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Špitalič (503 m nad morjem) je naselje v zgornji dolini Motnišnice v občini Kamnik. Leži ob cesti Kamnik – Ločica 
pri Vranskem, pod prelazom Kozjak (658 m). Naselje ima okoli 200 prebivalcev. Župnijska cerkev je posvečena sv. Antonu 
Puščavniku. Cerkev je stala tukaj že v 13. stoletju, sedanja pa je bila sezidana leta 1736 in v 19. stoletju prezidana v 
baročnem slogu. Podružnica sv. Nikolaja na Beli je omenjena že leta 1526. Pod Kozjim hribom v Špitaliču je vetrinjski 
samostan leta 1228 postavil hospic, po katerem je kraj dobil ime in ki so ga leta 1608 prodali Jožefu Thallerju. Thallerji 
so poslopje prezidali v graščino Špitalič (Neuthal). Špitalič so leta 1635 oplenili uporni kmetje, požar leta 1755 pa je 
graščino močno poškodoval. Takratni lastniki grofje Hohenwarthi so poslopje obnovili, kmalu pa je graščino kupil grof 
Auersperg in gospoščino priključil gospostvu Križ pri Kamniku. Leta 1796 so Špitalič pridobili baroni Apfaltererji in v 
njihovi lasti je ostal do konca 2. svetovne vojske. Konec vojske je bila graščina požgana, njene temelje pa je prekrila 
ruša. O graščini priča spominska plošča, ki je sicer že zelo prekrita z rastjem, a se jo vseeno da videti.

Novo leto začenjamo s praznikom Božje Matere Marije, obenem pa je to svetovni dan miru. Slovesni praznik 
Gospodovega razglašenja (Sv. Trije Kralji) je sicer 6. januarja, toda v Ameriki ga praznujemo že v nedeljo 3. januarja, 
kakor ga je na ta dan prestavila škofovska konferenca. Naslednja nedelja, 10. januarja je spomin Jezusovega krsta v 
Jordanu po rokah Janeza Krstnika. S tem praznikom se v bogoslužju zaključuje božični čas. Sledijo mu navadne nedelje 
v januarju in februarju pred pepelnico, s katero se začenja postni čas. V januarju je tudi osmina za zedinjenje kristjanov 
(od 18. do 25. januarja). Omenimo še nekaj godov v januarju: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški 
(2.); Ime Jezusovo (3.), ki ga praznujemo v frančiškanskih cerkvah in je njegovo čaščenje zavzeto širil sv. Bernardin 
Sienski (1380-1444); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v ameriški 
Philadelphii, po rodu Čeh Janez Nepomuk Neumann (5.); poljska duhovnika in nacistična mučenca Jožef Pawlowski in 
Kazimir Grelewski (9.); papež Gregor X. (10.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij iz Poitiersa (13.); 
frančiškan Odorik Pordenonski (14.); redovni ustanovitelj Arnold Janssen (15.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, 
Peter, Akurzij in Adjut (16.); egiptovski puščavnik Anton (17.); papež Fabijan in mučenec Sebastijan-Boštjan (20.); rimska 
mučenka Neža (21.); diakon Vincenc (22.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla 
(25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljca uršulink Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni 
učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco ter nemška kraljica Hema (oba 31.).
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S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe,
ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore, in hitro bo boljši svet.

Anton Martin Slomšek

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA 
VAM V NOVEM LETU ŽELE SLOVENSKI FRANČIŠKANI

V januarju toplo,
v februarju hladno.

V prosincu mrzlo, da poka,
bo v jeseni sadje in moka.

Če je toplo v januarju,
spomlad se pokvari.

Če prosinca grmi,
slabo vreme preti.

JANUAR – PROSINEC
   1 S NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
   Svetovni dan miru; PRVA SOBOTA;

   2 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (v Ameriki);
   Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.;
   3 P Jezusovo ime; Genovefa Pariška, red.;
  4 T Angela iz Foligna, tretjerednica;
   Elizabeta Ana Bayley Seton, red. ust.;
   5 S Janez Nepomuk Neumann, šk.;
   6 Č GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (v Sloveniji);
   7 P PRVI PETEK; Rajmund Penafortski, red.;
   8 S Lavrencij Giustiniani, patriarh; 

   9 N JEZUSOV KRST; Peter iz Sebaste, šk.;
 10 P Gregor X., pap.; Viljem iz Bourgesa, šk.;
 11 T Pavlin Oglejski, patriarh; Filotej, muč.;
 12 S Anton Pucci, red.; Janez Merlini, red. ust.;
 13 Č Hilarij iz Poitiersa, šk., c. uč.; 
 14 P Odorik Pordenonski, red.; Malahija, prerok;
 15 S Arnold Janssen, red. ust.; Maver, op.;

 16 N 2. NAVADNA NEDELJA; Berard, Oton, Peter,
   Adjut in Akurzij, franč. muč.; Marcel I., pap.;
 17 P Anton Puščavnik, pušč.;
 18 T Začetek osmine za zedinjenje kristjanov;
 19 S Bernard Corleonski, red.;  Germanik, muč.;
 20 Č Fabijan, pap. in Sebastijan, muč.;
 21 P Neža, muč.; Neža iz Aislingena, spok.;
 22 S Vincenc, diakon; Viktor, muč.;

 23 N 3. NAVADNA NEDELJA; Ildefonz, šk.;
 25 T Spreobrnitev apostola Pavla; Sklep osmine 

za zedinjenje kristjanov;
 26 S Timotej in Tit, šk.; Pavla Rimska, spok.; 
 27 Č Angela Merici, red. ust.; Devota, muč.;
   Jurgis Matulaitis, šk., red. ust.;
 28 P Tomaž Akvinski, red., c. uč.;  Peter Nolasco,
   red. ust.; Jožef Freinademetz, duh.;
 29 S Valerij Trierski, šk.; Akvilin, duh., muč.;

 30 N 4. NAVADNA NEDELJA; Adelguna, op.;
   Hiacinta Mariscotti, red.; Martina, muč.;
 31 P Janez Bosco, red. ust.; Evzebij, red.; Hema
   (Ema), kneginja; Ludovika Albertoni, red.

UREDNIK VAM
Ko začenjamo 103. letnik mesečnika Ave Maria, naj 

vam najprej zagotovim, da kakih bistvenih sprememb 
ne načrtujemo. Zasnova lista bo ostala ista, kot je bila 
do zdaj, z rubrikami, ki se nadaljujejo (Knoblehar, 
Sveta zgodovina, Angeli za danes, Papežev verouk, 
Naša kultura, Islam, Misijoni, “Za narodov blagor” in 
Mlakar bomo seveda šli naprej. Velik problem so no-
vice iz misijonov: vse misijonske agencije večinoma 
poročajo samo o raznih političnih problemih, pobo-
jih, ugrabitvah in drugih oblikah kriminala, ali pa o 
preganjanju krščanstva nasploh in katoliške Cerkve 
posebej. Komajda kdaj najdemo kako pozitivno no-
vico, ki bi človeka razveselila. Včasih ima človek res 
vtis, da je hudič spuščen z verige in vlada nad celim 
svetom, približno tako, kot je to opisano v Razodetju, 
zadnji knjigi Svetega pisma. Slovenska politika in 
sploh življenje naroda ni nobena izjema, vsaj zadnje 
dve leti ne, odkar je po goljufiji s Patrijami prišla na 
oblast stara komunistična banda, ki se skriva pod 
“demokratičnimi” imeni sedanjih vladnih strank. O 
ameriških razmerah nimam namena poročati, za te 
stvari je dovolj obvestil na televiziji in v ameriškem 
dnevnem časopisju. Edino kar človek lahko reče je, 
da je komaj kaj razlike med Združenimi državami in 
problemi, s katerimi se otepa ostali svet. Poleg tega 
je pa razkritje diplomatskih depeš v zadnjem času 
začelo metati zelo čudno, da ne rečemo negativno, 
luč na ameriško mednarodno delovanje. Najbolj za-
skrbljujoče je, da odgovorni pravzaprav ne zanikajo 
teh obvestil, kar pomeni, da zadeva zares hudo smrdi.

Poglavje zase je vreme, ki praktično povsod kaže 
zobe s katastrofalnim deževjem in poplavami, ali pa 
sušo, z izginjanjem ledenikov, z nadpovprečno vro-
čino poleti in hudim mrazom pozimi – kdor ni po-
polnoma slep pač lahko uvidi, da Bog s tem opozarja 
človeštvo, kdo je pravi kočijaž. Bojim se, da napovedi 
v novem letu niso prav nič spodbudne. Edino, kar 
lahko naredimo, je, da prosimo za Božje usmiljenje 
zase, pa tudi za zdravo pamet za tiste, ki ne vidijo dalje 
od svojega trebuha in žepa.

Januarja nihče od nas ne praznuje godu ali roj-
stnega dneva.

Umrli so v januarju: P. Marko Hočevar (4. jan. 
1977); P. Lovrenc Grom (12. jan. 1992); Br. Akurzij 
Somrak (14. jan. 1960); Br. Izidor Stergar (16. jan. 
1929); P. Gracijan Heric (16. jan. 1957); P. Bonaven-
tura Borgola (19. jan. 1996) in P. Kazimir Zakrajšek 
(27. jan. 1958). Gospod naj jim da večni mir!

P. Bernardin

Tej želji pridružujem tudi jaz svoja osebna voščila 
in dobre želje vsem našim naročnikom in bralcem.
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Svetopisemska vera nasprotuje češčenju zvezd, ki je bilo 
razširjeno v verstvih starega Vzhoda. Izrael je dobil od Boga na-
vodilo: »In ko povzdigneš oči proti nebu in vidiš sonce, luno in 
zvezde, vso nebesno vojsko, se ne daj zapeljati, da bi jih molil in 
častil; kajti Gospod, tvoj Bog, jih je dal vsem narodom pod vsem 
nebom« (5 Mz 4,19).

Bog »določa zvezdam število, kliče sleherno po imenu«, pravi 
psalm 147. In naslednji psalm kliče sonce, mesec in zvezde, naj 
hvalijo Boga. Pogled v zvezdnato nebo narekuje molilcu 8. psalma 
začudeno vprašanje Bogu: »Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali 
sin človekov, da skrbiš zanj?«

Ljudje, ki se čudijo ob pogledu na nočno zvezdnato nebo, 
so bili tudi tisti možje z Vzhoda, o katerih pripoveduje Matejev 
evangelij. Prišli so v Jeruzalem z vprašanjem: »Kje je judovski kralj, 
ki se je rodil? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda na 
Vzhodu in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). Evangelij pripove-
duje naprej, da jim je ta zvezda kot planet kazala pot v Betlehem, 
kjer naj bi bival Kristus-otrok.

Sporočilo o Kristusu in njegovem odrešujočem trpljenju, smrti 
in vstajenju bo desetletja pozneje odprlo meje izraelskega ljud-
stva in bo odneseno poganskim ljudstvom. Magi, zvezdoslovci 
z Vzhoda, ki so danes pač po krivici imenovani tudi kot sveti Trije 
kralji, so prišli z nasprotne strani čez mejo. Potovali so pod lučjo 
zvezde h Kristusu, ki se po pričevanju Janezovega evangelija 
imenuje »Luč sveta« (Jn 8,12) in v Janezovem Razodetju »svetla zvezda danica« (Raz 22,26). Modri z Vzhoda so gledali 
po zvezdah in v Kristusu našli božje Sonce.

V nekem videnju o romanju ljudstev v Jeruzalem je prerok Izaija dejal o tem mestu: »Bogastvo morja se obrne k 
tebi, zakladi narodov pridejo k tebi … vsi pridejo iz Sabe, zlato in kadilo neso in veselo oznanjajo slavna dela Gospo-
dova« (Iz 60,5-6). In v psalmu 72 je obljubljen kralj miru, v čigar dneh bodo kralji iz Tarsa in z otokov dajali darila, kralji 
Arabcev in iz Sabe bodo prinašali darove (Ps 72,10).

Na to biblično ozadje je postavljeno poročilo Matejevega evangelija o prihodu Modrih z Jutrovega k betlehem-
skemu detetu in njegovi materi: »Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo, in so padli predenj in 
ga počastili; odprli so svoje zaklade in mu darovali zlato, kadilo in miro« (Mt 2,11).

Niso kralji, ki pridejo k jaslicam, čeprav neštete ganljive podobe krščanske umetnosti predstavljajo Modre s kronami 
na glavi. Je pa kralj tisti, h kateremu pridejo in se mu poklonijo. Betlehemsko dete bo kot mož Jezus dejal Pilatu: »Kralj 
sem« in »Moje kraljestvo ni od tega sveta« (Jn 18,33-38).

Modri so se poklonili kralju – otroku Jezusu, ko so po 
vzhodnjaški navadi padli predenj. In prinesli so mu tri 
darove, ki jih je mogoče razlagati na različne načine: zlato, 
kadilo in miro. Vse to so darovi, ki jih more kralj pričakovati, 
kakor je izraženo tudi v psalmu 72. Zlato pomeni kraljevsko 
oblast, kadilo in mira razširjata dišavo v čast kralja. Nekateri 
razlagalci opozarjajo, da je bila tekočina iz mire v antiki eno 
najpomembnejših zdravil in da darovanje mire pomeni 
Jezusa kot zdravilca. Na mnogih slikah krščanske umetno-
sti so zvezdoslovci predstavljeni kot kralji, ki klečijo pred 
detetom Jezusom: odkrite glave, s kronami v rokah. S tem 
kažejo, da samo temu otroku pripada krona. V trpljenju bo 
krona iz trnja. Toda vstali Kristus bo – kakor se kaže vidcu na 
Patmosu v zadnji svetopisemski knjigi – očitno kralj vesolja 
in Gospod zgodovine (Raz 1,12-18).

... IN SO SE MU PRIŠLI POKLONIT
Egon Kapellari

P. Vladimir Kos – Tokio

ZA SKORAJ ČISTO NOVO LETO
Kako, da sem se šéle zdaj zavedel
zelene barve pesmi travnikov,
gozdov, pobočij, vzdolž oblakov črede –
morjé svetló nazobčanih valov…

V tej pesmi sem zaslišal melodijo,
ko jo Umetnik stvarstva tkati zna,
in drug nihčé, čeprav se note zdijo,
kot da iz zémljinega vro srcá.

Vsak dan drugače, vendar iznajdljivo,
ljubezni nota zmeraj zazveni.
In tudi, če nebo je temnosivo,
se barva v srcu nič ne spremeni.

In tudi če se spet Zemljé vrtenje
začenja, kot pred točno letom dni!
In posrebrí še s snegom src trpljenje –
ljubezen v srcu se ne spremeni.
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NEDELJSKE MISLI
2. januar
Gospodovo razglašenje
GOSPODOVA LUČ SIJE NAD TEBOJ
Iz 60,1-6

Odlomek spada v treji del Izaijeve knjige. Časovno 
spada tja okrog leta 530 v skupnost v Jeruzalemu, ki 
se je vrnila iz babilonskega izgnanstva. To je razmi-
šljanje preroka o usodi Jeruzalema nad mestom ob 
sončnem vzhodu, ko so bile doline ob njem še potop-
ljene v mrak, na templju pa je že odsevala svetloba 
vzhajajočega sonca. Če to prenesemo v videnje o 
koncu sveta, vidimo, da prerok pričakuje, da bo Je-
ruzalem postal svetu luč, ki bo prihajala od Boga, ne 
od sonca. Preroško videnje narodov, ki se vzpenjajo 
k Sionu, je podoba Cerkve, kamor prihajajo narodi 
eden za drugim. Kot Jeruzalem v stari zavezi je Cer-
kev v novi zavezi kraj, ki ga je Božja slava izbrala, da 
bo po njej stopila na svet in se mu razodela. Cerkev 
je nosilka luči, ki se bo razširila po vsem svetu. Naša 
naloga je, da narodom, ki se vzpenjajo na novozavez-
ni Sion, pri tem pomagamo. Ne samo z denarjem, 
ampak predvsem z molitvijo, saj jih je toliko, ki ne 
znajo moliti, pa tega niso sami krivi. Mi moramo 
moliti zanje po Kristusovem zgledu.

9. januar
Jezusov krst
GLEJTE, MOJ SLUŽABNIK
Iz 42,1-4.6-7

Odlomek je prvi izmed štirih spevov Božjega slu-
žabnika iz drugega dela Izaijeve knjige, ki jo imenu-
jemo tudi Knjiga tolažbe in je nastala v času babilon-
skega izgnanstva. Božji služabnik je Božji izvoljenec: 
izraelski narod kot Kristusova predpodoba. Njegova 
naloga je poganstvu prinesti luč spoznanja in razlo-
čevanja dobrega od zla, kar je temelj vsake vere, ki 
je od Boga. Izrael lahko pričuje svojim sodobnikom, 
čeprav je majhen in nima narodne ter državne samo-
stojnosti, saj je bil v času, ko je to besedilo nastajalo, 
izgnanec iz svoje lastne dežele in na silo naseljen v 
Babiloniji. Tak je tudi oznanjevalni poklic Cerkve. Ni 
ji potrebna zunanja moč in oblast, prej bi rekli, da 
je v zgodovini dostikrat bila izgnanka in odrinjena 
na rob družbe, kakor jo skušajo danes na vsak način 
odriniti v Sloveniji, pa še kje drugje. Vendar je vedno 
ostala zvesta svojemu oznanjevalnemu poslanstvu. 
Kot je bil Kristus prost vseh vezi in zakonov, ki niso 
služili človeštvu v prid, tako mora tudi Cerkev biti 
prosta vsake zuanje navezanosti. Posameznik pa to 
pokaže z izjavo: Zgodi se tvoja volja!

