so	 govorili	 »napitati	 otroka	 s	 Postavo,	 kakor	 se	
napita	govedo	v	hlevu.«	Načela	Postave,	ki	so	se	jih	
naučili	v	mladosti,	»preidejo	v	kri	in	izstopajo	skozi	
ustnice«.	Postava	je	služila	vsemu,	celo	poučevanju	
abecede.	Da	je	bilo	poučevanje	bolj	privlačno,	so	za	
vsako	črko	oblikovali	besede	kakor	v	naši	abeced
nikih	in	jih	uredili	tako,	da	jih	je	vsak	otrok	lahko	
obrnil	v	kratko	moralno	basen.	Jezik,	slovnico,	zgo
dovino,	zemljepis	–	vsaj	njihove	temelje	–	so	se	učili	
iz	Svetega	pisma.	»Tam	je	najti	najboljšo	znanost	in	
vir	sreče,«	pravi	Jožef	Flavij	(Judovske	starožitnosti,	
4,812).	Sam	se	je	hvalil,	da	ga	je	znal	že	celo	pri	štiri
najstih	letih,	in	sveti	Pavel	spominja	svojega	učenca	

Timoteja,	 da	 pozna	 Sveto	 pismo	 že	 od	 otroštva	 (2	
Tim	3,15).

Zgleda,	da	je	ta	izključna	raba	Svetega	pisma	za	
vzgojo	privedla	številne	rabine	do	tega,	da	so	dekle
tom	zanikali	pravico	do	izobrazbe.	Zakaj	bi	žensko	
učili	Postavo,	ko	pa	nima	nobenega	uradnega	mesta	
v	veri.	»Bolje	bi	bilo	videti,	da	je	Toro	požrl	ogenj,«	je	
pretiraval	eden	od	pismoukov,	»kot	pa	slišati	njene	
besede	iz	ust	ženske«.	Isti,	očitno	sovražnik	žensk,	je	
trdil,	da	je	»poučevati	žensko	isto,	kot	bi	jo	uvajal	v	
kvantanje«!	V	tem	je	morebiti	mogoče	videti	nami
govanje	na	to,	kar	se	je	dogajalo	pri	poganih,	kjer	je	
vzgoja	postavljala	ženske		v	bližnje	odnose	z	moškimi	
na	veliko	škodo	moralnosti.	Vendar	to	ni	bilo	mnenje	
vseh	rabinov,	in	celo	talmudska	razprava,	ki	dekleta	
izključuje	 od	 izobrazbe,	 ima	 naslednji	 modrostni	
izrek:	»Vsi	možje	so	dolžni	svoje	hčere	učiti	Postavo.«	
Če	 to	 presojamo	 po	 zgledu	 male	 Device	 Marije,	 si	
lahko	mislimo,	da	je	večina	mladih	judovskih	deklet	
poznala	Sveto	pismo	prav	tako	dobro,	kot	njihovi	
bratje:	 v	 njeni	 hvalnici	 “Moja	 duša	 poveličuje	 Go

spoda”	 je	 polno	 odmevov	
Svetega	pisma,	saj	jih	lahko	
naštejemo	 več	 kot	 trideset	
(Lk	1,4755).

Resnost	 učenja,	 ki	 so	 ga	
bili	 deležni	 otroci,	 jim	 pa	
ni	 preprečevala,	 da	 se	 ne	
bi	sprostili.	Prerok	Zaharija	
nam	 pokaže	 jeruzalemske	
ulice,	 polne	 razposajenih	
dečkov	 in	deklic	(Zah	8,5):	
vedno	je	tako!	Evangelij	na
mi	guje	na	male,	ki	posnema
jo	odrasle	in	se	igrajo	svatbo	
in	pogreb	(Mt	11,17).	Že	Job	
je	 povedal,	 da	 se	 male	 de

klice	zabavajo	z	mladimi	živalmi;	igrale	so	se	tudi	s		
punčkami.	Med	izkopaninami	so	našli	majhne	kera
mične	živali,	predvsem	ptiče	tiste	vrste,	katere	naj	bi	
po	apokrifnem Evangeliju otroštva mali	Jezus	oživel,	
pa	raglje,	okrašene	krogle	in	kocke.	Brez	dvoma	so	
tukaj	spregledali	kršenje	Postave,	ki	je	prepovedo
vala	vsako	upodabljanje	živih	bitij.	Na	raznih	krajih,	
predvsem	v	Megidu,	 je	videti	na	kamnitih	ploščah	
črte,	ki	spominjajo	na	otroško	 igro	ristanc	(brcati	
kamen	 iz	 enega	 na	 tleh	 zarisanega	 polja	 v	 drugo,	
skakajoč	po	eni	nogi).

Šolanje,	ki	bi	ga	lahko	imenovali	“osnovno”	se	je	
za	tiste,	ki	so	se	hoteli	 izpopolniti	v	verskih	študi
jah,	nadaljevalo	s	šolanjem	na	višji	stopnji.	Za	tako	
šolanje	 je	 bilo	 treba	 iti	 v	 Jeruzalem	 in	 se	 vpisati	 v	
eno	 od	 bet-ha-midraš,	 šol,	 ki	 so	 jih	 vodili	 najbolj	
slavni	učitelji	Postave.	Tako	bo	pozneje	storil	mla
di	 Tarzičan	 Savel,	 bodoči	 apostol	 Pavel,	 pri	 rabinu	
Gamalielu.	Vendar	pa	ni	šlo	za	pridobivanje	kakega	
drugega	znanja	razen	verskega	in	njegove	prakse.	Že	
sama	zamisel	o	kakih	svetni	kulturi	je	bila	v	Izraelu	
nepojmljiva.	V	teh	krogih	učencev,	kjer	je	kraljevala	
kazuistika	 (reševanje	 teoretičnih	 primerov),	 so	 se	
oblikovali	bodoči	učitelji	Postave,	toda	večina	judov
skih	otrok	ni	šla	tako	daleč.

Ostanki stare shodnice
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL SVOBODE

Talmudska	razprava	Pirké Abot,	“Izreki	očetov”,	
katere	bistveni	del	je	gotovo	starejši	od	krščanstva,	je	
določil	tudi	razdobja	razvoja	otroka.	»Pri	petih	letih	
mora	začeti	s	svetim	študijem,	pri	desetih	se	mora	
posvetiti	študiju	izročila,	pri	trinajstih	mora	poznati	

vso	Jahvejevo	Postavo	in	v	praksi	izpolnjevati	zapo
vedi,	pri	petnajstih	se	začne	izpopolnjevanje	znanja.«	
Razen	tistih,	ki	so	hoteli	»izpopolniti	svoje	znanje«,	so	
torej	mladi	Judje	končali	svoje	šolanje.	Kljub	zgodnji	
mladosti	so	bili	po	zakonu	polnoletni.	To	se	razlaga	
z	neko	prezgodnjo	dozorelostjo	rase.	Pri	trinajstih	
letih	je	mali	Izraelec	nehal	biti	otrok,	čeprav	še	ni	
bil	sposoben	kot	deček	Jezus	razpravljati	z	učitelji	
Postave	v	tempeljskih	dvorih.	Od	zdaj	bo	kot	odrasli	
strogo	obvezan	moliti	trikrat	na	dan	znano	molitev	

ZRELOST

Š’má Israél,	s	katero	so	morali	vsi	verniki	izjavljati	
svojo	vero	v	Edinega;	moral	se	bo	redno	postiti	na	
predpisane	dneve,	posebno	na	veliki	praznik	Sprav
nega	dneva;	moral	se	bo	udeleževati	tradicionalnih	
romanj,	in	ko	bo	vstopil	v	tempelj,	bo	imel	dostop	do	
“Dvora	mož”.	Trinajstletnik	je	torej	Izraelec	z	
vsemi	pravicami.

Tudi	dan	Bar Mitzwa,	ko	je	deček,	
ki	 je	 dosegel	 polnoletnost	 in	 bil	
razglašen	 za	 “sinu	 Postave”,	 je	
zaznamoval	tako	verski	obred,	
ko	 je	 moral	 otrok	 javno	 pre
brati	 odlomek	 Postave,	 kot	
tudi	 veliko	 slavje.	 Ta	 datum	
je	 bil	 izredno	 pomemben	 v	
judovskem	 življenju.	 Še	 danes	
je	v	Izraelu,	tudi	v	manj	pobožnih	
krogih	 obdržal	 skoraj	 bogoslužni	 značaj:	 mladega	
fanta	 slovesno	 vodijo	 iz	 kibuca	 do	 meje,	 kjer	 pre
vzame	oboroženo	stražo	za	obrambo	svete	zemlje,	
in	mu	celo	odvzamejo	nekoliko	krvi,	namenjene	za	
transfuzijo.	 Ko	 otrok	 Izraela	 postane	 polnoleten,	
mora	tako	danes	kot	pred	dvatisoč	leti	razumeti,	da	
pripada	neki	skupnosti.

Povrhu	ga	čaka	še	dolžnost,	ki	mu	jo	nalaga	skup
nost.	 Pa	 je	 to	 samo	 dolžnost?	 »Mlad	 človek	 je	 kot	
mlad	konj,	ki	rezgeta,«	pravi	spet	Talmud,	»paradira,	
se	lepotiči,	ker	išče	ženo.«	Toda	rabin,	ki	je	realist,	je	
dodatno	izoblikoval	naslednjo	misel:	»Ko	pa	je	poro
čen,	je	podoben	oslu,	obloženemu	s	težkimi	bremeni!«

Po	 svobodi	 hrepenimo	 vsi.	 Kajti	 boli	 nas,	 če	 se	
čutimo	odvisne.	Jezi	nas,	če	drugi	ljudje	odločajo	o	
nas;	če	v	njihovi	bližini	ne	moremo	ravnati	drugače,	
kor	 da	 izpolnjujemo	 njihova	 pričakovanja.	 To	 je	 v	
nasprotju	z	našim	dostojanstvom.	Ne	počutimo	pa	
se	dobro	niti,	če	nas	imajo	v	oblasti	naša	čustva	ali	
navade.	Danes	imamo	sicer	neko	zunanjo	politično	
svobodo.	V	medsebojnih	odnosih	pa	se	mnogi	čutijo	
nesvobodne.	Čutijo	se	ujete	v	zunanje	okoliščine.	Te
daj	o	njih	odločajo	pričakovanja	družbe.	Ne	upajo	si	
zapustiti	svojega	položaja	in	plavati	proti	toku.	Živijo	
pod	vtisom,	da	drugi	odločajo	o	njih.	Človek	si	tedaj	
ne	upa	svobodno	povedati,	kar	misli.	Razmišlja,	kaj	
drugi	od	njega	pričakuje,	kaj	si	bo	mislil	o	njem.	Ni	
več	on	sam,	ampak	skuša	biti	tak,	da	bi	ga	drugi	imeli	
radi.	A	tako	ne	morem	nikoli	postati	človek,	tako	ne	
bom	nikoli	odkril,	kdo	sem	v	svojem	bistvu.

Nemška	beseda	Freiheit	(svoboda)	izvira	iz	indo
evropskega	korena	prai.	To	pomeni	ščititi, varovati, 
rad imeti, ljubiti.	Še	danes	poznamo	nemško	besedo	

Freier	 (svobodnjak,	 snubec),	 slovenski	 frajer.	 Ger
mani	so	imenovali	tistega,	ki	so	ga	ljubili	in	ga	zato	
ščitili,	 svobodnega	 človeka.	 V	 skupnosti	 je	 mogel	
biti	svoboden	in	je	imel	vse	pravice.	Bil	je	svoboden,	
nevezan,	neodvisen,	neutesnjen.	Čutim	se	svobodne
ga,	če	vem,	da	sem	ljubljen.	Ni	se	mi	treba	ravnati	po	
pričakovanju	drugih.	Tedaj	smem	biti	tak,	kakršen	
sem.	Če	vem,	da	me	nekdo	ljubi,	se	lahko	v	njegovi	
bližini	vedem	tako,	kot	čutim.	Tedaj	se	mi	ni	treba	
ves	čas	bati,	kaj	si	bo	drugi	mislil	o	meni.	Vem,	da	sem	
sprejet.	Če	na	dnu	svoje	biti	resnično	čutim	in	vem,	
da	sem	ljubljen,	sem	prost	prisile,	da	bi	izpolnjeval	
pričakovanja	drugih.	Prost	sem	pritiska,	da	bi	vedno	
moral	dosegati	uspehe,	vedno	moral	nekaj	dokazo
vati,	ustrezati	merilom	družbe.

Grki	 poznajo	 za	 svobodo	 tri	 besede;	 eleutheria	
je	svoboda,	da	lahko	grem	tja,	kamor	hočem.	Svo
boden	sem	v	svojem	ravnanju	Storim	lahko	to,	kar	
čutim,	da	je	zame	prav.	Ne	utesnjujejo	me	predpisi	
in	pričakovanja	drugih.	Parrhesia	je	svoboda	govora.	
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Morda	misliš,	da	to	ni	nič	posebnega.	Saj	v	demokra
ciji	vendar	lahko	rečeš,	kar	misliš.	Kljub	temu	pa	se	
še	kako	pogosto	ravnaš	po	drugih.	Poznam	nekega	
zelo	nadarjenega	človeka	z	dobrimi	spričevali.	Nika
kor	ne	dobi	dela,	ker	pred	vsakim	predstavitvenim	
pogovorom	tisočkrat	premisli,	kaj	bi	si	kadrovski	šef	
utegnil	misliti,	če	bo	rekel	to	in	to,	ali	si	bo	mislil,	da	
je	nevrotičen,	če	bi	uporabil	take	besede.	V	svojem	
govorjenju	 ni	 svoboden.	 Svobodni	 smo	 šele,	 če	 se	
lahko	pokažemo	take,	kot	smo,	če	lahko	svojo	resni
co	povemo	tudi	pred	drugimi.	Tretja	grška	beseda	je	
autarkia,	ki	pa	pomeni	razpolaganje	s	samim	seboj	in	
odločanje	o	sebi,	kaj	hočem,	kaj	npr.	bom	jedel	in	ko
liko,	kdaj	se	bom		odpovedal	in	se	postil.	Ta	notranji	
občutek	svobode,	da	sem	še	vedno	gospodar	samega	
sebe,	je	bistvena	sestavina	človekovega	dostojanstva.	
Številni	ljudje	podlegajo	danes	raznim	odvisnostim.	
Tem	bi	angel	svobode	prišel	prav,	da	bi	jih	dvignil	in	
jim	omogočil,	da	svobodno	razpolagajo	s	seboj.

Neka	žena	se	zaljubi,	vendar	se	moški,	ki	se	je	vanj	
zagledala,	za	njo	sploh	ne	zmeni.	Čeprav	ve,	da	ni	
možnosti	za	to	zvezo,	da	s	tem	le	trpinči	sebe,	se	ga	
ne	more	osvoboditi.	Tudi	ona	bi	potrebovala	angela	
svobode,	ki	bi	ji	spet	podaril	dostojanstvo,	občutek,	
da	 je	dragocena	sama	po	sebi,	da	 ji	ni	treba	tekati	

za	 tem	 moškim.	 Drugi	 pa	 se	 čutijo	
utesnjene	in	nesvobodne	v	zakonu,	v	
družini,	v	neki	skupnosti.	Ne	morejo	
dihati.	Tudi	ti	bi	potrebovali	angela	
svobode,	 ki	 bi	 jim	 podaril	 notranjo	
prostost,	da	bi	se	čutili	svobodne	tudi	
v	ozkosti.	Notranja	svoboda	mi	pravi,	
da	z	mojim	pravim	bistvom	ne	more	
nihče	razpolagati.	Tudi	v	prijateljstvu	
mi	daje	neodvisnost.	Ne	določam	se	z	
zornega	kota	drugega.	Še	vedno	sem	
jaz	sam.	Takšna	svoboda	je	potrebna,	
če	hočemo,	da	uspe	prijateljstvo,	da	
uspe	zakon.	Če	se	dva	prilepita	drug	
na	drugega,	če	morata	venomer	pre
verjati,	kaj	drugi	zdajle	misli,	v	takšni	
utesnjenosti	ne	more	rasti	zrel	odnos.	
V	vsaki	zvezi	še	vedno	potrebujemo	
svobodo.	 Vežem	 se	 v	 svobodi.	 In	 v	
takšni	zvezi	sem	svoboden,	daje	mi	
prostor,	s	katerim	ne	more	razpola
gati	nihče	drug.

Želim	ti,	da	bi	ti	angel	svobode	podaril	takšno	no
tranjo	svobodo,	da	se	boš	čutil	resnično	svobodnega	
in	boš	lahko	pokončno	živel.

»Gospod	je	blizu:	pridite,	molimo!«	S	tem	vzkli
kom	 nas	 bogoslužje	 vabi,	 da	 se	 v	 adventnih	 dneh,	
posebno	 zadnjih,	 približamo	 kakor	 po	 prstih	 be
tlehemski	 votlini,	 kjer	 se	 je	 dopolnil	 nenavadni	
dogodek,	 ki	 je	 spremenil	 tek	 zgodovine:	 rojstvo	
Odrešenika.	 V	 božični	 noči	 se	 bomo	 spet	 enkrat	
ustavili	pred	jaslicami,	da	bi	začudeni	zrli	»Besedo,	
ki	je	meso	postala«.	Kot	vsako	leto	se	bodo	v	naših	
srcih	 ponovili	 občutki	 veselja	 in	 hvaležnosti,	 ko	
bomo	poslušali	božične	melodije,	ki	v	mnogih	jezikih	
opevajo	isti	nenavadni	čudež.	Stvarnik	vesolja	je	iz	
ljubezni	prišel	postavit	svoje	bivališče	med	ljudmi.	
V	Pismu	Filipljanom	sveti	Pavel	zatrjuje	o	Kristusu:	
»Čeprav	je	bil	namreč	v	podobi	Boga,	se	ni	ljubosum
no	oklepal	svoje	enakosti	z	Bogom,	ampak	je	sam	
sebe	izpraznil	tako,	da	je	prevzel	podobo	služabnika	
in	postal	podoben	ljudem«	(Flp	2,6).	Po	zunanjosti	
je	 bil	 kakor	 človek,	 dodaja	 apostol,	 in	 je	 sam	 sebe	
ponižal.	O	božiču	bomo	znova	doživeli	uresničenje	
te	vzvišene	skrivnosti	milosti	in	usmiljenja.

Sveti	Pavel	pove	še	več:	»Ko	pa	je	nastopila	polnost	
časa,	je	Bog	poslal	svojega	Sina,	rojenega	iz	žene,	ro
jenega	pod	postavo,	da	bi	odkupil	tiste,	ki	so	bili	pod	
postavo,	da	bi	mi	prejeli	posinovljenje«	(Gal	4,45).	
Zares	 je	 izvoljeno	 ljudstvo	 dolga	 stoletja	 pričako
vala	Mesija,	toda	predstavljali	so	si	ga	kot	močnega	
in	 zmagovitega	 vojskovodjo,	 ki	 bi	 svoje	 osvobodil	
zatiranja	tujcev.	Nasprotno	pa	se	je	Odrešenik	rodil	

v	tišini	in	v	največji	revščini.	Prišel	je	kakor	luč,	ki	
razsvetljuje	vsakega	človega	–	pripominja	evange
list	 Janez	 –,	 »toda	 njeni	 je	 niso	 sprejeli«	 (Jn	 1,11).	
Dodaja	pa:	»Tistim	pa,	ki	so	jo	sprejeli,	je	dala	moč,	
da	postanejo	Božji	otroci«	(Jn	1,12).	Obljubljena	luč	
je	razsvetlila	srca	tistih,	ki	so	vztrajali	v	budnem	in	
zavzetem	pričakovanju.

Adventno	bogoslužje	spodbuja	tudi	nas,	naj	bomo	
trezni	in	čuječi,	da	e	ne	bi	pustili	obtežiti	z	grehom	
in	s	prehudimi	skrbmi	sveta.	V	resnici	bomo	mogli	
s	čuječnostjo	in	molitvijo	spoznati	in	sprejeti	blišč	
Kristusovega	rojstva.	Sveti	Maksim	iz	Torina,	škof	v	4.	
in	5.	stoletju,	zatrjuje	v	eni	svojih	pridig:	»Čas	nas	opo
minja,	da	je	božič	Gospoda	Kristusa	blizu.	Svet	nam	s	
svojimi	lastnimi	stiskami	govori	o	bližini	nečesa,	kar	
ga	bo	obnovilo	in	z	nepotrpežljivim	pričakovanjem	
hrepeni,	da	bi	sijaj	bolj	bleščečega	sonca	razsvetlil	
njegovo	temo…	To	pričakovanje	stvarstva	spodbuja	
tudi	 nas	 k	 pričakovanju	 vzhoda	 Kristusa,	 novega	
son	ca.«	Stvarstvo	samo	nas	torej	vodi	k	odkrivanju	
Tistega,	ki	mora	priti.

Vprašanje	pa	je:	ali	človeštvo	našega	časa	še	pri
čakuje	 Odrešenika?	 Imamo	 občutek,	 da	 je	 Bog	 tuj	
zanimanju	mnogih.	Na	videz	ga	ne	potrebujejo;	žive,	
kakor	 ga	 ne	 bi	 bilo,	 še	 hujše,	 kakor	 da	 bi	 bil	 neka	
“ovira”,	ki	jo	je	treba	odstraniti,	da	bi	uresničili	sami	
sebe.	Prepričani	smo,	da	se	tudi	med	vernimi	neka
teri	 puste	 privlačiti	 vabljivim	 blodnjam	 in	 zmesti	

papežev verouk
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zavajajočim	naukom,	ki	predlagajo	varljive	bližnjice	
za	 dosego	 sreče.	 In	 vendar	 človeštvo	 kljub	 svojim	
protislovjem,	svojim	stiskam	in	svojim	dramam,	in	
morda	prav	zaradi	njih	danes	išče	pot	obnove,	pot	
odrešenja;	išče	Odrešenika	in	pričakuje,	včasih	niti	
ne	zavestno,	prihod	Odrešenika,	ki	prenavlja	svet	in	
naše	življenje,	prihod	Kristusa,	edinega	resničnega	
Odrešenika	človeka	in	vsega	človeštva.	Gotovo,	da	
krivi	preroki	še	naprej	ponujajo	“poceni”	odrešenje,	
ki	pa	končno	vedno	rodi	pekoča	razočaranja.	Prav	
zgodovina	zadnjih	petdeset	let	dokazuje	to	iskanje	
“poceni”	 odrešenika	 in	 opozarja	 na	 vsa	 razočara
nja,	 ki	 so	 izšla	 iz	 tega.	 Naloga	 nas,	 kristjanov,	 je,	 z	
življenjskim	pričevanjem	širiti	resnico	božiča,	ki	jo	
Kristus	prinaša	vsakemu	možu	in	ženi	dobre	volje.	Z	

rojstvom	v	revščini	jaslic	Jezus	prihaja,	da	bi	daroval	
vsem	tisto	veselje	in	tisti	mir,	ki	edina	lahko	izpolnita	
pričakovanje	človekovega	duha.

Kako	se	torej	pripraviti,	da	bi	odprli	srce	Gospodu,	
ki	prihaja?	Duhovna	drža	čuječega	pričakovanja	v	
molitvi	ostaja	temeljna	značilnost	kristjana	v	tem	
adventnem	času.	To	je	drža,	ki	je	značilna	za	glavne	
osebnosti	tistega	časa:	Zaharija	in	Elizabete,	pastirjev,	
modrih,	preprostega	in	revnega	ljudstva.	Predvsem	
pa	Marije	in	Jožefa!	Ta	dva	sta	bolj	kot	vsi	drugi	izku
sila	na	sebi	skrb	in	tesnobo	za	Otroka,	ki	se	je	imel	
ro	diti.	 Ni	 si	 težko	 predstavljati,	 kako	 sta	 preživela	
zad	nje	 dni	 v	 pričakovanju,	 da	 bosta	 objela	 Novo
rojenega	s	svojimi	rokami.	Njuna	drža	naj	bo	tudi	
na	ša.	Prisluhnimo	o	tem	že	omenjenemu	svetemu	
Maksimu,	torinskemu	škofu:	»Ko	smo	pred	tem,	da	
bomo	sprejeli	Gospodov	rojstni	dan,	se	preoblecimo	
v	 čista	 oblačila	 brez	 madeža.	 Govorim	 o	 dušnem	
oblačilu,	ne	o	telesnem.	Ne	oblecimo	se	v	obleke	iz	
svile,	ampak	iz	svetih	del!	Razkošna	oblačila	lahko	
pokrijejo	ude,	ne	krasijo	pa	vesti.«

Ob	svojem	rojstvu	med	nami	naj	nas	Dete	Jezus	
ne	 najde	 raztresene	 ali	 preprosto	 zaposlene	 pri	
olepšavanju	naših	hiš	z	lučmi.	Raje	v	sebi	in	v	svojih	
družinah	 pripravimo	 vredno	 prebivališče,	 kjer	 se	
bo	 On	 počutil	 sprejetega	 z	 vero	 in	 ljubeznijo.	 Naj	
nam	Devica	Marija	in	sveti	Jožef	pomagata	doživeti	
skrivnost	Rojstva	z	obnovljenim	začudenjem	in	po
mirljivo	vedrostjo.	To	naj	bo	voščilo	vsem,	posebno	
pa	tistim,	ki	so	v	težavah	ali	trpijo	na	telesu	in	duhu.