16. januar
2. navadna nedelja
ODREŠENIK JE LUČ NARODOM
Iz 49,3.5-6

Odlomek je tako nesrečno iztrgan iz besedila 
drugega speva o Božjem služabniku iz Knjige tolaž-
be, da je za razumevanje treba imeti pred očmi širše 

sobesedilo. Šele potem razumemo, da gre za neke 
vrste prerokovo avtobiografijo s tremi členi: 1. izbor, 
poklic in priprava “služabnika”; 2. preplašenost in 
zaupanje “služabnika”, kar je izraženo s pritožbo; 3. 
novo poslanstvo, ki igra bistveno vlogo tudi v stari 
zavezi. Prerok odkriva, da je bil poklican k svojemu 
poslanstvu že od spočetja naprej, kot je bil poklican 
Jeremija. Kot Ezekiel bo moral potegniti meč, kot 
Jakob se bo moral boriti za svoje poslanstvo noč in 
dan. Apostolska Cerkev je v preroku gledala Kristusa, 
mi pa vidimo v njih tudi Cerkev sámo, saj je končno 
Cerkev med nami navzoči Kristus, oziroma njegovo 
skrivnostno telo. Zato je jasen zaključek: ne samo da 
ima Cerkev pravico in dolžnost braniti svojo svobo-
do v vsakem družbenem sistemu, ampak mora brati 
Božjo besedo v dogodkih zgodovine in jo razlagati.

23. januar
3. navadna nedelja
LJUDSTVO JE ZAGLEDALO VELIKO LUČ
Iz 8,23b; 9,1-3

Odlomek je verjetno preroška zahvalna pesnitev, 
ki spada med besedila preroka Izaija za časa vlade 
kralja Ahaza (736-721). Ozadje je Ahazova trma, 
zaradi katere se ni hotel pridružiti Izraelu in Aramu v 
protiasirski zvezi, ampak je poklical na pomoč Tiglát 
Piléserja III., ki ga radi imenujejo asirskega Napoleo-
na, in ta je vse tri dežele zasedel. S tem se je začel 
čas babilonske nadvlade in poznejšega izgnanstva. 
Posebno važna je omemba Galileje, saj je Jezus tam 
preživel svoje otroštvo in ji posvetil največ časa svo-
jega oznanjevanja. Celo po vstajenju se je z apostoli 
srečal v Galileji in večina važnih odločitev je bila 
storjena prav tam. Z opisovanjem luči starozavezni 
prerok naznanja skorajšnjo osvoboditev dežele, ki so 
jo podjarmili Asirci. Nova zaveza razlaga to besedilo 
v smislu osvoboditve od greha in deleža slave v Bož-
jem kraljestvu. Kristus je luč, ker je prinesel v temo 
svetlobo božjega otroštva in novo etiko.

30. januar
4. navadna nedelja
BOG OHRANI PONIŽNO LJUDSTVO
Sof 2.3; 3,12-13

Delovanje preroka Sofonija, ki je redek gost ne-
deljske liturgije, postavljamo v čas kralja Jošija (640-
630), v čas propadanja asirskega imperija, ki je ogro-
žal zvestobo Davidovi dinastiji in dvoru in širil asirski 
zvezdni kult, čemur so se pridružili še drugi zunanji 
poganski pojavi: češčenje amonskega boga Milkoma, 
tuja zamejska moda, lažno preroštvo, nasilje in razne 
krivice. Zato je prvi del Sofonijeve knjige posvečen 
grožnjam Judu in Jeruzalemu ter drugim narodom. 
Glavni del pa je posvečen Božjim obljubam: spreobr-
njenju poganov, vrnitvi razkropljenih, predvsem pa 
zvestobi Izraelovega ostanka, tistih maloštevilnih, 
ki niso šli za tujimi bogovi. V povezavi z nedeljskim 
evangelijem pa to napoved rešitve lahko vidimo kot 
uvod v novozavezne blagre, ki jih je Jezus postavil kot 
življenjski program svojih učencev. Božja beseda je 
važna za razumevanje Jezusovega oznanila; blagor 
njim, ki si zanjo prizadevajo.
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BRALI SMO...
BERLIN — Na Humboldtovi univerzi je bila od 21. 
do 23. oktobra mednarodna konferenca ob 125. 
obletnici rojstva nemško-italijanskega filozofa in 
teologa Romana Guardinija (1885—1968). Na njej so 
govorili predvsem o Guardinijevi filozofski dediščini.
RIM — Nekdanji glavni urednik italijanskega katoli-
škega dnevnika “Avvenire” Dino Boffo, ki se je poleti 
2009 umaknil s tega mesta zaradi očitkov v zvezi z 
dozdevnimi homoseksualnimi aferami (poznavalci 
menijo, da so se ga javna občila lotila, ker je kritično 
pisal o Berlusconijevi vladi), bo prevzel vodenje cerk-
venega televizijskega oddajnika TV 2000. S tem naj 
bi uglednega časnikarja popolnoma rehabilitirali.
ERFURT — Religijski sociolog Hans Joas meni, da 
priseljevanje ljudi v Evropo »poživljajoče deluje« na 
krščanstvo. Predvideva, da se bo povečalo število 
priseljencev iz krščanskih delov Afrike. Teh je že 
sedaj veliko v Veliki Britaniji in Belgiji; v Londonu 
je večina obiskovalcev cerkva črne polti. V pariških 
predmestjih so v zadnjih letih sezidali kar 250 pro-
testantskih cerkvenih stavb.
VARŠAVA — Poljski katoliški škofje so v pismu, na-
slovljenem 18. oktobra državnemu predsedniku Bro-
nislawu Komorowskemu, predsedniku parlamenta 
in voditeljem strank, odločno obsodili sprejetje na-
črtovanega zakona o umetni oploditvi. Opozorili so 
na velike nevarnosti, ki jih bo prinesla ta odločitev.
CELOVEC — Krški škof Alois Schwarz je 18. oktobra 
v dekaniji Velikovec obiskal številna podjetja. Pri 
tem je njihova vodstva spomnil na spoštovanje načel 
katoliškega družbenega nauka, da bodo ljudje lahko 
živeli v pravi blaginji, predstavil pa jim je tudi številne 
gospodarske in etične pobude in načrte krške škofije.
ZAGREB — Kardinal Josip Bozanić je 29. oktobra 
povedal, da bo papež Benedikt XVI. v prvi polovici 
prihodnjega leta obiskal Hrvaško. Novico je potrdil 
tudi hrvaški predsednik Ivo Josipović. Papež bo, kot 
je zaenkrat znano, med drugim obiskal grob mu-
čenca bl. kardinala Alojzija Stepinca (1898–1960), 
udeležil pa naj bi se tudi hrvaškega narodnega sre-
čanja družin.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je 26. ok-
tobra v predavanju ob 40. obletnici posvečenja pr-
vega stalnega diakona v avstrijskem glavnem mestu 
poudaril, da Cerkev na Dunaju oziroma vsej Avstriji 
»danes nujno potrebuje karizmatično prvino, vendar 
mora biti ta v soglasju z institucionalno strukturo«. 
Dejal je, da je tudi nanj vplivala Karizmatična preno-
va, ki se je rodila leta 1967 v ZDA. Pri članih njenih 
molitvenih skupin je v ospredju bratstvo v veri na 
temelju zakramenta svetega krsta, na drugem mestu 
pa različne cerkvene službe, h katerim so poklicani 
— med njimi tudi duhovništvo.
SANTIAGO DE COMPOSTELA — Papež Benedikt 
XVI. je med mašo v soboto, 6. novembra, v baziliki 
sv. Jakoba Starejšega v Santiagu de Composteli dal 
kadilo v eno največjih kadilnic na svetu, imenovano 
“botafumeiro”. Kadilnico so potem zagnali na pose-

ben način, lasten temu svetišču, kar je papež spre-
mljal z velikim zanimanjem. Po stoletnem izročilu 
namreč v baziliki sv. Jakoba zaženejo “botafumeiro” 
ob petju himne v čast apostolu Jakobu Starejšemu in 
s tem posebej počastijo tega velikega svetnika, čigar 
grob je prav v tej veličastni cerkvi.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je na praznik 
spo mina vseh vernih rajnih zvečer v votlinah pod 
baziliko sv. Petra molil za vse tam pokopane pape-
že in druge umrle. Že od začetka papeževanja se 
je namreč odpovedal dotlej ustaljeni popoldanski 
maši na osred njem rimskem pokopališču Verano. To 
namesto njega daruje kardinal vikar za mesto Rim.
BERN — Predstavniki krščansko-demokratske ljud-
ske stranke (CVP) so leto po švicarskem referendu-
mu o prepovedi zidave minaretov napovedali, da 
se bodo potegovali za zavarovanje »krščanskih 
za hod nih simbolov z zvezno ustavo«. Predsednica 
te stranke Christophe Darbellay se boji, da ni v ne-
varnosti le križ na javnem mestu, marveč tudi Sveto 
pismo, božično drevo in celo švicarski križ, saj bodo 
»svobodomisleci enkrat zahtevali brisanje križa s 
švicarske zastave«. Zato je zavarovanje križa in s tem 
»naše krščanske zahodne kulture z ustavo prava pot«.
MOSKVA — Nadškof Paolo Pezzi je na sanktpeterbur-
škem pokopališču Levašovo, kjer počiva 47.000 žrtev 
stalinističnega nasilja, med njimi tudi več tisoč ka-
toličanov, blagoslovil spomenik tem žrtvam. Pri tem 
je omenil 12 katoliških duhovnikov, ki so jih umorili 
leta 1937; po vsej Sovjetski zvezi pa najmanj 400.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je v govoru udele-
žencem mednarodne konference o teologu in fi-
lo  zofu Romanu Guardiniju (1885-1968) ob 125. 
obletnici njegovega rojstva opozoril tudi na to, da 
morajo biti univerze kraji iskanja resnice ter se jih ne 
sme zlorabiti za doseganje političnih in drugih ciljev.
VATIKAN — Benedikt XVI. je ob koncu splošne av-
dience v sredo, 10. novembra, počastil milostni kip 
Marije z Višarij, ki so ga ob sklepu praznovanja 650. 
obletnice začetka Marijine božje poti na Svetih Vi-
šarjah pripeljali k avdienci. Ob tem je pri pozdravih 
v italijanskem jeziku povedal: »Spodbujam vas, da 
ohranjate živo vero in mir, ki sta bila vedno teme-
lja furlanske zgodovine.« Za srečanje s papežem 
pri splošni avdienci je poskrbel predsednik rimske 
ustanove Fogolar Furlan, ki združuje v Rim priseljene 
Furlane. O Slovencih ni bilo niti besede.
HAVANA — Na Kubi se je od 3. do 6. novembra mudilo 
zastopstvo katoliške Cerkve v Ameriki z nadškofom 
iz Miamija Thomasom Wenskim na čelu. Udeležili so 
se tudi odprtja in blagoslovitve Bogoslovnega seme-
nišča sv. Karla in sv. Ambroža, prvega po petdesetih 
letih v tej državi, ki so ga zgradili tudi z denarno 
pomočjo Ameriške škofovske konference.
HAAG — Katoliška Cerkev in protestanti so vladi 
očitali, da zamuja oziroma dela napake pri boju zo-
per siromaštvo na Nizozemskem. Država bi morala 
predvsem več narediti za tiste, ki jih tare največ težav. 
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Ti vedno pogosteje trkajo tudi na vrata cerkvenih 
dobrodelnih ustanov.
KRAKOV — Središče Janeza Pavla II. v tem mestu 
je pripravilo novo igro za prosti čas – “Okrog sve-
ta s papežem Janezom Pavlom II.” Pri njej morajo 
udeleženci pokazati čim več znanja o tem papežu, 
zmagovalec pa je tisti, ki si prisvoji največ romarskih 
kart s 104 obiskov na tujem rajnega papeža. Kviz je 
primeren za otroke, pa tudi odrasli se bodo kaj na-
učili ob njem, ko se bodo spominjali Janeza Pavla II.
BRUSELJ — Predsednik Sveta Evropske Unije Her-
man Van Rompuy se je v pogovoru za belgijski dnev-
nik Le Soir zavzel za reforme v katoliški Cerkvi, saj ji 
po njegovem primanjkuje demokratičnih struktur. 
To se je pokazalo tudi ob obravnavanju oziroma reše-
vanju perečih vprašanj v zvezi s spolnimi zlorabami 
v katoliški Cerkvi. Te pa niso zamajale njegove vere, 
saj ta ni odvisna od pravil, marveč od vesti.
BUENOS AIRES — Predsednica Cristina Fernández 
je z dekretom razglasila vino za “narodno pijačo”. 
Pridelovanje vina je ena najbolj perspektivnih go-
spodarskih dejavnosti Argentine. V njej dela blizu 
pol milijona ljudi. Med argentinskimi vini se posebno 
odlikujeta rdeči Malbec in beli Torrontés.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je pri splošni avdi-
enci 17. novembra pakistanske oblasti pozval, naj 
nemudoma izpustijo 45-letno katoličanko Asiyo 
Bibi, mater petih otrok, obsojeno na smrt zaradi doz-
devne žalitve preroka Mohameda. Kljub sodelovanju 
Mednarodne javnosti pakistansko sodišče z obnovo 
procesa zavlačuje, skrajneži ji pa grozijo s smrtjo.
ASTANA — Pravoslavni metropolit v kazahstan-
skem glavnem mestu Aleksander je objavil, da je 
papež Benedikt XVI. pravoslavni stolnici Marijinega 
vnebovzetja v tem mestu podaril relikvije apostola 
sv. Andreja. Na njegov god jih je v Astano prinesel 
vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. 
Slovesnosti se je udeležil tudi vatikanski “minister 
za zunanje zadeve” nadškof Dominique Mamberti 
ter več katoliških in pravoslavnih škofov.
SWIEBODZIN — Kip Kristusa Kralja v tem poljskem 
mestu, največjega na svetu (visok je 36 metrov, po-
stavila ga je domača župnija), je na nedeljo Kristusa 
Kralja vesoljstva, 21. novembra, blagoslovil vroclav-
ski nadškof kardinal Henryk Gulbinowicz.
DUNAJ — Visoki mednarodni predstavnik pri OZN 
za Bosno Valentin Inzko je na tiskovni konferenci 
ob 15. obletnici sklepa daytonskega mirovnega spo-
razuma izjavil, da je prišlo pri spravi med etničnimi 
skupinami v BiH do vidnega napredka. V državi je po 
oktobrskih volitvah opaziti »novo politično kako-
vost«. Zato je treba izkoristiti možnosti za reforme 
in nadaljevati mednarodna prizadevanja.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za zdravje 
nadškof Zygmunt Zimowski je 15. novembra na ti-
skovni konferenci opozoril, da so vsi ljudje v enaki 
meri upravičeni do zdravstvene oskrbe.Neenakost na 
tem področju kliče h takojšnjemu ukrepanju.
RIM — Vodja Jezuitske službe za begunce (JRS) p. Pe-
ter Balleis je ob 30. obletnici ustanovitve te dobrodel-
ne organizacije obsodil politiko EZ do beguncev in 
iskalcev zatočišča. Številni Evropejci namreč nočejo 

videti beguncev, zato raje govorijo o “gospodarskih 
migrantih”. Toda če ljudje zapuščajo dežele kot sta 
Somalija in Kongo, da bi se izognili umoru ali posil-
stvu, potem gre v resnici za begunce.
BONN — Nemška škofovska konferenca je objavila, 
da bo papež Benedikt XVI. predvidoma septembra 
prihodnje leto obiskal Nemčijo. Gostile naj bi ga 
nadškofiji Berlin in Freiburg ter škofija Erfurt.
DUNAJ — Podpredsednik kirgizijske akademije zna-
nosti in arheolog prof. Vladimir Ploskič je ob obisku 
v Avstriji povedal, da razpadli armenski samostan 
iz 4. stoletja v republiki Kirgiziji morda skriva grob 
apostola Mateja. Območje ob obalah jezera Issyk-Kul 
z več kot 70 arheološkimi najdišči je zibelka srednje-
azijske civilizacije in središče krščanske kulture.
MOSKVA — Ruska agencija Interfax je objavila, da se 
ruska pravoslavna Cerkev strinja s stališčem papeža 
Benedikta XVI. glede uporabe kondoma v izrednem 
stanju, tj. »v utemeljenih posamičnih primerih«.
RIM — Sicilijanska nadškofa Francesco Montenegro 
in Paolo Romeo sta na zasedanju Sicilijanske škofov-
ske konference opozorila, da prebivalci italijanskega 
juga ne smejo zožiti svojega boja proti mafiji le na 
njene “botre” in klane, marveč nasploh. Nadškof 
Ro meo je spomnil na besede papeža ob njegovem 
obisku v Palermu, ko je dejal, da je mafija »pot v smrt«.
DUNAJ — Luč miru Avstrijskega radia in televizije  je 
v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu prižgal de-
setletni Štefan Ivatović iz Attnang-Pucheima, rojen 
v priseljenski družini. Letos so jo prižgali že petin-
dvajsetič, avstrijskim družinam pa naj bi prinesla sve-
tonočno sporočilo o pravem miru. Štefan obiskuje 
frančiškansko osnovno šolo v Vöcklabrucku in zelo 
rad pomaga učencem. Njegovi starši so se v Avstrijo 
zatekli med vojsko v nekdanji Jugoslaviji.
VARŠAVA — V zvezi z afero o prejemanju podkupnine 
pri plačilu odškodnin za med komunizmom odvze-
to cerkveno premoženje je odstopil član državne 
komisije za popravo krivic, varšavski odvetnik Piotr 
Peronczyk. Obtožili so ga, da je pred dvema letoma 
prejel 50.000 evrov podkupnine. Sicer so ga proti 
plačilu varščine izpustili, so mu pa prepovedali na-
daljnje delo v komisiji za povračilo krivic.
LONDON — Škofovska konferenca Anglije in Walesa 
je v izjavi za javnost zapisala, da bo pet anglikanskih 
škofov, ki želijo prestopiti v katoliško Cerkev, v pol-
no skupnost z Rimom sprejeta januarja 2011, ko bo 
zanje ustanovljen poseben ordinariat in imenovan 
njegov voditelj. Kmalu zatem, predvidoma pred bin-
koštmi, bodo škofom podelili diakonsko in mašni-
ško posvečenje, da bodo lahko od tedaj dalje delovali 
kot katoliški duhovniki. Še prej bo Kongregacija za 
nauk vere skrbno posamično pregledala vsako proš-
njo za prestop iz anglikanske v katoliško Cerkev.
HEILIGENKREUZ — Dunajski psihiater in nevrolog 
Raphael M. Bonelli je pri strokovnem posvetu o psi-
hiatriji in spovedi v tem avstrijskem cistercijanskem 
samostanu opozoril na stične točke med psihiatrič-
nim zdravljenjem in spovedjo. Poudaril je, da spoved 
lahko, podobno kot psihiatrično zdravljenje, pri-
speva k temu, »da z zavestno izpovedjo pred božjim 
zastopnikom spovedanec ublaži notranje konflikte«.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU

Potovanje po Belem Nilu je bilo za Knobleharja, 
p. Pedemonteja in Vinca zelo poučno. Spoznali so, 
da se bodo iz Kartuma lahko vozili k črncem. Pregle-
dali so vsaj deloma kraje in razmere za svoje bodoče 
misijonske postaje. Spoznali so, da jih bo tam čakalo 
premnogo težav in da bodo tisti, ki bodo hoteli spre-
obračati poganske zamorce, morali imeti brezmejno 
zaupanje v Boga, junaško neustrašenost in trdno 
zdravje. Spoznali so pa tudi sovražnost in zahrbtnost 
egiptovsko-sudanskih oblasti. Ne bo jim več kazalo 
voziti se z njihovimi ladjami. Sploh ne bodo smeli 
biti v nobenem oziru odvisni od njih.

Na kartumski postaji so na Knobleharja pritisni-
le težke skrbi. Gledal je, kako je v njej vse res šele v 
početkih, začasno in neurejeno. Skrbela ga je razlika 
med sodelavci: na eni strani trije jezuiti, na drugi 
strani pa Vinco in on, mlada škofijska duhovnika. 
Dvojna disciplina, dvojno gledanje na misijonsko 
delo. Silno so ga pekle klevete, ki so se po lahko-
misleni neprevidnosti avstrijskega konzula širile po 
Kartumu zoper njega in Vinca.

Zlasti ga je pa mučila negotovost, ali so v Rimu še 
te misli, da se v začrtanem apostolskem vikariatu, 
ki naj ima za središče Kartum, začne z apostolskim 
delom.

Dobro, da ni vedel, kako so v Rimu mislili.
Že nekolikokrat smo omenili Viljema Massaio, 

apostolskega vikarja za Abesinijo. Bil je doma iz 
severnoitalijanske državice 
Piemont. Vstopil je bil v ka-
pucinski red in od leta 1846 
do 1880 deloval v Abesiniji, 
zlasti med njenim južnim na-
rodom Gala. Dva izmed njego-
vih so delavcev v abesinskem 
misi jo nu sta že razglašena 
za blažena. To sta abesinski 
duhovnik-domačin Mihael 
Ghebre, ki je leta 1855 umrl 
za posledicami mučenja, in 
italijanski lazarist in apostol-
ski vikar Justin de Jacobis, 

umrl leta 1860. Massaia se je na stara leta vrnil v 
Italijo in bil imenovan za kardinala. Tudi zanj teče 
postopek, da bi bil prištet med blažene.

Njemu kot apostolskemu vikarju za Abesinijo je 
Kongregacija za širjenje vere ponudila, da priključi 
vzhodnosudanski misijon svojemu. Ponudbo mu 
je postavila 8. januarja 1850, torej dva meseca prej, 
preden se je Knoblehar s p. Pedemontejem in Vin-
com vrnil s potovanja po Belem Nilu. Pismo njenega 
predstojnika se glasi:

»Znano Vam je, da je Kongregacija poslala pred 
tremi leti apostolskega vikarja z nekaterimi misijo-

narji v Egipt, da potujejo proti Kartumu, gredo naprej 
v notranje dežele Afrike in jim neso luč evangelija. 
Kongregacija je imela s to odpravo velikanske stro-
ške, uspehov pa ni skoraj nobenih. V Kartumu imajo 
misijonarji tako velike težave, a ni nikakega upanja, 
da bi se dosegel namenjeni cilj. – Za zdaj se Kon-
gregacije ne more odločiti za to, da bi popolnoma 
ukinila ta misijon, o katerem je imela tako lepe upe. 
Hotela bi pa afriške misijonarje odpoklicati iz Kar-
tuma, Vi bi jim pa preskrbeli vstop v osrednjo Afriko 
skozi Vaše misijonsko ozemlje rodu Gala.

Ko se je škof Casolani odpovedal afriškemu apo-
stolskemu vikariatu in ko je umrl p. Ryllo, so tam 
samo še dva gojenca Propagande in kakšen jezuitski 
pater, ki bi morda šel z njima, če bi šla v Abesinijo. 
Preden se pa glede tega načrta kaj začne, želim, da 
bi Vi o tem razmišljali in mi sporočili, če se Vam zdi 
primerno. Sporočite mi pa tudi, če bi imeli s to za-
devo težave, denarne ali kakšne druge.«

Škof Massaia ponudbe ni sprejel, ker bi bil po-
tem njegov misijon le preveč ogromen, potovanje 
kartumskih misijonarjev v Sudan bi pa bilo skozi 
Abesinijo preveč drago in preveč tvegano.

Podobno pismo, naj bi kartumski misijonarji 
odšli po drugi poti med sudanske zamorce, je pisal 
kardinal Franzoni 30. januarja 1850 – torej tri tedne 
pozneje kakor Massaii – misijonarji Alojziju Mar-
chettiju na Malto. Pravi mu:

»V zadnjem pismu se Vam pisal glede Vaše odločit-
ve, da bi odpotovali v Morzuk in tam delovali med 
afriškimi Arabci. Sporočiti Vam pa moram, da Kon-
gregacija zelo želi, da bi šli v notranjost Afrike in od 
tam pomagali misijonu, ki je sveti stolici zelo pri srcu 
in ki je zanj imela že mnogo skrbi in znatne stroške.

Gotovo Vam je znano, da je bil iz namena, širiti 
luč evangelija tudi med narodi osrednje Afrike, pred 
tremi leti poslan apostolski vikar (Marchetti je na 
Malti Casolanija gotovo dobro poznal; op. pisca) z 
nekaj malega misijonarji na pot proti Kartumu, da 
bi od tam skušali prodirati proti deželam osrednje 
Afrike in tam ustanovili reden misijon. Upanje, ki 
smo ga stavili na to odpravo misijonarjev, pa ni pri-
neslo zaželenega sadu. Zdaj je Kongregacija na tem, 
da pokliče iz Kartuma maloštevilne misijonarje, ki 
so še ostali tam, saj bi jim bilo nemogoče prodirati 
v notranjost dežele. Želi napraviti drug poskus, da 
bi namreč potovali skozi Tripolitanijo; tam skozi 
so v preteklem stoletju potovali, kakor je znano, v 
notranjost Afrike nekateri frančiškanski misijonarji, 
ki so prišli do Fezana in so tam kmalu nato izgubili 
življenje. Kongregacija za širjenje vere Vas zdaj prosi, 
da bi šli v Marzuk in tam imeli pred očmi omenjeni 
načrt o osrednjeafriškem misijonu; poročali bi ji o 
vsem, kar bi bilo po Vašem mnenju koristno.«

Massaia
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Sicer so ponekod koledovali že na starega leta 
dna (31. decembra), pa je bilo glavno koledovanje 
vendarle na novega leta dan.

Novoletno koledovanje sega že v predkrščansko 
dobo. Rimljani so novo leto imenovali “Kalendae 
Januariae”. Rimsko praznovanje se je udomačilo 
tudi pri narodih, ki so bili Rimljanom podložni. Se-
znanili so se z njimi tudi Slovani. Kot izposojenko 
so prevzeli ime “kalendae” in ga spremenili v “ko-
leda”. Novolet ne “koledne” obhode so obhajali že 
pokristjanjeni narodi kljub njihovemu poganskemu 
duhu. Cerkveni zbori in oblastvene prepovedi jih 
niso mogli odpraviti. Cerkev jih je nazadnje skušala 
pokristjaniti tako, da so se koledovanja v krščanski 
obliki udeleževali tudi duhovniki. Sčasoma je krščan-
ska vsebina prevladala.

Na ŠTAJERSKEM so, postavim, v šoštanjski okolici 
koledovali sploh samo na novo leto. Iz Savinjske do-
line nam je ohranjena novoletna kolednica v zapisu 
iz leta 1875:

Veselite se zdaj vsi počez,
novo leto je prišlo res!
To staro je minulo zdej
bod hvala Bogu vekomej.

Preljubi sosedje naši,
ne bodite tako zaspani,
poslušajte, kaj povemo:
veselje oznanjujemo!
Novo leto vam vošimo,

Bogu vas priporočimo,
Bog vam daj srečen žegen,
dolgo živet in srečno vmret.

V okolici Laškega so hodili še do nedavnega na 
novo let pet od hiše do hiše. Poleg pevcev so hodili 
tudi “muzikantje”: najprej so zaigrali, potem so vo-
ščili, spet zaigrali, nazadnje so jih povabili v hišo, kjer 
so igrali naprej.

Okoli Kápele in Male Nédelje na Štajerskem so 
koledovala prevsem dekleta. Hodila so daleč naokoli. 
V Kápelo so prišla celo od Ormoža. Pela so večinoma 
cerkvene pesmi. Šla so zmerom naravnost v hišo. Ob-
darovali so jih z denarjem. Sicer pa so hodile “novo 
leto igrat” razne godbe, domače in tuje. Prihajali so 
celo cigani iz Prekmurja; če so premalo dobili, so 
zmerjali.

DOLENJSKI “novoletni pevci”, vaški fantje, se 
zberejo v kostanjeviški okolici po polnoči, gredo od 
hiše od hiše in pojo:

Dober večer vem voščim
vsem hišnim ljudem
Nov let smo prinesli
od zdaj za naprej.

Niko Kuret

KOLEDNIKI NA NOVO LETO

Slovenski koledniki pri jaslicah (Maksim Gaspari)

Trikraljevski koledniki (Maksim Gaspari)
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Sveti Jožef in Marija
sta bežala v Egipt,
jim je angel oznanil
veselo modrost…

Drugod se kolednica spominja Jezusovega obre-
zovanja, začne se pa tako:

Nov let nam prihaja,
vesel' se kristjan,
vstani iz spanja
preljubljenih (!) sanj.
Kolednice se – kakor zmeraj – končajo s prošnjo 

za darove:

En talar orehov,
en talar klobas,
en litrček vina
pa gremo od vas.
Res jim ljudje dajejo vino in jajca, pa tudi denar.
Naslednji dan ali že zvečer se nato zbero v kaki 

hiši in nabrane darove pojedo in zapijejo.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je šega moč-

no pojenjavala in so koledovali le še “po hribih”.
Zanimivo je, da so v istem – kostanjeviškem – 

okolišu koledovali za novo letu tudi z jaslicami v 
razsvetljenem rešetu; pravili so, da »jaslice nosijo«. 
Peli so pa pri tem – čisto navadno oblečeni – trikra-
ljevsko kolednico:

Trije kralji, trije modri,

Sodobni koledniki (Polzela)

Gašper, Miha, Boltežar –
mi gremo za to zvezdo,
kamor nas peljala bo.

Zvezda na štalci obstoji
in trije kralji not so šli.
Trije kralji not so šli
novga kralja moliti.
Novi kralj, Zveličar naš,
bodi čaščen vsaki čas…

“Zvezda” je bilo rešeto, na čigar obod so nalepili 
papir, na sredo pa “rojstvo Jezusovo”. Spodaj pod sli ko 
so napisali letnico, na vrhu pa pritrdili zvezdo. V rešetu 
je gorela sveča. Ko so prišli v hišo, so “zvezdo” posadili 
na tla in zapeli. Na koncu so spet zaprosili za dar:

Eno štruco prediva,
en talar klobas,
ne gremo mi lahko
še tukaj od vas.
Včasih so jim res dajali predivo. Nazadnje so do-

bivali le še denar.
A tudi godci na Dolenjskem so koledovali za novo 

leto. Pri Sv. Duhu pri Krškem je prišel v hišo, ves v 
rožah, harmonikar. Z njim je hodil spremljevalec, 
ki je nosil darove. Največkrat so jima nasuli fižol. V 
kostanjeviški okolici so hodili “piskat” – “novo leto 
se piska”. Tudi tod sta bila dva, harmonikar in tisti, 
ki je mogel v hiši plesati z dekleti. Imenovali so ju 
kolednika. Koledniki godci so prihajali iz drugih 
vasi. V vsaki hiši so jima postregli z malico. – Včasih 
so prihajali v kostanjeviško okolico tudi tamburaši 
s Hrvaškega; ti niso peli.

Na NOTRANJSKEM je okoli Cerknice in v Loški 
dolini koledniško izročilo že davno izumrlo. Ljudje 
nič ne vedo o njem, kvečjemu se kdo spomni, da so 
prihajali koledniki včasih od drugod prepevat »od 
Sv. Vida, iz hribov«, tudi iz Ribniške doline. Janez Bilc 
je pa vedel poročati o kolednikih v Bistriški dolini 
(Ilirska Bistrica) leta 1857. Na večer pred novim 
letom hodijo, pravi, koledniki po hišah. »To so pa 
odrašeni fantje. Ustavijo se pred vsako hišo in lepe 
pesmi prepevajo. Ko so dokončali, jih pokličejo v 
hišo; tukaj se napijejo(!) in odidejo s kakih darom.« 
Prav iz Trnovega pri Ilirski Bistrici poznamo lepo 
staro novoletno kolednico:

Novo je leto, veselimo se!
Mladimu kralju poklonimo se!
V strehi so goste préklice,
v hiši so lejpe deklice –
o viole, vse rože rúmene!
V naslednjih kiticah prosijo koledniki zgovorno 

za darove:
Posezite, kompáre, na police,
podajte nam klobasice!...

Primite za mošnice,
verzite nam petice!...

Ako ne boste kaj dali,
ne bomo vam zaigrali…

Po zadnjem stihu sklepamo, da niso samo peli, 
ampak tudi godli. Vsaj v Hotedršici je še živo izro-
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čilo, da so koledniki godli na oprékelj, “klenét” in 
verjetno “škant” (gosli), bili so torej trije. Hotedrški 
koledniki so samo godli, nič peli. Izročilo o tem sega 
do okoli leta 1830.

Dolgo se je zadržalo koledovanje v Idriji. Fantje, 
majhni in veliki, so se odpravili zjutraj “voščit novo 
leto”. Najprej so šli v cerkev, potem v župnišče in 
premožnejše hiše. Dajali so kolednikom denar, naj-
več kakih 20 soldov. Zapeli so eno ali dve pesmi; če 

se v hiši niso zganili, so dodali še tretjo. Odrasli so 
voščili posamič; ti niso zapeli, ampak samo voščili: 
»Dobr jutr, svet nov let vam vošmo, da b bli zdrav in 
vesel.« Ženska ni smela zraven, ker bi ne bilo sreče. 
V Idriji so imenovali kolednike samo godce, ki so 
hodili po vaseh po božiču tja do pusta. Oglašali so se 
le pri boljših hišah. Godli so na bas in na trobento, 
nekateri na “krnét” (klarinet). Niso bili domačini, 
ampak so prihajali od Vrhnike.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DEŽELA IN NJENO LJUDSTVO
II. poglavje

družina »mojih kosti in mojega mesa«

»MOJE KOSTI IN MOJE MESO«

Ko je mladi Jakob prišel k stricu Labanu iskat delo 
in nevesto, ga je ta priznal za člana svojega sorodstva 
z besedami: »Zares si moja kost in moje meso!« (1 Mz 
29,14). Ta slikoviti izraz, prav v nazornem slogu Sve-
tega pisma, je bil običajen pri ljudstvu Knjige. Opiso-
val je trdno resničnost.

V Izraelu je bila družina 
osnovna celica družbe, te-
meljni kamen vse zgradbe. 
V starodavnih časih je bila 
celo pravna enota, del rodu. 
Morda v Jezusovem času ni 
bila več tako velikega po-
mena kot v časih očakov, ko 
posameznik v primerjavi z 
njo ni pomenil nič, bila pa 
je še vedno zelo pomembna. 
Njeni člani so se počutili za-
res “iste kosti in isto meso”. 
Imeti isto kri pomeni imeti 
isto dušo. Iz tega načela je iz-
hajal razvoj zakonodaje. Ta 
je seveda pomnožila zapo-
vedi, da bi ohranila trajnost, 
neomadeževanost in veljavo 
družine. Kakor so Judje na 
splošno hoteli ostati zvesti 
Postavi, tako so tudi priznavali 
družini odločujoče mesto v družbi. Sicer pa ni bila 
– to je zelo važno – samo družbena enota, ampak 
verska skupnost. Imela je posebne praznike, ko je 
bil družinski oče duhovnik in so se jih udeleževali vsi 
člani. Važni obredi, ki jih je zapovedovala Postava, so 
imeli poudarjen družinski značaj, recimo pasha, ki 
so jo praznovali v družini (2 Mz 12,3; 13,8). Ta ver-
ska vez je bila sila močna, kar je vidno v Evangelijih 

in Apostolskih delih, ko so družinski očetje, ki so 
se spreobrnili k Jezusovemu nauku, privedli s seboj 
vse svoje družinske člane (Jn 4,53; Apd 16,34; 18,8). 

Izraz “družina” je imel veliko širši pomen kot ga 
ima danes. V aramejščini beseda aha, v hebrejščini 

ah pomeni lahko brata, pol-
brata, bratranca ali kakega 
drugega bližnjega sorodni-
ka. Tako je Abraham rekel 
svojemu nečaku Lotu: »Saj 
sva brata!« (1 Mz 13,8). Z 
isto besedo je Laban ozna-
čil Jakoba. V Prvi kroniški 
knjigi so Kiševi sinovi ozna-
čeni kot bratje Eleazarjevih 
hčera, čeprav so bili v resnici 
le pravi bratranci (1 Krn 23, 
21-22). Ta raba se je brez 
dvo ma ohranila v Jezuso-
vem času (ta dvoumna raba 
besede “brat” je povzročila 
znane razprave o Jezusovih 
“bratih”, ki jih omenja evan-
gelij).