A – Klasična obrazložitev
Veliki	 katekizem	 iz	 leta	 1901	 takole	 povzema	

nauk	o	prvih	dveh	človekih	in	njunem	padcu:
»Ko	je	Bog	ustvaril	prva	človeka,	bila	sta	dobra	in	

srečna…Imela	sta	posvečujočo	milost	božjo,	bila	sta	
sveta	in	pravična	in	tako	nadnaravno	Bogu	podob
na…Bila	sta	otroka	Božja	in	imela	sta	pravico	do	nad
naravnega	zveličanja	v	nebesih…	Imela	sta	globoko	
spoznanje	in	voljo	nagnjeno	k	dobremu…	Živela	sta	
v	raju,	prosta	vsakršnega	trpljenja	in	neumrjoča	tudi	
po	telesu…	Od	Boga	podeljenih	darov	nista	prejela	
samo	zase,	temveč	tudi	za	svoje	potomce,	ki	bi	jih	

bili	po	njih	podedovali…
Prva	človeka	nista	ostala	dobra	in	srečna,	hudo	

sta	se	pregrešila	in	sta	tako	postala	nesrečna	na	duši	
in	na	telesu…	s	tem,	da	sta,	zapeljana	od	hudobnega	
duha,	jedla	od	drevesa,	ki	jima	je	Bog	prepovedal…	
tako	sta	izgubila	posvečujočo	milost	božjo,	in	zato	
tudi	 nista	 bila	 več	 nadnaravno	 Bogu	 podobna…	
Nehala	sta	biti	otroka	božja,	izgubila	sta	pravico	do	
večnega	zveličanja,	in	zaslužila	sta	večno	pogublje
nje…	Njuno	spoznanje	je	oslabelo,	in	njuna	volja	se	
je	nagnila	k	hudemu…	Izgnana	sta	bila	iz	raja,	morala	
sta	mnogo	trpeti	in	nazadnje	umreti…

P. Bruno Korošak

MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE

V Katekizmu katoliške Cerkve beremo, da je »blažena Devica Marija bila v prvem 
trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha«, kar pomeni, 
da je bila »obdarjena od prvega trenutka s sijajem edinstvene svetosti«. Da bomo te 
izjave bolje razumeli, bo treba najprej orisati razvoj nauka o izvirnem grehu, potem 

pa dodati še nekaj razlage o sijaju edinstvene svetosti Marije.

I – Izvirni greh
O	izvirnem	ali	začetnem	grehu	človeka	so	teologi	v	dveh	tisočletjih	izdelali	dve	razlagi:	eno	klasično,	

drugo	moderno.	Obe	se	v	nekaj	bistvenih	točkah	strinjata,	v	vsem	drugem	pa	razlikujeta.



2010 – AM – DECEMBER  351

➧

Adamov	greh	ni	škodoval	samo	prvima	človeko
ma,	s	svojimi	hudimi	nasledki	je	prešel	tudi	na	nas,	ki	
smo	Adamovega	rodu…	Grehu,	ki	je	prešel	od	prvih	
starišev	tudi	na	nas,	pravi	se	izvirni	ali	podedovani	
greh,	ker	ga	nismo	storili	sami,	temveč	smo	ga	tako	
rekoč	podedovali«.

B – V zadnjih stoletjih
popravljena obrazložitev
Po	tridentinskem	koncilu,	posebno	pa	v	zadnjem	

stoletju,	so	vse	znanosti	silno	napredovale,	med	njimi	
tudi	biblične	in	teološke.	Ko	bi	danes	kdo	hotel	napi
sati	strnjeno	katehetsko	razlago	o	istem	predmetu,	
bi	jo	mogel	takole	formulirati:

Po	sv.	Pavlu	(Kol	1,1720)	je	Kristus	podoba	ne
vidnega	 Boga,	 in	 vse	 je	 bilo	
ustvarjeno	 v	 njem,	 po	 njem	
in	 zanj,	 tudi	 prva	 človeka,	
imenovana	 mož	 in	 možinja	
(iš	 in	 išá,	 1	 Mz	 1,27),	 kate
rih	 potomci	 naj	 bi	 po	 dolgi	
dobi	razvoja	svojih	duševnih	
in	 duhovnih	 moči	 dosegli	
sposobnost	 sprejeti	 evan
geljske	kreposti.	Zato	jima	je	
priporočil,	 naj	 si	 ona	 sama	
in	potem	tudi	njihovi	otroci	
najprej	toliko	izurijo	svoj	um	
in	 voljo,	 da	 bodo	 sposobni	
pridobivati	si	hrano	iz	»zelišč	
s	semenom	in	sadnih	dreves«,	
predvsem	 pa	 od	 vseh	 živali	
na	 zemlji	 (1	 Mz	 1,2830).	 V	
kameni	 dobi	 se	 je	 med	 leti	
35.000	in	10.000	pred	Kristu
som	v	človeku	pričel	prebu
jati	 tudi	 duh	 ali	 sposobnost	
dojemanja	 verskih	 resnic,	
kakor	 se	 to	 da	 razbrati	 iz	
umet		niških	slik	v	podzemelj
skih	 jamah,	 ki	 nam	 pričajo,	
da	je	prazgodovinski	človek	
veroval	 v	 neko	 nadzemsko	
silo,	 v	 neko	 višje	 bitje,	 ki	
združuje	 v	 sebi	 vso	 moč	 in	
je	v	tesni	zvezi	s	človekovim	
omejenim	bivanjem	na	svetu.	
Nebesni	svod	z	vsemi	svojimi	
različnimi	pojavi	je	pa	tudi	povsem	naravno	vplival	
na	to,	da	je	primitivni	človek	tej	nadzemski	sili	začel	
pripisovati	transcendenco	in	veličastnost.

V	7.	tisočletju	pred	Kristusom	se	je	na	Bližnjem	
vzhodu	dopolnil	prehod	človeka	k	poljedelstvu	in	
živinoreji,	in	zadnji	redaktor	1.	Mojzesove	knjige	po
stavlja	v	to	dobo	Adama	in	Evo	(2	pogl.)	ki	sta	živela	
v	»vrtu	proti	vzhodu	v	edenu«	(2,8).	Besedo	“eden”	
Grki	prevajajo	z	razkošjem,	latinski	prevodi	z	rajem,	
neko	primitivno	pleme	v	Avstraliji	pa	kot	užitek	brez	
vseh	prepovedi	in	greha.	V	takem	okolju	je,	po	sveti	
knjigi	Perzijcev	Bundahiš,	Adamova	žena	porodila	
dvojčka	(»sad	drevesa	življenja«)	 in	 ju	v	želji,	da	si	
zagotovi	zdravo	in	obilno	potomstvo,	ubila	in	ju	sku

paj	z	možem	použila.	K	temu	jo	je	zapeljal	talisman	
z	izrezljano	kačo,	ki	je	bila	vedno	simbol	življenja:	
pozneje	so	jo	nosili	na	svoji	tiari	faraoni,	Mojzes	jo	je	
naredil	iz	brona	in	izobesil	na	drog	kot	edino	zdra
vilo	proti	zastrupljenjem	(4	Mz	21,69),	in	še	danes	
je	znamenje	ozdravljanja	pred	lekarnami.	Iz	Evinega	
nespametnega	dejanja	se	je	pri	kanaanski	plemenih	
razvilo	prepričanje	o	izredno	dobrodejnih	posledi
cah	ubijanja	prvorojencev	(Mdr	12,35).	Tako	se	je	
tudi	Abraham	odločil,	da	ubije	svojega	prvorojenca	
in	ga	daruje	Bogu	(1	Mz	22),	in	vsi	Hebrejci	so	potem	
bili	prepričani,	da	je	to	Božja	volja	in	da	je	treba	pr
vorojence	od	Boga	“odkupiti”	s	primerno	daritvijo	
(2	Mz	13,113;	Lk	2,23).	Evin	postopek	namiguje	tudi	
na	skrivnost	vitalne	hrane,	zauživanja	evharističnega	

Telesa	Prvorojenega.
Ob	tej	priliki	je	človek	spo

znal,	 da	 je	 brezosebna	 nad
zemska	veličastna	Moč	v	re
snici	človeku	prisotni	osebni	
Bog,	ki	dobro	plačuje	in	hudo	
kaznuje.	Pred	tem	dogodkom	
Eva	 in	 Adam	 nista	 še	 imela	
pojmov	 o	 dobrem	 in	 zlu,	 o	
smislu	 duševne	 smrti,	 po	
njem	pa	je,	kakor	trdi	sv.	Pavel	
(Rim	5,12),	dobesedno	»pri
šel	na	svet	greh	in	po	grehu	
smrt	na	vse	ljudi,	ki	grešijo«.

Adam	 in	 Eva	 sta	 se	 svo
je	 neumne	 pregrehe	 srčno	
pokesala	 (Mdr	 10,1).	 Eva	 je	
zavrgla	talisman	s	kačo	in	po	
rojstvu	 Kajna	 je	 vzkliknila:	
»Dobila	sem	moško	dete	po	
Gospodu«	 (1	 Mz	 4,1);	 prav	
tako	 je	 po	 porodu	 Seta	 re
kla:	 »Bog	 mi	 je	 dal	 drugega	
potomca	 namesto	 Abela«	
(1	Mz	4,25).	Adam	in	Eva	sta	
svoje	otroke	versko	vzgajala,	
ki	sta	oba	že	Bogu	opravljala	
daritve.	Kajn	se	je	po	umoru	
svojega	 brata	 Abela	 pokesal	
in	se	zaupno	obrnil	k	Bogu	za	
pomoč	(1	Mz	4,1315).

Adam	 pa	 si	 ni	 mogel	 kaj,	
da	ne	bi	svoje	bojevitosti	in	izurjenosti	v	orožju,	že	
podedovano	od	svojih	prednikov,	z	vzgojo	prenesel	
na	 svoje	 otroke.	 To	 nagnjenje	 k	 nasilnosti	 imenu
jemo	izvirno,	ker	je	od	vsega	začetka	poljedelstva	v	
vseh	prisotno.	Po	pričevanju	svetega	Pisma	je	eden	
od	Kajnovih	potomcev,	Lameh	zatrjeval,	da	bo	ubil	
vsakega	dečka,	ki	bi	mu	»prizadel	prasko«	(1	Mz	4,23).	
Slavni	Mojzes,	ki	ga	častimo	kot	svetnika,	je	svojim	
rojakom	strogo	zabičeval,	da	morajo	neizprosno	po
biti	svojega	lastnega	brata,	svojega	sina,	svojo	lastno	
ženo,	ali	svojega	prijatelja,	ki	bi	jih	hoteli	zavajati	k	
malikovanju	(5	Mz	13,710);	morajo	tudi	popolno
ma	iztrebiti	prebivalce	svojih	mest,	v	katerih	častijo	
malike,	to	je	ne	samo	moške,	ampak	tudi	ženske,	vse	

Valentin Metzinger: Brezmadežna (ok. 1739
Brezovica pri Ljubljani
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otroke	in	celo	vse	njihove	domače	živali	(v.	1318).	
Veliki	svetniški	prerok	Elija	je	zapovedal	pobiti	450	
Baalovih	svečenikov	(1	Kr	18,40)	in	prerok	Zaharija	
je	staršem	zapovedal,	da	morajo	sami	pobiti	svoje	
otroke,	ki	bi	jih	zasačili	pri	malikovanju	(Zah	13,3).	
V	 16.	 in	 17.	 stoletju	 krščeni	 Španci	 in	 Portugalci	
niso	hoteli	slediti	Jezusovim	smernicam,	ampak	so	
pod	pretvezo	navedenih	starozaveznih	zapovedi	o	
pobijanju	malikovalcev	tudi	oni	neusmiljeno	mučili	
in	klali	prvotne	indijanske	naseljence	v	Ameriki.	V	
prejšnjem	20.	stoletju	sta	višek	nasilja	dosegla	kršče
na	kristjana	Hitler	in	Stalin,	ki	sta	oba	ne	samo	dala	
pobiti	ampak	tudi	znanstveno	mučiti	v	zloglasnih	
taboriščih	nedolžne	ljudi,	6	milijonov	Hitler,	20	mi
lijonov	Stalin.	In	kaj	naj	rečemo	o	naši	dobi,	ko	nam	
statistike	poročajo,	da	je	vsako	leto	spolnih	posilstev	
žena	okoli	80	milijonov,	splavov	pa	46	milijonov,	ki	
jih	 tudi	 neštete	 krščene	 matere	 povzročijo?	 Kaj	 o	
tolikih	v	cerkvi	poročenih	parih,	v	katerih	od	nasilja	
možje	dobesedno	podivjajo	in	se	znašajo	nad	svojimi	
ženami	in	otroki?

Iz	teh	par	vrstic	bi	se	morda	že	dalo	razbrati,	kaj	
reči	 o	 prekletstvu,	 s	 katerim	 škofje	 na	 vesoljnem	
cerkvenem	zboru	v	Trentu,	17.	januarja	1546,	pre
tijo	vsem,	ki	bi	proti	nauku	svetega	Pavla	trdili,	da	
Adam	 ni	 prenesel	 svojega	 greha	 na	 ves	 človeški	
rod.	V	resnici	sveti	Pavel	tega	ni	učil	v	svojem	pismu	
Rim	ljanom	5,12,	saj	je	dobro	poznal	Božjo	besedo	v	
Jeremiji	31,	2930	o	strogo	osebni	odgovornosti	za	
greh:	»Vsak	bo	umrl	zaradi	svoje	krivde«	in	v	Ezekie
lu	18,	20:	»Sin	ne	bo	nosil	očetove	krivde«.	Vatikan	
je	indirektno	preklical	ta	tridentinski	kanon,	ko	je	
leta	1979	v	uradni	latinski	izdaji	Neovulgata	Pavlov	
tekst	pravilno	citiral.	Dobro	bi	bilo,	da	bi	to	tudi	pa
storalni	delavci	imeli	pred	očmi	in	ne	govorili	več,	da	
je	oblivanje	otrok	s	krstno	vodo	nujno	potrebno	za	
odpuščanje	izvirnega	greha.	Saj	je	recimo	Henoh,	ki	
je	bil	potomec	Kajna	in	pogan,	ki	bi	torej	po	mnenju	
tolikih	naših	teologov	moral	po	smrti	iti	pred	pekel,	
ker	ni	bil	krščen,	pa	je	vendar	po	Svetem	pismu	stare	
in	nove	zaveze	(1	Mz	5,24;	Sir	44,18;	Heb	11,5)	bil	
vzet	v	nebo	kakor	Marija;	ni	pa	bil	vpisan	v	seznam	
svetnikov	kakor	Elija,	ker	so	temu	nasprotovali	teo
logi	iste	struje.

Po	svetem	Avguštinu	(+	430)	velja	za	vse	razprave	
o	 Materi	 Božji	 to	 temeljno	 pravilo:	 »O	 sveti	 devici	

Nauk	 o	 začetni	 brezmadežnosti	 Device	 Marije	
je	razglasil	za	versko	resnico	papež	Pij	IX	dne	8.	de
cembra	1854	takole:	»Določamo…	da	je	bila	blažena	
Devica	 Marija	 v	 prvem	 trenutku	 svojega	 spočetja	
obvarovana	vsakega	madeža	izvirne	krivde«.	V	izbiri	
besed:	 »madež«	 in	 »krivda«	 se	 jasno	 razvidi	 poseg	
Svetega	Duha;	dovoljujejo	nam	namreč	razlagati,	da	
Marija	od	prvega	trenutka	svojega	življenja	ni	imela	
nobenega	madeža	nagnjenja	do	magije,	do	vedeževa
nja,	posebno	pa	ne	do	nasilnosti	v	svojem	značaju,	ki	
bi	ji	ga	lahko	vtisnila	sveta	Joahim	in	predvsem	sveta	
Ana,	in	ki	jo	vsi	podedujemo	iz	dobe	preadamitov	in	
od	Adama.	Ker	so	pa	teologi	imeli	v	glavi	neko	dru

Mariji	 nočem	 obravnavati	 nobenega	 vprašanja	 o	
grehih	zaradi	časti	dolžne	Gospodu«.

Vendar	je	tudi	njega	zavedel	fantastičen	prevod	
Psalma	51,7	kakor	ga	še	danes	molimo	v	našem	bre
virju:	»Glej,	človek	podeduje	krivdo	že	ob	rojstvu,	z	
grehom	je	omadeževan	že	od	začetka«.	Zato	je	trdil,	
da	se	vsi	zakonci	pri	spolnem	objemu	omadežujejo	z	
orgazmom	in	tako	mnoge	nasledke	izvirnega	greha	
prenašajo	na	svoje	otroke.	Zato	so	nekateri	umetniki	
Marijina	starša	upodabljali	kot	zakonca	visoke	staro
sti,	da	bi	Marijino	spočetje	bilo	brez	madeža.	To	na
pačno	mnenje	je	trajalo	vse	do	leta	1984,	ko	je	papež	
Janez	Pavel	II.	v	enem	od	svojih	nagovorov	razglasil	
spolni	akt	katoliških	zakoncev,	opravljen	s	pravim	
namenom,	za	liturgično	dejanje.	Nekateri	biblicisti,	
kakor	n.pr.	ameriški	izdajatelji	sv.	Pisma,	ki	je	izšlo	
leta	1999,	so	isti	verz	(51,7)	že	takole	prevedli:	»Grešil	
sem	in	nápak	delal	od	dneva,	ko	sem	bil	rojen«.

Sv.	 Cezarij,	 škof	 v	 Arlesu	 (+542),	 je	 v	 svoji	 229.	
pridigi,	 ki	 jo	 tudi	 beremo	 še	 dandanašnji	 v	 naših	
brevirjih	9.	novembra,	trdil,	da	smo	vsi	pred	krstom	
bili	 hudičev	 tempelj,	 da	 smo	 pa	 s	 krstom	 postali	
Kristusovo	 svetišče,	 ker	 je	 takrat	 »Kristus	 izgnal	
hudiča	 iz	 naših	 src«	 (tako	 v	 latinskem	 izvirniku,	
ne	 pa	 v	 slovenskem	 prevodu).	 Ker	 so	 pa	 ta	 govor	
nekoč	pripisovali	sv.	Avguštinu,	so	liturgisti	v	krstni	
obred	 brž	 uvedli	 tudi	 obredno	 izganjanje	 hudiča	
iz	 novorojenčkov.	 Ko	 bi	 se	 škof	 Cezarij	 pri	 branju	
sv.	Pisma	malo	ustavil,	bi	pri	molitvi	psalma	21,11	
lahko	 bral:	 »Od	 materinega	 telesa	 si	 ti	 moj	 Bog«,	
gotovo	pred	krstom;	glej	tudi	Ps	71,6:	»Nate	sem	se	
opiral	od	materinega	telesa,	od	naročja	moje	matere	
si	moj	varuh«.	Posebno	bi	mu	pomagal	sv.	Pavel,	ki	v	
pismu	Galačanom	1,15	trdi:	»Bog	me	je	poznal	že	v	
materinem	telesu	in	me	poklical«;	in	Luka	1,13	ve,	
da	je	Zaharijev	sin	Janez	bil	že	»v	materinem	telesu	
napolnjen	s	Svetim	Duhom«.	Moderni	znanstveniki	
nas	opozarjajo,	da	vse	moralne,	etične	in	estetične	
norme	prihajajo	v	posameznika	od	zunaj,	 in	da	 je	
posebno	mati	tista,	ki	v	devetih	mesecih	nosečnosti	
s	svojimi	čustvi	in	mišljenjem	lahko	oblikuje	bodočo	
osebnost	zaplodka	v	dobrem	ali	tudi	v	slabem	smislu.	
Gotovo	pa	je	sv.	Ana	vse	napravila,	da	so	se	vse	umske	
in	duhovne	osnove	njene	hčerke	Marije	že	v	njenem	
telesu	tako	lepo	razvile,	da	je	tudi	ona	že	takrat	lahko	
dojemala	prisotnost	Svetega	Duha.

II – Brezmadežno spočetje

go	razlago,	so	v	raznih	prevodih	drzno	popravljali	
papeža	in	prav	v	definiciji	namesto	besede	»krivde«	
pisarili:	»greha«.

Kmalu	po	tej	definiciji	je	bila	posodobljena	stara	
molitev	»Tota	pulchra	es	Maria«,	katere	verzi	so	se	
ponavljali,	in	ki	smo	jo	vsi	radi	prepevali.	V	2.	verzu	
je	odlično	rečeno:	»in	izvirnega	madeža	ni	na	tebi«.	
V	 angleškem	 prevodu	 pa	 si	 neki	 teolog	 ni	 mogel	
kaj,	da	ne	bi	za	razlago	ubogim	vernikom	po	besedi	
“madeža”	 dodal	 še	 “greha”.	 Tako	 na	 Internetu	 iz	
enciklopedije	Wikipedia:	»and	the	original	stain	[of	
sin]	is	not	in	you«.

Za	zaključek	pa	še	nekaj,	kaj	pravi	o	tem	sama	bla
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žena	DevicamMarija.	Kakor	je	po	strogo	znanstveni	
metodi	zbiranja	in	razlage	vseh	virov	in	dokumentov	
o	prikazovanjih	Marije	pastirici	sv.	Bernardki	v	Lurdu	
objavil	znani	profesor	teologije	René	Laurentin,	je	
marca	1858	Marija	rekla	Bernardki,	da	je	»Immacula
da	Counchetsiou«	–	Brezmadežno	Spočetje.	Ker	so	se	
krajevni	duhovniki	dobro	spominjali,	da	je	štiri	leta	
poprej	Pij	IX	razglasil,	da	je	Marija	bila	brez	madeža	
»spočeta«,	niso	nikoli	mogli	razumeti,	kaj	je	hotela	

Marija	 reči,	 ko	 je	 o	 sebi	 rekla,	 da	 je	 brezmadežno	
»spočetje«.	Treba	je	imeti	pred	očmi,	da	v	francoščini	
(in	 italijanščini)	 beseda	 conception	 pomeni	 tudi	
koncept,	zamisel,	zasnova,	pojmovanje,	ideja.	Morda	
pa	je	Marija	hotela	povedati,	da	si	jo	je	Bog	Oče	za
mislil	kot	ideal	brezmadežnosti,	saj	je	celo	življenje,	
od	spočetja	do	vnebovzetja	bila	brez	katerega	koli	
duševnega	in	duhovnega	madeža.

Brez	sna	je	Zaharija	prebil	noč.	Sedeč	v	soju	oljne	
svetilke	v	celici,	ki	mu	je	bila	odkazana	v	duhovniški	
hiši,	 si	 je	z	uvelimi	rokami	zakrival	shujšani	obraz	
ter	razmišljal.

Senca	so	mu	obkrožali	snežnobeli	lasje.	Še	nikdar	
prej	mu	ni	bila	pot	iz	Ain	Karima	v	Jeruzalem	tako	
težka,	nikdar	ni	tolikokrat	počival	pri	studencih	ob	
gorski	poti.	Skoraj	bi	ga	že	premagala	zadnja	tema	
obupa	 ter	 dokončala	 njegovo	 zaradi	 razočaranja	
tako	težko	življenje.

Dolga	 leta	 je	 služil	 Bogu	 z	 zvestim	 srcem,	 toda	
vélikega	 blagoslova,	 po	 katerem	 je	 hrepenel	 vsak	
pobožen	Izraelec,	ni	bil	deležen.	Njegova	žena	Eliza
beta	je	bila	nerodovitna.	Sedaj	je	bilo	vsako	upanje	na	
potomstvo	pokopano.	Nikdar	ne	bo	njegov	potomec	
gledal	tistega	srečnega	dneva,	kateremu	velja	goreče	
pričakovanje	Izraela,	tistega	milosti	polnega	časa,	ko	
bo	prišel	Mesija	in	se	usmilil	stiske	svojega	ljudstva.