Vsega dobrega, kar se 
je primerilo enemu članu 
družine, so se veselili vsi in 

vsak je upal, da se bo tudi sam 
okoristil s tem. Judje, ki so bili uspešni, so na veliko 
izvajali nepotizem, ne da bi se ga vsaj malo sramo-
vali, pa naj so to bili veliki duhovniki kot Ana, kralji 
kot Herod, ali pa preprosto vplivne osebnosti kot 
Filon Aleksandrijski. In če je, nasprotno, enega člana 
družine zadela nesreča, so se vsi čutili prizadete. Če 
je bila prizadeta čast enega, so se vsi čutili prizadete 
v svoji časti. Učenje rabinov je vedno ponavljalo, da 

Jakob pri Labanu
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ne čutiti “odgovornosti za svojega brata” pomeni 
obnašati se kot pravi Kajn (1 Mz 4,9). Hvalili so zgled 
očaka Jožefa, ki je odpustil svojim zlobnim bratom, 
ki so ga bili hoteli umoriti, in ko je postal faraonov 
namestnik, se ni obotavljal ponuditi jim roko in jih 

naseliti v deželi Gošen (1 Mz 46,34). Glejte, tako se 
obnaša pravi Izraelec! Kri je bila vez, ki je nič ni mo-
glo raztrgati, in vsak se je čutil njenega koristnika. 
Za človeka je torej bil kapital zagotoviti si trajnost v 
družini, torej poročiti se.

Povrhu je bil pa tak ukaz, ki ga je Večni dal prve-
mu možu in prvi ženi: »Bodita rodovitna in množita 
se!« (1 Mz 1, 26). Nek rabin je to komentiral s trdimi 
besedami: »Samski človek ni pravi mož«. Samski stan 
so imeli za nekaj nenaravnega, skoraj sramotnega. 
Seveda so bili v Jezusovem času poklicni samski, tisti, 
za katere evangelij pravi, da so postali evnuhi zaradi 
Božjega kraljestva (prim. Mt 19,12). Taki so bili na 
primer Eseni, tisti presenetljivi menihi ob Mrtvem 
morju, katerih knjižnica je bila odkrita leta 1947 in 
so bili o njej preliti potoki črnila. Tudi “nazirejci” so 
zaradi zaobljube držali celibat ali v vsakem primeru 
zdržnost za določen čas (o Esenih in nazirejcih bo 
beseda pozneje; op. ur.). Med prvimi kristjani je sveti 
Pavel zelo naklonjen celibatu (1 Kor 7; je pa moral 
pozneje spremeniti svoje mnenje: Ef 5). Gotovo je, 
da je bilo več apostolov, 
tudi sveti Peter in večina 
cerkvenih predstojnikov 
poročenih (Mt 8,14; Mr 
1,30; Lk 4,38; 1 Kor 9,5). 
Zdi se pa, da se je samski 
stan širil pod vplivom 
po ganskih navad in da 
je bilo najti veliko več 
samskih žensk kot v sta-
rodavnih časih. Toda v 
večini primerov to ni 
bi lo iz kakih vzvišenih 
duhovnih razlogov, ki so 
hodili po glavi svetemu 
Pavlu.

Stari Hebrejci so do-
volili, da je imel en mož 
več žena, da bi bolje za-
gotovil trajnost rase in družine. Mnogoženstvo je 
bilo kar splošno. Tudi kralji, ki so bili “Božji svetniki” 
kot David in Salomon, so si privoščili dobro založene 
hareme, kar je bilo znamenje moči (Sod 8,30; 1 Kr 
11,1). Navadni smrtniki pa so se iz gospodarskih 
razlogov morali zadovoljiti z eno ali dvema ženama 
(1 Sam 1,2). Če je bila prva žena nerodovitna, se je 
mož čutil prisiljenega vzeti drugo ženo, ali pa imeti 
priležnico. »Žena iz mladosti,« o kateri govori Izaija 
(54,6), ni bila odpuščena, ampak nadomeščena, kar 
toliko bolje razloži dejstvo, da so se orientalske žen-
ske hitro postarale; to pa ni šlo brez številnih težav. 
Sicer pa niti ni bil potreben kak razlog, da je bila 
priležnica pripuščena k ognjišču: hebrejska beseda, 
ki jih označuje, je tujega izvora, kar daje misliti, da 
je usužnjevanje doprinašalo k razvoju haremov vsaj 
pri bogatih. Revni pa tako niso imeli sredstev, da bi 
preživljali več žena.

Se je ta navada ohranila v Kristusovih časih? Na to 
je težko odgovoriti. Zdi se, da sta bili v tradiciji glede 
tega dve struji. To spoznamo ob branju Talmuda. V 
razpravi Yebamoth so zbrana nasprotujoča si mnenja. 
»Mož sme poročiti toliko žena, kolikor hoče,« je rekel 
nek rabin. Drugi je dovolil ločitev ženi, katere mož 
si je vzel priležnico, nek drugi pa je harem omejil na 
štiri žene – to je formula, katere se bo, kot pravijo, 
pozneje držal Mohamed. Toda zbir bolj globokih 
verskih tradicij, kot je Mojzesova Postava, je eno-
ženstvo predstavil kot idealno zvezo, ki jo je hotel 
Bog in je primerna naravi. V opisu stvarjenja žene 
(1 Mz 2,21-24) je skrivnostna besedna igra: »Ta se bo 
imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža«, ki so jo 
razlagali kot ustanovno listino enoženskih zakonov. 
Prvo mnogoženstvo, ki ga omenja Sveto pismo, je 

pri Kajnovem potomcu 
Lamehu (1 Mz 4, 19), 
kar je kaj slabo priporo-
čilo. Tobitova knjiga, ta 
družinska zgodovina, ne 
pokaže drugega kot eno-
ženske zakone. V prero-
ških spisih je bil ideal 
enoženskega zakona pri 
Ozeju, Jeremiju, Izaiju, 
Ezekielu in Malahiju sim-
bol zaveze ned Jahvejem 
in Izraelom (Oz 2,9; Jer 
2,2; Iz 62,5; Ezk 16,8; Mal 
2,14). Cadokitska ločina 
je sebe označevala kot 
strogo enožensko. In do-
kaz, da zakon z eno ženo 
odgovarja najvišjemu 

ide alu, je prepoved imeti več kot eno ženo, ki jo je 
izdal veliki duhovnik (Yoma 13a v Prazničnem redu 
Talmuda). Kaže, da je v Jezusovem času prevladova-
lo enoženstvo včasih pod vplivom te tradicije, brez 
dvoma pa tudi po zgledu Grkov in Rimljanov. Če se 
Jezus ni nikoli izrečno izjasnil proti mnogoženstvu, 
pa njegovo povzdigovanje zakona izključuje vsako 
možnost harema. Ko je popuščanja, ki jih je storil 
Mojzes, pripisal človeški slabosti, pomeni, da naj bo 
človeški par združen fizično, moralno in duhovno 
ter za vse življenje. Ljubezen postane zakrament.

Izraelci so se ženili mladi. Veliko število rabinov 
je mislilo, da je za fante osemnajst let najprimer-
nejša starost. Očetu so svetovali, naj oženi svojega 
sina »dokler ima še roke na njegovem vratu«. Bolj 
široko razgledani učitelji so dopuščali, da je mogoče 
čakati do štirindvajsetega leta pred ženitvijo, toda 
bolj strogi so zatrjevali, »da je Sveti Edini – bodi 

OŽENITI SE
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hvaljen! – preklel človeka, ki pri štirindvajsetih še ni 
bil oženjen. Dekleta so možili čim so bila godna, po 
zakonu torej pri dvanajstih letih in pol. Ko je Marija 
rodila Jezusa, je morala biti mlada deklica komaj 
kakih štirinajstih let.

Učitelj, ki je očetu svetoval, naj oženi svojega sina 
»dokler ima še roke na njegovem vratu«, je s tem 
priznal neko dejstvo: v večini primerov so bili starši 
tisti, ki so poročali svoje otroke. Pravili so celo, da 
je zakonske skupnosti določilo nebo, Bog sam šti-
rideset dni pred rojstvom bodočega ženina, vendar 
je jasno, da so se na to tradicijo sklicevali starši, da 
bi opravičili svojo izbiro. Glavno besedo je imel oče 
bodočega ženina, saj bo njegova družina narasla za 
eno enoto; tako se je delalo od časov očakov in sod-
nikov. Poleg tega je modrost rabinov dajala staršem 
odlične nasvete: ni dobro poročiti mladega dekleta 
z možem v letih, in prav tako ne majhne deklice s 

človekom visoke postave. Se je pa seveda dogajalo, 
da je mlad moški pustil izbiro svojemu srcu in si sam 
izbral nevesto; to je storil Ezav in je Izaka in Rebeko 
zelo prizadelo. Tudi rabini so ponavljali mladim: 
»Dolgo se obotavljaj, preden si izbereš ženo! Ne misli 
na lepoto, ta mine; misli na družino!« Če je kakemu 
mlademu norcu prišlo na misel, da je k ognjišču 
pripeljal dekle, ki je bilo nižjega družbenega polo-
žaja, kot je bil sam, je njegov oče na cesti razbil poln 
škaf sadja vpijoč, da nikoli ne bo priznal potomcev 
vrinjenke, katere otroci se bodo razpršili daleč od 
družine kot te melone, fige in rožiči, ki se kotalijo po 
poti. To pa ni preprečilo nekaterim rabinom, da so 
dali naslednji nasvet: »Spusti se stopnjo niže, ko se 
ženiš,« pač iz strahu, da bi ga preziralo dekle višjega 
položaja, ki bi jo hotel poročiti. Kot je videti, so imeli 
izraelski modri globoko znanje o ženitvi in njenih 
problemih…

Slovo boli. Če se moramo posloviti od človeka, ki 
smo ga vzljubili, se nam para srce. A vendar je slovo 
neogibno. Drugega ne moremo zadržati. Iti hoče svo-
jo pot, oditi mora po njej, da bo nje-
govo življenje uspelo. Življenje pozna 
slovo v tisočerih oblikah. Posloviti se 
moramo od domačega okolja, ker bi 
radi študirali v drugem kraju, ker smo 
drugje našli delo. Vsaka sprememba 
zahteva slovo. In le če se slovo posre-
či, se resnično lahko spustimo v novo, 
lahko novo prične rasti v nas. Mnogi 
bi najraje zadržali vse ljudi, s katerimi 
so se spoprijateljili. Vsako prijatelj-
stvo bi radi vzdrževali v nedogled. 
Vendar obstajajo prijateljstva, ki so 
dobra le nekaj časa. Potem pa se samo 
še vlečejo. Vzdržujemo jih iz občutka 
dolžnosti ali zato, da drugega ne bi 
prizadeli. V redu pa niso več. Tedaj bi 
bil čas, da se resnično poslovim. Tako 
z drugim ravnam pošteno. Od njega 
pričakujem, da se bo nanovo orien-
tiral. In sam bom tedaj svoboden, da 
začnem novo.

Neko slovo je še zlasti boleče. 
Nam reč slovo od zakonskega tovariša 
ali prijateljice, saj si si predstavljal, 
da bosta vse življenje ostala skupaj. 
Mnogi ljudje morajo danes prebroditi 
to boleče slovo. Tu se razbije neko 
prijateljstvo, tam ni mogoče več na-
daljevati zakonske zveze, ker si drug drugemu samo 
še prizadevata rane in sta zakon spremenila v pekel. 
Namesto da bi se resnično poslovila, izbojujeta nato 

ločitev pri odvetniku in se borita drug proti drugemu 
še naprej. Ljubezen se sprevrže v sovraštvo. Terapevti 
za zakonske pare so za takšne situacije razvili po-

slovilne obrede, da se slovo izpelje 
spoštljivo. Del tega obreda je tudi, 
da še enkrat v besedah povzamem 
vsa lepa doživetja, ki sem jih imel 
z drugim, da se drugemu zahvalim 
za vse, kar mi je poklonil(a). Potem 
šele lahko povem, zakaj se morava 
kljub temu posloviti drug od druge-
ga. Tako lahko vsakdo gre svojo pot, 
ne da bi mu bilo treba zadnja leta 
svojega življenje odmisliti. Lahko jih 
hvaležno sprejme in nato svobodno 
gre po svoji poti naprej, brez zagre-
njenosti, brez očitkov krivde, brez 
samouničenja.

Ne poslavljamo pa se samo od 
lju di. Posloviti se moramo tudi od 
navad, življenjskih obdobij, življenj-
skih vzorcev. Kdor se ni nikoli po-
slovil od svojega otroštva, bo vedno 
imel otroč je želje do svoje okolice. 
Kdor ne nikoli ni poslovil od svoje 
pubertete, bo vedno ostal ujet v svoje 
iluzije, ki si jih je zamislil o svojem 
življenju. Posloviti se moramo od 
svo je mladosti, če hočemo odrasti, od 
svojega samskega življenja, če se ho-
čemo poročiti, od svojega poklica, ko 
se postaramo. Prevsem pa se moramo 

posloviti od ran v svoji življenjski zgodbi. Mnogi ne 
morejo živeti zadovoljno, ker se še vedno oklepajo 
ran iz otroštva. Še vedno očitajo svojim staršem, da so 

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL SLOVESA
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papežev verouk
Benedikt XVI.

MARIJINO BOŽJE MATERINSTVO
1. januarja

jih tako strogo vzgajali, da niso zadovoljili njihovih 
potreb. Da bi mogel tukaj in zdaj zavestno živeti, se 
moram posloviti od ran svojega otroštva. Tukaj in 
zdaj sem odgovoren za svoje življenje. In ne glede na 
to, kakšno je bilo moje otroštvo, lahko nekaj naredim 
iz tega, kar sem dobil. Nihče ni doživel samo dobrih 
in nihče samo slabih izkušenj. Ob vseh ranah smo od 
staršev dobili tudi zdrave korenine. Odkrijemo pa 
jih lahko le, če smo se zavestno poslovili od staršev.

Angel slovesa naj ti pomaga, da se boš poslovil 
od starih življenjskih vzorcev, s katerimi si otežuješ 
življenje, kot na primer od vzorca perfekcionizma, ki 
te sili, da vse nadzoruješ, ali od vzorca smoobtoževa-
nja, ki te žene v to, da iščeš krivdo vedno pri sebi ali da 
se podcenjuješ. Opustiti moraš vzorec, ko hočeš svoji 

materi še vedno z dosežki dokazati svojo vrednost. 
Medtem je mater morda nadomestila šola ali Cerkev, 
za katero se zdaj razdajaš. Vendar gre še vedno za 
stari vzorec, kateremu slediš. Če se ne poslovimo od 
starih življenjskih vzorcev, smo prisiljeni raniti sebe 
ali druge, ali pa si podzavestno poiščemo položaje, v 
katerih se bodo rane iz otroštva obnavljale. Tako si 
poiščemo šefa, ki nas bo prav tako podcenjeval kot 
nas je oče; poiskali si bomo prijateljico, ki se nas bo 
prav tako polastila, kot se nas je mati. Angel slovesa 
naj ti pomaga, da se boš poslovil od svoje preteklosti 
in od starih življenjskih vzorcev, da boš lahko po-
polnoma živel v sedanjem trenutku, da boš lahko 
možnosti, ki so v tebi, uresničil, da bo v tebi moglo 
rasti novo in nesluteno.

Prastara oblika blagoslova, ki nam jo sporoča 4. 
Mojzesova knjiga, pravi: »Gospod naj te blagoslovi in 
te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo 
in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje oblič-
je nadte in ti podeli mir« (2 Mz 
6,24-26). S temi besedami, ki jih 
bogoslužje sporoča na novega 
leta dan, naj voščim vsem, ki so 
v teh božičnih dneh telesno ali 
duhovno navzoči.

Prvega januarja smo obha-
jali praznik Svete Božje Matere 
Marije. “Mati Božja”, Theotókos 
je naslov, uradno dan Mariji v 5. 
stoletju na koncilu v Efezu leta 
431, bil pa je razširjen v pobož-
nosti krščanskega ljudstva že od 
3. stoletja v razpravah o Kristu-
sovi osebi. S tem naslovom so 
poudarjali, da je Kristus Bog in 
da je bil resnično rojen iz Marije 
kot človek: tako so zavarovali 
edinost pravega Boga in pravega 
človeka. Kakor se je zdelo, da 
se razprave vrte okrog Marije, 
je v resnici šlo za Sina. Nekateri 
cerkveni očetje so v želji zavaro-
vati polno Kristusovo človeškost 
predlagali bolj natančen izraz: 
namesto naslova Theotókos (ro-
diteljica Boga) so uvajali izraz Christotókos (rodi-
teljica Kristusa), “Kristusova Mati”: po pravici pa je 
bilo to videti kot neko zanikanje nauka, da je Kristus 
pravi Bog in pravi človek. Zato je koncil v Efezu leta 
431 po obširnih razpravah slovesno potrdil po eni 
strani edinost dveh narav, božje in človeške v Božjem 

Sinu, po drugi strani pa upravičenost dajati Mariji 
naslov Theotókos, Božja Mati.

Po tem koncilu se je uresničila prava eksplozija 
marijanske pobožnosti in so bile zgrajene mnoge 

cerkve, posvečeni Božji Materi. 
Med temi je na prvem mestu San-
ta Maria Maggiore, Marija Ve lika 
ali Marija Snežna v Rimu. Nauk, 
ki zadeva Marijo, Božjo Ma ter, je 
poleg tega doživel novo potrdilo 
na koncilu v Kalcedonu (l. 451), 
kjer je bil Kristus označen kot 
»pravi Bog in pravi človek (…) 
rojen za nas in za naše odreše-
nje iz Marije, Device in Božje 
Matere, v svoji človeškosti«. Kot 
je znano, je II. vatikanski koncil 
v osmem poglavju dogmatične 
konstitucije o Cerkvi  povzel 
nauk o Mariji in poudaril njeno 
božje materinstvo. Poglavje ima 
naslov: »Blažena Devica Marija, 
Božja Mati, v skrivnosti Kristusa 
in Cerkve«.

Oznaka Božja Mati, ki je tako 
globoko povezana z božičnimi 
prazniki, je obenem temeljno 
ime, s katerim skupnost vernih 
časti, lahko bi rekli, od vedno 
sveto Devico. Dobro izraža Ma-

rijino poslanstvo v zgodovini odrešenja. Vsi ostali 
naslovi, ki jih dajemo Mariji, imajo svoj temelj v 
njenem poklicu biti Odrešenikova Mati, od Boga 
izbrano človeško bitje, da uresniči načrt odrešenja. 
V teh prazničnih dneh smo se ustavljali in gledali v 
jaslicah predstavitev božiča. V središču te predsta-

Theotokos – Božja Mati (p. Rupnik)
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vitve najdemo deviško Mater, ki nudi Dete Jezusa 
v češčenje tistim, ki prihajajo počastit Odrešenika: 
pastirji, revni Betlehemčani, Modri iz Vzhoda. Poz-
neje, na praznik Gospodovega darovanja, ki ga kot 
svečnico praznujemo 2. februarja, bosta stari Simeon 
in prerokinja Ana sprejela iz Materinih rok Dete in ga 
počastila. Pobožnost krščanskega ljudstva je imela 
Jezusovo rojstvo in Marijino materinstvo za dva vi-
dika iste skrivnosti učlovečenja Božje Besede, zato 
božič nikoli ni pomenil nekaj iz preteklosti. Mi smo 
“sodobniki”pastirjev, Modrih, Simeona in Ane, in ko 
gremo z njimi, smo polni veselja, ker Bog hotel biti 
Bog z nami in ima mater, ki je naša mati.

Iz naslova “Božja Mati” izhajajo tudi vsi drugi 
na  slo vi, s katerimi Cerkev časti Marijo, toda ta je 
te meljni. Pomislimo na prednost “Brezmadežnega 
Spočetja”, na obvarovanost pred grehom od spočet-
ja dalje: Marija je bila obvarovana vsakega madeža 
greha, ker je imeli postati Odrešenikova Mati. Isto 
velja za naslov “Vnebovzeta”: ni mogla biti obsojena 
na razpadanje, ki izhaja iz izvirnega greha Tista, ki 
je rodila Odrešenika. Vemo tudi, da vse te prednosti 
niso podeljene, da bi Marijo oddaljevale od nas, 
am pak nasprotno, da bi jo približale; ker je ta žena 
popolnoma z Bogom, je tudi zares bližnja nam in 
nam pomaga kot mati in sestra. Tudi edinstveno in 
neponovljivo mesto, ki ga ima Marija v skupnosti 
vernih, izhaja iz tega njenega temeljnega poklica 
biti Odrešenikova Mati. Ker je taka, je Marija tudi 
Mati Kristusovega skrivnostnega telesa, ki je Cerkev. 

Upravičeno je torej Pavel VI. med II. vatikanskim 
koncilom 21. novembra 1964 Mariji v litanijah slo-
vesno dal naslov “Mati Cerkve”.

Ker je Mati Cerkve, je Marija tudi Mati vsakogar 
izmed nas, ki smo udje Kristusovega skrivnostnega 
telesa. Jezus je s križa zaupal Mater vsakemu svoje-
mu učencu, in istočasno je vsakega svojega učenca 
zaupal ljubezni svoje Matere. Evangelist Janez za-
ključuje pripoved kratko in pomembno z besedami: 
»In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,27). 
To pomeni, da jo je vzel v svojo resničnost, v svoje 
lastno bivanje. Tako kot je del njegovega življenja in 
se obe življenji prepletata, tako je ta sprejem v lastno 
življenje Gospodova oporoka. V najvišjem trenutku 
izpolnitve mesijanskega poslanstva torej Jezus izroča 
vsakemu od svojih učencev kot dragoceno dediščino 
svojo lastno Mater, Devico Marijo.

V teh prvih dneh leta smo povabljeni, da bi pozor-
no razmislili o važnosti Marijine navzočnosti v življe-
nje Cerkve in v našem osebnem bivanju. Zaupajmo 
se Njej, naj vodi naše korake v tem novem odlomku 
časa, ki nam ga Gospod daje živeti. Naj nam poma-
ga, da bomo resnični prijatelji njenega Sina in tako 
tudi pogumno uresničevalci njegovega Kraljestva 
na svetu, Kraljestva luči in resnice. Novo leto, ki se je 
začelo v Marijinem znamenju, naj na da vedno bolj 
živo čutiti njeno materinsko navzočnost, da bomo 
z njeno pomočjo in podporo mogli z novimi očmi 
opazovati obraz njenega Sina Jezusa in spešno hoditi 
na poteh dobrega.

NOVOLETNE PROŠNJE
Gospod, Bog nebes in zemlje, na to novo leto želimo 

prisluhniti temu, kar nam ne nehaš govoriti …
Radi bi te slavili, kolikor te zmoremo v svoji slabotni 

moči, in te prosili, da nam daš to, kar nam le ti lahko 
podariš.

Potrebujemo odpuščanje za vse, kar smo storili slabega 
v preteklem letu.

Potrebujemo luč, saj nas obdaja globoka tema.
Potrebujemo nov pogum in nove moči, da bi prišli do 

cilja, ki si ga določil.
Potrebujemo večjo vero v tvoje obljube, trdnejše upanje 

v tvojo milost, bolj gorečo ljubezen do tebe in svojega 
bližnjega.

To so naše želje za novo leto.
Ti edini jih lahko bolje uslišiš, kot si sami predstavljamo.

Karl Barth

Že od prastarih časov so se ob osebnostih Treh 
Kra ljev spletle zgodbe in legende, ki nas očarajo še 
da nes. Ti tuji kralji, ki so prišli iz daljnjega Orienta, 
so vznemirjali fantazijo otrok, ki so nepotrpežljivo 
pričakovali predvečer Razglašenja, da bi končno 
po stavili v jaslice kipce treh Modrih. Prihajajo z ne-
znanimi živalmi, oblečeno so v obleke nenavadnega 
kroja, prinašajo skrivnostne darove, celo temne 
ko že so. Ne poznamo podrobnosti njihove zgodbe, 
pa so nam kljub temu domači in nas pomirjevalno 
vodijo nazaj v otroštvo. Morda jih je prav zaradi tega 
reklama izbrala za svoje priče. V jaslicah in mnogih 
slikarskih predstavitvah, ki bogatijo naše številne 
cerkve, so Modri nepremični pred Marijo in Detetom 
v dejanju počastitve. Končno so prišli na cilj, toda 
njihova pot je bila dolga.

Kot romarji v pravem pomenu besede, kot sim-
bol srečanja Vzhoda z Zahodom, so navzoči na vseh 
romarskih poteh. Njihove podobe, naslikane ali 
iz klesane v cerkvah so bile vedno važno znamenje 
za romarje. Mnoga gostišča bo cestah se imenujejo 
“Pri Treh Kraljih”. Tudi po svoji smrti v Orientu so 
še vedno nadaljevali svoje potovanje. Njihovi teles-
ni ostanki, najsi bodo namišljeni ali resnični, so 
naredili veliko daljše in bolj skrivnostno potovanje, 
kot je bilo tisto, ki jih je pripeljalo v Betlehem. Ne 

vemo, koliko je bilo Modrih, ki so obiskali Jezusa. Po 
neki orientalski kroniki iz let 774-775 naj bi jih bilo 
dvanajst, v katakombah pa jih je naslikanih včasih 
več, včasih manj kot trije. Krščansko izročilo pozna 

Rosalba Franchi

LEGENDE O TREH KRALJIH
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tri, katerim odgovarjajo imena Gašper, Boltežar, 
Melhior. V 8. stoletju je sv. Beda Častitljivi opisoval 
Mel hiorja kot »starca belih las, z gosto brado in dol-
gimi kodrastimi prameni«, Gašperja kot »mladeniča 
brez brade« in Boltežarja »olivne polti s precejšnjo 
brado«. Ime Magi, ki lahko pomeni tako “prevarante”, 

kot “čarovnike” ali “modrijane” je kazalo na njihovo 
modrost in znanje. Jakob iz Varazze v “Zlati legendi”, 
besedilu, ki je bilo v srednjem veku dokaj razširjeno 
poskuša razložiti ime tako, da besedo “magi” izvaja 
iz “magni”, to je veliki v modrosti. Ni znano, od kod 
so prišli. Izraz “Orient – Vzhod” je meglen. Glede 
na razne vire je to ozemlje, ki ni natanko določeno: 
Perzija ali Kaldeja, Sabeja (področje, po katerem teče 
reka Sabe), morebiti celo Arabija ali Indija. Modri so 
odpotovali v naglici, ko se jim je, kot pripoveduje 
sv. Janez Krizostom, na vrhu Gore Zmage prikazala 
zvezda v obliki prelepega deteta s križem na glavi. 
To se je moglo zgoditi, ker se je vsako leto dvanajst 
mož povzpelo na Goro Zmage, kjer so ostali v obred-
nem umivanju in molitvi v pričakovanju zvezde, 
ki jo je naznanil prerok Balaam. Odpotovali so na 
kamelah, hitrih živalih, ki so v enem dnevu opravile 
toliko pota kot konj v treh. Iz Vzhoda do Jeruzalema 
so prišli v trinajstih dneh. Tukaj so Jude vprašali za 
kraj Jezusovega rojstva, saj so iz prerokbe »poznali 
čas, ne pa kraja«.

Po neki drugi legendi pa je potovanje Modrih 
trajalo dve leti, v tem ča su pa niso potrebovali žive-
ža, gore so se izravnavale pred njimi, reke jih niso 
ovirale. Ko so končno prišli v Betlehem, so darovali 
Odrešeniku zlato, kadilo in miro, darove, ki so jih 
Perzijci in Kaldejci nosili svojemu kralju in so sim-
boli božjega veličastva, kraljevske oblasti in človeške 
umrljivosti. Ko so bili v spanju opomnjeni, naj se ne 
vračajo h Herodu, so se vrnili v svoje kraje, kamor 
so, kot pravijo vzhodne legende, prinesli dar, ki so ga 
prejeli iz rok Deteta ali Matere. To naj bi bil kamen, 
odlomljen od jasli, okrogel hlebček kruha, plenica, 

v katero je bilo zavito dete – pač odvisno od raznih 
pripovedi, ki so pa vse povezane z začetkom kulta 
ognja. Iz vsakega podarjenega kosa je namreč izhajal 
sveti ogenj, ki je bil vreden čaščenja. O izvoru takega 
kulta najdemo v ”Il Milione” Marca Pola legendo, ki 
jo je našel v Perziji, v Kala Ataperistanu. Dete naj bi 
Modrim darovalo zaprt zabojček, in ko so se vrnili 
v domovino in »odprli zabojček, so v njem našli ka-
men… in so vrgli ta kamen v nek jašek. Ko so vrgli 
kamen v jašek, je padel ogenj z neba in se vrgel v ta 
jašek. Ko so kralji videli ta čudež, so se kesali tega, kar 
so napravili. In so vzeli tisti ogenj in ga nesli v svojo 
deželo in so ga položili v svojo cerkev. In občasno ga 
prižgejo in molijo ta ogenj kot svojega boga«.

Modri so umrli v deželi Vzhoda. Tam je njihova 
trupla našla Helena, mati cesarja Konstantina, in 
ukazala, naj jih prenesejo v Konstantinopel v cerkev 
sv. Modrosti. Milanski škof Evstorgij je od vladarja 
Vzhoda dobil dovoljenje, da prenese ostanke Modrih 
v Milano. Izročilo pripoveduje, da jih je Evstorgij 
prepeljal v ogromnem sarkofagu iz rimske dobe, ki 
je še zdaj v kapeli Modrih v milanski baziliki sv. Ev-
storgija. Ni znan čas tega prenosa, niti, ali je osebnost, 
o kateri je govora, Evstorgij, ki je živel v 4. stoletju v 
času sv. Ambroža, ali pa milanski škof Evstorgij II. v 
6. stolet ju. Vemo pa, da so relikvije ostale v Milanu 
do leta 1164, ko je Friderik Barbarossa premagal 
Milančane. Takrat je vladar uslišal prošnjo svojega 
kaplana in svetovalca Romualda iz Kölna, naj pre-
nese posmrtne ostanke Modrih hkrati z ostanki 
svetega Feliksa in Naborja v njegovo rojstno mesto. 
Ko je dobil relikvije, se zdi, da je Romuald odpotoval 
10. junija 1164 iz taborišča pri Pavii in šel po poti 
preko Vercellija, Torina, Moncenisia v Burgundijo 
in Loreno in pri Renu prišel v Köln 23. julija. Iz Ver-
cellija je poslal sporo čilo, ki je naznanjalo njegov 
prihod z dragocenimi relikvijami. Trupla so shranili 
v katedrali sv. Petra. Ni gotovo, če je res šel po tej poti; 
mo goče bi namreč bilo, da so prenos opravili skri vaj 
po drugi, neznani poti, ker so se hoteli zavarovati da 

bi se prebivalci Milana ne uprli prenosu. V kroniki 
Janeza iz Leidena beremo, da se je Rainald poslužil 
mračnega pripomočka: za prenos treh trupel v Köln 
se je delal, kot da prenaša v njihovo domovina trupla 
treh tovarišev, ki so umrli zaradi kuge.

Navzočnost relikvij Modrih v Kölnu je dajala sijaj 
in versko upravičenost kraljestvu Friderika Barba-

Relikviarij sv. Treh Kraljev v kölnski katedrali
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rosse. V teku stoletij so ostala povabilo številnim 
vernikom, ki še danes časte dragoceni zlati relikviarij 
iz 13. stoletja, kjer jih hranijo. Relikvije hranijo za 
glavnim oltarjem kölnske katedrale, ki je mesto, ki se 
bolj kot vsa druga zapadna mesta ponaša z neštevil-
nimi relikvijami, shranjenimi  v desetih romanskih 
cerkvah in v veličastni katedrali na Renu. Skozi pre-

makljiv pokrov se redovniki lahko dotaknejo kosti 
Modrih, ki so shranjene v relikviariju, verniki pa si 
jih lahko ogledajo. Med drugo svetovno vojsko je bil 
relikviarij poškodovan in obnovljen leta 1973. Tega 
leta je kölnski nadškof vrnil del relikvij Modrih cer-
kvi sv. Evstorgija v Milanu, kjer še vedno živi njihovo 
čaščenje.

Prvi zapis sega nazaj v leto 1591, ko je pred 420 
leti umrl skladatelj Jakob Gallus.

Pred 370 leti, 1641 je bil rojen zgodovinar Janez 
Vajkard Valvasor.

Leta 1671 je umrl duhovnik Luka Knafelj, usta-
novitelj štipendije za slovenske študente na Dunaju.

Leta 1681 je bil rojen arhitekt Matija Perski; iste-
ga leta je umrl duhovnik in teološki pisatelj Janez 
Ludvik Schönleben.

Leta 1691 pa je bil rojen matematik in astronom 
Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld.

V 18. stoletju je bil leta 1711 rojen kapucin in pi-
sec slovarja p. Bernard Apostel; istega leta sta umrla 
skladatelj Janez Andrej Mugerle pl. Edlheim in kipar 
Franc Krištof Reiss.

Leta 1721 so bili rojeni: slikar Fortunat Bergant, 
duhovnik gospodarstvenik in mecen Peter Pavel 
Gla var ter slikar Janez Andrej Strauss.

Leta 1741 sta bila rojena duhovnik, verski pesnik 
in ustanovitelj božje poti sv. Frančiška Ksaverija na 
Stražah v Radmirju Ahacij Strežinar ter duhovnik in 
pesnik Leopold Volkmer.

Leta 1751 je bil rojen sodelavec “Pisanic” Janez 
Nepomuk Edling.

Leto 1761 je dalo zdravnika in filozofa Petra Mi-
sleja; istega leta pa sta umrla kipar Mihael Loehr in 
arhitekt Matija Perski.

Leta 1771 je bil rojen pisec slovenske slovnice za 
Italijane Vincenc Franul Weissenthurn.

Leta 1781 je bila obnovljena Academia Operoso-
rum; rojen je bil skladatelj Janez Traven.

Čez deset let, 1791, sta mu na ta svet sledila du-
hovnik, profesor teologije in Novičar Jožef Poklukar 
ter pohorski bukovnik Jurij Vodovnik.

V 19. stoletju je bil leta 1801 rojen prekmurski šol-
nik Janoš Kardoš; istega leta sta umrla slikar Johann 
Martin Kremser Schmidt ter diskalceat in slovničar 
p. Marko Pohlin.

Leta 1811 je bil rojen sodelavec Novic Bernard 
Tomšič.

Leta 1821 sta mu sledila politik in arheolog Drago-
tin Dežman, geograf in kartograf Blaž Kocen; istega 
leta je umrl koroški bukovnik Miha Andreaš.

Deset let pozneje, 1831 so bili rojeni: skladatelj 
Gu stav Ipavec, pisatelj, pesnik, jezikoslovec in lite-
rarni kritik Fran Levstik, skladatelj Kamilo Mašek ter 
pisatelj in pesnik Matija Valjavec; umrl pa je pesnik 
Tomaž Fridrih.

Leta 1841 so bili rojeni: urednik Viktor Dolenc, 

slikar in konservator Ivan Franke, matematik, fizik 
in filozof Josip Križan in operni baritonist Josip Nolli; 
umrla pa sta  skladatelj Janez Kančnik in jezikoslovec 
Jernej Kopitar.