Ob	 kriku	 nočne	 ptice,	 ki	 je	 gnezdila	 v	 zidovju	
Herodovega	templja,	se	je	osamljen	zdrznil	iz	svojih	
misli.

Da,	to	je	bila	noč,	temna,	brezupna	noč!	Noč	nad	
duhovnikom	Zaharijem,	noč	nad	Jeruzalemom,	noč	
nad	božjim	ljudstvom,	ki	je	zaman	spraševalo	stra
žarja,	če	ni	morda	za	gorami	zasledil	prve	jutranje	
zarje	mesijanskega	dne.

Polnost	časov	je	bila	tu.	Sedemletja,	za	katera	je	bil	
Daniel	napovedal	prihod	Odrešenika,	so	šla	h	koncu,	
Judu	je	bilo	vzeto	žezlo;	na	Davidovem	prestolu	je	
sedel	 Herod,	 zasovraženi	 Edomec,	 gnusni	 kralj	 po	
rimski	milosti.	Mar	bi	mogla	biti	prevara	prerokba	
umirajočega	Jakoba,	ki	jo	je	Zaharija	šepetal	predse:

»Ne bo vzeto žezlo Judu,
ne vladarska palica spred njegovih nog,
dokler ne pride tisti, ki mu pripada
in ki mu bodo narodi pokorni.
Vse	življenje	osivelega	duhovnika	je	bilo	ena	sama	

adventna	 molitev,	 neprestana	 ponižna	 prošnja	 za	
odrešenika,	ki	bi	odvzel	sramoto	od	Boga	izvoljene
mu	ljudstvu	in	odprl	vrata	milosti.	V	vaški	osamlje
nosti	Ain	Karima	je	živel	v	tišini	podeželja.	Nikdar	
se	ni	udeleževal	strankarskih	prepirov	farizejev	 in	
saducejev,	ampak	se	je	s	preprostim	srcem	ravnal	po	
postavi	in	služil	Večnemu.

Sleherna	beseda	Pisma,	ki	je	obljubljala	Prihajajo
čega,	je	gorela	v	njegovi	duši.	Tiste	noči	je	bral	Heno
hovo	knjigo,	ki	je	leta	poprej	nastala	med	molčečimi	

prebivalci	 engedijske	 puščave.	 Zopet	 je	 razmotal	
zvitek	in	bral	skrivnostne	besede:

»In tisto uro bo Gospod nad duhovi imenoval 
Sina človekovega in Večni je njegovo ime. Preden 
je bilo ustvarjeno sonce in znamenje na nebu in 
preden so nebesne zvezde zažarele, je Gospod 
nad duhovi imenoval njegovo ime. Postal bo 
palica za pravične, da se bodo nanjo oprli in ne 
bodo padli; On bo luč narodov in upanje žalost-
nim. Vsi zemeljski prebivalci bodo padli pred 
njim, ga molili in slavili, hvalili in prepevali bodo 
Gospodu nad duhovi.«

Ne,	nikdar,	niti	v	zadnjih	dneh	ni	ogenj	hrepene
nja	po	Mesiju	ugasnil	v	Izraelu,	in	čim	večja	je	bila	
stiska,	toliko	močneje	je	upanje	plamtelo	v	pošastno	
temo.	Tudi	Zaharija,	potomec	izvoljenega	levitskega	
rodu,	ni	nikdar	podvomil	v	izpolnitev	obljub.	Vendar	
je	 bila	 njegova	 duša	 polna	 težke	 žalosti.	 Njegovo	
življenje	 ugaša,	 in	 nima	 potomca	 svoje	 krvi,	 ki	 bi	
bil	priča	Izraelovemu	rešenju.	Otožnost	je	ležala	na	
njegovi	duši	in	jo	obkrožala	kakor	dušeč	mrak,	skozi	
katerega	ne	more	prodreti	noben	žarek	upanja.

Noč	tisočletij	je	padala	nanj	v	tisti	uri	samotnega	
bdenja.	Tista	noč,	ki	se	je	pričela,	ko	so	se	zaprla	vrata	
raja	in	sta	izgnanca	odšla	v	divjino,	tista	brezkončna	
noč,	v	kateri	skoraj	ni	bilo	upanja,	da	bo	še	kdaj	vzšla	
zarja	milosti.	Medtem	pa	je	življenje	hrumelo	med	
upom	in	obupom	ter	se	bližalo	svojemu	utrujenemu	
koncu.

Luč	oljne	svetilke	je	še	enkrat	vzplamtela	in	uga
snila	in	tema	je	šepetala	Zahariju	besede	Koheleta,	
kraljevskega	pridigarja	v	knjigi	knjig:

»Ko človek odhaja v hišo svoje večnosti, in 
žalovalci krožijo po cesti; preden se pretrga sre-
brna vrvica, se razbije zlata oljnica, se raztrešči 
vrč pri studencu, črpalno kolo pade zlomljeno v 
vodnjak; in se prah povrne v zemljo, kakor je bil, 
duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Nečimrnost 
čez nečimrnost! Vse je nečimrnost!«

Obupanec	je	težko	sopel.	Zdelo	se	mu	je,	da	ga	tišči	
k	tlom	vse	trpljenje	sveta,	vsi	tisti	od	Boga	zapuščeni	
brezdomci,	vsa	bolečina	in	strah	neštetih	narodov.	
Kakor	črna	povodenj	je	butalo	ob	njegovo	dušo	to	
trpljenje.	 Omahujoče	 se	 je	 dvignil,	 se	 opotekel	 k	
oknu	in	odprl	lesene	naoknice.	Toda	noben	žarek	ni	
prodrl	skozi	temo,	le	mrak	tiste	neskončne	noči,	ki	
je	skrivala	odrešenje,	mu	je	oklepal	srce.

Wilhelm Hünermann

ČUDEŽ V SVETIŠČU
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»Gospod,	Gospod,	pridi!	Pridi	kmalu!	Ne	zapusti	
me	popolnoma!«	je	v	sunkovito	dihanje	padala	Za
harijeva	prošnja.	Kakor	da	bi	ga	obup	hotel	zadušiti.	
Zagrebel	je	svoje	roke	v	oblačilo	in	ga	pretrgal.	Ne
zavesten	se	je	zrušil	na	tla.

Ko	se	je	ovedel,	je	prvi	sij	jutranje	zarje	žarel	skozi	
okno.	Stražarji	na	obzidju	so	s	srebrnimi	trobenta
mi	glasno	naznanjali	rojstvo	novega	dne.	Poslovno	
življenje	 je	 začelo	 napolnjevati	 široke	 tempeljske	
dvore.	 Leviti	 so	 odprli	 mogočna	 vrata	 in	 množice	
so	preplavile	dvorišča.	V	jutranji	luči	je	na	marmor
natih	stenah	zablestelo	zlato	s	tolikim	sijajem,	da	je	
jemalo	vid.

Zaharija	si	je	poravnal	obleko	in	drsaje	odšel	na	
zbirni	prostor	duhovnikov	iz	Abijeve	vrste.	Med	seboj	
so	si	bili	vsi	v	krvnem	sorodstvu,	saj	so	pripadali	isti	
levitski	hiši,	ki	je	imela	svoj	začetek	
v	 velikem	 duhovniku	 Aronu.	 Ko	 je	
predstojnik	vrgel	v	zlato	žaro	tablice	
z	imeni	kakih	petdesetih	duhovnkov,	
je	med	njimi	zavladala	napeta	tišina.	
Žreb	naj	odloči,	koga	je	Bog	izbral	za	
službo	pri	kadilni	daritvi.

Zaharija	 ni	 še	 nikdar	 v	 svojem	
življenju	stopil	v	najsvetejše.	Tudi	si	
ni	drznil	upati,	da	bi	bil	kdajkoli	v	ži
vljenju	deležen	te	visoke	milosti,	saj	
je	na	njem	–	možu	brez	potomstva	–	
nedvomno	lebdela	senca	skrivnost
nega	 prekletstva.	 Mnogi	 njegovi	
levitski	sobratje	so	se	ga	zaradi	tega	
izogibali	skoraj	kakor	izobčenca,	ob	
katerem	postaneš	nečist,	medtem	ko	
so	drugi	molče	sočustvovali	z	njim.

Zaharija	 je	 postajal	 osamljen,	
plaho	 se	 je	 umikal	 ljudem;	 molčal	
je,	pogosto	cele	dneve	ni	spregovoril	
besede	razen	takrat,	kadar	je	obupa
no	molil	k	Bogu.

Po	kratki	tihi	molitvi	je	predstoj
nik	 duhovniške	 kaste	 segel	 v	 zlato	
žaro,	izvlekel	iz	nje	tablico	in	slove
sno	spregovoril:

»Bog	je	izbral	našega	brata	Zaha
rija	za	službo	v	najsvetejšem.«

»Zaharija?«	je	prizadeto	zamrmralo	nekaj	glasov.	
»Zakaj	ravno	on,	ki	je	zaznamovan	s	prekletstvom	
nerodovitnosti?«	 Izžrebani	 je	 v	 srcu	 začutil	 novo	
utripanje.	 Mislil	 je,	 da	 verjetno	 ni	 prav	 slišal,	 tako	
nepričakovano	ga	je	doletela	izvolitev.	Predstojnik	
pa	je	pristopil	in	mu	nadel	duhovniška	oblačila,	da	
bi	opravil	vzvišeno	službo.

Sprevod	je	krenil.	Obdan	z	duhovniki	in	leviti	je	
stopal	 Zaharija	 preko	 dvorišča,	 kjer	 so	 se	 drenjale	
skupine	vernikov.	Trudoma	se	je	vzpenjal	po	stopni
cah,	ki	so	vodile	k	svetišču;	vrtelo	se	mu	je	v	glavi	tako,	
da	je	komaj	zmogel	trden	korak.	Njegov	obraz	je	bil	
bled,	le	oči	so	izžarevale	skrivnosten	ogenj.

Ogromna	vrata	preddverja	so	se	odprla.	Za	tre
nutek	je	izbranemu	zastal	korak.	Zaslepil	ga	je	zlati	
orel	 –	 gnusoba	 Izraelcem	 –	 ki	 ga	 je	 Herod	 ukazal	
postaviti	nad	visoka	vrata	in	so	v	njem	videli	bogo

kletno	podobo	boga	sonca.	Potem	je	Zaharija	stopil	
v	svetišče,	čigar	pozlačene	stene	so	žarele	v	siju	sed
meroramnega	svečnika.	Z	zlatom	prevlečeno	mizo	
je	krasilo	dvanajst	 iz	najboljše	moke	pripravljenih	
hlebov.	Na	sredini,	prav	pred	dvojnim	zagrinjalom	
iz	 najfinejšega	 platna	 in	 feničanskega	 škrlata,	 je	 v	
bronasti	posodi	pozlačenega	kadilnega	oltarja	žarela	
posvečena	žerjavica.

Na	pragu	svetišča	so	leviti	izročili	duhovniku	zlato	
kotlico	z	drobno	zdrobljenim	kadilom.	Potem	so	se	
vrata	za	njim	zaprla.	Zaharija	je	bil	sam,	sam	pred	
Bogom,	 kateremu	 je	 prišel	 darovat.	 Globoko	 se	 je	
priklonil	pred	zaveso,	ki	je	zastirala	najsvetejše,	tisti	
vzvišeni	 prostor,	 v	 katerem	 je	 nekoč	 stal	 najdražji	
zaklad	ljudstva	–	skrinja	zaveze,	prekrasna	skrinja,	v	
kateri	sta	bili	shranjeni	plošči	zapovedi.	Po	opustoše

nju	Salomonovega	templja	pa	je	bilo	
najsvetejše	oropano	svoje	najdražje	
vrednote:	sedaj	je	bilo	prazno.	Toda	
vseeno	je	to	tisti	prostor,	kjer	v	skriv
nostnem	mraku	prebiva	Bog.

Zaharija	 je	 drhte	 pristopil.	 Ve
ličina	 te	 ure,	 ki	 naj	 postane	 krona	
njegovemu	ubogemu,	razočaranemu	
življenju,	 ga	 je	 premagala.	 Zavest	
bed	nosti	 ga	 je	 pritiskala	 k	 tlom,	 a	
hkrati	ga	je	dvigalo	blaženo	upanje,	
da	 bo	 Bog	 njemu,	 ki	 ne	 more	 več	
upati,	 ob	 večeru	 njegovega	 življe
nja	 izkazal	 dobroto	 in	 milost;	 saj	
ga	je,	čeprav	so	ga	toliki	zaničevali,	
poklical	v	vzvišeno	službo,	ki	jo	kot	
duhovnik	sem	opravljati.

S	tresočo	roko	je	vzel	dišeča	zrna	
iz	kotlice	in	jih	stresel	na	rdečo	žer
javico.	Majhni	plameni	so	švignili	iz	
spečega	 ognja.	 Potem	 se	 je	 iz	 dari
tvene	 posode	 dvignil	 srebrn	 oblak	
in	napolnil	svetišče.

Ko	je	Zaharija	vrgel	zadnja	dišeča	
zrna	v	žerjavico,	so	nenadoma	pla
meni	na	sedmeroramnem	svečniku	
visoko	vzplamteli.	S	stoterimi	bleski	
so	napolnili	svetišče,	katerega	zlate	
stene	so	jih	s	svojim	bleskom	še	po

množile.	Vse	je	bila	ena	sama	svetloba,	nedoumljiva,	
skrivnostna,	blesteča	luč.	Ves	prostor	je	postal	nepo
pisno	goreče	morje	svetlobe.

Osiveli	 duhovnik	 se	 je	 opotekel,	 dvignil	 trepe
tajoče	 roke	 in	 si	 pokril	 zaslepljene	 oči.	 Tedaj	 je	 v	
hrumenju	 plamenov	 zadonel	 glas,	 mogočen	 kot	
bučanje	silnega	viharja,	grmel	je	kakor	orjaški	valovi	
v	obrežnem	skalovju,	in	zopet	zvenel	nežno	kakor	
skrivnostna	pesem	neštetih	srebrnih	strun:	»Ne	boj	
se,	Zaharija,	kajti	tvoja	molitev	je	uslišana!«

Do	dna	pretresen	in	v	dvomu,	da	se	vara,	je	dvignil	
oči	in	na	desni	strani	oltarja	zagledal	nebeško	bitje,	
obdano	s	čudovito	svetlobo.	Tudi	obraz,	snežnobela	
obleka	in	blesteča	krila	so	bila	ena	sama	žareča	luč.

Stoletja	 so	 že	 molčali	 preroki	 in	 Božji	 glas.	 No
ben	božji	poslanec	ni	prinesel	nebeškega	oznanila	
trpečemu	 svetu.	 Sedaj	 stoji	 tu	 božji	 poslanec	 pred	
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jecljajočim	duhovnikom,	velik	in	silen	govori	starcu,	
ki	že	ugaša.	Jasno	doni	njegov	glas:

»Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj 
mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi 
se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik 
pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil 
in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim 
Duhom. Veliko Izraelcev bo spreobrnil h Gospo-
du, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred 
njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca 
očetov k sinovom, nepokorne k modrosti pra-
vičnih in naredi ljudstvo dovzetno za Gospoda.«

Zaharija	 se	 je	 zamajal	 kakor	 drevo,	 kadar	 pade	
sekira	na	njegovo	korenino.	V	glavi	se	mu	je	vrtelo.	
Trepetaje	je	šel	z	roko	preko	ostarelih	oči.	Za	trenutek	
so	zažarele	v	osrečujočem	upanju,	nato	pa	je	njihov	
lesk	znova	ugasnil.	Trudoma	je	zma
jeval	z	glavo.	Mar	je	ta,	ki	mu	govori,	
božji	poslanec?	Saj	se	njegova	beseda	
ne	more	uresničiti;	starčevska	ledja	so	
vendar	 brez	 moči	 in	 naročje	 starke	
nikdar	 ne	 bo	 blagoslovljeno;	 to	 bi	
zmogel	edino	nezaslišan	čudež	večne	
moči.	Zaharija	je	bil	preveč	obupan	
in	njegova	duša	preveč	utrujena,	da	
bi	 veroval	 v	 takšen	 čudež,	 zato	 je	
odgovoril	z	dvomom	v	svojem	srcu:

»Po čem bom to spoznal? Jaz 
sem namreč star in moja žena je 
v letih.«

Senca	je	zatemnila	nebeško	svetli	
obraz.	 Znova	 je	 zadonel	 poslančev	
glas	kakor	tiha	jeza	božje	moči:

»Jaz sem Gabriel, ki stojim pred 
Bogom. Poslan sem, da spregovo-
rim s teboj in ti sporočim veselo 
novico. Ker pa nisi verjel mojim 
besedam, ki so bodo spolnile ob 
svojem času, boš onemel in ne boš 
mogel govoriti do dne, ko se bo to 
zgodilo.«

Beseda	božjega	poslanca	je	zamrla	
v	 svetišču.	 Vzvišena	 luč	 je	 ugasnila.	
Tiho	kakor	vedno	so	goreli	plameni	
sedmeroramnega	svečnika.	Zaharija	
je	padel	na	kolena,	omahnil	je	na	tla	pred	oltarjem.	
Ves	je	trepetal.	Dihal	je	sunkovito	kakor	tisti,	ki	mu	je	
podarjeno	življenje.	Dolgo	je	tako	ostal	popolnoma	
izmučen	od	prevelikega	doživetja.

Šele	sedaj	je	izginila	tema,	ki	je	objemala	njegove
ga	duha.	Torej	se	bo	res	zgodil	čudež,	za	katerega	že	
dolgo	ni	upal	več	moliti?	Ali	je	smel	dvomiti?	Mar	ni	
bila	še	preveč	jasna	nebeška	prikazen?	Vendar,	še	ve
dno	mu	zveni	v	ušesih	kazen	zaradi	njegove	nevere.

»Zgodilo	se	bo!	Zgodilo	se	bo!«	je	bobnelo	v	nje
govi	glavi.	»Zgodilo	se	bo,	kakor	je	angel	napovedal.	
Imel	bom	sina.	Sreča,	ki	je	tako	dolgo	hodila	mimo,	
me	je	tokrat	srečala.	Božji	blagoslov	prihaja	v	mojo	
hišo,	nihče	me	ne	bo	več	preziral!«

Glasno	bi	se	rad	zahvalil	Gospodu,	toda	–	iz	prsi	
mu	je	pirhajalo	le	neko	nerazumljivo	stokanje.	Opo
tekaje	je	vstal	in	se	takoj	zrušil	na	kolena;	od	sreče	je	

zaihtel	kakor	otrok.
Medtem	 so	 ga	 duhovniki	 in	 ljudstvo	 nestrpno	

pričakovali.	Drugekrati	je	duhovnik	ostal	samo	nekaj	
trenutkov	v	svetišču.	Vrata	so	bila	še	zmeraj	zaprta.

Da	 se	 ni	 kaj	 pripetilo?	 Morda	 je	 staremu	 možu	
slabo?	Nemir	je	naraščal	in	se	razodeval	v	mrmrajo
čih	vprašanjih.

»Ne	bi	se	čudil,	če	bi	ga	ob	oltarju	zadela	božja	ka
zen!«	je	zašušljalo	med	seboj	nekaj	farizejskih	duhov
nikov.	»Saj	ni	bilo	nikdar	blagoslova	v	njegovi	hiši!	
Kako	sme	takšen,	brez	potomstva,	stopiti	v	svetišče?«

»Žreb,	 v	 katerem	 se	 razodeva	 božja	 volja,	 ga	 je	
določil	za	to	službo!«	je	odkimal	sivolasi	predstojnik	
duhovniškega	zbora.

»Da,	da,	morda	pa	se	je	to	zgodilo,	da	bi	bil	javno	
kaznovan	za	svoje	grehe,	ki	jih	mi	še	ne	poznamo,	

zaradi	katerih	pa	mu	je	bila	odvzeta	
sreča	očetovstva,«	je	vztrajal	gorečnež	
z	 maziljenim	 glasom,	 v	 katerem	 je	
zvenelo	 zoprno	 in	 škodoželjno	 so
vraštvo.	 »Poglejte	 vendar,	 kaj	 se	 mu	
je	zgodilo,«	so	nekateri	silili.	Vendar	si	
nihče	ni	upal	v	svetišče,	kamor	je	smel	
vsak	dan	samo	darujoči	duhovnik.

Tedaj	 se	 vrata	 odpro.	 Na	 pragu	
svetišča,	 ki	 je	 bil	 viden	 z	 vseh	 tem
peljskih	 preddverij,	 se	 je	 prikazal	
duhovnik	 Zaharija.	 Čeprav	 smrtno	
bled,	 je	 njegov	 obraz	 vendar	 žarel	
poln	skrivnost	ne	notranje	luči.

»Blagoslov!	Blagoslovi	nas!«	so	še
petaje	prigovarjali	njegovi	stanovski	
sobratje.	Zaharija	je	skušal	izgovoriti	
posvečeno	 besedilo,	 toda	 niti	 ena	
beseda	ni	prišla	iz	njegovih	ust.	Jezik	
ga	ni	ubogal.	S	kretnjo	jim	je	pokazal,	
da	ne	more	govoriti.

»Nem	je!	Ne	more	govoriti!«	se	je	
širilo	 tudi	 po	 drugih	 dvoriščih,	 kjer	
je	množica	čakala	na	blagoslov.	Du
hovniki	in	množica	so	se	vznemirili.

»Kaj	se	je	vendar	zgodilo?«	so	za
prepaščeni	spraševali.

»Bog	ga	je	udaril!	Jezik	mu	je	ohro
mel!	Saj	ni	vreden,	da	bi	blagoslavljal,	

on,	ki	je	brez	otrok!«	je	kričalo	nekaj	farizejev;	tisti	
“izvoljeni”,	ki	so,	ošabni	in	zagledani	sami	vase,	zani
čevali	vsakogar,	ki	ni	pripadal	njihovi	družbi.

»Njegov	obraz	žari	v	božji	luči!«	je	pobožen	Izrae
lec	dvignil	osivelo	glavo.	»Tako	so	se	morale	svetiti	
oči	Mojzesu,	ko	je	stopil	s	Svete	gore,	tako	so	žarele	
oči	prerokom,	potem	ko	so	poslušali	glas	Večnega.«

Mnogi	so	staremu	možu	verjeli.	Drugi	pa	so	mu	
kričali:	»Bedak,	kaj	čvekaš?	V	Izraelu	ni	več	preroka!«

Zaharija	je	ostal	še	osem	dni	v	Jeruzalemu,	kjer	
so	duhovniki	iz	Abijeve	vrste	opravljali	svojo	službo.	
Pripadali	so	eni	od	štiriindvajsetih	vrst,	ki	so	menjaje	
se	vsak	teden	vršile	svojo	službo	v	templju.	Zaharija	je	
bil	nem.	Niti	z	najmanjšim	znamenjem	ni	odgovoril	
na	mnoga	radovedna	vprašanja.	Potem	se	je	napo
til	domov	v	Ain	Karim.	Hitel	je	kakor	bi	imel	krila.	
Prej	kot	v	dveh	urah	je	prispel	v	svojo	vas.	Podoben	
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ubogim	nemim	beračem,	ki	so	ob	tempeljskih	vratih	
prosili	miloščino,	je	vzbujal	sočutje.	Toda	ko	je	tako	
hitel	v	vroči	poletni	pripeki,	je	njegovo	srce	preki
pevalo	od	veselja	v	trdnem	zaupanju	in	globoki	veri,	
polno	hvaležnosti.

Na	rahli	vzpetini	je	bil	njegov	dom.	Elizabeta	ga	je	
pričakovala	pri	vratih.	Novica	o	izrednih	dogodkih	
je	že	pred	tem	prispela	v	vas.	Težko	in	polna	nemira	
ga	je	žena	čakala	ter	mu	hlastno	pohitela	naproti,	ko	
se	je	začel	vzpenjati	po	stopnišču.

»Kaj	je	s	teboj?«	je	zadihano	vprašala.	Zaharija	ji	je	
pomignil,	naj	mu	sledi	v	hišo.	Potem	je	s	tresočo	roko	
napisal	 na	 tablico	 nezaslišano	 in	 čudežno	 novico.	
Elizabetine	oči	so	se	zasvetile	v	solzah.	Brez	besed	
je	sklenila	roke	in	molila.	Verovala	je.