Leta 1851 je bila ustanovljena v Celovcu Mohor-
jeva družba, rojeni so bili: politik in publicist Ivan 
Hribar, pripovednik in publicist Anton Koder, slikar 
Simon Ogrin, arheolog, geograf in zgodovinar Simon 
Rutar, frančiškan in skladatelj p. Hugolin Sattner, 
duhovnik, matematik in profesor verouka Ivan 
Sve  tina, odvetnik in pisatelj Ivan Tavčar; umrli pa 
so istega leta: duhovni pisatelj Franc Ks. Andrioli, 
pesnik Stanko Vraz, skladatelj Josip Tomaževec ter 
duhovnik in Novičar Matija Vrtovc.

Leta 1861 so bili rojeni: šolnik in pisatelj Josip 
Freuens feld, slikarka Ivana Kobilca, pripovednik, 
pesnik in urednik Miroslav Malovrh, univ. profesor 
slavistike in etnograf Matija Murko, slikar Jožef Pet-
kovšek, podobar Pavle Šubic, slikar Ferdo Vesel in slo-
venski pisatelj na Madžarskem Janoš Županek; umrla 
pa sta istega leta graditelj orgel Peter Rumpel ter 
tržaški prošt, prevajalec in potopisec Mihael Verne.

Leta 1871 so bili rojen: duhovnik in pisatelj Franc 
Sal. Finžgar, pisatelj Fran Govekar, skladatelj Emil 
Hochreiter, slavist in  publicist Fran Ilešič, arhitekt 
Ivan (John) Jager, duhovnik in pesnik Mihael Ope-
ka; umrli pa so istega leta: kartograf Blaž Kocen, 
duhovnik in jezikoslovec Janez Anton Murko, slikar 
Marko Pernhart, slikar Mihael Stroj, publicist Anton 
Tomšič, pesnik in skladatelj Miroslav Vilhar, ter slikar 
in rezbar Anton Zajec.

Leta 1881 so bili rojeni: turistični in športni pisa-
telj Rudolf Badjura, slikar Gvido Birolla, duhovnik in 
slavist Anton Breznik, politik Anton Kristan, pisatelj 
Ivan Lah, igralka in gledališka vzgojiteljica Marija 
Vera (Frančiška Eppich), publicist Albin Prepeluh in 
slikar Fran Tratnik; umrli pa so: urednik Novic Janez 
Bleiweis, filozof in teolog Anton Fister, pisatelj Josip 
Jurčič in Novičar Franc Svetličič.

19. stoletje zaključujejo leta 1891 rojeni: duhov-
nik in pisatelj Janez Jalen, časnikar in pisatelj Janko 
Kač, pisateljica Marija Kmet, dramatik Anton Lesko-
vec, pravnik in pisatelj Matija Malešič, pianist, glas-
beni pedagog in fotograf Janko Ravnik, slikar Janez 
Sajevic, pisateljica Ilka Vašte, pisatelj Narte Velikonja, 
zborovodja, glasbeni zgodovinar in folklorist France 
Marolt, ter skladatelj Martin Železnik; in istega leta 
1891 so umrli: duhovnik in pisatelj Alojzij Carli, pes-
nik in prevajalec Franc Cegnar, graditelj orgel Janez 
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Mandlin, slavist Fran Miklošič in slovensko-madžar-
ski pisatelj Števan Žemlič.

Preteklo 20. stoletja začenjajo leta 1901 rojeni: 
skla datelj Blaž Arnič, zdravnik in dramatik Slavko 
Grum, duhovnik in filozof Janez Janžekovič, časni-
kar in pesnik Karlo Kocjančič, slavist, germanist in 
dramaturg Vladimir Kralj, pesnik France Onič, pesnik 
Jože Piber, geograf France Planina, pesnik Aljoša To-
mažin, slikar in grafik Drago Vidmar ter pesnik Anton 
Vodnik; umrli pa so: pisatelj, satirik in novinar Jakob 
Alešovec, fizik Ignacij Klemenčič, Baragov naslednik 
marquettski škof Ignacij Mrak, pesnik Josip Murn-
Aleksandrov in pisateljica Pavlina Pajk.

Leta 1911 so bili rojeni: pisateljica Kristina Brenk, 
glasbeni zgodovina Dragotin Cvetko, pravljičar Anton 
Dremelj-Resnik, duhovnik in glasbeni zgodovinar 
Rafko Fabiani, novelist Janez Gregorin, kipar Zdenko 
Kalin, pisatelj Cene Kranjc, arhitekt Emil Medvešček, 
arhitekt Edo Mihevc, slikar Nikolaj Omersa, slikar 
Stanislav Rapotec, pesnik Severin Šali, pesnik Jože 
Šeligo ter literarni kritik in esejist Tone Šifrer; istega 
leta so umrli: zgodovinar Josip Apih, slikar Ivan Gro-
har, pravnik in publicist Ivan Gršak, letalec Edvard 
Rusjan, zdravnik in narodopisec Josip Vošnjak ter 
klesar in kipar Ivan Vurnik.

Leta 1921 so bili rojeni: šolnik, pisatelj in zgodo-
vinar Ivan Artač, pesnik France Balantič, skladatelj 
Zvonimir Ciglič, slikar Vladimir Lakovič, zgodovinar 
Vasilij Melik, operni basist Danilo Merlak, pisatelj 
Jan ko Messner, literarni zgodovinar Dušan Pirjevec, 
skladatelj Primož Ramovš, operni baritonist Samo 
Smerkolj ter frančiškan in skladatelj p. Vendelin Špen-
dov; umrla pa sta istega leta 1921 skladatelj Josip 
Ipavec in pesnik Jože Piber.

Leta 1931 so bili rojeni: kipar, slikar in grafik Janez 
Boljka, kipar Peter Černe, rezbar Stane Jarm, graditelj 
orgel Anton Jenko, slikar Janez Knez, slikar Silvester 
Komel, ilustrator, urednik in karikaturist Božo Kos, 
literarni kritik in zgodovinar Janko Kos, pesnik Ka-

jetan Kovič, operna sopranistka Zlata Ognjanovič, 
violinist in glasbeni pedagog Igor Ozim, arhitekt, 
pisatelj, ilustrator in karikaturist Boris Pečar, skla-
datelj Ivo Petrič in skladatelj Alojz Srebotnjak; umrl 
pa je istega leta duhovnik ter slovensko-madžarski 
pisatelj Ivan Baša.

Leta 1941 so bili rojeni: slikarka Metka Krašovec, 
pesnik Tomaž Šalamun, duhovnik in muzikolog Edo 
Škulj in pisatelj Herman Vogel; umrli pa so: pravnik 
in publicist Metod Dolenc, politik in publicist Ivan 
Hribar, pravnik in publicist Rado Kušej, skladatelj 
Josip Majer, skladatelj Slavko Ostrc, pesnik Jože Šeligo 
ter slavist in prešernoslovec Avgust Žigon.

Leta 1951 sta bila rojena: slikar Darko Slavec in 
kipar Lujo Vodopivec; umrli pa so: glasbeni teoretik 
Josip Čerin, skladatelj in violinist Karel Jeraj, skla-
datelj Peter Jereb, zborovodja, glasbeni zgodovinar 
in folklorist France Marolt, pisatelj Anton Novačan, 
skladatelj Ivan Ocvirk, skladatelj in dirigent Mirko 
Polič, literarni zgodovinar Janko Šlebinger in sloven-
ski pisatelj na Madžarskem Janoš Županek.

Leta 1961 so umrli: slikar Fran Klemenčič, pisate-
ljica Manca Koman, kipar Jakob Savinšek, literarni 
kritik Jakob Šilc, antropolog Božo Škerlj ter franči-
škan in sociolog p. Angelik Tominec.

Leta 1971 je bil rojen skladatelj in glasbeni peda-
gog Dušan Bavdek, umrli pa so: šolnik in pisatelj Ivan 
Dolenec, slikar Marjan Dovjak, pravnik in diplomat 
Leonid Pitamic, prvi Plečnikov diplomant arhitekt 
France Tomažič, duhovnik, teolog in pravnik Jakob 
Ukmar, slikar Leo Vilhar in arhitekt Ivan Vurnik.

Leta 1981 so umrli: mladinski pisatelj Angelo 
Cerkvenik, organist, skladatelj in glasbeni pedagog 
Anton Jobst, pesnik in pisatelj Edvard Kocbek, slikar 
Nikolaj Omersa, pesnik Anton Podbevšek, skladatelj 
in dirigent Rado Simoniti, skladatelj in dirigent Da-
nilo Švara ter slikar in grafik Nande Vidmar.

Leta 1991 je umrl skladatelj in glasbeni zgodovi-
nar Vilko Ukmar.

Reševanje obzirnosti
na račun resnice
Razpetost med obzirnostjo in iskrenostjo je zares 

velika, ko gre za dva temeljna pogleda na svet in ži-
vljenje, teističnega, se pravi verskega, in ateističnega, 
se pravi brezverskega. Štirinajsti Davidov psalm se 
začenja z verzom, ki je vse prej kot obziren: »Bedak 
pravi v svojem srcu: Ni Boga« (Ps 14,1). V svetopi-
semskem času je bilo dovoljeno javno in glasno reči 

bobu bob, neumnosti neumnost. Današnji čas skuša 
reševati obzirnost na račun resnice, velikokrat tudi 
na račun največje resnice. Ta skrb za “obzirnost” je 
danes tako velika, da velja za nevljudno, za slabo 
vzgojenost, če kdo sploh še govori o resnici. Na 
oblasti je Pilatova ideologija: Kaj je resnica? Kadar ti 
isti ljudje terjajo kaj zase, tedaj seveda naenkrat spet 
vedo, kaj je resnica – to namreč, kar sami govorijo 
in zahtevajo. A sicer velja omenjanje resnice za nea-

Vinko Ošlak

MED OBZIRNOSTJO IN ISKRENOSTJO...
v presojanju verskega in neverskega pogleda na svet in življenje

Pisec začenja svoj komentar s precej dolgim uvodom, v katerem popiše, kako se je sam znašel v 
precepu glede ravnotežja med obzirnostjo in iskrenostjo. Ta uvod opuščamo zaradi prostora, ki ga 
raje posvečamo avtorjevim jasnim načelnim ugotovitvam.
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kademsko in neobzirno.
Ali ima psalmist prav? Je Izraelov kralj, ki je s pračo 

zadel Goljata v glavo, zadel na glavo tudi žebelj res-
nice? Današnji čas je nagnjen k relativiziranju vsega: 
resnic v primerjavi z neresnicami ali celo lažmi; 
pravic v primerjavi s krivicami; lepega v primerjavi z 
neokusnim ali diletantskim; razodetja v primerjavi z 
goljufijo in izmišljijo.V duhu današnjega časa veljata 
izjavi: Bog je in Boga ni intelektualno in moralno za 
enakovredni. Kdor bi trdil drugače, bi se pregrešil 
zoper obzirnost, lepo vedenje in celo zoper čast in 
čustva te ali one strani. Pri tem je vsaj v Sloveniji 
tako, da je sicer dovoljeno prizadeti čast in čustva 
kristjanov, ni pa dovoljeno tega početi z ateisti. Pač 
čudna pravna ureditev.

Zanikanje ni simetrično afirmiranju
David ima prav. Zanikanje obstoja Boga ni inte-

lektualno simetrično njegovemu afirmiranju. Logika, 
tudi brez razodetja in pred razodetjem, zahteva zače-
tek in s tem Začetnika. Zanikanje njegovega obstoja 
se ne more sklicevati na nobeno naravno in človeško 
danost, od čiste snovnosti, prek državotvornosti, 
znanosti, umetnosti in psihologije, pa vse do člo-
vekove duhovnost. »V naravi duha je,« pravi Pascal, 
»da verjame, in v naravi volje, da ljubi. Kadar torej ne 
moreta do pravih, se morata navezovati na napačne 
predmete.« (Pascal, 57). Zanikovanje Boga ima eno 
samo osnovno željo: željo, neuslišljivo sicer, a vendar 
željo, da Boga ne bi bilo. To željo si velikokrat delimo 
z ateisti tudi verni. Strožje rečeno: z vsakim grehom v 
resnici izražamo isto željo, naj bi Boga ne bilo. Dejst-
va in logika pa Boga zahtevajo, samo bedak pravi v 
svojem srcu, da ni Boga.

Zakaj govori psalmist o srcu in ne o glavi? Ker 
gla va sama, ko bi jo njen nosilec res vprašal za svet, 
take neumnosti ne bi zmogla. Glava brez interesa 
srca mora priznati nujnost prve Biti, prvega Gibalca. 
Samo srce, v katerem ne tiči le ljubezen, temveč tudi 
sovraštvo, v katerem ni le topline, temveč je v njem 
tudi hlad, lahko glavi zapre dotok krvi, ki napaja tisti 
del možganov, ki je pristojen za zaznavanje dejstev 
in za logiko. Zmota je, ki ji podlega naš čas, da je srce 
prostor dobrega, glava pa naj bi bila prostor hladne-
ga razuma. V glavi je orodje, ki je pokorno srcu, srce 
pa je odprto za oboje, za dobro in za zlo. Če je srce 
hudobno, si bo glava kakor po naročilu izmišljala 
zanj vsa možna opravičila. Glava je logična šele, če 
je srce čisto, to je vedel že Pascal: »Presoja je namreč 
zadeva občutja, kakor je znanost zadeva razuma« 
(Pascal, str 33).

Računati s skrivnostjo
A kako to resnico povedati tudi tistemu, ki bi ga 

gotovo prizadela – in prav tistemu jo je najbolj treba 
povedati? Kvadratura kroga, ki je ni mogoče brez 
ostanka izračunati. Na tem svetu nam je računati 
s približki in z ostankom. Kar je pri izračunavanju 
krožnice število pi, to je pri človeku skrivnost. Ne-
doumljiva skrivnost je tista, ki prekriža vsak človeški 
račun in obračun nad drugim človekom, celo nad 
samim seboj. Po tej skrivnosti o drugem in o sebi ne 
morem reči zadnje besede, še manj zadnje sodbe. 

Tudi o veri in neveri ne, o tem še posebej ne.
Z upoštevanjem skrivnosti lahko tudi tistim, ki 

se sami imajo za brezverce, naravnost povem, kaj si 
mislim o neveri, ne da bi zato žalil tistega, ki se ima 
za nevernega. Vemo namreč, kaj je vera in kaj nevera, 
ne vemo pa, kdo veruje in kdo ne veruje. Dejansko 
namreč, v srcu, glavi in z vsem svojim bitjem, ne le 
po izjavi in zunanji registraciji.

S tem pridržkom lahko vztrajam pri resnici, ne 
da bi se pregrešil zoper obzirnost. Ko človeka, tudi 
sebe, ne le sogovornika ali naslovnika, neham isto-
vetiti s kakim početjem ali pojavom, ga zavarujem 
pred krivico sodbe, resnici pa dam prosto pot. Tudi 
resnici, da je nevera manj kakor vera, v vsakem oziru 
manj, tudi intelektualno manj. Tega ne dokazuje z 
matematično gotovostjo le Pascalova stava, temveč 
tudi vedenje tistih, ki se imajo za brezverce.

Tudi nevera je vera
Če Boga res ne bi bilo, potem bi bilo od tam na-

prej popolnoma vseeno, ali v resnici je ali ga ni. In 
če je to načelno vseeno, potem se je treba spustiti 
za stopnico niže in se vprašati, ali je predpostavka 
Boga za človekovo življenje in družbo vsaj koristna 
ali ne. Država, ki naj skrbi za javni red in mir in 
za veljavo pravnega reda, bi po logiki morala dati 
prednost veri v Boga ne glede na resnico ali zmoto 
te vere, saj je človek, če v Boga res veruje, nasploh 
bolj pripravljen spoštovati moralne in pravne nor-
me, kakor pa če v Boga ne bi veroval. Država, če bi 
jo vodila razum in pristen interes pravnega reda, 
bi morala biti zainteresirana za verovanje ne glede 
na njegovo resničnost. To je vedel celo Cerkvi tako 
neprijazni Voltaire s svojim stavkom: Če Boga ne bi 
bilo, bi si ga bilo treba izmisliti. . . A čemu se potem 
tisti, ki trde, da ne verujejo, tako zaganjajo v one, ki 
verujejo, in skušajo svojo nevero širiti z istim ali celo 
večjim misijonskim žarom, kakor ga razodevajo ve-
rujoči? Samo če Bog je, ni vseeno, ali je ali ni, ali vanj 
verujemo ali ne. Če ga ni, potem je to vseeno in se za 
širjenje ateizma ni treba truditi. Vest, da česa ni, ni 
enakovredna vesti, da nekaj je. Nihilizem ni na isti 
ravni kakor afirmizem. Veselo oznanilo, da Bog je 
in ima z nami dober namen, nikakor ni sorazmerno 
in enakovredno žalostnemu oznanilu, po katerem 
naj Boga ne bi bilo in bi bili absolutno prepuščeni 
samovolji najmočnejših.