Angelove	besede	so	se	uresničile.	Bila	je	deležna	

božjega	blagoslova	ne	glede	na	visoko	starost	 in	v	
neizmerni	sreči	je	pod	svojim	srcem	začutila	novo	
življenje.	 Ni	 se	 kazala	 sosedam.	 O	 tem,	 kar	 se	 ji	 je	
zgodilo,	ni	z	nikomer	govorila.	Neprestano	pa	je	v	
solzah	veselja	in	zahvale	govorila	Bogu:

»Kaj mi je zdaj storil Gospod! Blagovolil mi je 
odvzeti sramoto pri ljudeh.«

V	Jeruzalemu	in	bližnjih	vaseh	so	še	nekaj	časa	
govorili	 o	 nepojasnjenem	 dogodku	 ter	 mu	 pripi
sovali	 najrazličnejše	 pomene.	 Potem	 so	 pod	 težo	
vsakdanjih	skrbi	in	težav	tudi	na	to	pozabili.

Božja	 roka	 pa	 se	 je	 dvignila	 nad	 svoje	 ljudstvo	
in	nad	ves	svet,	da	bi	izgubljeni	zopet	prejeli	mir	in	
srečo.

Ura	Večnega	je	dobila	začetek	nove	dobe,	ki	bo	
spremenila	stari	svet.

Njegovo življenje –
eno samo romanje
Viktor	Parma	se	je	rodil	20.	februarja	1858	v	Trstu.	

Oče	Ivan,	policijski	uradnik,	čigar	predniki	so	bili	iz	
Slavonije,	se	je	v	Trstu	oženil	
z	 Matildo	 de	 Materi,	 hčerko	
nekdanjega	 Napoleonovega	
častnika,	ki	je	bil	z	njim	v	Ru
siji,	pozneje	pa	je	postal	ma
jor	avstrijske	vojske.	Doma	so	
najbrž	govorili	italijansko	in	
Viktor	se	je	šele	dokaj	pozne
je	naučil	slovenščine	in	je	kot	
dijak	tretjega	gimnazijskega	
razreda	v	Novem	mestu	celo	
padel	 iz	 tega	 predmeta.	 Te
koče	pa	je	govoril	italijansko,	
nemško	in	nekoliko	hrvaško	
(po	 očetovih	 prednikih).	
Nje	govo	življenje	je	bilo	eno	

samo	romanje:	najprej	so	se	selili	iz	kraja	v	kraj,	ka
mor	je	bil	premeščen	oče	Ivan,	kasneje	pa	je	enaka	
usoda	čakala	Viktorja,	ki	je	pristal	v	istem	poklicu.	
Družina	se	je	selila	iz	Trsta	v	Zadar,	od	tam	v	Novo	
mesto,	v	Metliko,	pa	spet	v	Zadar,	od	tam	pa	v	italijan
ski	Tretno,	kjer	je	Viktor	leta	1876	maturiral	in	odšel	
na	Dunaj	študirat	pravo.	Na	počitnice	je	odhajal	v	

Celovec,	kamor	je	bil	medtem	premeščen	oče.	Ko	je	
leta	1881	končal	študij	prava,	 je	postal	praktikant	
pri	 policijskem	 ravnateljstvu	 v	 Trstu.	 Kmalu	 pa	 so	
se	 začela	 romanja	 po	 raznih	 slovenskih	 krajih:	 od	
Ljubljane,	 Kočevja,	 Kranja,	 Krškega,	 Litije,	 Postoj
ne,	Logatca,	Litije,	Kamnika,	Črnomlja	in	še	tretjič	
Litije.	Vlada	pač	ni	rada	gledala	uradnika,	ki	je	delal	
na	narodnem,	kulturnem	in	umetniškem	področju.	
Njegovim	prošnjam,	da	bi	ga	po	sedemindvajsetih	
letih	službovanja	po	podeželskih	krajih	prestavili	v	
Ljubljano,	niso	ugodili.	Po	kazenski	upokojitvi	leta	
1915	se	je	preselil	na	Dunaj,	leta	1920	je	prišel	k	sinu	
na	Pragersko,	kjer	je	dobil	vabilo,	da	pride	kot	častni	
kapelnik	v	opero	v	Maribor.

Glasba ga je spremljala
od mladih nog
Tako	oče	kot	mati	sta	bila	glasbeno	nadarjena	in	

odlična	pianista,	zato	ni	čudno,	da	je	to	podedoval	
tudi	njun	sin	Viktor.	Kot	dijak	je	v	Zadru	sodeloval	
pri	 orkestralnih	 koncertih	 in	 tri	 leta	 pri	 opernih	
predstavah	 igral	 violino	 in	 čelo.	 Kot	 gimnazijec	 je	
v	Novem	mestu	nastopal	kot	violinist.	Ustanovil	in	
vodil	je	dijaški	orkester	in	zanj	komponiral	plesno	
glasbo.	Na	Dunaju	se	je	preživljal	z	učenjem	klavirja	
in	 violine.	 Tam	 je	 pri	 Brucknerju	 študiral	 kompo
zicijo,	 v	 knjižnici	 pa	 je	 študiral	 operne	 partiture.	
Kot	študent	je	med	počitnicami	v	Celovcu	napisal	

naša kultura
Silvester Čuk

VIKTOR PARMA
20. februarja 1858 – 25. decembra 1924

Skladatelj Viktor Parma velja za očeta slovenske opere. Po letnicah rojstva (1858) in smrti (1924) 
je bil popoln slovenski Giacomo Puccini. Ta italijanski skladatelj je dosegel svetovno slavo s svojimi 
operami La Boheme, Madame Butterfly, Manon Lescaut in Tosca. Pri italijanskih mojstrih se je učil 
Viktor Parma. Neki sodobnik je zapisal o njem: »Viktorju Parmi je bila glasba vse. Kot človeka so ga 
dičile najlepše lastnosti: trdna narodna zavest, kremenit značaj, demokratično čustvovanje, izra-
ženo vedno v ljudomilem nastopu. Skratka, svež, neutrudno ustvarjajoč duh, ki mu je neizprosna 
smrt prehitro iztrgala skladateljsko pero iz rok.« Čeprav je dočakal komaj šestinšestdeset let, spada 
med najplodovitejše slovenske skladatelje.
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koračnico	Duh slovenski.	Čeprav	se	je	po	njegovih	
žilah	pretakala	(tudi)	 italijanska	kri,	 je	bi	odločen	
Slovenec	 in	 prav	 zaradi	 njegovega	 narodnostnega	
delovanja	so	ga	tolikokrat	službeno	premeščali,	ga	
celo	suspendirali	in	predčasno	upokojili.

Viktor	Parma	je	bil	po	značaju	tak,	kot	njegova	
glasba:	veder,	živahen,	blag	in	ljubezniv.	Kot	operni	
skladatelj	 romantične	 smeri	 je	 veliko	 pozornost	
posvečal	melodiji	po	vzoru	italijanskih	skladateljev.	
V	njegovih	delih	je	težišče	na	spevnih	melodijah	in	
bleščečih	pevskih	linijah	ter	spretni	instrumentaciji.	
To	jim	je	zagotavljalo	uspeh	pri	poslušlcih	ne	samo	
na	 Slovenskem,	 ampak	 tudi	 po	 drugih	 slovanskih	
deželah	takratne	monarhije.

Med	prvo	svetovno	vojsko	je	živel	na	Dunaju,	po	
vojski	je	dobil	službo	kapelnika	Narodnega	gledali
šča	v	Mariboru,	kjer	je	dirigiral	mnoge	svoje	opere	
in	operete.	Tam	je	tudi	ustanovil	 in	urejal	zbornik	
Stru na,	ki	je	objavljal	priredbe	domačih	skladb	za	sa
lonski	orkester.	V	mestu	ob	Dravi	se	je	njegovo	življe
nje	izteklo	na	božični	praznik,	25.	decembra	1924.

Oče slovenske opere
Viktor	Parma	velja	za	očeta	slovenske	opere.	Nje

gova	opera	Urh, grof celjski	(1895)	na	libreto	pesnika	
Antona	Funtka	je	namreč	prva	v	celoti	komponirana	
slovenska	zgodovinska	romantična	opera.	Njegova	
enodejanka	Ksenija	(1896)	je	bila	poleg	Foersterje
vega	Gorenjskega slavčka	največkrat	izvajana	sloven

ska	opera	(libreto	sta	napisala	F.	Göstl	in	A.	Funtek).	
Na	prošnjo	gledališča	deželnemu	predsedniku,	če	bi	
lahko	 skladatelj	dirigiral	eno	 od	 predstav,	 je	 dobil	
dovoljenje	samo	pod	pogojem,	da	plakati	ne	navajajo	
njegovega	uradnega	položaja	(okrajni	komisar)	in	
da	se	po	predstavi	ne	pojavi	na	odru.	Ob	koncu	je	
občinstvo	 priredilo	 tako	 viharne	 ovacije,	 da	 je	 bil	
Parma	prisiljen	priti	na	oder	in	se	zahvaliti.

Naštejmo	vsa	Parmova	dela	na	področu	scenske	
glasbe:	poleg	dveh	že	omenjenih	oper	je	napisal	še	
opeti	Stara pesem	(1897)	in	Zlatorog	(1919),	nedo
končana	je	ostala	opera	Pavliha;	bil	je	tudi	mojster	
operete,	napisal	je	štiri	Caričine Amazonke	(1902),	
Nečak	(1906),	Venerin hram	(1908)	in	Zaročenec v 
škripcih	(1917).	Napisal	je	tudi	markantno	scensko	
glabo	 za	 Rokovnjače	 (1897),	 Legionarje	 (1903)	 in	
Mogočni prstan	(1924).

Po	sodbi	glasbenih	poznavalcev	je	Parmovo	naj
boljše	in	najbolj	zrelo	delo	Zlatorog	za	katero	mu	je	
besedilo	 napisal	 avstrijski	 pisatelj	 Richard	 Brauer.	
Med	 vsemi	 odrskimi	 deli	 Viktorja	 Parme	 so	 daleč	
največji	uspeh	doživele	Caričine Amazonke.	Krstna	
izvedba	je	bila	24.	marca	1903	v	Deželnem	gledališču	
v	Ljubljani,	potem	pa	so	osvajale	poslušalce	v	Pragi,	
Zagrebu,	Plznu.	Besedilo	sta	posodobila	in	“očistila”	
Kozma	Ahačič	in	Igor	Grdina	in	v	tej	verziji	je	opereta	
doživela	krstno	koncertno	izvedbo	8.	februarja	2004	
v	Novem	mestu.

Stalen	strah	pred	atentati.	Tam	so	naložili	v	avione	
eksploziv,	namenjen	v	Ameriko.	Možna	vojska	med	
savdijci	in	Iranom.	Obsedno	stanje	zaradi	beguncev	
z	afriškega	Roga:	preplah	v	Združenih	narodih.	Ne
gotovost	Jemna	je	danes	“globalna	nevarnost”.	To	je	
prepričanje	 velikega	 dela	 mednarodne	 skupnosti,	
ki	si	prizadeva	preprečiti,	da	bi	se	začela	nova	vojna	
fronta	na	Bližnjem	Vzhodu

Preplah	zaradi	ogrožanja	zahodnih	objektov	ni	
ukinjen,	toda	nekatere	zahodne	države	so	kljub	temu	
ponovno	 odprle	 veleposlaništva	 v	 glavnem	 mestu	
Sanaa.	 Toda	 poleg	 močnega	 vtihotapljanja	 musli
manskega	terorizma	so	še	druge	postavke,	pogosto	
zavozlane	med	seboj,	ki	delajo	nestalno	deželo,	ki	je	
zdaj	na	robu	nevarnega	brezna.

Priseljevanje	je	povzročilo	pravi	preplah,	ki	ga	
je	že	lani	sprožil	Visoki	komisar	Združenih	narodov	
za	 begunce:	 tisoči	 civilistov	 beže	 pred	 spopadi	 v	
Somaliji	in	se	usipajo	v	obalno	mesto	Bosaso	v	pri
čakovanju,	da	bodo	dosegli	Jemen.	V	vsej	deželi	je	že	
dva	milijona	beguncev,	od	katerih	večina	prihaja	z	
afriškega	Roga.	Jemenski	zakon	priznava	somalskim	
državljanom	 položaj	 političnih	 beguncev.	 Spreje
majo	jih	in	odvedejo	v	taborišče	Kharaz.	Tam	že	že	
13.000	ljudi		poleg	tisočev	beguncev	in	priseljencev,	

ki	 mrgolijo	 v	 predmestjih	 večjih	 mest.	 Samo	 leta	
2009		je	bilo	registriranih	165.000	novih	beguncev,	ki	
so	povečali	vrste	vojske	revežev,	ki	gre	že	preko	roba.	
Če	se	bo	preseljevalni	pritisk	nadaljeval,	je	dežela	v	
nevarnosti	humanitarne	krize.

Revščina in ozemeljska celotnost	povzročata,	
da	 na	 jugu	 narašča	 nezadovoljstvo	 prebivalcev.	 To	

islam

JEMEN – BREZNO REVŠČINE
rodovitno ozemlje za al-Kaido

Sanaa – glavno mesto Jemna
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je	občutek,	ki	se	kuha	že	najmanj	tri	leta,	odkar	so	
se	 začeli	 protesti	 veteranov	 državljanske	 vojske	 iz	
leta	 1994.	 Zahteve	 protestnikov	 je	 vlada	 prezirala	
toliko	časa,	da	je	nastopil	resničen	“južni	problem”.	
Razočaranje,	ki	ga	je	povzročila	draginja	in	korupcija	
je	spravilo	ljudi	na	ceste,	kjer	so	zahtevali	samostoj
nost.	Revščina	je	zgodovinska	rana	dežele,	ki	danes	
računa	v	glavnem	na	mednarodno	podporo,	da	bi	se	
izognila	gospodarskemu	propadu.	Leta	2009	je	bila	
vlada	prisiljena	zmanjšati	za	polovico	javne	izdatke.

Uporniki na severu	v	severni	prefekturi	Saada	so	
že	več	let	v	pravi	državljanski	vojski	z	vojaki.	Ti	upor
niki	so	pripadniki	šiitskega	pridigarja	alHoutija,	ki	je	
v	sporu	z	osrednjo	vlado,	ki	jo	vodijo	suniti.	Spopadi	
so	povzročili	ogromno	število	notranjih	beguncev,	
ocenjeno	na	najmanj	15.000.

Po	posegu	savdske	vojske,	ki	je	podprla	slabotno	

vlado	v	Sanaai,	je	decembra	lani	prišla	tudi	ameriška	
pomoč.	Dežele	afriškega	Roga	z	izjemo	Eritreje	so	se	
podprle	Jemen.	Vlada	predsednika	Saleha	in	arabska	
liga	 obtožujejo	 Iran,	 da	 podpihuje	 separatistični	
upor.	Spopadi	v	Jemnu	zdaj	pomenijo	več	kot	samo	
krajevno	 vprašanje:	 gre	 tudi	 za	 borbo	 med	 suniti	
dežel	kot	je	Savdska	Arabija	in	šiiti,	ki	jih	predstavlja	
Iran	Mahmuda	Ahmadinedžada.

Al-Kaida	je	našla	tukaj	rodovitno	ozemlje	z	svoje	
sporočilo	 sovraštva	 in	 nasilja.	 Izobraženci	 očitajo	
oblastem	 lahkotnost	 pri	 sprejemanju	 vsakogar,	
ki	 pride,	 saj	 ni	 primerne	 kontrole.	 Tudi	 jemenska	
Immigration	 and	 Passport	 Authority	 priznava,	 da	
ima	policija	težave,	kako	prepoznati	sumljive	ljudi	
med	somalskimi	priseljenci.	Zahteva	učinkovitejšo	
na			rod	no	 politiko	 glede	 priseljevanja	 s	 posebnimi	
zakoni	in	organizmi,	ki	bodo	lahko	reševali	problem.

V	 Veliki	 Britaniji	 je	 29.	 oktobra	 2010	 potekala	
spravna	slovesnost	z	mašo	v	spomin	na	slovenske	
žrt	ve,	 ki	 jih	 je	 britanska	 vojaška	 oblast	 maja	 1945	

iz	ro	čila	v	roke	jugoslovanskih	komunističnih	oblasti.	
Kot	v	izjavi	za	javnost	piše	edinburški	kardinal	Keith	
O'Brien,	 odkritje	 mnogih	 grobišč	 kaže,	 da	 je	 bila	
velika	večina	12	tisoč	vojakov,	večinoma	slovenskih	

SPRAVNA MAŠA V ANGLIJI

katoličanov,	ob	vrnitvi	pomorjenih.	Spravna	sv.	maša	
zato	po	njegovih	besedah	ni	le	iskreno	obžalovanje	
in	duhovno	zadoščenje	za	vse,	kar	se	je	zgodilo,	am
pak	tudi	premik	naprej	v	iskanju	sprave.	Slovesnost	
so	pripravili	v	cerkvi	Marijinega	Brezmadežnega	srca	
v	Great	Missendenu,	udeležil	pa	se	je	je	tudi	ljubljan
ski	nadškof	metropolit	Anton	Stres.

Iz	Slovenije	so	se	sv.	maše	za	popravo	krivic	med	
drugim	 udeležili	 še	 vojaški	 vikar	 Jože	 Plut,	 vodja	
slovenske	katoliške	misije	v	Londonu	Stanislav	Cika
nek,	evropska	poslanca	Lojze	Peterle	in	Milan	Zver,	
nekdanji	predsednik	vlade	in	nekdanji	finančni	mi
nister	Andrej	Bajuk,	direktorica	Študijskega	centra	
za	 narodno	 spravo	 Andreja	 Valič	 ter	 zgodovinarja	
Tamara	Griesser	Pečar	in	Jože	Dežman.

Več	javnih	osebnosti	iz	Velike	Britanije	je	že	po
sredovalo	sporočila,	v	katerih	izražajo	obžalovanje	
omenjenih	dogodkov	iz	leta	1945	in	priznanje	orga
nizatorjem,	ki	so	dali	pobudo	za	omenjeno	sv.	mašo.

Slovesnosti	sta	se	udeležila	tudi	avtorja	knjige	Slo
venija	1945	John	Corsellis	in	Marcus	Ferrar.	Knjiga	je	
izšla	leta	2005,	leta	2006	pa	v	slovenskem	prevodu.

Na	območju	Mosteca	pri	Dobovi	so	konec	okto
bra	letos	končali	sondiranje	sredi	oktobra	odkritega	
množičnega	grobišča.

Sodeč	po	velikosti	grobišča	gre	za	več	tisoč	žrtev,	
ki	so	bile	pobite	maja	in	junija	1945,	je	dejal	vodja	
službe	za	vojna	grobišča	Marko	Štrovs.	Pri	sondiranju	
tega	območja	so	po	besedah	Marka	Štrovsa	najprej	

odkrili	traso	nekdanjega	zasutega	protitankovskega	
jarka,	ki	je	potekal	od	železnice	pri	Dobovi	do	Save	
v	dolžini	dveh	kilometrov.

Okostja	 so	 našli	 v	 dolžini	 130	 metrov	 jarka,	 ki	
izginja	pod	protipoplavnim	nasipom	in	se	nadaljuje	
naprej	proti	reki	Savi.	Na	drugi	strani	so	ga	sondirali	
teden	dni	kasneje.	Glede	na	to,	da	je	jarek	pri	Mostecu	

odkritja potrjujejo domneve:

VERJETNO NAJVEČJE MORIŠČE
V SLOVENIJI

v Mostecu pri Dobovi več tisoč žrtev
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nekoliko	širši	od	tistega	pri	Teznem,	je	z	enostavnim	
izračunom	mogoče	predvideti,	da	na	doslej	zaneslji
vo	potrjenem	predelu	jarka,	ki	mu	je	treba	prišteti	
še	približno	15	metrov	od	roba	odvodnega	jarka	do	
nasipa,	 leži	 približno	 2.500	 do	 3.000	 okostij.	 Če	 k	
temu	prištejemo	še	približno	150	metrov	jarka	južno	
od	nasipa,	se	približamo	številu	6.000,	ki	ga	je	v	pre
teklosti	omenjalo	več	pričevalcev	tistih	dogodkov.	
Ker	 obstaja	 možnost,	 da	 bodo	 na	 okostja	 naleteli	
tudi	v	smeri	proti	severu,	omenjeno	število	lahko	še	
naraste.	Samega	obrambnega	nasipa	iz	razumljivih	
razlogov	seveda	ne	bodo	prekopali.

»Na	 južnem	 delu	 jarka	 proti	 Savi	 smo	 z	 nadalj
njimi	preiskavami	našli	množično	grobišče,	ki	sega	
186,3	metra	v	dolžino.	Okostja	smo	odkrili	v	širini	
3,5	do	4	metrov,	globine	plasti	okostij	nismo	pa	mogli	
ugotoviti,	ker	za	to	nismo	pooblaščeni,«	pojasnjuje	
Štrovs.	Ocenjuje,	da	je	plast	okostij	debela	1,2	metra.	
Glede	na	površino	in	dolžino	grobišča	Štrovs	pravi,	
da	gre	očitno	za	zelo	veliko	število	žrtev.	

Pri	tem	sondiranju	niso	našli	nikakršnih	material
nih	ostankov	razen	okostij.	Najdene	so	bile	seveda	
žice,	s	katero	so	žrtvam	zvezali	roke	na	hrbtu,	nekaj	
zobnih	protez	in	ostankov	čevljev,	drugih	ostankov	
pa	ni,	pravi	vodja	sondiranja.	Po	njegovih	besedah	je	
verjetno	šlo,	tako	kot	v	drugih	primerih,	za	tehniko	
pobijanja	po	“ruskem	principu”,	kar	pomeni,	da	je	
bila	žrtev	pred	usmrtitvijo	slečena.

»Prav	 vse,	 kar	 smo	 odkrili	 v	 tem	 tednu	 dni,	 se	
ujema	s	pripovedmi	prič,«	potrjuje	Štrovs.	Da	je	šlo	
v	času	od	maja	do	začetka	jeseni	leta	1945	na	tem	
mestu	za	kaznivo	dejanje,	pričajo	sledovi	strelov	v	
tilnik	ter	z	žicami	zvezane	roke	umorjenih.	Ker	so	
bili	med	njimi	po	dozdajšnjih	ugotovitvah	tudi	precej	
starejši	ljudje	ter	ženske,	lahko,	kot	kaže,	verjamemo	
pripovedim,	da	so	v	jarku	končale	celotne	družine	
iz	Brežic,	Zagreba	in	drugih	krajev.

Štrovs	ne	more	potrditi,	ali	so	bile	vse	žrtve	ustre
ljene	v	glavo.	»Vidi	pa	se,	da	so	te	žrtve	umrle	nasilne	
smrti	in	da	je	bilo	takrat	verjetno	strašno,«	je	pouda
ril.	Pri	sondiranju	je	sodeloval	tudi	državni	tožilec,	
ki	bo	odredil	podrobnejšo	preiskavo.	

Štrovs	ne	ve,	kdo	so	žrtve	tega	množičnega	po

boja.	Kot	pravi,	na	podlagi	sondiranja	ne	more	dati	
nobenega	sklepa,	ker	so	morilci	zelo	pazili,	da	poleg	
žrtev	 niso	 pustili	 nobenih	 predmetov,	 na	 podlagi	
katerih	bi	bila	kasneje	možna	identifikacija.	»Žrtve	
so	bile	slečene,	našli	pa	smo	zobne	proteze,	kar	ni	
običajno	za	mlade	vojake,«	je	povedal	Štrovs	in	pojas
nil,	da	je	očitno	šlo	za	starejše	ljudi.		»Pri	preiskavi	je	
zato	treba	predvsem	ugotoviti,	kdo	so	žrtve	in	kdo	je	
tisti,	ki	jih	je	takrat	po	koncu	druge	svetovne	vojne,	
ko	so	bili	že	razoroženi,	zvezal	in	pobil.	Tega	še	ne	
vemo,	ker	državi	tožilec	v	zvezi	s	tem	še	ni	posredoval	
nobenega	sklepa,«	je	povedal	Štrovs.

V	tem	tednu	bodo	grobišče	v	Mostecu	po	Štrov
sovih	besedah	fizično	označili,	nato	bodo	počakali	
na	odločitve	pravosodnih	oblasti.	Kasneje	se	bodo	
odločili,	 ali	 bodo	 to	 veliko	 množično	 grobišče	 na	
Dolenjskem	prekopali	ali	ga	uredili	tam,	kjer	je	bilo	
najdeno.	

Pri	teh	odločitvah	je	treba	po	njegovem	predvsem	
rešiti	vprašanje	tistih	žrtev,	ki	so	v	delu	grobišča	med	
reko	Savo	in	protipoplavnim	nasipom.	To	področje	je	
vsako	leto	nekajkrat	poplavljeno,	zato	tam	najbrž	ni	
možno	urediti	nekega	dostojnega	stalnega	vojnega	
pokopališča	in	bo	najbrž	treba	vse	te	žrtve	prekopati	
na	drugo	stran	nasipa,	je	še	dodal	vodja	službe	za	za	
vojna	grobišča	pri	ministrstvu	za	delo	Marko	Štrovs.	
Omenil	je	še,	da	je	grobišče	v	Mostecu	že	blagoslovil	
celjski	škof	Stanislav	Lipovšek.

Viri	agencije	Fides	poročajo	o	vsakdanjih	zgodbah	
nasilja	proti	kristjanom	in	njihovim	ustanovam:	po
silstva	in	mučenje	v	splošnem	molku.	V	mestu	Quetta	
v	Belučistanu	je	bil	kristjan	Zulfiqar	Gulzar	umorjen	
na	 cesti.	 Morilci	 so	 neznani.	 Krajevna	 krščanska	
skupnost	zahteva	razjasnitev	zločin	–	zgodi	se	nič.

Isti	dan	so	v	mestu	Sargodha	v	Punjabu	pretepli	in	
posilili	29letnega	krščanskega	brivca	Marwata	Masi
ja	češ	da	je	postrigel	brado	mlademu	muslimanu,	ki	je	
vstopil	v	njegovo	brivnico	in	se	dal	obriti.	Isti	dan	je	

v	mestu	Muree,	prav	tako	v	Punjabu	v	podtaknjenem	
požaru	zgorela	dekliška	srednja	šola	“St.	Deny’s	Girls	
High	School”,	ki	jo	vodi	pakistanska	protestantska	
Cerkev.	Požigalce	iščejo	med	skupinami	musliman
skih	 fundamentalistov	 (tako	 imenovanih	 “paki
stanski	 talibani”),	 ki	 prepovedujejo	 šolanje	 deklet	
in	hočejo	uničiti	vso	krščansko	socialno	dejavnost,	
kakor	se	je	videlo	iz	napadov	na	krščansko	nevladno	
organizacijo	“World	Vision”	on	ne	neko	salezijansko	
šolo	v	Belučistanu.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN
vsakdanje nasilje nad kristjani v splošnem molku
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»Primeri	 nasilja	 proti	 kristjanom	 se	 nadaljujejo	
v	 nepretrganem	 ritmu	 po	 vsej	 državi.	 Žrtve	 so	 v	
glavnem	revni	in	na	rob	družbe	odrinjeni,	ki	žive	v	
predmestjih	ali	oddaljenih	naseljih.	Prav	malo	pri
merov	pride	do	sredstev	obveščanja.	Kar	jih	pride,	so	
samo	vidni	del	nevidne	ledene	gore.	Večina	nasilja	se	
zgodi	v	molku	in	splošnem	nezanimanju,«	je	povedal	
Francis	Mehbob,	direktor	“Christian	Study	Centra”	v	
Rawalpindiju.	To	je	središče,	ki	raziskuje	in	nadzoruje	

izpolnjevanje	 človekovih	 pravic	 v	 deželi.	 »Zaskrb
ljeni	smo,	nadaljujemo	pa	z	našo	borbo	za	pravice	
manjšin,«	 zatrjuje.	 Predsednik	 Asif	 Ali	 Zardari	 je	
razglasil	paket	ustavnih	reform,	ki	omejujejo	njegove	
pravice	in	utrjujejo	vlogo	parlamenta	in	premierja.	
»Upajmo,	 da	 bo	 to	 pomenilo	 večjo	 demokracijo	 v	
Pakistanu	in	večje	spoštovanje	človekovih	pravic,	v	
korist	 tudi	 verskim	 manjšinam,«	 pravi	 predsednik	
škofovske	konference	mons.	Lawrence	Saldanha.

Smehljaje	 sem	 odkimal.	 Bil	 je	 začetek	 mojega	
misijonskega	življenja	na	Japonskem;	nadaljevanje,	
bolj	pravilno	povedano.	Gotovo	se	ta	ali	oni	še	spo
minja	mojega	poročila	o	surovih	ribah.	Kako	sem	jih	
bil	odkril	kot	nadvse	okusno	jed.	Kar	navadil	sem	se	
nanje,	odnosno	surove	ribe	so	se	galantno	navadile	
na	moj	apetit.	V	želodcu,	ki	je	tudi	pri	misijonarju	
povezan	z	možgani,	pa	je	še	zmeraj	dremal	strah	pred	
–	hobotnicami.	Morali	bi	jih	videti	v	čebru,	včasih	
pri	vhodu,	včasih	v	ozadju	ribje	restavracije.	Kako	
čudovito	stezajo	lovke!	Gotovo	trgajo	in	pulijo,	ko	
jih	za	jed	odrežejo	od	hobotnice.

Ob	teh	mislih	me	je	spremljal	spomin	na		ameri
š	ke		ga	potapljača,	ki	je	tam	nekje	v	Karibskem	morju	
iskal	zaklad	potopljene	španske	karavele.	V	potap
ljaški	 obleki	 je	 prodrl	 v	 ladjo;	 pogum	 mu	 je	 dajal	
ogromen	nož,	s	katerim	si	je	utiral	pod	v	podmorski	
džungli.	V	razpadajoči	ladji	je	odkril	s	podmorskimi	
rastlinami	pokrito	krmo	in	kovinsko	škatlo	na	njej.	
A	 na	 škatli	 je	 sedela	 ogromna	 hobotnica.	 Takoj	 je	
iztegnila	trzajoče	lovke	po	potapljaču.	Sicer	mu	je	
srce	začelo	biti	glasneje,	a	z	nožem	je	rezal	lovke	od	
sebe.	Tako	se	je	približal	hobotnici,	da	je	za	njenim	
hrbtom	 –	 ali	 kar	 se	 je	 zdelo	 njen	 hrbet	 –zagledal	
mladiče	 hobotnice.	 Naenkrat	 se	 mati	 hobotnica	
prisesa	 na	 potapljačeva	 ramena	 in	 noben	 sunek	 z	
nožem	je	ne	more	vreči	z	ramen.	Potapljač	je	bil	z	
vrvjo	povezan	z	ladjo	na	površini;	sunki	z	vrvjo	so	bili	
znak,	da	ga	čim	hitreje	potegnejo	na	ladjo.	Pritisk	na	
potapljačeva	ramena	je	vsak	vsako	sekundo	rasel.	Ko	
so	skoraj	onemoglega	potapljača	potegnili	na	krov,	
ni	bilo	lahko	hobotnico	ubiti.	Lovke	so	se	trmasto	
vsesale	v	potapljaško	obleko.

To	je	njihova	narava,	sem	si	mislil.	Tolažil	sem	se	
tudi	z	mislijo,	da	so	japonska	grla	po	vsej	verjetnosti	
naravno	odporna	za	surove	lovke,	ker	jih	s	takšnim	
užitkom	 jedo.	 In:	 ali	 nisem	 misijonarskoazijsko	
pripravljen	za	delo,	ker	zdaj	jem	tudi	surovega	tuna?	
Celo	z	japonskim	užitkom.	In	tudi	če	je	tun	krvav…

Čudno,	kako	hitro	skopni	denar,	ki	ga	nabereš	za	

otroško	zavetišče!	In	tako	sem	se	podal	na	zahodno	
Japonsko.	 Kljub	 mrzlemu	 zimskemu	 vremenu	 me	
je	grelo	vabilo	v	žepu.	Da	me	dobri	ljudje	čakajo	v	
obmorskem	 mestecu	 Ákaši.	 Drugi	 dan	 mora	 mož	
že	zgodaj	v	službo	v	tovarno	tudi	nekje	ob	oceanu.	
Žena	me	povabi,	da	greva	obiskat	ribjo	tržnico,	ki	je	
menda	nekaj	posebnega:	vsako	jutro	prinesejo	ribiči	
najrazličnejše	ribe	s	ponočnega	lova,	in	morje	je	tako	
bogato,	da	jim	rib	ne	zmanjka.	Tudi	pozimi	ne,	ker	
je	menda	morje	pod	vplivom	toka,	ki	je	močnejši	od	
zime.	Tržnica	je	silno	dolga,	menda	tja	do	pomola;	
pokriva	jo	steklena	streha.	V	posodah	različne	veli
kosti	plavajo	žive	ribe.

Ko	tako	hodiva	med	njimi,	me	gospa	vpraša,	ali	je	
bila	včerajšnja	večerja	po	mojem	okusu.	Še	enkrat	se	
ji	zahvalim.	Ona	pa:

»Malce	me	je	skrbelo,	ali	boste	sprejeli	tiste	drobne	
koščke,	ki	ste	jih	imeli	v	omaki?«

»Krasnega	okusa	so	bili,«	ji	odkrito	priznam.
»Poglejte,«	 pokaže	 z	 roko	 na	 veliko	 posodo,	 iz	

katere	so	trzale	lovke	velike	hobotnice.	»Vidim,	da	
so	vam	včeraj	pečene	lovke	ugajale.	Danes	vam	bom	
pripravila	surove	lovke,	ki	so	neizmerno	slajše	kot	
one	včerajšnje,	pečene.«

Pogleda	me.
»Se	priporočam,«	rečem	smehljaje,	a	moj	želodec	

se	je	pri	tem	čudno	stisnil.	In	ker,	kot	sem	bil	omenil,	
v	živi	zvezi	z	možgani,	me	je	zajel	neke	vrste	strah.

»Veste,«	nadaljuje,	»to	je	moževa	ideja.	Zjutraj	mi	
je	rekel,	da	se	mu	zdite	pravi	misijonar	–	človek,	ki	se	
je	vtopil	v	življenje	svoje	misijonske	dežele.«

»Hvala,	gospa,	za	poklon,«	odgovorim.
A	mene	 je	strah.	Čez	dan	ga	malce	znerviram	z	

mislijo,	da	se	kot	misijonar	ne	morem	pritoževati:	
drugod	jedo	misijonarje,	jaz	pa	ne	bi	hotel	jesti	rib,	
primerno	ulovljenih	in	še	bolj	primerno	pripravlje
nih	za	jed?	Po	tej	ugotovitvi	me	je	čez	dan	spremljal	
precej	oslabljen	strah.	Z	menoj	je	sedel	k	večerji.

Ob	 lovkah,	 lepo	 prirezanih,	 je	 čakala	 japonska	
gorčica,	ki	jo	imenujemo	uásabi	(po	naše	zapisano).	

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega krepko zakrpanega misijonskega cekarja

»ALI VAM SMEMO
POSTREČI S HOBOTNICO?«
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In	lovke	so	bile	tako	odličnega	okusa,	da	naenkrat	ni	
bilo	več	strahu	ob	meni	(in	najbrž	tudi	ne	v	meni).

V	Tokiu	imam	prijatelja	Japonca,	lastnika	ribje	re
stavracije.	Če	so	ostali	prijatelji	zdaj	pa	zdaj	priprav
ljeni,	da	gremo	skupaj	v	to	restavracijo,	me	lastnik	
gospod	U	takoj	pozdravi	z	besedo	(in	smehljajem):	
»Táko…«	Kar	je	japonska	beseda	za	hobotnico,	odno
sno	njene	lovke.	Kuhane	lovke	so	bolj	mehke,	surove	
pa	so	bolj	hobotniško	okusne.	Priporočam	jih.

Post	scriptum:
Če	po	vsem	tem	sklepate,	da	me	nobena	riba	ni	

več	spravila	 iz	ravnotežja,	se	–	oprostite	–	motite.	
Tokijski	prijatelj,	odličen	poznavalec	predmestij,	me	
nekoč	povabi	v	ribjo	restavracijo,	o	kateri	»da	se	mi	
niti	ne	sanja.«	Napravil	sem	mu	bil	uslugo	in	hotel	se	
je	izkazati	hvaležnega.	Na	poti	v	restavracijo	v	polet
nem	mraku,	z	redko	zasajenimi	kandelabri	ob	cesti,	
mi	razodene	skrivnost	restavracije.	Lastnik	je	njegov	
stari	prijatelj.	Le	zvečer	odpre	restavracijo.	Čez	dan	
menda	nabira	različne	ribe,	tudi	starejšega	datuma	
in	tudi	takšne,	ki	so	jih	na	obmorskih	tržiščih	odvrgli	
v	za	to	pripravljene	posode,	vsakomur	na	razpolago,	

posebno	ljubiteljem	mačk.	Iz	vseh	teh	nabranih	rib	
napravi	jed	po	starodavnem	receptu,	ki	 je	njegova	
tajna.	Včasih	je	restavracija	malce	eksotičnega	vonja,	
toda	okus	jedi,	ki	jo	nudi,	je	enostavno	–	nebeški.	Pri	
tem	tleskne	z	jezikom.	Ni	bil	na	jasnem,	ali	me	je	bil	
prepričal,	zato	doda:	»Nebeško!«

Nekje	v	možganih	in	na	dnu	želodca	sem	začutil	
stisko.	A	kot	neke	vrste	ribji	veteran	se	mu	nasmehnem:

»Hvala	še	enkrat	za	povabilo!«
V	restavraciji	je	–	po	naše	rečeno	–	malce	smrde

lo.	Nekaj	se	je	kuhalo	na	ognjišču	in	v	bližini	je	bila	
plošča,	pripravljena	za	peko.	Lastnik,	prijazen	človek	
kakih	40	do	50	let,	naju	je	izpraševal	o	raznih	stvareh,	
tako	da	nisva	imela	časa	za	opazovanje	v	dim	zavitega	
kotla	odnosno	počasi	vedno	bolj	žareče	plošče	ob	
kotlu.	Potem	sve	dobivala	 jed	v	majhnih	porcijah.	
Oh,	kakšen	okus!	Prijatelj	je	zanj	znova	rabil	tradi
cionalni	japonski	izraz	za	nebeško:	»šúkufúku	(na)!«	
Jaz	pa	bolj	katoliški:	»téngoku	(na).«

Oba	sva	pretiravala.	Tisti	okus	se	namreč	ne	do	
opisati.	Doživeti	ga	moraš.	Saj	bi	vas	rad	peljal	v	to	
skrivnostno	restavracijo,	a	sem	pozabil,	kje	je.

AFRIKA
nižja umrljivost po porodu

Umrljivost	afriških	žensk	po	porodu	se	je	med	leti	
1990	 in	 2008	 znižala	 za	 28%,	 čeprav	 podsaharska	
Afrika	 pomeni	 najbolj	 nevaren	 prostor	 za	 žensko	
zdravje.	To	je	sicer	lep	napredek,	čeprav	je	še	daleč	
od	zastavljenega	cilja,	da	bi	do	leta	2015	poporodno	
umrljivost	zmanjšali	za	75%.	Primerjava	z	razvitimi	
deželami	daje	še	slabši	rezultat:	tveganje	smrti	med	
nosečnostjo	ali	ob	porodu	je	v	nerazvitih	deželah	36	
krat	večje	kot	v	razvitih.	Leta	2008	je	od	1.000	žensk,	
ki	so	na	svetu	vsak	dan	umrle	po	porodu,	bilo	570	
iz	podsaharske	Afrike,	300	iz	juga	Azije	in	samo	5	iz	
razvitih	 dežel.	 Najbolj	 so	 v	 nevarnosti	 najrevnejše	
ženske,	ki	pripadajo	narodnostnim	manjšinam,	av

VZHODNI TIMOR
“preveč” bogoslovcev

Mala,	večinsko	katoliška	azijska	država	doživlja	
pravo	 eksplozijo	 duhovniških	 poklicev,	 ki	 gredo	
preko	 najbolj	 rožnatih	 pričakovanj.	 Bogoslovje	 v	
mestu	 Dili	 komaj	 še	 lahko	 gosti	 126	 bogoslovcev,	
ki	končujejo	svoj	študij.	Treba	bo	prirediti	zgradbe,	
da	bo	prostor	za	vse	mlade,	ki	hočejo	vstopiti.	V	po
moč	jim	je	priskočila	predvsem	katoliška	Cerkev	v	
Avstraliji,	ki	pomaga	pri	vzgoji	novih	duhovnikov	in	
misijonarjev.	Kot	je	veliko	število	bogoslovcev,	je	tudi	
veliko	število	novomašnikov:	v	letih	2006	do	2008	
jih	 je	 bilo	 36.	 Cerkev	 v	 Vzhodnem	 Timorju	 je	 bila	
vedno	simbol	poguma,	moči	in	upanja	in	tudi	zdaj	
igra	temeljno	vlogo	pri	moralni,	civilni	in	družbeni	
obnovi	 naroda,	 ki	 ga	 je	 pretresel	 spopad,	 ki	 jim	 je	
prinesel	osamosvojitev	po	referendumu	leta	1999.	
Med	prebivalci	jih	je	75%	mlajših	od	30	let.	Kot	pri
mer	je	ena	izmed	župnij,	ki	ima	okrog	20.000	družin:	
v	malo	cerkvico	gre	samo	150	ljudi,	tako	da	se	jih	ob	
bogoslužnih	 praznovanjih	 več	 tisoč	 nabere	 okrog	
cerkve.	Trenutno	je	v	vsej	mali	državi	v	teku	akcija	
za	zidavo	novih	cerkva.	Agencija Fides.

AFRIKA
zemljepis lakote južno od Sahare

Kljub	 napredkom	 je	 Afrika	 še	 vedno	 kontinent	
lakote.	Kot	kažejo	raziskave	jih	je	med	25	deželami,	
kjer	je	stanje	“alarmantno”,	24	v	Afriki	ali	Aziji.	Naj
slabše	je	v	DR	Kongu,	Burundiju,	Eritreji	in	Čadu.	V	
Kongu	je	glavna	krivda	na	državljanski	vojski	v	90.	
letih.	“Alarmantano”	stanje	je	tudi	v	mnogih	podsa
harskih	 deželah:	 Burkini	 Faso,	 Komorskih	 otokih,	
Gvineji	Bissau,	Rvandi,	Mozambiku,	Liberiji,	Sierra	
Leoni,	Tanzaniji,	Sudanu,	Togu,	Zambiji	in	Zimbab
veju.	Povsod	je	problem	dati	dovolj	hrane	družini,	ki	
ima	manj	kot	hektar	(2,47	akra)	zemlje.	Značilno	je,	
da	so	v	prehrambenih	težavah	tudi	dežele,	ki	bi	lahko	
bile	velike	pridelovalke	hrane	na	jugu	Afrike,	kot	je	
to	Zambija,	Zimbabve	in	Mozambik	–	očitno	je	tu	
problem	politike,	ki	ne	le	ne	podpira,	ampak	včasih	
celo	 zavira	 pridelovanje	 hrane.	 Pa	 tudi	 podnebne	
spremembe	ponekod	povzročajo	poplave,	istočasno	
pa	drugod	sušo,	kar	se	seveda	pri	pridelkih	bistveno	
pozna.	Agencija Misna.

NIGERIJA
nogometaši kaznovani

zaradi politike
Mednarodna	nogometna	zveza	(Fifa)	je	suspendi

rala	celotno	nigerijsko	nogometno	zvezo	in	jo	izklju
čila	ne	le	iz	vsakega	športnega	tekmovanja,	ampak	
tudi	iz	izobraževanja	in	razvojnih	programov,	ki	jih	
podpira	ta	mednarodna	organizacija.	Odločitev	je	
bila	motivirana	z	»vmešavanjem	politične	oblasti«,	
ko	 je	 predsednik	 Goodluck	 Jonathan	 suspendiral	
nigerijsko	narodno	nogometno	moštvo	za	dve	leti	
zaradi	slabih	rezultatov;	s	tem	je	pa	prekršil	pravila	
Fifa.	Agencija Misna.
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MISIJONSKI POMENKI
Na	 Slonokoščeni	 obali	 delujejo	 trije	 slovenski	

misijonarji:	g.	Janko	Kosmač,	g.	Ivan	Bajec	in	g.	Pavel	
Bajec,	rodna	brata.	Ker	so	vsi	trije	blizu	skupaj,	gre	
vsako	leto	eden	v	Slovenijo	na	potrebni	oddih.	Tako	
so	sklenili,	da	je	najbolje,	če	odpošljeno	naš	dar	na	
Misijonski	pisarno,	ki	jo	vsako	leto	osebno	obiščejo.	
Tako	smo	letos	tudi	naredili.

ZDRUŽENI NARODI
dolgotrajna lakota
grozi 22 državam

Združeni	narodi	so	v	objavljenem	poročilu	oce
nili,	da	22	državam	grozi	dolgotrajna	prehrambena	
kriza,	ki	ji	botrujejo	naravne	katastrofe,	spopadi	in	
šibke	državne	inštitucije.

Poročilo	z	naslovom	Stanje	prehrambene	nego
to	vosti	v	svetu	v	letu	2010	sta	skupaj	pripravili	Or
ga	nizacija	 ZN	 za	 prehrano	 in	 kmetijstvo	 (FAO)	 in	
Svetovni	program	za	hrano	(WFP).	Dolgotrajna	pre
hrambena	kriza	pomeni,	da	se	neka	država,	ki	več	kot	
10	odstotkov	tuje	pomoči	prejme	za	človekoljubne	
namene,	 več	 kot	 osem	 let	 sooča	 s	 pomanjkanjem	
hrane.	Države,	ki	jim	grozi	dolgotrajna	prehranska	
kriza,	so	po	ocenah	FAO	in	WFP	Afganistan,	Angola,	
Burundi,	Srednjeafriška	republika,	Čad,	Kongo,	DR	
Kongo,	 Slonokoščena	 obala,	 Severna	 Koreja,	 Eri
treja,	Etiopija,	Gvineja,	Haiti,	 Irak,	Kenija,	Liberija,	
Sierra	Leone,	Somalija,	Sudan,	Tadžikistan,	Uganda	
in	Zimbabve.	Ogrožena	so	tudi	palestinska	ozemlja	
	Zahodni	breg	in	Gaza.	

V	državah,	ki	jim	grozi	dolgotrajna	prehrambena	
kriza,	je	delež	podhranjenih	ljudi	skoraj	trikrat	višji	
kot	 v	 drugih	 državah	 v	 razvoju,	 navaja	 poročilo.	
Obe	organizaciji	v	njem	opozarjata,	da	je	potreben	
“pomemben	premislek”	o	tem,	kako	se	ogroženim	
državam	dostavlja	pomoč.	

Po	 mnenju	 FAO	 in	 WFP	 bi	 se	 bilo	 potrebno	 s	
krepitvijo	zmožnosti	ogroženih	držav	za	reševanje	
življenj	osredotočiti	na	dolgoročne	rešitve.	Pri	tem	
sta	 poudarili,	 da	 skoraj	 dve	 tretjini	 držav	 z	 dolgo
trajno	prehrambeno	krizo	prejmeta	manj	razvojne	
pomoči	na	osebo,	kot	je	povprečje	za	najmanj	razvite	
države.	FAO	je	minuli	mesec	sporočil,	da	je	število	
lačnih	 ljudi	 na	 svetu	 letos	 padlo	 na	 okoli	 925	 mi
lijonov,	medtem	ko	je	še	v	letu	2009	znašalo	1,023	
milijarde.	Ta	številka	pa	je	po	ocenah	FAO	še	vedno	
nesprejemljivo	visoka,	saj	na	svetu	vsakih	šest	sekund	
zaradi	bolezni,	povezanih	z	lakoto,	umre	otrok.	STA.