Prav povzdig nevere v “filozofski” sistem in goreče 
širjenje tega sistema kaže, kako veri ni mogoče uiti, 
samo predmet vere je mogoče drugače imenovati 
in si ga drugače predstavljati. Če parafraziramo 
Watzlawickov komunikacijski aksiom: Ni mogoče 
ne-komunicirati, saj je tudi molk komunikacija –, 
bi lahko rekli: Ni mogoče ne-verovati, saj je tudi 
nevera vera. Če je pa tako, potem nam tudi ni treba 
govoriti o neverujočih, temveč samo o neveri, saj ne-
verujočega ni mogoče prepoznati in določiti, kakor 
že sicer ves čas govorimo o pogubljenosti, ne da bi 
kogar koli imeli za pogubljenega. Resnica o neveri 
kot intelektualno manj vredni poziciji tako ne more 
biti žaljiva, saj kristjan nikogar nima za nevernega. 
Kdor se za takega po vsej sili hoče imeti, si je izstavil 
spričevalo sam, se je užalil sam.. .
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Od doma po svetu –
s Škofjo Loko v srcu
V svojem zapisu ob stoletnici rojstva dr. Tineta 

Debeljaka v slovenski reviji Duhovno življenje, ki 
izhaja v Argentini, Metka Mizerit pove, kaj ji je rekel, 
ko se je srečala z njim po svojem prvem obisku v Slo-
veniji. »Pa ste bili v Škofji Loki?« Ko mu je povedala, 
da ni bila, je dejal: »No, potem niste bili v Sloveniji.« 
Škofja Loka je namreč njegovo rojstno mesto, kjer 
se je rodil 27. aprila 1903 v starodavni mestni hiši. 
Sin Tine (1936) je na simpoziju o očetu, ki so ga pri-
pravili oktobra 1990 (pod komunističnim režimom 
je bil “izbrisan”) v Škofji Loki, pričeval: »Moj oče je 
bil ves navezan na svojo rojstno Loko. Ni je pozabil, 
čeprav je že kot mlad fant odšel iz nje v šole, dalje v 
službo, še dalje kot begunec, na drugo celino. Petde-
set let je ni gledal s telesnimi očmi, a videl jo je jasno 
z duhovnimi, s tretjim očesom spomina in ljubezni.«

Oče, kmečki sin, se je s pridnostjo povzpel do tr-
govca z živili. V družini, ki je bila globoko verna, se 
je rodilo štirinajst otrok, doraslo jih je deset in vsi so 
študirali. Tine je obiskoval klasično gimnazijo v Ško-
fovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Po maturi 
z odliko se je vpisal na slavistiko v Ljubljani, kjer je 
končal dva semestra, potem pa je študij nadaljeval in 
končal (1927) v Pragi. Po odsluženju vojaškega roka 
je v Krakovu študiral poljsko in slovansko književ-
nost. Po vrnitvi je bil nekaj let profesor v Nikšiću. Leta 
1934 se je poročil, dve leti zatem je doktoriral. Tega 
leta je sprejel tudi uredništvo revije Dom in svet in 
ga urejal do konca leta 1944. Med vojsko ni poslušal 
ukaza partije o kulturnem molku in zato je padel v 
nemilost. Maja 1945 se je z množico beguncev umak-
nil v Avstrijo, od tam je odšel v Italijo, potem pa v 
Argentino, kamor je prišel 10. marca 1948.

Pesnik, pisatelj,
prevajalec, urednik…
Ob imenu dr. Tineta Debeljaka je poleg teh oznak 

naštetih še vrsta drugih. »O vsaki bi lahko napisali 
posebno razpravo, saj je povsod zapustil pomembne 
sledove svoje izjemne ustvarjalnosti« (Jože Dolenc). 
Pesniti je začel že v gimnaziji. Svoje pesmi je objavljal 
v dijaškem listu Mentor, v revijah Križ na gori in 
Mladika, predvsem pa v Domu in svetu. Kot pesnik 
je “spregovoril” predvsem kasneje, kot begunec. Leta 
1946 je v Rimu nastalo njegovo najpomembnejše 
pes niško delo – ep Velika črna maša za pobite Slo-
vence; navdih zanj je dobil, ko je v velikem tednu obi-
skoval rimske bazilike. Po sodbi Tarasa Kermavnerja 
sodi Maša med besedila, ki so najbolj pristno izrazila 
strašni čas in človekovo izgubljenost, ranjenost in 
veličino v njem. Pesnitev je kot prva leposlovna knji-
ga v Argentini izšla leta 1949 pri založbi Svobodne 
Slovenije pod psevdonimom Jernej Kalin.

Tudi s prozo se je Tine Debeljak ukvarjal že v di-
jaških letih. Dijaška revija Zora mu je kot petošolcu 
objavila njegov zapis Poetična proza o Koroški. Proz-
ne sestavke je pisal tudi kasneje v Argentini. Veliko 
kulturno nalogo je opravil kot prevajalec. Znal je 
vse slovanske jezike in iz njih prevajal. Pomembno 
je bilo tudi njegovo uredniško delo pri reviji Dom in 
svet, ki ga je sprejel leta 1938, ko je pretila nevarnost, 
da jo Katoliško tiskovno društvo, njen lastnik, ukine 
zaradi Kocbekovega članka o Španiji. Zaradi svoje 
spravljive narave je imel moč osvajati ljudi in tako 
je v DS obdržal večino starih sodelavcev in odkril 
nove (Balantiča, Hribovška). Revijo je urejal pod 
italijansko in nemško okupacijo do konca izhajanja 
leta 1944.

Patriarh slovenske
emigrantske književnosti
S tem naslovom je dr. Tineta Debeljaka “odliko-

val” pistelj Alojz Rebula. Po prihodu v Argentino, ko 
si je služil kruh najprej kot pomivalec steklenic v 
farmacevtskem laboratoriju, potem pa kot uradnik 
v cementni tovarni, je Tine Debeljak kmalu postal 

naša kultura
Silvester Čuk

TINE DEBELJAK
27. aprila 1903 – 20. januarja 1989

»Vsa zemlja je že sita krvi: od severa do juga, od vzhoda do zahoda teče 
kri – kri človeška. Grozna mora je legla na vso zemljo, v najnižje doline, 
na najvišje gore in vrhe, ki tlači nas, uboge zemljane, uboge zemljane do 
tal, do zemlje in – pod zemljo. Ves mir je izginil iz človeških src…« Tako je 
29. avgusta 1917, v tretjem letu prve svetovne vojske, v spominsko knjigo svo-
jemu prijatelju in rojaku Francetu Planini (kasnejšemu priznanemu sloven-
skemu geografu) zapisal tretješolec Tine Debeljak, ki mu je bilo tedaj dobrih 
štirinjast let. Njegove misli o krvavi moriji vojske razodevajo presenetljivo 
zrelost za dečka te starosti. Morebiti pa so slutnja še hujše morije – druge 
svetovne vojske, ki je usodno vplivala na njegovo življenje. Bil je profesor in 
priznan kulturni delavec, toda po zmagi “rdečih” je moral zaradi “napačne 
barve” zapustiti ljubljeno domovino. Novo domovino je našel v Argentini, 
kjer je bil glavni ohranjevalec slovenske besede in slovenskega duha.
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Splošni: Da bi bilo bogastvo stvarstva ohranjeno, cenjeno in na razpolago vsem kot dragocen Božji dar 
ljudem.

Misijonski: Da bi kristjani mogli doseči polno edinost in pričevali vsemu človeškemu rodu o Božjem sploš-
nem očetovstvu.

MOLITVENI NAMENI ZA JANUAR

tajnik pri Društvu Slovencev, kasnejši Zedinjeni 
Sloveniji. Bil je tudi med ustanovitelji Slovenskega 
planinskega društva. Najpomembnejše pa je bilo 
njegovo organizacijsko delo pri Slovenski kulturni 
akciji. Dolga leta je bil njen predsednik in v tej vlogi 
je uredil vrsto knjig in napisal o njih temeljite študije.

Vse svoje življenje je bil Tine Debeljak pokončen 
demokrat. Svoje kulturne in politično-ideološke 
članke (vseh je bil nad 900) je objavljal v Svobodni 
Sloveniji in v Zbornikih (pod komunističnim reži-
mom je bilo to pri nas “strupen” in “smrtno nevaren” 
tisk). Veliko je pisal tudi v versko revijo Duhovno 
življenje, zlasti članke kulturne in verske vsebine, 

predvsem ob obletnicah rojstva ali smrti znanih 
književnikov.

Na podružnici Katoliške ukrajinske univerze je 
za Ukrajince v španščini predaval slovanske knji-
ževnosti, za Slovence pa zgodovino, slovensko in 
primerjalno književnost. »Za nas Slovence je bil srce 
in duša te ustanove. Odličen profesor, ki je obvladal 
svojo snov tako, da je kar kipelo iz njega. Študentje 
smo občudovali njegovo znanje, še bolj pa ljubezen 
do slovenskega jezika in slovenstva sploh« (Metka 
Mizerit). Ko se je njegova življenjska pot 20. januar-
ja 1989 končala, je med našimi rojaki v Argentini 
zazevala velika praznina.

Organizacija Novinarji brez meja je na seznam 
desetih držav, kjer so novinarji pod najhujšimi priti-
ski, letos na novo uvrstila Sirijo in Ruando. Slovenija 
znova padla.

To pomeni, da Slovenija letos na lestvici svobode 
tiska zasedla 46. mesto.

Poleg omenjenih Sirije in Ruande so na seznamu 
desetih držav, kjer prihaja do najhujših kršitev svo-
bode tiska, še Jemen, Sudan, Turkmenistan, Eritreja, 
Iran, Mjanmar, Sudan in Kitajska. Na prvih mestih 
lestvice svobode tiska pa so Finska, Islandija, Nizo-
zemska, Norveška, Švedska in Švica.

Podobno kot že lani tudi letos organizacija opo-
zarja na razmere v EU. Medtem ko je 13 od 27 članic 
med najbolje uvrščenimi 20 državami, so nekatere 
uvrščene zelo nizko, razkorak med članicami pa se 
iz leta v leto veča. Tako je Italija letos na 49. mestu, 
Romunija na 52., Grčija in Bolgarija pa na 70.

Slovenija padla za osem mest
Slovenija je na najnovejši lestvici zasedla 46. me-

sto in se je uvrstila tik za Francijo in Ciprom oziroma 
pred BiH. Lani je bila sicer Slovenija na 38. mestu, 
predlani pa na 30. Leta 2002 pa je bila Slovenija na 
14. mestu. Za letos je Slovenija dobila oceno 13,44, 
lani 9,50, leta 2002 pa je bila njena ocena 4,00.

Poročilo omenja afero Patria
Kot piše v poročilu, nekdanji slovenski premier 

konkurira italijanskemu premieru Silviu Berlusco-
niju in slovaškemu premieru Robertu Ficu, s tem, 
ko od novinarja, ki je opozoril na nepravilnosti pri 
pogodbi o javnih naročilih, zahteva nič manj kot 1,5 
milijona evrov. Gre za tožbo nekdanjega premiera 
Janeza Janše proti finskemu novinarju Magnusu 
Berglundu v aferi Patria.

Med neevropskimi državami je najviše Kanada, 
na petem mestu, medtem ko so se ZDA uvrstile na 
17. mesto.

Novinarji brez meja poudarjajo, da se v državah, 
ki so uvrščene najbolje, razmere še izboljšujejo, 
pri čemer navajajo islandski zakon o medijih, ki 
zagotavlja zelo visoko zaščito medijev. Podobno je 
na Švedskem, kjer so z zakonom ustvarili izredno 
naklonjeno okolje za delo novinarjev.

Na seznamu 139 držav
Hkrati ugotavljajo, da hiter gospodarski razvoj 

sam po sebi ne prinaša nujno tudi večje svobode 
medijev, pri čemer izpostavljajo hitro rastoče države 
iz t.i. skupine Bric, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, 
Indija in Kitajska. V prvi so se razmere izboljšale in 
je letos uvrščena na 58. mesto, medtem so preostale 
tri niže od 100. mesta.

Na seznamu je 139 držav, lestvica pa je sestavlje-
na na podlagi odgovorov novinarjev, raziskovalcev 
in pravnih strokovnjakov na 50 vprašanj o kršitvah 
svobode tiska. Vprašanja se nanašajo na neposredne 
grožnje novinarjem, uboje in aretacije, ter tudi na 
druge pritiske, cenzuro in na državne monopole na 
različnih področjih.

SDS: »Slovenija bo zaradi groženj Jankovića uvr-
ščena še slabše.«

Poslanska skupina SDS je zaskrbljena zaradi po-
novnega in velikega padca Slovenije na lestvici svo-
bode tiska. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je 
v času vlade Boruta Pahorja Slovenija na tej lestvici 
padla kar za 16 mest. Poslance SDS skrbi, da bo 
Slovenija zaradi zadnjih groženj Jureta Jankovića 
novinarju Financ Jaki Elikanu v prihodnjem letu še 
slabše uvrščena.

NA LESTVICI SVOBODE TISKA
SLOVENIJA SPET PADLA
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Inštitut Karolinska je podelil letošnjo Nobelovo 
nagrado za medicino Britancu Robertu Edwardsu za 
njegov izredni prispevek na področju zunajtelesne 
umetne oploditve. Leta 1960 je skupaj z ginekolo-
gom Patrickom Steptoejem začel opravljati raziskave 
na področju človeške plodnosti. Leta 1968 sta prvič 
oplodila človeško jajčno celico, 25. julija 1978 pa 
sta uresničila svoj življenjski cilj – t. j. rojstvo Louise 
Brown in s tem prvega človeka, spočetega zunaj 
materinega telesa. Omenjeni dosežek je za vedno 
spremenil reproduktivno medicino in sodobno 
druž  bo. Možnost zunajtelesne oploditve je po neka-
terih ocenah omogočil že več kot štirim milijonom 
neplodnim parom, da so postali starši; prav tako pa 
je omogočil posege v najbolj zgodnje obdobje člo-
vekovega razvoja.

Številni mediji so omenjeno novico pospremili 
z odzivom Ignacia Carrasco de Paula, predsednika 
Papeške akademije za življenje, ki je v nasprotju s 
predlagatelji izrazil zaskrbljenost zaradi omenjene 
podelitve. Po njegovem mnenju ne gre pri umetni 
oploditvi samo za rojstvo otrok, temveč za številne 
etične in moralne probleme, ki bi jih Inštitut Ka-
rolinska moral upoštevati. Res je, da so postopki 
zunajtelesne umetne oploditve omogočili številnim 
neplodnim zakoncem izpolnitev sanj in želja, prav 
tako pa je tudi res, da so se s tem odprla vrata števil-
nim etičnim dilemam. Omenjeni postopek ni samo 
spodbudil darovanja ter trgovanja s spolnimi celica-
mi, temveč je ločil naravno posredovanje življenja 
od umetnega ter v primeru oploditve s spolnimi 
celicami neznanih darovalcev povzročil rojstvo 
otrok, ki ne vedo, kdo je njihov pravi biološki oče oz. 
mati. V nekaterih državah po svetu se je zaradi tega 
postopka uveljavilo tudi t. i. nadomestno materin-
stvo, ko običajno revne in deprivilegirane ženske za 
plačilo posojajo svoje telo za donositev in rojevanje 
tako spočetih otrok. Poleg možnosti, da v postopku 
umetne oploditve lahko marsikje starši vplivajo na 
to, kakšen otrok se bo rodil – s kakšnimi lastnostmi 
in kakšnega spola, velja omeniti, da so ti postopki 
samo na prvi pogled v korist življenja. V enem ciklusu 
umetne oploditve oplodijo jajčeca, pri čemer nasta-
ne večje število človeških zarodkov. Število zarodkov 
se danes lahko giblje od enega pa vse tja do več kot 
deset. Izmed teh biologi oz. zdravniki izberejo tiste, 
ki so najboljše kvalitete, ter jih vstavijo v maternico, 
druge pa zamrznejo oz. zavržejo. V Sloveniji je po 
podatkih, ki jih Irma Virant Klun navaja v svoji knjigi 
Od nastanka gamet do rojstva, potrebno statistično 

za rojstvo enega otroka žrtvovati do 16 zarodkov, ki 
so bili uničeni oz. zamrznjeni. Glede sled njih velja 
omeniti, da imamo po svetu na milijone zamrznjenih 
zarodkov, ki so pogosto pozabljeni v t. i. embrional-
nih bankah.

Za vse tiste, ki sprejemamo človeško življenje 
od spočetja naprej, lahko predstavlja delo Roberta 
Edwardsa neko obliko skrajne rešitve za neplodne 
zakonce, z vidika nerojenih otrok, ki se v teh po-
stopkih niso rodili, pa umetna oploditev predstavlja 
postopek, v katerem ni bilo spoštovano njihovo 
dostojanstvo in življenje. Poleg dejstva, da so tovrst-
ni postopki še vedno malo uspešni, smo v zadnjih 
letih priča številnih raziskav in študij, ki obravnavajo 
posledice umetne oploditve za zdravje mater kot 
tudi tako spočetih otrok. Pri otrocih se najpogosteje 
omenjata tveganje za manjšo telesno odpornost in 
prirojene napake. Tovrstna poročila in pomisleki 
ozaveščene ljudi utrjujejo v prepričanju, da ti postop-
ki niso vedno etični in da večina neplodnih parov 
kljub umetni oploditvi ne more zanositi. V tem okvi-
ru je mogoče razumeti letošnjo Nobelovo nagrado 
za medicino kot neke vrste medijski poskus, kako 
razbliniti vedno bolj navzoče dvome v uspešnost, 
za nesljivost in etičnost tovrstnih postopkov.

Verjetno ni naključje, da se je napoved letošnje 
Nobelove nagrade za medicino ujemala z razpravo in 
glasovanjem v parlamentarni skupščini Sveta Evro-
pe o predlogu resolucije, s katero so predlagatelji 
pozvali države, naj pregledajo svojo zakonodajo o 
ugovoru vesti zdravstvenih delavcev in jo podredijo 
t. i. pravici do splava. Zahvaljujoč mednarodni akciji 
so pretekli četrtek člani Parlamentarne skupščine 
s sprejetimi amandmaji popolnoma spremenili 
na  slov in vsebino resolucije ter pozvali države k še 
večji zaščiti ugovora vesti zdravstvenih delavcev. 
Tako sprejeta resolucija je priznala in utrdila pravico 
vsakega zdravstvenega delavca do ugovora vesti in 
do ravnanja, ki ni v nasprotju z njegovim oz. njenim 
filozofskim, etičnim oz. religioznim prepričanjem. 
Člani so obenem poslali jasno sporočilo evropski 
in svetovni javnosti, da imata etika in spoštovanje 
vesti še vedno pomembno mesto tako v zdravstvu 
kot tudi v politiki in Evropi. Z obžalovanjem sicer 
ugotavljamo, da se slovenski člani Parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope razprave niso udeležili, prav 
tako pa niso glasovali o tej pomembni temi. S tem so 
zamudili še eno priložnost, da se zavzamejo za pravi-
co do ugovora vesti, kot tudi za vidnejšo vlogo etike 
v znanosti, medicini in našem vsakdanjem življenju.