AZIJA
najbolj skorumpirane države
Organizacija	“Transparency	International”	je	iz

dala	poročilo	“Corruption	Perceptions	Index	2000”.	
Ocene	temeljijo	na	stopnji	korupcije	trenutne	obla
sti	na	podlagi	raziskav,	ki	so	jih	izvedli	ekonomski	
izvedenci	velikih	svetovnih	organizacij,	med	kate
rimi	je	tudi	Azijska	banka	za	razvoj,	Svetovna	banka	
in	 Evropska	 unija.	 Raziskali	 so	 178	 držav.	 Po	 tem	
poročilu	sta	Myanmar	(bivša	Burma)	in	Afganistan	
najbolj	skorumpirani	državi	na	svetu.	Koordinator	
raziskave	pripominja,	da	burmanska	vojaška	hunta	
»kontrolira	vso	državo.	Kdor	hoče	kaj	doseči,	nima	
druge	možnosti,	kot	podkupiti	trenutne	oblasti«.	Za	
malenkost	boljši	so	Irak,	Uzbekistan	in	Turkmeni
stan.	Še	malo	više	na	lestvici	stoje	Kambodža	in	Laos.	
V	Kambodži	je	korupcija	sicer	razširjena,	imajo	pa	
vsaj	 parlament,	 demokratične	 volitve	 ter	 svobodo	
izražanja	 in	 združevanja.	 Rusija	 je	 na	 154.	 mestu,	
torej	slabša	od	Kazahstana	in	skoraj	na	isti	ravni	kot	
Iran.	Nekoliko	više	je	pristal	Vietnam,	ki	je	na	116.	
mestu.	Indija	je	zdrsnila	s	84.	na	87	mesto.	Mnogi	so
dijo,	da	je	to	krivda	organizatorjev	iger	Commonwe
altha,	ki	so	bili	obtoženi	hude	korupcije.	Kitajska	je	
na	78.	mestu.	Njeni	voditelji	se	sicer	zaklinjajo,	da	
bodo	preganjali	korupcijo	brez	prizanašanja,	toda	
izvedenci	 pripominjajo,	 da	 za	 preganjanje	 korup
cije	ne	zadoščajo	hude	kazni	(Kitajska	jih	obsoja	na	
dosmrtno	ječo	ali	celo	na	smrt),	ampak	je	potrebna	
svoboda	medijev	in	državljanov,	da	prijavijo	zlorabe	
in	neodvisnost	sodne	oblasti	od	politike.	Najmanj	

je	 korupcije	 na	 Danskem,	 v	 Novi	 Zelandiji	 in	 Sin
gapurju.	Dobra	sta	tudi	Hong	Kong	(13.	mesto)	in	
Japonska	(17.	mesto).	Koordinator	pripominja,	da	
so	v	mnogih	vzhodnih	deželah	“siva	področja”,	kjer	
zaradi	prehoda	iz	poljedelske	v	industrijsko	družbo	
nastopa	tveganje	“osebnega”	vodstva	javnih	zadev	
(diktatorstvo).	 Vsekakor	 pa	 je	 korupcija	 globalen	
problem	in	so	potrebne	globalne	reforme,	ki	bodo	
veljavne	za	ves	svet.	Agencija AsiaNews

Za	Slovenijo	ni	najti	podatkov,	po	tem	pa,	kar	se	
tam	dogaja,	mora	biti	na	lestvici	precej	globoko.

KITAJSKA
trgovanje z ljudmi

Od	 aprila	 2009	 do	 septembra	 2010	 je	 kitajska	
policija	osvobodila	10.621	žensk	in	5.896	otrok,	ki	
so	jih	ugrabili	trgovci	z	“belim	blagom”,	razbila	2.398	
zločinskih	organizacij,	ki	so	se	ukvarjale	s	to	trgovi
no,	in	zaprla	15.673	osumljenih.	Ker	je	za	te	zločine	
“toleranca	nič”,	so	krivce	zadele	hude	kazni.	Od	ja
nuarja	do	junija	2010	je	bilo	1.238	obsodb	na	smrt,	
na	dosmrtno	ječo,	ali	na	kazni	višje	od	5	let	za	pora.	
Po	uradnih	podatkih	najvišjega	sodišča	je	to	75%	več	
kazni	kot	leta	2009.	Viri	ne	povedo,	kje	se	je	to	dogaja
lo,	tako	da	ni	mogoče	vedeti,	če	gre	za	pojav,	razširjen	
po	vsej	državi.	Pred	nekaj	leti	je	izbruhnil	škandal	ob	
mentalno	prizadetih	mladoletnikih,	ki	so	bili	prisi
ljeni	delati	kot	sužnjih	v	tovarnah	opek.	Policija	je	
osvobodila	na	stotine	teh	sužnjev	in	večkrat	ugotovi
la	dogovore	med	tovarnami	in	krajevnimi	oblastniki.	
Časopis	China Daily	je	avgusta	objavil,	da	vsako	leto	
prijavijo	med	30.000	do	60.000	izginotij	otrok,	ni	pa	
jasno,	koliko	jih	ugrabijo	trgovci	z	ljudmi,	koliko	jih	
pa	izgine	iz	drugih	razlogov.	Agencija AsiaNews.

tohtonim	skupinam,	ali	imajo	zmanjšano	odpornost	
za	aids,	ali	pa	živijo	na	področjih,	kjer	je	vojska.	Fond	
za	prebivalstvo	pri	Združenih	narodih	spodbuja	raz
vite	dežele,	naj	investirajo	več	sredstev	v	izobrazbo	
sanitarnega	 osebja	 in	 v	 zdravstvene	 ustanove,	 da	
bodo	dosegljive	vsem.	Agencija Misna.
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Najmanj prijetno je o nekom govoriti ali pisati grde stvari. Tokrat se 
temu, kljub najboljši volji, ni mogoče izogniti. Slovenijo zadnje čase pre-
tresajo javni protesti in štrajki. Nedavno so zamrznili, to pomeni začasno 
prekinili, svoj štrajk državni uslužbenci. Resda ne vsi, ampak ko prekinejo 
delo policisti, cariniki, različne vrste državnih inšpekcij in podobno, tudi 
zdravniki, je zadeva več kot resna. Glede na dejstvo, da se podobno 
dogaja marsikje v Evropi, bi se bilo mogoče potolažiti z mislijo, da smo 
pač v toliko želeni Evropi, toda resnica je drugačna. Pogalvitni vzrok za 

ljudsko nezadovoljstvo niso slabe razmere zaradi gospodarske krize, 
ampak nefunkcioniranje pravne države. V Sloveniji vlada brezpravje.

Številni delavci, zlasti v gradbeništvu in nekaterih dejavnostih, ki 
slonijo predvsem na nezahtevnem ročnem delu, protestirajo, ker že 
mesece ne dobijo plač. Lastniki podjetij so se namreč tako zadolžili s 
prevzemanjem nekdanjih državnih podjetij, da ne morejo odplačevati 
kreditov, ali pa so denar naložili v posle, ki (še) ne prinašajo pričako-
vanih dohodkov. Problem je še toliko hujši, ker mnogi med njimi že 

Mislim, da je vsem jasno, zakaj je ime te rubrike “za narodov blagor” pod narekovajem: tisti, ki bi po službeni dolžnosti morali delati za blagor 
vsega naroda, torej vlada, pod “narodom” razumejo le sebe in svoje žepe ter žepe svojih političnih botrov in prisklednikov. Za ta ”narod” kradejo na 
veliko, zanje zakoni sploh ne veljajo, vsi drugi pa so brezpravna raja, ki ima edino pravico, da dela za te moderne lastnike sužnjev in ob vseh krivicah ki 
jih občuti na lastni koži, ponižno molči. V prejšnji številki sem tej rubriki dal kot naslov vprašanje: nesposobni poštenjaki ali sposobni lopovi? Po vsem, 
kar prihaja na dan zadnje čase in kar sem sam videl ob svojem zadnjem obisku v Sloveniji v drugi polovici oktobra, je naslov treba spremeniti, zatorej 
popravek: nesposobni lopovi. Sicer je pa stanje dobro opisal zgodovinar dr. Stane Granda v novembrski Naši Luči, ko je slovenski oblastniški bandi 
in njihovim botrom ter prisklednikom dal ime “voluharji”:

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

NOVO SPOZNANJE ZAHTEVA POPRAVEK

G.	Janko	Kosmač	je	potrdil	s	pismom	in	piše:
Spoštovana!
Z veseljem in hvaležnostjo sem prejel pismo in 

sporočilo, da ste poslali pomoč za nas v Misijonsko 
pisarno. Bog Vam povrni z duhovniki darovi in mi-
lostmi zdravja in korajže!

G. Ivan je na dopustu, vrne se koncem avgusta, pa 
se bo zahvalil in poslal potrdilo za dar malo kasneje.

Pišem ravno na praznik godu našega zavetnika 
in priprošnjika, svetnika Janeza Marije Vianeja. Ima 
veliko dela v nebesih, kajti zelo smo nezvesti njegovi 
sobratje. Bog se nas usmili po njegovi priprošnji! Mo-
limo drug za drugega! Hvaležni Janko Kosmač.

Pravkar	sem	prejela	pismo	misijonarja	Ivana	Baj
ca,	ki	piše:

Spoštovana!
Vaše pismo je prišlo na misijon, ko sem bil doma 

na počitnicah. Vrnil sem se pred nekaj dnevi in Vam 
takoj odgovarjam. Najlepša hvala za Vaš dar in za vse, 
kar napravite za misijone. Vem, da se veliko trudite 
in Vaš trud ni zaman. Tudi po Vaši zaslugi lahko tu 
marsikaj naredimo.

Prav letos je tukajšnji škof zaprosil, naj napravimo 
vse potrebno za odprtje nove župnije. S tem bo veliko 
dela in treba bo kar nekaj sredstev, da bomo lahko 
gradili prostore za bivanje duhovnikov, prostore za 
verouk in razna srečanja in seveda novo cerkev.

Kljub vsemu se tu ljudje le spreobračajo in posta-
jajo kristjani. Kolikor se da, poskušamo pripraviti vse 
potrebno, da jih sprejmemo.

Vam in Vašim sodelavcem želim veliko Božjega 
blagoslova pri Vašem delu in v Vašem življenju. Vsem 
prisrčen pozdrav! Ivan Bajec.

Iz	 Smirne	 v	 Mali	 Aziji	 je	 Celestinova	 prejela	 za
nimivo	pismo	minorita	p.	Martina	Kmetca,	ki	piše:

Spoštovana!
Pred nekaj dnevi sem prejel Vaše pismo združeno 

z lepim darom. Najlepša hvala vsem odgovornim za 
to pomoč, kar naj Vam Bog obilno povrne z darovi 
svoje neizmerne milosti.

Vedno se spominjam vseh dobrotnikov, ki mi pri 
mojem redovnem in duhovniškem poklicu stojijo ob 
strani. Bog je tako dober, a včasih nas pusti v preizkuš-
njah, vendar če smo zvesti, imamo njegovo plačilo v 
neizmerni vrednosti.

Zunanja dela smo končali, tudi zvonik, ki je maj-
hen, a lep. Do zdaj smo imeli zvon obešen na dveh 
železniških tračnicah. Po končanih delih se bo treba 
posvetiti duhovnemu in pastoralnemu delu. Nekaj 
bo verouka za odrasle. Najbolj sem vesel priprave za 
pridige, saj se poglabljam v skrivnost evangelija in 
čudovito sporočilo Božjega razodetja.

Desetega oktobra bomo obhajali Marijin praznik 
Božjega Materinstva. Blizu Smirne (Izmira), kjer je 
tudi Marijina hiša, je bila leta 432 razglašena verska 
resnica, da je Marija Božja Mati. Mašo bo daroval 
tukajšnji škof. Drugače pa je naša situacija težka. 
Vernikov je malo, spreobrnitev malo. Trudimo se, da 
bi znamenja krščanstva in naše vere opominjala ljudi 
k dobremu in jih spominjala na Boga. Bog nam daj, 
da bi spolnili Božjo voljo in mogli doseči cilj svojega 
življenja.

Z veliko hvaležnostjo Vas vse, ki se trudite za misi-
jone, lepo pozdravlja p. Martin Kmetec.

Prav	 iskren	 misijonski	pozdrav	 od	 vseh	 sodelu
jočih! Marica	Lavriša
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Beži, beži no. Prav pogrešam Drnovška, bil je razred zase.
Ja najbolj uspešen z tazadnje strani
JA ja Borči, bulmastifi kar tulijo iz grobov ker krivci še vedno brez-

skrbno hodijo naokrog.
Spet je doza (mamil, op ur)! Potrebni bodo štirje možje v belem.....
Njegova desna roka v kabinetu premierja je skorumpirana in on 

tega ni uvidel, so morali novinarji izbrskat. Kje so potem ti tvoji ukrepi 
Pahorček? Daj ne smeši se človek...

Tale Pahor tava nekje v svojem svetu in se mi zdi popolnoma izgu-
bljen in nikakor ne najde poti v resnični svet. Takšne samovšečnosti zlepa 
ne doživiš. Vse kar bo ostalo za njim bo totalni bankrot Slovenije kjer 
bodo vsi okuženi s korupcijo, klientelizmom in verjetno izbris Slovenije iz 
zemljevida samostojnih držav. Imam občutek, kot, da nas prodaja malo, 
po malo Hrvatom. Dragi RUDOLF MAISTER, vstani iz groba in popelji 
Slovenijo na pota kjer je že nekoč bila s tvojo pomočjo.

SLAVA TI.

Ja---gospodarski kriminal je pa res skoraj iztrebil iz okolice---preselil 
se je kar k njemu v vlado.

G. Pahor zdaj je pa res že skrajni čas, da se zbudite!
Bi se vzdržal komentarja na barbikino izjavo, naj se mal bremza. 

Bo čas pokazal, kako je bil uspešen. Strinjam se z mag, tudi meni se 
kolca po Drnovšku. Je bilo veliko manj  “gologlavih revanšističnih gro-
supeljških spak” v parlamentu. Po domače: se je celo kaj dalo zmenit 
na relaciji koalicija – opozicija. Kaj pa danes? Nič od nič, samo lajanje 
in metanje polen.

Prosim za mnenje podpredsednika dr. Ziherla iz prijateljskega 
mu LDS-a!! Naj nam priznani psihiater pove ali je armani manekenski 
lepotec Borut res opravilno sposoben!!!??? 

Če si gospod predsednik vlade šteje za uspešnost da bo v času 
njegove vlade par deset tisoč družin še bolj obubožanih in na pragu 
preživetja ter toliko brezposelnih kot jih je sedaj, toliko slabih stvari ki 
se dogajajo za časa njegove vlade propadi, bavčarčki, šrotki, tovšačke, 

Časnik Finance je poročal, da je gospodarski kriminal v prvih devetih mesecih lani povzročil 181,6 milijona evrov škode, medtem ko škodo, ki jo je 
letos v enakem obdobju povzročil gospodarski kriminal, ocenjujejo na 523,2 milijona evrov. Zato ni čudno, da je Pahorjeva izjava sprožila plaz komen
tarjev, od katerih jih navajam samo nekaj.

»Vlada je v dveh letih sprejela vrsto odločitev, ki pomenijo napredek 
v preventivi in pregonu kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki so povezani z 
gospodarskim kriminalom. Sem predsednik vlade, ki bo iz mandata 
odšel verjetno kot najbolj nepopularen, a najbolj uspešen. Da se ukrepa, 

da tečejo kazenski, predkazenski in sodni postopki, kaže na to, da se 
počasi, a zanesljivo izpolnjuje obljuba, ki smo jo dali – da bo ob koncu 
mandata več reda in zaupanja v pravno državo.«

Saj bi vam za Miklavža veliko raje povedal kaj lepega, prijetnega in spodbudnega, pa katerikoli slovenski časopis prelistam, katerokoli slovensko 
spletno stran odprem, povsod se kopiči sama korupcija, lopovščina, socialne krivice, skratka, najslabša balkanska kloaka. In pri tem se predsednik 
vlade Borut Pahor znebi naslednje izjave:

mesece niso plačevali za svoje zaposlene prispevkov za pokojninsko in 
zdravstveno zavarovanje ter državnih davkov. Vlada in njeni organi ne 
ukrepajo, ker so v ozadju teh sramotnih in demokratične države nevred-
nih dejanj posamezniki, ki so z njo ideološko ali interesno povezani. 
V nekaterih primerih je država celo solastnik teh podjetij. Neredko je 
opaziti v trgovinah, kako policija odpelje tatiča, ki je zmaknil blago 
v vrednosti največ deset evrov, tem, ki se okoriščajo z milijoni, pa se 
ne zgodi nič. Nasprotno. Pogosto jih je mogoče videti ob slavnostnih 
priložnostih v krogih izbranih.

Državni uslužbenci so štrajkali, ker je bila vlada zavezana 1. oktobra 
dvigniti plače. Ko se je Slovenija pripravljala na prevzem evra, so se 
namreč državni uslužbenci odpovedali polovici normalnega letnega 
povečanja plače z obljubo, da bo to v točno določeni prihodnosti po-
ravnano. Vlada se izgovarja na krizo, trdi, da nima denarja. To je seveda 
res, toda dolgove je treba priznati, ne pa izdajati zakone, s katerimi jih 
(za nazaj!) anulira. Zadeva je še grša. Namesto da bi se obnašala kot 
pošten, vendar nesrečen dolžnik, je s širjenjem neresnic nahujskala 
preko državi vdanih medijev proti njim velik del prebivalstva. Ker je v 
Sloveniji pravna in politična kultura nizka ali pa je sploh ni, so ubogi 
preprosti državljani, pa ne samo ti, tej nespodobni igri nasedli. Ker vlada 

trdi, da hočejo višje plače, v resnici pa gre za plačevanje dolga, vidijo 
ljudje v njih nemogoče egoiste, ki bi radi bolje živeli. In take zahteve 
postavljajo v za državo najbolj neprimernih časih. Ker bi Slovenija, če 
bi zavist gorela, lahko shajala brez običajnih virov energije, ima vlada 
vajeti dejansko v svojih rokah in se ji za prihodnost ni treba bati. Ljudje 
so pa stari komunistični praksi spet dobili sovražnike države.

Že tako nizek ugled države še pada, ker se predsednik njene vlade 
druži z ljudmi, ki v svetu nimajo ugleda (predsednik Libije, Črne gore, 
bosanske Srbije…). Tako ni nenavadno, da mu nekateri očitajo vračanje 
v nekdanje jugoslovanske čase in navade.

Številni ljudje so v takih negotovih razmerah zelo razočarani nad 
svojo državo. Namesto da bi se veselili njene bližnje dvajsetletnice, se 
bojijo prihodnosti. Imajo občutek, da ji nekdo spodjeda korenine, smisel 
obstoja. Nekdo jih je nedavno označil za voluharje. To so škodljivi glodal-
ci, ki drevju, trti in drugim koristnim rastlinam spodjedajo korenine in 
zato nademski deli žalostno propadejo. V prenesenem smislu pa pomeni 
ljudi, ki zaradi lastnih koristi prikrito in zahrbtno škodujejo soljudem. 
Žal je tokrat njihova žrtev ne družba kot taka, ampak slovenska država, 
ki smo si jo tako želeli.

Voluhar, škodljiv glodalec, človek.
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Ko dobijo delavci knjižico grejo lahko edino na rdeči križ po paket,da 
niso lačni, če pa elita dobi knjižico, gre pa v Dubaj na počitnice. Res 
socialna (Pahorjeva) država.

Kako se je hitro vlada odzvala, da ne bi delavci povedali, pri katerem 
funkcionarju so še delali zastonj. Tako pa bodo zabrisali sledi. Delavci 
pa bodo čedalje več povedali, kaj so morali delati za kvazi politike in 
funkcionarje.

Bedna služba, majhna plača, vsak račun pa kot gorjača – kolkokrat 
sem to preklel! A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača – vse 
bi dal, da b’ zdaj jo imel! Dnar za malco, dnar za vožnjo, pa regresi, 
poračuni – vse to včasih sem dobil. Še zdaj se mi cedijo sline, ko se 
spomnim, a vse mine – Bog, le kaj sem zagrešil? Zdaj pojem: Zavod 
za zaposlovanje, to je kraj, kjer se končajo sanje, da delal bom, mirno 
živel, da bom denarja nekaj imel, da kupil bom star avto in pa stroj za 
pranje. /A. Smolar/

Hilda Tovšak – “gospa” z osmimi naglavnimi grehi?... 1. Čista lopata 
in kartelni dogovori... 2. Izginil denar, zbran za umrlega delavca Vegra-
da... 3. Neplačevanje posojil zaposlenih... 4. Neizplačevanje plač, nadur, 
regresa in odpuščanja... 5. Neplačevanje zdravstvenih in pokojninskih 
prispevkov... 6. Neplačevanje podizvajalcem... 7. Prikrivanje pred 
nadzorniki... 8. Moralno zavržena, a ne kazniva dejanja. 9. prodaja 
hipotekarno obremnjenih nepremičnin iz katerih se plomba tudi po 

polnem plačilu ne more izbrisati. In tako naprej... Po moje bi dal njo in 
njej podobne v pripor do sojenja, potem pa v... Ni pomembno desni, 
srednji ali levi; take oziroma taki bodo Slovenijo zakopali preko glave!

Kdo je komu naredil sramoto? Naš tov. prisklednik vlade je sam 
sebi v največjo sramoto. Najlažje se je pa, takrat ko si sam nesposoben, 
izgovarjati na druge. Lep značaj, ni kaj, tov. prisklednik.

»Ministrom pa je tudi naložil, da delavcem pomagajo, pri čemer ima 
minister za delo Ivan Svetlik v tem primeru posebna pooblastila.« Halo 
vlada, od kdaj pa so pravice odvisne od tega, ali je premier kakšnemu 
svojemu ministru kaj naložil ali ne ? Pa tega ni v Azarbejdjanu, halo kekci!

Ja končno se je zbudil naš predsednik ... kot da je to problem od 
danes! Naj išče odgovore pri svoji bivši sodelavki in med prijatelji. 

Delavci naj tožijo državo za milijonske zneske ... ta pa naj potem 
izterja denar od koder ve in zna ... dokler razne Tovšakove, Bavčarji, 
Pogorevci, Zidarji, Dimičeve in ostala svojat brezskrbno zapravljajo 
nakradeni denar ne bo pravice. 

Ne morem verjeti, pa tako pobožna je Hilda?! S svojim krščanskim 
etosom je pomagala različnim ljudem, tudi policajem, recimo Pogo-
relcu....! Da ni to vse spet kulturni boj proti tako dobrim katolikom?

Primer Vegrad nam je nakopal sramoto. Ha,ha,ha, Borut ti jih pa 
špičiš. A si mogoče noj!!?? Primer Vegrad je totalen odraz-zrcalo, kako 

Tudi to je sprožilo plaz komentarjev, ki vsaj delno pokažejo, kaj ljudje sodijo o sedanji vladi. Navajam samo nekatere.

Premier Borut Pahor je od pristojnih ministrov zahteval poročilo o 
Vegradu, saj želi vedeti, kaj se je dogajalo v tem podjetju, kjer je imela 
država delež, čeprav majhen.

Pahor je dejal, da bo poročilo podlaga za ustrezne ukrepe, ni pa 
pojasnil katere. Ob tem je ponovil, da je dobro, da je šel Vegrad v stečaj, 
saj lahko delavci dobijo nadomestila za brezposelnost. Ministrom pa je 
tudi naložil, da delavcem pomagajo, pri čemer ima minister za delo Ivan 
Svetlik v tem primeru posebna pooblastila.

Pahor je ocenil, da je primer Vegrad, tudi zaradi razmer, v katerih so 
se znašli tuji delavci, Sloveniji nakopal sramoto. Ob tem je napovedal, 
da bo delavce Vegrada najverjetneje obiskal prihodnji teden.

Medtem se za večino od okoli 570 delavcev Vegrada, ki je v stečaju 
od 6. oktobra, izteka 15-dnevni odpovedni rok. Stečajna upraviteljica 

Alenka Gril s sodelavci jim bo izročila dokumentacijo, potrebno za prijavo 
na zavod za zaposlovanje, kamor se bodo prijavljali naslednji teden. 
Stekli bodo tudi postopki v zvezi z jamstvenim skladom.

Delavci bodo dobili tudi dokumentacijo, povezano s terjatvami, ki 
jih imajo do podjetja, tako da bodo stekli tudi postopki za uveljavljanje 
izplačil na Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS. Svobodni 
sindikat je od večine svojih članov v Vegradu dobil pooblastila za uve-
ljavljanje zahtevanih izplačil na skladu, je povedal sindikalist Srečko 
Čater, ki pravi, da večina uveljavlja najvišji možni znesek izplačila. Ta 
po pojasnilih sklada za vse pravice skupaj znaša 1.930,20 evra neto, 
sklad pa davke in prispevke poravna ob izplačilu. Tisti delavci, ki se bodo 
odrekli pritožbi, lahko izplačilo iz sklada pričakujejo že v drugi polovici 
novembra, je povedal Čater.

Velenjsko podjetje Vegrad je medtem šlo v stečaj. Na stotine delavcev že mesece in mesece ni dobilo plače, zanje niso plačevali obveznega zdrav
stvenega in pokojninskega zavarovanja, ostali so na cesti in dobesedno lačni, medtem pa prihaja na dan, kako se je denar prelival ne le v hčerinska 
podjetja, kar je uradna praksa goljufanja, ampak celo na neke neznane račune v Lichtensteinu in Panami. Počasi bo prišlo tudi na dan, koliko je v svoj 
nenasitni žep zmašila “velekrščanska” direktorica Hilda Tovšak, ki se je kot pijavka redila od krvi izkoriščanih delavcev, zraven pa v svoji domači župniji 
drgnila cerkvene klopi. Že mesece in mesece so mediji pisali o stanju Vegradovih delavcev, na dan je prišlo, da so njegovi delavci z materialom, ki je bil 
namenjen za gradnjo stanovanj na Celovški cesti v Ljubljani, “obnavljali” luksuzno hišo Pahorjeve šefice kabineta Simone Dimic. In ko je stvar prišla v 
javnost, so novinarjem pred to hišo grozili, njena lastnica pa se je s svojim “življenjskim sopotnikom” (včasih smo temu rekli drugače) lepo umaknila v 
Dubaj – kako sta prišla do denarja in lastnine tamkaj, lahko samo ugibamo. In ko so o tem čivkali že vrabci po strehah, je bil predsednik vlade Borut 
Pahor menda edini, ki o vsem ni nič vedel. Vsaj tako kaže naslednja novica iz Siola:

zidarčki, dimčevke, pa še kdo iz aktualne vlade mogoče kaka ministrica 
in kak minister potem je to res žalostno ker ni sposoben presoditi kaj 

je uspeh in kaj je neuspeh; odstopite gospod premijer; Slovenci, več 
sreče v prihodnje.
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Za sklep lahko povzamem samo, kar je zapisal Robert Ličen v Financah:
»Razpad moralnih in etičnih norm ni nekaj, kar bi se zgodilo čez noč. To se je zgodilo postopoma  in prav zaradi tega tudi njihove vnovične vzpo

stavitve ne moremo pričakovati čez noč. Vendar pa se to mora zgoditi. Upam le, da tu ne bo držal kitajski pregovor, ki pravi: ‘Če hočeš zgraditi novo, 
moraš najprej staro porušiti do temeljev.’ Naša družba še ni tako gnila, da bi jo morali podreti do temeljev. Vsaj upam v to, vsaj želim si to. Če pa vseeno 
je, potem naj nam Bog pomaga.«

funkcionira naša družba, oziroma bolj, kako funkcionira oblast. Oziroma 
kako delujete vi na poziciji, pri koritu. Rekel bi da odstopi, ampak tako 
ali tako pridejo za teboj še pogoltnejši, tako da je vse isto ****je. Pa še 
ni treba odpravnin dajati!!??

Sramoto nam dela celotna vlada!!!!
Zgradit krematorij – gnile biomase ne bo zlepa zmanjkalo – pa še 

evropski kazni za izpuste se bomo izognili!
V Vegardu se je sramota že zdavnaj začela, ne šele zdaj, ko je vse 

objavljeno v medijih. Sramota, da je ga.Tovšak sebi in prijateljem se-
zidala palače na naš račun, na račun zaposlenih – bolje sužnjev – saj 
jim ni plačevala nobenih prispevkov, še denar, ki so ga delavci zbrali s 
svojimin skromnimi dohodki za pokojnikovi družini, je zadržala zase. 
Ker pripada Peterle/Novakovi opciji, so bili vsi tiho. In stanovanje g. 
Pogorelcu, pa še in še. Šele ko pride v javnost, je sramota.

Heh, Pahorizmi mislim pa da že počasi prekašajo tudi Georga Busha 
jr., TA je zagotovo izgubil kompas ali pa je zagotovo zrel za strokovno 
psihiatrično obravnavo, človek bi mislil, da se “iz olimpa”, kot je sam 
rekel, res ne vidi vsega: katastrofa, Simonci je Vegrad zidal hiško, lju-
dje gredo na zavod brez denarja, Simonca v Dubaj na dopust, on pa o 
sramoti? Odstopi že enkrat ali pa začni delat stvari na pravem koncu in 
nehaj metati pesek v oči narodu ! Problem je, ko se podre ena domina...

LDS je z načinom privatizacije pokradel državljane in omogočil 
nastanek tajkunov, ti pa so zavozili kar se je zavoziti dalo, od Vegrada, 
Mure, Rogaške itn. Sramota se je začela že davno prej. Zadnje čase naš 
premier take izjave daje da človek ne ve ali je nor ali pa živi v nekem 
domišljijskem svetu.

Pahor, kaj pa praviš na tvojega prijatelja Zdenka Pavčka, ki ne plačuje 
prispevkov svojim delavcem, ima pa luksuzno vilo in super jahto ?!?!? 
Misliš, da bi bilo treba tudi take preiskati?? Ali pa Bineta Kordeža???? 
Ali pa Zidarja??? Ali pa Jankovića??? Ali pa tvojega bivšega ministra 
Miklavčiča ki se vozi z megajahto – te to nič ne zanima od kod mu denar 
za to??? Ta vlada bo spravila na noge celotno Slovenijo. Tako sprevržene 
vlade ne bomo imeli nikoli več!!!!!

Ta tip je pa res nekaj posebnega. Ob tem je ponovil, da je dobro, 
da je šel Vegrad v stečaj, saj lahko delavci dobijo nadomestila za brez-
poselnost. Najbolje, da gre vsa Slovenija v stečaj, pa bomo vsi dobili 
nadomestila za brezposelnost. Vse kaže, da se bo to itak kmalu zgodilo. 
Zahtevajmo predčasne volitve!!

Včeraj je Boštjan M. Turk pri Odmevih, sicer po ovinkih, vendar lepo 
povedal, da se je Boratu sfecljalo. Sem pa mal začuden nad tistimi, ki 
tega ne opazite oz. še niste opazili. Tip je zrel za psihiatrično bolnišnico! 
Ni mi pa jasno, kaj še Hilda dela na prostosti in so ji tako omogočili 
uničenje velikega kupa dokumentacije. Očitno je mreža vpletenih v to 

svinjarijo kar velika...
Lumpi so vsi, je pa dejstvo, da je Janša dal, če je že vladal v času 

debelih krav. Upokojenci so npr. dobili draginjski dodatek, poračun za 
nazaj itd. Tega tipa pa Kosorjeva prepriča v varovanje skupnega zračnega 
prostora. Verjamem, da ni vzdrževanje njihovih Migov poceni in, da 
bi jim prišel prav kakšen naš evro. Po drugi strani je pa Hrvaška edina 
država s katero imamo še marsikaj odprto in na ta način je edina, ki nas 
ogroža in oni bi nas varovali??!!!!!!

Vegrad je naredil veliko sramoto, še večjo je Pahorju naredila Dim-
čeva, ki je z odpravnino 3 plač odšla na dopust v lastno stanovanje 
v Dubaju in to prav Dimčeva ki ji Pahor brezmejno zaupa, res prava 
sramota saj se vsak čato dela norca iz vseh Slovencev.

Največja sramota za vlado so, so bili in bodo bulmastifi!
Če bi bil Pahor tak mož kot misli da je, bi vse take in podobne uni-

čevalce podjetij dal pod ključ in njihovo lastnino razdelil med delavce in 
reveže, potem bi bil pa verjetno malo bolj priljubljen tako pa bog nam 
pomagaj. Kot predsednik bi to že zdavnaj moral zahtevati in ukrepati 
– sedaj ko je Hilda vse poskrila in pobrala kar se je dalo se je pa naš 
“veliki” spomnil da bi malo povprašal kako in kaj – sprašujem se, pa 
kaj je temu tipu, a se norca dela ali kaj?

Največja sramota za Slovenijo je ta vlada z zblojenimi ministri za 
policijo, sodstvo, financami, okoljem... na čelu z uklonjivim manekenom 
Pahorjem!

Kje so lepi časi Janševe vlade, ko je v deželi vladalo blagostanje, 
pravičnost in sproščenost pri vseh poštenih in delavnih ljudi. Ampak 
kar je dobro ne traja dolgo – žal!!

Tudi vlada nam je nakopala sramoto tako kot vsi ostali podobni 
Vegradu. Barbika je pa največ kriv za vse kaj se dogaja v državi. Že 
zdavnaj bi ga trebalo zamenjat.

Romunija je takrat stvari uredila!!!???
Zdaj imam prvič občutek, da ta država razpada pri živem telesu. Saj 

idealno ni nikjer, ampak taka ločitev med povezano elito, ki ji je dovolje-
no vse in med rajo, ki komaj shaja z drobtinami, ki padajo z bogataševe 
mize, je redkokje tako izrazita. V bistvu je za take razmere kriva vlada, ki 
dopušča nebrzdano izkoriščanje delavstva in državnega proračuna in, ki 
se ne potrudi ugotoviti odkod tako bogastvo posameznikov, začenši pri 
Pahorjevi desni roki, pa vse do tajkunov vseh sort. YES, YES!

Joco, predvidevam, da ni šla na počlitnice v Dubai ampak, da je nesla 
tja skrit denar. Vedno več se o tem odtoku denarja govori po bifejih in 
menzah, pa se bojim, da je nekaj res za te .Gospod Pahor za Vas pa srčno 
upam, da ste toliko voditelja, da se potrudite in vključite vse, ki so na 
razpolago, da se pride resnici na dan. Morda pa res ni vzela kaj dosti, 
potem je treba to tudi povedati.
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Za	Borštnarjem	je	prišel	profesor	Wester,	ki	je	bil	
kljub	svojemu	neslovenskemu	imenu	dober	Slove
nec	in	še	boljši	kristjan.	Prvo	lastnost	smo	opazili	pri	
njem	v	višji	gimnaziji,	drugo	pa	pri	šolski	molitvi.	Bil	
je	srednje	postave	in	bolj	temne	polti.	Za	eleganco	v	
obleki	se	v	nasprotju	s	Šego	ni	prav	nič	brigal.	Več	
let	je	nosil	eno	in	isto	rjavo	suknjo	na	“škrice”,	s	
katero	je	včasih	brisal	tablo,	če	ni	bilo	gobe	pri	
rokah.	 Meni	 je	 bilo	 to	 zelo	 všeč,	 ker	 sem	 tudi	
večkrat	rabil	rokav	namesto	gobe.

Wester	 ni	 z	 dijaki	 nikdar	 “intimno”	 občeval	
kakor	Borštnar,	tudi	nam	ni	dajal	priimkov	
kakor	Šega,	pač	pa	se	je	rad	norčeval	in	re
veža,	ki	je	bil	vprašan	in	ni	znal.	Včasih	ga	
je	tako	zmešal,	da	je	fant	naposled	komaj	
še	vedel,	kako	se	piše.	Sodili	smo	sploh	o	
njem,	da	“rad	vrže”.	Po	mnogih	skušnjah	
pa,	ki	sem	si	jih	nabral	v	teku	svojega	šol
skega	delovanja,	mislim,	da	je	bila	ta	sodba	
neupravičena.	 Vsak	 profesor	 rad	 vidi,	 da	 mu	
dijaki	 znajo	 in	 da	 imajo	 dobre	 rede,	 seveda	
pošteno	 zaslužene.	 Sicer	 sem	 slišal	 o	 dveh	
profesorjih,	ki	sta	tekmovala,	kdo	“jih”	bo	
več	vrgel,	pa	skoraj	ne	morem	verjeti.	Če	
ni	 to	 študentovska	 bajka,	 sta	 bila	 pač	
gospoda	beli	vrani	med	profesorji.

Wester	ni	bil	taka	bela	vrana.	Res	je,	da	
s	hodil	pri	njem	kakor	po	ostrem	grebenu,	
po	katerem	ne	smeš	kozolcev	preobračati,	če	nočeš	
strmoglaviti	v	prepad;	ako	si	pa	storil	svojo	dolžnost,	
si	prav	lahko	pri	njem	shajal.

Jaz	sem	ga	imel	skozi	vso	gimnazijo,	pa	sva	se	prav	
dobro	razumela,	čepra	se	nisem	mogel	ponašati	ne	z	
matematiko	ne	s	fiziko.	Samo	pri	maturi.. .	Toda,	sedaj	
sem	šele	v	prvem	razredu	in	ne	smem	predaleč	segati.

Ker	 nas	 je	 bilo	 v	 razredu	 76,	 je	 jasno,	 da	 je	 bilo	
vmes	 nekaj	 takih,	 ki	 so	 prišli	 na	 gimnazijo,	 da	 bi	
pokusili,	 če	 pojde.	 S	 temi	 sta	 Šega	 in	 Wester	 tako	
korenito	pometla,	da	nas	je	prišlo	v	drugo	samo	42.

Tako	 pometanje	 v	 najnižjem	 razredu	 se	 mi	 ne	
zdi	tako	napačno.	Kdor	pade,	se	vrne	v	ljudsko	šolo	
in	si	potem	lahko	izbere	poklic,	za	katerega	je	bolj	
sposoben	kakor	za	študiranje.

Vse	drugače	pa	je,	če	dijak	obtiči	v	kakem	razredu	
višje	gimnazije,	ko	potem	večkrat	ne	ve,	kam	naj	se	
obrne.	Iz	takih	nesrečnežev	so	se	v	19.	stoletju	rekru
tirali	“berderbani”	študentje,	zakotni	pisači	in	celo	
postopači,	ki	so	po	župniščih	prosjačili	v	–	latinščini.	
Le	malo	jih	je	bilo,	ki	so	našli	svoj	kruh	v	poklicu,	za	
katerega	ni	bilo	treba	cele	gimnazije.	Nekateri	so	šli	
tudi	na	učiteljišče	in	postali	potem	odlični	učitelji.	
Pa	takih	ni	bilo	veliko.	Jaz	sem	jih	poznal	nekaj.	Med	
njimi	je	bil	tudi	mož,	ki	je	tako	čudovito	študiral,	da	
se	ga	še	danes	v	njegovi	rodni	vasi	spominjajo.	Ker	
bi	bilo	res	škoda,	če	bi	se	historiat	njegovega	študija	
pozabil,	naj	ga	tu	na	kratko	popišem.

Bregar,	gospodar	na	precej	veliki	kmetiji	nekje	na	
Gorenjskem,	je	dobil	potomca.	Pri	krstu	so	mu	dali	
ime	 Janez	 z	 iskreno	 željo,	 da	 bi	 iz	 malega	 kričača	
postal	poznaja	“gospod	Janez”.

Ko	je	nekoliko	odrasel,	je	pustil	lahke	prtene	hla
če	s	kravami	in	kozami	vred	v	domačih	hribih,	

oblekel	 debele	 iz	 gorenjskega	 sukna	 in	 šel	 v	
Ljubljano	v	šolo.

Konec	 leta	 je	 prinesel	 domov	 spričevalo	
in	 povedal,	 da	 je	 zelo	 dobro	 zdelal,	 da	 je	 celo	
“cvajte”.

Mati	 je	 bila	 tako	 vesela,	 da	 ni	 mogla	
svoje	sreče	zase	ohraniti.	Šla	je	pred	hišo	
in	oznanjevala:

»Poslušajte, poslušajte,
naš Janez je cvajte!«
Hudobni	jeziki	so	pozneje	temu	izlivu	

materinskega	veselja	in	ponosa	pristavili:
»Še malo potrpite,
pa bo drite!«
To	prerokovanje	se	je	sicer	spolnilo,	ven

dar	jo	je	Janez	s	pomočjo	raznih	premestnih	
in	 ponavljalnih	 izpitov	 srečno	 privozil	 do	
sedme.	Tu	pa	je	obtičal.	Morda	bi	 jo	v	treh	
letih	naredil,	a	so	mu	dovolili	samo	dve.

Bregarjev	Janez	pa	ni	dolgo	premišljeval,	
kaj	 bi	 začel,	 marveč	 je	 mirno	 presedlal	 na	

učiteljišče.	 Doma	 je	 pa	 naznanil	 veselo	 novico,	 da	
gre	v	“lemenat”.	In	tako	so	se	Bregarjevi	ponašali,	da	
imajo	“lemenatarja”	pri	hiši,	medtem	ko	je	“lemena
tar”	hodil	pridno	v	“preparandijo”.

Ta	prevara	se	je	tem	laže	izvršila,	ker	takrat	bo
goslovci	o	počitnicah	niso	nosili	duhovske	obleke.

Ko	je	prišlo	četrto	leto,	so	se	Bregarjevi	pripravljali	
na	novo	mašo,	njihov	Janez	pa	na	maturo.	Šele	po	
srečno	prestanem	izpitu	jim	je	pojasnil,	da	z	novo	
mašo	ne	bo	nič.

»Vidite,«	jim	je	razlagal,	»jaz	ne	hodim	v	tisti	‚le
menat‘,	iz	katerega	prihajajo	kaplani,	ampak	v	oni,	
kjer	se	uče	za	‚dohtarje‘	Svetega	pisma,	ki	postanejo	
pozneje	korarji,	prošti	in	škofi.	Zato	pa	moram	štu
dirati	sedem	let	in	šele	potem	bom	novo	mašo	pel.«

Bregarjevi	so	mu	verjeli	in	so	bili	zelo	srečni	v	tej	
veri.	Oče	Bregar	je	še	tisto	leto	vrgel	preperelo	slamo	s	
strehe	in	pokril	hišo	z	deskami,	da	bi	nihče	ne	mogel	
reči,	da	je	“škof	Janez”	izšel	izpod	slamnate	strehe.

Bodoči	 škof	 pa	 je	 lepo	 učiteljeval	 nekje	 na	 Do
lenjskem	in	pridno	študiral	Sveto	pismo.	Prišel	pa	je	
samo	do	drugega	poglavja	Geneze	in	se	ustavil	pri	18.	
vrsti,		kateri	pravi	Bog,	da	človeku	ni	dobro	samemu	
biti.	Te	besede	je	tako	temeljito	premišljeval,	da	so	
čez	 tri	 leta	 pri	 Bregarjevih	 slavili	 –	 ne	 nove	 maše,	
pač	pa	poroko.

Bregarjevi	materi	se	je	pa	njena	želja,	da	bi	iz	ma
lega	Janeza	postal	“gospod	Janez”	vsaj	deloma	ures
ničila.	Njen	sin	je	namreč	to	častno	ime	v	domačem	

Wester
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kraju	nosil	do	smrti,	čeprav	se	je	oženil,	namesto	da	
bi	pel	novo	mašo.

Morda	sta	Šega	in	Wester	s	svojim	postopanjem	
v	prvi	marsikako	mater	obvarovala	bridkih	razoča
ranj.	Kdo	ve!

Meni	 je	 šlo	 pri	 obeh	 “pometačih”	 čisto	 dobro,	
čeprav	sem	za	prirodopis	več	časa	porabil	kakor	za	
latinščino	in	matematiko.	Profesor	Pavlin,	ki	nas	je	
učil	zemljepis	in	živalstvo,	je	rad	videl,	da	smo	imeli	
lastne	zbirke	hroščev,	metuljev	in	druge	take	golazni.	
Ker	pa	večina	teh	živalic	ne	spada	med	hišne	sosta
novalke,	mi	je	nalagal	prirodopis	prijetno	dolžnost	
–	potepanja.	Spolnjeval	sem	jo	zvesto,	ne	da	bi	mi	
bilo	treba	iskati	pomoči	pri	neki	gotovi	kljuki.	Pav
lin	je	bil	pač	avtoriteta,	kateri	se	je	tudi	moja	mati	
morala	ukloniti.

Tako	sem	se	ob	sredah	in	sobotah	popoldne	po
tikal	po	gozdovih	ljubljanske	okolice,	kjer	sem	lovil,	
kar	 mi	 je	 prišlo	 pod	 roko,	 in	 redno	 prihajal	 šele	 z	
nočjo	 domov.	 (Ta	 dva	 popoldneva	 sta	 bila	 prosta.	
Pozneje	se	je	prostost	v	toliko	povečala,	da	smo	imeli	
prosto	v	torek,	četrtek	in	soboto	popoldne.)

Da,	prirodopis	 je	bil	takrat	prijeten	in	zabaven,	

pa	tudi	koristen	predmet.	V	šoli	smo	imeli	kar	cele	
živinske	semnje.	Navadni	hrošči	in	metulji	so	bili	po	
krajcarju,	rogači,	pa	le	samci	(ženski	spol	se	pri	nas	ni	
posebno	cenil)	pa	po	“fererju”	(novec	za	4	krajcarje),	
nekatere	vrste	kozličkov	pa	še	dražje.

V	 drugi	 se	 je	 v	 prvem	 polletju	 potepanje	 na	 ra
čun	 prirodopisa	 ustavilo.	 Doma	 bi	 mi	 gotovo	 ne	
bili	verjeli	če	bi	bil	rekel,	da	si	moram	naloviti	ptiče	
in	krokodile.	Zato	sem	pa	drugo	polletje	hodil	tem	
pridneje	botanizirat.

Pri	neki	tako	znanstveni	ekspediciji	je	zadela	tri	
moje	součence	velika	nezgoda.

Šli	so	na	Westrov	vrt,	da	bi	spopolnili	svojo	bota
nično	zbirko	s	češnjami.	Ker	pa	nesreča	nikdar	ne	
počiva,	jih	je	profesor	zasačil.	Drugi	dan	jih	je	za	ka
zen	vprašal	in	vsi	trije	so	dobili	“drite”	(Westrov	izraz	
za	 “ganzungenügend	 –	 popolnoma	 nezadostno“).	
Vsa	zadeva	je	bila	pa	zlasti	zato	nevarna,	ker	so	je	to	
zgodilo	o	kresu	in	ker	se	je	Wester	ravnal	po	načelu:	
»Ende	 gut,	 alles	 gut;	 Ende	 schlecht	 alles	 schlecht«	
(konec	dober,	vse	dobro;	konec	slab,	vse	slabo).

Tako	so	ti	fantje	že	v	zgodnji	mladosti	morali	za	
dobro	stvar	trpeti.	Češnje	iz	Westrovega	vrta	so	bile	
namreč	zelo	debele	in	sladke.. .

Ko	sem	hodil	v	prvo,	smo	demonstrirali.	To	je	bila	
moja	prva	pa	tudi	zadnja	demonstracija,	pri	kateri	
sem	pomagal	delati	hrup.

Takrat	so	postavili	ljubljanski	Nemci	svojemu	ro
jaku	grofu	Antonu	Auerspergu,	ki	je	koval	pesmi	pod	
imenom	“Anastasius	Grün”	(zelenec)	poleg	križevni
ške	cerkve	spomenik	in	ga	s	primerno	slovesnostjo	
odkrili.	Vso	to	proslavo	so	nemški	listi	označili	»kot	
junaški	čin	nemškega	duha	in	hvalevreden	korak	v	
boju	z	drugo	(!)	narodnostjo	v	deželi.«

Slovenci	smo	seveda	ta	“junaški	čin”	smatrali	za	
izzivanje,	zlasti	še,	ker	so	bili	povabljeni	“Turnerji”	iz	
Celja,	Gradca,	Celovca	in	Trsta.

Tedanji	deželni	predsednik	Winkler	se	je	bal	ne
mirov	 in	 je	 zato	 prepovedal	 slovesno	 sprejemanje	
gostov.	Dovolil	je	samo	sprevod	iz	kazinskega	vrta	
na	Križevniški	trg.

Za	to	“turnersko	procesijo”,	ki	se	je	pa	vozila,	smo	
dijaki,	vsaj	kar	nas	je	bilo	manjših,	zvedeli	šele	dan	
poprej	in	smo	se	nanjo	pripravili.

Na	dan	slavnosti	–	bil	je	vnebohod	–	se	zberemo	
po	 šolski	 maši	 pred	 kazinskim	 vrtom,	 ki	 je	 bil	 ves	
okrašen	 s	 frankfurtaricami.	 (Pa	 ne	 s	 klobasicami,	
ampak	zastavami:	tako	so	se	imenovale	nemške	za
stave	–	črne,	rdeče,	zlate	barve).	

Okrog	enajstih	so	se	začeli	Nemci	voziti	na	slav
nostni	prostor	pred	Križanke.	Vsak	voz	smo	sprejeli	
z	glasnim	“pereat”	(naj	pogine!)	 in	ga	s	kričanjem	
spremili	 po	 Kongresnem	 trgu	 do	 Gosposke	 ulice,	
kjer	je	stal	kordon	orožnikov	in	stražnikov.	Pri	tem	
“narodnem”	delu	so	nam	pomagali	vajenci,	ki	so	nas	
“šulfukse”	 drugače	 smrtno	 sovražili.	 Ker	 niso	 bili	
klasično	 izobraženi	 kakor	 –	 mi,	 so	 vpili	 namesto	
“pereat”	–	“pereja”.	Sicer	je	šlo	pa	itak	le	–	za	hrup	
in	krik,	ne	pa	za	njegovo	vsebino.

Odkrivanje	 spomenika	 ni	 trajalo	 dolgo.	 Čeprav	

sem	še	zadnji	voz,	ki	se	je	vračal	v	Kazino,	spremil	
z	že	nekoliko	hripavim	“pereat”,	vendar	nisem	za
mudil	kosila.

Popoldne	je	bilo	precej	mirno.	Zvečer	so	se	pa	spet	
začele	demonstracije,	ki	so	trpele	pozno	v	noč.	Jaz	se	
jih	nisem	udeležil.	Tega	“narodnega	greha”	pa	nisem	
bil	sam	kriv,	ampak	mati,	ki	me	ni	pustila	z	doma.

Drugo	 jutro	 smo	 v	 znak	 narodnega	 ogorčenja	
prišli	 v	 šolo	 okrašeni	 s	 slovenskimi	 trakovi.	 Sploh	
smo	v	tistih	časih	najhujšega	narodnega	boja	radi	
nosili	 “slovence”	 –	 tako	 smo	 imenovali	 slovenske	
barve	–	da	smo	kazali	svoje	narodno	navdušenje.

V	soboto	smo	pa	želi	vihar,	ker	smo	v	četrtek	se
ja	li	veter.

Winkler	 je	 bil	 zaradi	 demonstracij	 silno	 hud,	
zla	sti	ker	so	jih	vodili	dijaki.	Prišel	je	v	šolo,	sklical	
konferenco	in	oštel	ves	učiteljski	zbor,	ker	ni	znal	
krotiti	gimnazijcev.

Nato	pa	je	naredil	ravnatelj	Šuman	drugi	neum
nost,	kakor	se	je	menda	izrazil	deželni	predsednik	
sam	(prva	je	bila	po	njegovem	mnenju,	ker	ni	pre
pre	čil	 demonstracij).	 Razglasil	 je	 v	 soboto	 tako	
ime	novane	“Postave”,	katerih	se	pa,	žal,	vseh	več	ne	
spominjam.	Med	drugim	je	bilo	strogo	prepovedano	
hoditi	v	gručah	(za	“gručo”	so	veljali	trije)	in	nositi	
palice.

Sprehodne	palice	so	bile	takrat	med	dijaki	zelo	
moderne.	Šuman	je	pa	s	to	modo	kar	namah	pome
tel,	ker	se	tudi	potem,	ko	so	bile	izredne	postave	od
pravljene,	nismo	več	oprijeli	palic.	Pač	pa	je	postalo	
zelo	 moderno,	 obešati	 prazno	 desnico	 za	 palec	 v	
hlačni	žep.

Najhuje	je	pa	zadel,	zlasti	večje	dijake,	paragraf,	ki	
nam	je	zapovedal,	da	moramo	biti	ob	osmih	že	doma.	
Prosim	vas,	kako	naj	bo	študent	tako	zgodaj	že	doma,	
pa	celo	v	juniju,	ko	je	ta	čas	še	popolnoma	dan.

Zelenec
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Da	so	nam	prepovedali	nositi	“slovence”,	na	to	se	
tudi	še	dobro	spominjam.

„Postave”	smo	morali	doma	lepo	napisati	in	jih	
dati	staršem,	da	so	se	podpisali.	Zahtevan	je	bil	poleg	
podpisa	tudi	pečat.	Morda	so	se	bali,	da	se	ne	bi	kdo	
sam	podpisal.	Neumnost!	Kakor	bi	ne	znali	sami	pe
čatiti!	“Postave”	so	se	nam	zdele	krivične,	pečatenje	
pa	nespametno.

Za	 vsako	 prekršitev	 “Postav”	 je	 bila	 zažugana	
izključitev.

Glede	“gruče”	smo	bili	zelo	radovedni,	kdo	bo	iz
ključen,	ali	vsi	trije,	ali	samo	tisti,	ki	je	zadnji	zraven	
prišel	in	tako	naredil	iz	dveh	“gručo”.

„Postave”	 smo	 morali	 takoj	 v	 soboto	 popoldne	
prinesti	v	šolo	napisane,	podpisane	in	pripečatene.	
Ko	smo	šli,	seveda	po	dva	in	dva	v	previdni	razdalji	
zavoljo	nevarne	“gruče”	mimo	magistrata,	 je	rekel	
neki	 gospod,	 ki	 nas	 je	 srečal:	 »Glej	 jih,	 junake,	 še	
policija	se	jih	boji!«

Da	bi	nas	videli,	kako	smo	se	upokončili!	Gotovo	
niso	 zmagoviti	 francoski	 grenadirji	 tako	 ponosno	
korakali	po	osvojenem	Dunaju,	kakor	mi	proti	gim
naziji,	ko	smo	zvedeli,	da	se	nas	policaji	boje. . .

Tiste	tedne,	ko	smo	spolnjevali	“Postave”,	je	bilo	
vsak	večer	okoli	osme	ure	po	ljubljanskih	ulicah	zelo	
zabavno.	 Povsod	 so	 leteli	 večji	 in	 manjši	 dijaki	 in	
klicali:	»S	poti,	s	poti,	ob	osmih	moram	biti	že	doma,	
sicer	bom	izključen!«	Čeprav	sem	bil	navadno	vsak	
večer	doma,	sem	navzlic	temu	šel	pred	postavno	uro	
tja	po	sedanji	Stritarjevi	ulici,	da	sem	lahko	tekel	po	
Mestnem	trgu	in	z	glasnimi	klici	opozarjal,	da	sem	
tudi	–	gimnazijec	in	pod	“Postavo”.

Kar	se	tiče	zagrožene	kazni,	Šuman	ni	poznal	šale.	
Neki	prvošolec	je	stopil	po	osmih	v	bližnjo	pekarijo	
po	kruh	in	takoj	je	bil	izključen.

Proti	koncu	junija	so	bile	“Postave”	razveljavljene.	
Ljubljana	se	je	pomirila	in	policija	se	je	nehala	–	bati	
dijakov.

Izključenega	prvošolca	so	pomilostili	in	ga	spreje
li	spet	v	šolo.	Fant	je	bil	pa	preponosen,	da	bi	bil	prišel	
nazaj.	Je	pač	vedel,	da	je	bolje,	če	zapusti	gimnazijo	
z	vencem	narodnega	mučeništva,	kakor	pa	s	slabim	
spričevalom.

„Zelenčeve”	demonstracije	so	izvale	po	nekate
rih	nemških	listih	velikanski	odpor.	Pisali	so,	da	si	
Nemci	v	Ljubljani	niso	več	svesti	življenja,	in	svarili	
tujce	pred	to	“jamo	razbojnikov”.	Nemški	poslanec	

Menger	je	vložil	celo	zaradi	ljubljanskih	izgredov	v	
državnem	 zboru	 interpelacijo,	 v	 kateri	 je	 zahteval	
razpust	 občinskega	 sveta	 in	 zadoščenje	 za	 »v	 dno	
srca	razžaljene	in	v	najplemenitejših	čustvih	zadete	
Nemce«.

Takratni	 ministrski	 predsednik	 grof	 Taaffe	 pa	
interpelaciji	ni	ugodil.	Menger	je	sicer	predlagal,	naj	
se	o	predsednikovem	odgovoru	odpre	debata,	pa	je	
s	svojim	predlogom	pogorel.

Ko	sem	bral	to	poročilo	v	časniku,	se	mi	je	Taaffe	
zelo	prikupil,	a	takoj	nato	prav	tako	zameril	zaradi	
teh	besed:	»Upravičeno	dvomim,	da	bi	se	avstrijski	
Nemci	čutili	v	dno	srca	užaljene	in	v	najplemenitej
ših	čustvih	zadete	zaradi	postopanja	ljudske	mno
žice,	 obstoječe	 večinoma	 iz	 šolarjev(!),	 pouličnih	
dečkov	(Gassenbuben)	in	rokodelskih	učencev.«

Nečuveno	sem	bil	ogorčen,	da	si	upa	“ta	grof”	ime
novati	nas	gimnazijce	–		šolarje	in	dvomiti,	da	bi	bili	
Nemci	po	naši	“veličastni”	demonstraciji	razžaljeni.	
Kako	se	predrzne	govoriti	tako	o	nas,	pred	katerimi	
se	je	morala	policija	zavarovati	s	“Postavami”!	Zares	
nezaslišano!

Zdi	se	mi,	da	sta	prvošolec	in	osmošolec	oba	ena
ko	napihnjena;	prvošolec,	ker	je	prišel	v	gimnazijo,	
osmošolec	pa,	ker	upa,	da	jo	skoraj	zapusti.

V	Ljubljani	se	je	razburjenje	kmalu	poleglo.	Dok
ler	 so	 stražniki	 varovali	 Zelenčev	 spomenik,	 smo	
še	včasih	šli	tam	mimo.	Ko	so	pa	stražo	odvzeli,	 je	
izgubil	 Zelenec	 za	 nas	 vso	 privlačnost.	 Kdo	 bi	 pač	
silil	tja,	kamor	ni	prepovedano.

Anastasius	 Grün	 je	 v	 življenju	 obogatil	 nemško	
književnost,	po	smrti	pa	slovensko,	čeprav	ne	najde
te	tega	nikjer	ne	v	slovenski	ne	v	nemški	slovstveni	
zgodovini.	(So	pač	zgodovinarji	zelo	pristranski	in	
kaj	 površni	 možje,	 da	 jim	 včasih	 uidejo	 največje	
znamenitosti!)

Takrat	 je	 namreč	 nastala	 nova	 narodna	 pesem,	
ki	 nam	 v	 umetni	 obliki	 popisuje,	 kako	 so	 pri	 neki	
demonstraciji	pomazali	Zelenčev	spomenik	z	jajci	
in	črnilom.

»Anastazius Grün,
Zelenčev sin,
jajca jedel,
tinto pil.«
Rime	sicer	niso	tako	čiste,	kakor	jih	je	delal	Cim

perman;	so	pač	že	nekoliko	podobne	modernim.
Po	razsulu	Avstrije	so	zamenjali	Zelenca	z	Marijo.

Poročilo	o	(ne)stabilnosti	svetovnih	držav	ponuja	
nekaj	presenečenj	–	od	zmagovalca	Vatikana,	precej	
slabe	uvrstitve	ZDA	do	pozitivnejše	ocene	Iraku	kot	
Afganistanu.

Po	 poročilu	 uglednega	 britanskega	 obrambno
obveščevalnega	inštituta	Jane’s Information Group,	
objavljenega	po	leto	dni	dolgi	raziskavi	in	ki	zajema	
235	svetovnih	držav,	je	najstabilnejši	–	Sveti	sedež.

Sledijo	Švedska,	Luksemburg	in	še	štiri	evropske	
žepne	državice	–	Monako,	Gibraltar,	San	Marino	in	
Liechtenstein.

Na	osmem	mestu	je	Velika	Britanija	–	neprimerno	
bolje	od	ZDA,	ki	je	končala	na	za	Američane	pora
znem,	22.	mestu,	takoj	za	Avstralijo	in	Portugalsko.	
ZDA	je	zgrešila	mesto	zunaj	elitne	dvajseterice	zaradi	
mednarodne	 tihotapske	 mamilarske	 mreže	 in	 ve

NAJBOLJ IN NAJMANJ STABILNE DRŽAVE
prvi Vatikan, zadnja Centralnoafriška republika



NAŠI RAJNI:
KAROLINA KODRIN,	Willoughby	Hills,	OH

ZA SVETE MAŠE:	$510:	F.	Hren;	$200:	R.	Kolaric;	$150:	A.	Feren
cakZver	(CAD);	$120:	dr.	M.	Pavlovcic,	S.	Levstik,	A.	Skubic	(CAD);	
$100:	A.	Nemec	(Clev.),	A.	Berkopec,	I.	Florjancic,	J.	Jarc,	J.	Plec
nik;	$90:	S.	Vidmar,	A.	Govednik;	$80:	J.	Dolinar,	A.	Janicije	vich;	
$70:	V.	Pfeifer,	S.	Grm,	dr.	V	Mersol;	$60:	F.	Picman,	J.	Berko	pec,	A.	
Bolha,	A.	Burger,	L.	Martincic,	F.	Petrich,	I.	Zakrajsek	(CAD);	$55:	
R.	M.	Novak	Leger	(CAD);	$50:	A.	Maslac,	M.	Vrhovnik,	D.	Kranjc,	
P.	Machek,	M.	Jasnic,	F.	Gaser,	T.	Glavac,	A.	Pozelnik,	S.	Hudover
nik;	$44:	I.	Bancic	(CAD);	$40:	S.	Korosec,	L.	Sivec;	$33:	A.	Straus	
(CAD);	 $30:	 V.	 Kaplan,	 A.	 Nowak,	 J.	 Kacin,	 A.	 Vrenko,	 E.	 Veider,	
I.	 Sparovec;	 $22:	 R.	 Staric,	 F.	 Kramar	 (CAD);	 $20:	 K.	 Dovnik,	 B.	
Rozman,	M.	Tiedman,	R.	Kozuk,	H.	Klesin,	M.	Sedlasek,	K.	Zajec,	
M.	Zajec,	I.	Kosir,	M.	Kozina,	J.	Kaluza,	I.	Manfreda,	F.	Merela,	D.	
Chemas,	D.	Androjna,	M.	Bakula,	A.	Cupar,	A.	Debevc,	J.	Dolenc,	
M.	Kosem	Borstnik,	M.	Kostelec,	A.	Nemec	(Brookpark),	M.	Pe
terson,	F.	Rote,	U.	Stepec,	I.	Stupica;	$10:	M.	Grahor,	E.	Sirok,	M.	
Mohar,	M.	Pecharich,	D.	Puhek,	J.	Rus,	R.	Safosnik,	J.	Smole,	J.	Za
lar,	I.	Dimnik,	T.	Lebar.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE:	 $150:	 F.	 Hren;	 $100:	 F.	
Opeka,	J.	Tegel;	$70:	J.	Knez;	$60:	N.	B.	Kovacic,	D.	Nagode;	$50:	dr.	
M.	Pavlovcic,	A.	Hren,	S.	Markun,	L.	Odar,	M.	Jasnic,	I.	Antolin,	W.	
Kocinec,	T.	Krampac,	M.	Oplanic,	A.	&	M.	Sever,	S.	Sovan,	A.	Sku
bic;	$40:	A.	Burger,	M.	Klemenc,	J.	Zele;	$30:	M.	Zaper,	S.	Vidmar,	
V.	Pfeifer,	M.	Sedlasek,	M.	Stariha,	M.	Stefancic,	I.	Bancic	(CAD),	L.	
Burjes,	T.	Glavac,	I.	Matic,	F.	Petrich,	F.	Plut,	J.	Rus,	R.	Safosnik,	J.	
Zalar;	$25:	J.	Horvat;	$20:	S.	Ferkul,	M.	Tiedman,	R.	Kozuk,	A.	Do
linar,	H.	Klesin,	I.	Kosir,	M.	Kozina,	M.	Lavrisha,	K.	Dreu,	J.	Jarc,	
J.	 Kacin,	 A.	 Vrenko,	 I.	 Modic,	 A.	 Rozman,	 R.	 Hozjan,	 P.	 Hren,	 M.	
Klement,	C.	Leskovar,	J.	Lomshek,	N.	N.,	B.	Nyberg,	R.	&	A.	Racic,	
F.	Rote,	F.	Sega,	M.	Simrayh,	H.	&	S.	Simrayh,	A.	Strancar,	M.	Stro
pnik,	S.	Levstik,	I.	Sparovec;	$15:	V.	Kaplan,	A.	Cupar,	J.	Dolinar,	R.	
M.	Nowak	Leger	(CAD);	$14:	J.	Jamnik;	$10:	M.	Grahor,	A.	Nowak,	
E.	Sirok,	M.	Ferkul,	D.	Kranjc,	A.	Rous,	K.	Arko,	M.	Bajc,	J.	Bizjak,	
M.	Cendol,	A.	Govednik,	D.	Puhek,	M.	Kucic,	I.	Zerdin,	I.	Dimnik,	
S.	Vlasic;	$5:	F.	Kramar	(CAD).
ZA CERKEV:	$100:	J.	Plecnik;	$50:	F.	Gaser,	F.	Hren,	M.	Kostelec,	J.	
Zele;	$30:	K.	Zajec,	I.	Modic,	J.	Zalar;	$25:	J.	Dolinar,	I.	Zerdin;	$20:	
I.	Kosir,	J.	Hocevar,	A.	Debevc,	J.	Dolenc,	J.	Jamnik,	J.	Knez,	W.	Ko
cinec,	dr.	V.	Mersol,	F.	Sega,	S.	Levstik,	A.	Skubic;	$15:	A.	Ferencak
Zver	(CAD);	$10:	S.	Ferkul,	M.	Tiedman,	M.	Vrhovnik,	A.	Hren,	E.	
Sirok,	D.	Kranjc,	F.	Picman,	I.	Bancic	(CAD),	D.	Chemas,	A.	Burger,	
M.	Klemenc,	M.	Strancar,	S.	Korosec,	R.	Staric;	$8.50:	J.	Bevec;	$5:	

D.	Androjna,	J.	Berkopec.
ZA SAMOSTAN:	$50:	A.	Lamovec	in	vnuka	Mohar,	S.	Simrayh,	dr.	
J.	Gorsic;	$30:	S.	Vidmar,	H.	Klesin,	F.	Hren;	$25:	J.	Dolinar,	J.	Knez,	
I.	Zerdin;	$20:	M.	Zaper,	M.	Stariha,	I.	Modic,	A.	Bolha,	R.	Safosnik,	
A.	Skubic;	$10:	S.	Ferkul,	A.	Berkopec,	D.	Chemas,	A.	Debevc,	M.	
Strancar,	S.	Korosec;	$8.50:	J.	Lomshek.
V	spomin	+	Pavla	Intihar	$250:	S.	Intihar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$40:	F.	Hren;	$30:	SWU	#2;	$20:	
B.	&	M.	&	R.	Rozman;	$10:	S.	Ferkul,	A.	Debevc;	$3:	F.	Pelcar	(CAD).
ZA LUČKE:	 $20:	 L.	 Sivec;	 $15:	 F.	 Hren;	 $10:	 D.	 Chemas,	 M.	 Bajc,	
A.	 Debevc,	 J.	 Dolenc,	 J.	 Knez,	 J.	 Rus,	 J.	 Zele,	 R.	 M.	 Nowak	 Leger	
(CAD);	$9:	R.	Safosnik;	$8:	T.	Lebar;	$6:	M.	Tiedman,	M.	Stefanic,	I.	
Bancic	(CAD),	A.	Skubic;	$5:	dr.	M.	Pavlovcic,	A.	Hren,	V.	Kaplan,	A.	
Pozelnik;	$4.50	(CAD):	R.	Vucko;	$3:	A.	Maslac,	F.	Kramar	(CAD),	
R.	Staric;	$1.50:	J.	Bevec,	J.	Lomshek;	$1:	F.	Pelcar	(CAD).
ZA MISIJONE:	$200:	J.	Plecnik;	$60:	S.	Ferkul;	$50:	A.	Berkopec,	
A.	 Janicijevich,	 M.	 Pecharich;	 $40:	 J.	 Dolinar;	 $30:	 K.	 Zajec;	 $25:	
J.	 Jarc;	$20:	M.	Zaper,	M.	Stariha,	 J.	Berkopec,	A.	Debevc,	A.	Go
vednik,	 T.	 Glavac,	 J.	 Lomshek,	 A.	 Skubic;	 $15:	 A.	 Cupar;	 $10:	 F.	
Picman,	I.	Manfreda,	J.	Dolenc,	M.	Klemenc,	dr.	V.	Mersol,	R.	M.	
Nowak	Leger	(CAD);	$4:	M.	Tiedman.
ZA BARAGOVO ZVEZO:	$50:	R.	Staric;	$30:	F.	Hren;	$20:	A.	Berko
pec,	J.	Berkopec,	J.	Dolinar,	A.	Govednik,	A.	Skubic;	$15:	A.	Cupar;	
$10:	S.	Ferkul,	F.	Picman,	A.	Debevc,	M.	Strancar,	R.	M.	Nowak	Le
ger	(CAD).
DAR LISTU AM:	$75:	J.	Gerzel;	$70:	Rev.	J.	Sustarsic;	$50:	M.	Bajc;	
$40:	F.	Hren;	$30:	dr.	M.	Pavlovcic,	K.	Zajec,	J.	Zalar;	$25:	A.	Hren,	
J.	 Jarc;	 $20:	 A.	 Berkopec,	 M.	 Sedlasek,	 F.	 Toplak,	 dr.	 J.	 Gorsic,	 D.	
Kranjc,	F.	Picman,	V.	Lavrisa,	S.	Mrva,	D.	Chemas,	J.	Knez,	F.	Pe
trich,	S.	Sovan,	I.	Zerdin;	$10:	S.	Ferkul,	M.	Tiedman,	M.	Vrhovnik,	
V.	Kaplan,	I.	Kosir,	M.	Kozina,	J.	Kacin,	I.	Manfreda,	A.	Vrenko,	J.	
Berkopec,	A.	Debevc,	J.	Dolenc,	T.	Glavac,	A.	Janicijevich,	M.	Kle
menc,	M.	Pecharich,	J.	Rus,	F.	Sega,	S.	Korosec,	A.	Skubic;	$8.46:	
L.	Sluga;	$8:	A.	Mlakar	(CAD):	$5:	D.	Androjna,	A.	Nemec	(Brook
park),	R.	Staric;	$4:	F.	Pelcar	(CAD).

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

čanja	zalog	orožja	v	ameriški	družbi,	pa	tudi	zaradi	
ljubezni	do	nošenja	orožja.

Ne	najbolj	zadovoljna	z	lestvico	je	tudi	Švica,	ki	
sicer	uživa	ugled	izjemno	stabilne	države,	a	inštitut	
je	ni	uvrstil	višje	od	17.	mesta.

Med	deseterico	najbolj	nevarnih	in	nestabilnih	dr
žav/območij	sveta	presenetljivo	ni	Iraka,	medtem	ko	
je	najslabšo	oceno	dobila	Centralno	afriška	republika,	
kjer	so	še	poseben	problem	otrocivojaki.	Sledijo	DR	
Kongo,	Čad,	Zimbabve,	Haiti,	Slonokoščena	obala,	
Afganistan,	Sudan,	Somalija	ter	Gaza	in	Zahodni	breg.

Irak	na	22.	mestu	nestabilnih	držav	je	bil	ocenjen	
pozitivnejše	od	Afganistana	po	zaslugi	zmanjšanja	
nasilja,	največjega	števila	mednarodnih	sil	na	prebi
valca	na	svetu	in	visokih	cen	nafte.

Afganistanska	vlada	naj	bi	imela	manjši	nadzor	
nad	svojim	ozemljem,	njegovo	gospodarstvo	pa	naj	
bi	v	kakih	50	odstotkih	temeljilo	na	pridelavi	opija.	
Nasilje	v	Afganistanu	v	zadnjih	dveh	letih	vztrajno	
narašča	in	je	kljub	navzočnosti	43.000	Natovih	vo
jakov	zdaj	doseglo	najvišjo	raven	po	ameriški	odsta
vitvi	talibanskega	režima	leta	2001.

Za	primerjavo:	v	Iraku	naj	bi	nasilje	od	lanskega	
poletja	upadlo	za	več	kot	60	odstotkov,	v	državi	pa	
je	trenutno	približno	160.000	ameriških	vojakov.

Gre	za	prvo	poročilo	Jane’s	Information	Group	
take	vrste,	tako	da	prave	primerjave	z	lanskim	letom	
ni,	a	seznam	revije	Foreign	Policy	iz	junija	2007	je	
postavil	 Irak	 na	 drugo	 mesto	 najbolj	 nestabilnih	
držav	sveta,	Afganistan	pa	na	8.	mesto.

“Šanghajski	zmaj”,	nebotičnik	s	118	nadstropji,	
ki	 ga	 grade	 na	 Kitajskem,	 bo	 s	 580	 metri	 višji	 kot	
“Shang	hai	 World	 Financial	 Center”	 (492	 m),	 “Ori
entalski	Biser”	(468	m)	in	stolp	“Jinmao”	(420	m),	

vsi	 v	 istem	 mestu.	 Vsem	 se	 pa	 posmehuje	 “Burj”	 v	
Dubaju,	ki	je	visok	828	m;	toda	kitajska	družba	“Pei	
Partnership	Architects”	se	ukvarja	z	mislijo,	da	bi	v	is
tem	Dubaju	zgradili	nebotičnik	visok	1.200	metrov…

SAJ NI RES! … PA JE!
svet nebotičnikov