P. Tadej Strehovec

NOBELOVA NAGRADA
MED ETIKO IN UGOVOROM VESTI

Edino človek ni v celoti del in dar prirode, marveč je postavljen vanjo kot osnutek, ki naj se sam dogradi,
da bo čimbolj podoben vzoru, ki ga je imel Stvarnik, ko ga je poklical v življenje.

Janez Janžekovič
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Svet je pretresla zgodba 14-letnega pakistanskega 
dečka, ki so ga nasilno odpeljali z njegovega doma 
in vrgli v nemilost talibanskega terorja.

Usmanu Ganiju je bilo vsega 14 let, ko so ga ločili 
od staršev in ga odpeljali v talibansko taborišče, kjer 
so ga urili za bombaša samomorilca.

Njegova zgodba, ki je ugledala luč dneva v tednu 
bombnih napadov v Pakistanu, je le ena v nizu usod 
mladih Pakistancev, ki jim perejo možgane, da bi pod 
nadzorom terorističnih skupin sejali strah v mestih 
po vsej državi.

Sina ali v smrt
Deček, ki je odrastel v samotnem mestu Khar 

na severozahodu Pakistana, je bil lahka tarča za 
ta libanske oborožence, ki z orožjem in s pomočjo 
fundamentalističnih prepričanj nadzirajo taka pod-
ročja. Dečkovega očeta so prijeli pri preprodaji haši-
ša – zločinu, ki se tam plača s smrtjo. A očetu so dali 
izbiro: predati najstarejšega sina talibanom ali smrt.

14-letni Gani je bil tako proti svoji volji prisiljen 
plačati za grehe svojega očeta. S prevezo čez oči so ga 
odvedli v tabor. »Trije poveljniki so mi rekli, da bom 
moral zaradi očetovih grehov oditi na samomorilsko 
misijo,« se spominja Gani. »Potem ko sem jih zavrnil, 
so me zvezali in pretepli. Podlegel sem pritisku in 
privolil.«

Samomor kot neposredna pot v raj
Fant je bil nato podvržen večmesečnemu muče-

nju. Zaprt je bil skupaj z dvojico mladoletnih dečkov, 
ki so bili prisiljeni nenehno poslušati bojevniške 
pridige. »Govorili so nam, da je samomorilski napad 
neposredna pot v raj, kjer nas čakajo prelepa dekleta 
in vsa sreča sveta, ter da smo lahko srečni, da nam je 
Alah izkazal tako čast.«

Če je Gani pokazal najmanjši znak neodločnosti, 

so njegovi ječarji zamenjali taktiko. »Pristopili so in 
me prisilili, da popijem tableto. Nič nisem razumel. 
Včasih sem se zmotil in včasih ne. Kar koli so mi rekli, 
sem odgovarjal le z ‘da’,« se spominja Gani. »Pod vpli-
vom tablet nisem več razmišljal o svoji družini, pred 
menoj je bil samo raj. Odločil sem se privoliti v napad.«

»Alah ve najbolje«
Talibani so ga naučili, kako deluje oprema, in 

mu dali ime njegove žrtve – Malak Rahmatullah, 
plemenski poglavar, ki se je uprl talibanski vladavini 
terorja in brezvladja. Omar Maulvi, talibanski pred-
stavnik, ga je pripravljal za napad. Naročil mu je, naj 
odide v bližnjo džamijo na molitev petkrat na dan, 
da bi postal “običajen” in da ne bi “bodel v oči”. Na-
ročeno mu je bilo, da napad izvrši v petek, na dan, ko 
je džamija polna civilistov. Gani se je uprl, pa so mu 
rekli, da Alah ve najbolje in da bo vse pobožne sprejel 
v raj, medtem ko bodo neverniki goreli v peklu.

Ganiju so nadeli jakno z eksplozivom in ga odved-
li v džamijo. Napotili so ga v vrsto za tarčo, kjer bi 
moral aktivirati bombo in odstraniti tarčo. »Ko sem 
prišel v džamijo, sem videl nedolžne starce in otroke, 
kako prihajajo na molitev.« V tistem trenutku se je 
Gani vprašal, kako lahko ubije vse te nedolžne ljudi 
le zato, da bi on prišel v raj. Takrat je pomislil na 
svojega mlajšega brata, ki se igra pred hišo in ga kliče.

Gani se je odločil pobegniti, čeprav je vedel, kak-
šna grozljiva kazen ga čaka zaradi izdaje. Talibani 
so ga hudo pretepli in ga zaprli za šest dni, preden je 
fantu uspelo pobegniti domov. Več tednov je živel v 
strahu, da ga bodo talibani znova našli in odpeljali ali 
ubili. Nazadnje so ga prijeli pripadniki pakistanske 
vojske in mu s tem verjetno rešili življenje.

V javnost prihaja vse več primerov, kakršen je Ga-
nijev, medtem ko pakistanske vojaške sile prodirajo 
vse globlje na območja pod talibanskim nadzorom.

islam

»GOVORILI SO NAM, DA BOMO ŠLI V NEBESA«
pretresljiva izpoved 14-letnega samomorilskega bombaša

Kje so končali škofje Severne Koreje? Kot da so 
škofje zadnjega stalinističnega režima na svetu izgi-
nili v nič. Severna Koreja je razdeljena na tri škofije: 
Pjongjang, Čunčon in Hamhung in na ozemeljsko 
opatijo Tomwok, ki je neposredno podrejena Sve-
temu sedežu. Za severnokorejski režim so ti škofje 
»popolnoma neznani« in od 80. let prejšnjega stoletja 
noben funkcionar več ne odgovarja na vprašanja o 
njih. Po končani korejski državljanski vojski (kon-

čala se je v resnici leta 1953, miru pa obe Koreji nista 
nikdar podpisali) in razdelitvi korejskega polotoka 
na dve državi, je Vatikan upravo severnokorejskih 
škofij poveril južnokorejskim škofom.

Položaj škofov je točen odsev položaja Cerkve v 
Severni Koreji. Sredi preteklega stoletja je 30% pre-
bivalcev Pjongjanga izpovedovalo katoliško vero, 
v ostali državi pa 1%. Med korejsko vojsko (1950-
1953) so severnokorejske čete vdrle na jug in pre-

preganjanje kristjanov

SEVERNA KOREJA
neznana usoda škofov in duhovnikov



2011 – AM – JANUAR   22

gnale misijonarje, tuje redovnike in redovnice ter 
korejske kristjane. Namen severnokorejskega režima 
je bil uničiti vsako krščansko navzočnost. Na severu 
so porušili vse samostane in cerkve; redovnike, re-
dovnice in duhovnike so zaprli in obsodili na smrt.

Med vojsko so zaprli tudi apostolskega delegata 
Patricka Jamesa Byrne. Ta ameriški škof in državljan 
je bil obsojen na smrt, vendar obsodba ni bila izvr-
šena. Zaprli so ga v koncentracijsko taborišče, kjer 
je umrl po letih šikan in mučenja. Nobenih poročil 
ni, kaj se je dogajalo s kristjani v teh letih, tudi ni 
znana usoda 166 duhovnikov, kolikor jih je bilo ob 
koncu vojske v Severni Koreji. Na vsa vprašanja o njih 
so korejski funkcionarji odgovarjali: »Popolnoma 
neznani so.«

Danes je severnokorejska Cerkev brez duhovni-
kov in brez bogoslužja. Po uradnih vladnih podatkov 
je severnokorejskih katoličanov okrog 4.000, pro-
testantov pa okrog 11.000. Tajni viri pa povedo, da 
“resničniih” katoličanov ni več kot 200, večinoma so 
zelo stari. V vsej Severni Koreji so samo tri bogosluž-
ne zgradbe: dve protestantski in ena katoliška. Ta je 

v glavnem mestu Pjongjangu, toda po poročilih je 
samo “izložba” za vladno rabo.

Krščanska skupnost trpi hudo zatiranje. Kristjani 
so dvojni “zločinci”: obtoženi so nasprotovanja re ži-
mu in osumljeni odnosov z Zapadom. Kar je še verni-
kov, so prisiljeni izpovedovati svojo vero na skrivaj. 
Sodelovati pri maši na kraju, ki ni posebej dovoljen, 
pomeni v tej komunistični državi zapor, lahko pa tudi 
mučenje in smrtno obsodbo. Že samo posest Svetega 
pisma imajo za zločin, ki ga kaznujejo s smrtjo.

Ta položaj krščanstva v Severni Koreji simbolizira 
podoba mons. Hong Yong-hoja, ki je bil posvečen v 
duhovnika leta 1933 in ga je Pij XII. leta 1944 ime-
noval za škofa in apostolskega vikarja v Pjongjangu. 
Lega 1962 je bl. Janez XXIII. vikariat v Pjongjangu 
povzdignil v škofijo in mons. Honga imenoval za nje-
nega prvega škofa, ki je tako postal simbol preganja-
nja katoličanov v Severni Koreji in v komunističnih 
državah na splošno. Zdaj bi bil star že preko sto let, 
vendar v Vatikanu pravijo, da »ni mogoče izključiti, 
da še živi kot zapornik v kakem koncentracijskem 
taborišču.«

Da bom naslednjo dogodivščino zmogel? Jaz ne! 
Posebno v začetku bivanja na Japonskem, po komaj 
poldrugem letu učenja japonščine. A je že tako, da 
modri Gospod podpre svojega misijonarja v kritič-
nih trenutkih. Naenkrat je zmanjkalo misijonarjev 
na jugozahodni obali ob tako imenovanem Japon-
skem morju. Ta del misijonske Japonske je zaupan 
jezuitom. Kljub skrbni organizaciji se v njeno kolesje 
naenkrat lahko vrine bolezen, ki menda ne zna brati 
imen; ali še bolj slepi potres, ki se ga celo japonski 
stro kovnjaki bojijo.

In tako me predstojniki vljudno napotijo na to 
obalo, kjer se glavno mesto imenuje Hági. Prebival-
cev ima okrog 50.000, kar na Japonskem pomeni 
manjše mestece… V spominu japonskih katoličanov 
pa ga obdaja sij mučencev, ki so jih ubijali ob morju 
izven mesta. Prav na tem mestu jih majhen črn spo-
menik noče pozabiti. V šoli sem se učil teoretične 
japonščine, v tem mestecu pa so jo govorili – kot 
se povsod v takem primeru spodobi – praktično. 
In kar nekam hitro, vsaj zame; zanje je bilo seveda 
čisto normalno. 

Živel sem v hiši gospoda misijonarja, ki je bil mo-
ral za dva tedna nazaj v svojo deželo. Torej ga bom 
nadomestoval dva tedna. “Nadomestoval” je sicer 
pra vilna beseda za tak primer, a v mojem je bila 
pre tirana. Nekoč sem bil bralcem Ave Maria opisal, 
kakšne težave sem imel z vročo kopeljo, ker me pri-
letna gospodinja, misijonarjeva oskrbnica, malce 
gluha, ni mogla razumeti. Jaz pa tudi nje ne: moja 
naglušnost je zadevala japonščino. V tistem poročilu 
o vroči kopeli je bilo toliko sopare in dima, da sem 

kar nekaj drugih stvari pozabil, obdan od čada. Zdaj 
tega ni več.

Čez nekaj dni začne gospodinja kašljati in smr-
kati. Ker sem imel pri sebi angleško-japonski slovar, 
sem ji počasi in prijazno povedal, da mora iti domov 
in si odpočiti. Obraz se ji razjasni; za kosilo da je že 
vse pripravljeno, za večerjo pa da ni težko spraviti 
skupaj čaj, sir in kruh z marmelado. S kosilom ni bilo 
problema. Za večerjo pa sem bil naenkrat prost. V 
mestecu je toliko japonskih restavracij; poceni so, 
vsaj tako oznanjajo reklamni izveski.

Popoldne bo dolgo. Najprej grem v ne preveč 
od daljeno cerkvico na obisk. Z Gospodom ni treba 
japonsko govoriti, tudi naglušen ni. Jesensko sonce 
me gleda skozi ozko okno; morda ne more razvozlati 
vprašanja, kako je možno človeku moliti. Nekdo me 
potrka po rami. Ozrem se v obraz starejšega moža-
karja, ki mi je bil prejšnjo nedeljo za ministranta. 
Gospod Inóue (lahek naglas na –o-, nakar sledita 
razločno “u” in “e”) me vabi na obisk slavnega Hagij-
skega gradu. Nasmehnem se in pokimam: »Arígató!« 
Pravzaprav bi moral reči »Arigató gozáimasu«, čemur 
bi po naše rekli »Prisrčna hvala«, a ljudje v tem me-
stecu so se zadovoljevali z »arígató« z jasnimi, a bolj 
nizkimi glasilkami.

Grad, odnosno kar je od gradu ostalo v razvali-
nah, je do konca fevdalne Japonske (1868) bil v 
lasti oblastnikov iz družine Móri. Bili so neusmiljeni 
preganjalci kristjanov. Nekateri njihovi potomci 
so v moderni Japonski postali katoličani; nekaj 
svo jih posestev so celo podarili katoliški Cerkvi na 
Japonskem. Med potjo me gospod Inóue uvaja v le-

P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega večkrat zakrpanega misijonskega cekarja

KDO BI SI MISLIL?
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pote jesenske Japonske, posebno v tej pokrajini, ki 
se imenuje Jamagúči (po naše pisano). Plameneča 
rdeča barva listov daje rjavim, zelenim in rumenim 
barvam poseben čar. Ni mi treba dosti govoriti: smeh-
ljaj in pozornost zagotavljata gospodu Inóue moje 
razumevanja, čeprav je bolj srčno kot umsko.

Pozno popoldne se vrneva. Ustaviva se na ulici, 
ki jo kar preplavljajo jedilni izveski. Kako vem, da 
so jedilni? Ker imajo fotografirane ali narisane jedi. 
Gospod Inóue me povabi na “čašúmen” (po naše 
pisano). Spomnim se besed, ki se začno s “ča” in so 
evfemizem za javno hišo… Nekaj mi stisne srce. Ne 
vem, ali ga prav razumem. »Kje je?« ga še zmeraj pri-
jazno vprašam. »Tam,« pokaže z roko v smeri razsvet-
ljene restavracije in doda po angleško: »Very good! 
My friend!« (“Very” zveni bolj kot “béli” in “good” 
je bolj “goo”; “friend” se bliža besedi “buléndo”, in 
vendar ni bilo problema.) Oddahnem si.

Že zdaj vam lahko zaupam, da je “čašúmen“ od-
lič na svinjska pečenka z rezanci; sicer kitajskega 
izvora, a zato nič manj odlična. Še nekaj me teži: moja 
skromna denarnica. Potegnem jo iz žepa, a gospod 
Inóue odločno zamahne z roko: »No, no!« Priklonim 
se. Gospod Inóue vztraja ob pečenem pujsku: piti 
morava pivo, ne japonski čaj, ki spada v čas po kosilu 
odnosno večerji.

Po večerji se moj skromni smehljaj raztegne čez 
cel obraz. Gospod Inóue me razume: njegov obraz 

je celo jesensko rdečkast. Večkrat sem mu z besedo 
“oišíi” (po naše pisano; naglas je na prvem “i”) brez 
dvoma izrazil svoje navdušenje in hvaležnost. Oboje 
je dobro razumel.

Večerja je končana. Steklenica piva je prazna. 
Skodelica čaja je prazna. Hočem vstati z nizkega, z 
blazinico pokritega sedeža. Ne morem. Nekaj se me 
drži. Bojim se s silo odtrgati hlače – niso iz najbolj-
šega materiala. Na Japonskem smo šele v 14. letu 
po véliki vojski. In moje hlače so “made in Japan”. 
Gospod Inóue se pravkar vrne od blagajne, kjer je 
za naju plačal. Z roko mu pokažem, da ne morem 
proč od sedeža. Takoj steče po lastnika in temu z 
roko nakažem približno, kje me nekaj drži, da ne 
morem prav vstati. Po mnogih besedah (poklicali 
so na pomoč japonskega učitelja, ki je angleščino 
odlično lomil) sem zvedel, da je bil pri tej mizi na 
delu za lastnika restavracije prijatelj čevljar, ki je last-
niku popravil čevelj – ne pozabite, to je šele 14. let 
po drugi svetovni vojski –, a ki je na sedežu pozabil 
nekaj čevljarske smole. Še zmeraj sedim na smoli. 
Lastnik restavracije mi prinese par črnih hlač in vsi 
trije, lastnik, gospod Inóue in tolmač, se obrnejo k 
izhodu. Iz starih hlač zlezem v nsove, malce velike, 
a ne pozabite 14. leta po véliki vojski.

Gospodu Inóue ni bilo treba plačati za večerjo: 
lastnik mu je denar vrnil. Na poti domov naju ni 
spremljala smola.

HAITI
kolera je zahtevala

preko 2.000 smrtnih žrtev
Po podatkih haitijskega ministrstva za zdravje 

je kolera na otoku zahtevala preko 2.000 smrtnih 
žrtev, skupno pa so zabeležili preko 60.000 prime-
rov okužb. V prihodnjih mesecih pričakovati še na 
tisoče primerov novih okužb – Haitijci namreč niso 
imuni na to bolezen, saj je na otoku ni bilo kar sto let, 
poleg tega pa so sanitarne razmere slabe. Na Haitiju 
potrebovali več centrov za zdravljenje kolere, teža-
va pa je, da jih ljudje nočejo v bližini svojih domov. 
Ključnega pomena je tudi pokop mrtvih. Prva stvar, 
ki jo je potrebno storiti, je pomiriti strahove ljudi. 
Glavna koordinatorka ZN za pomoč Valerie Amos 
pa je ocenila, da bi lahko za kolero na Haitiju brez 
okrepljenega prizadevanja mednarodne skupnosti 
obolelo do 600.000 ljudi. »Epidemija še ni dosegla 
vrhunca,« je posvarila Amosova. Med evropskimi dr-
žavami sta sicer doslej v okviru EU za civilno zaščito 
Haitiju v boju proti koleri pomoč ponudili le Francija 
in Avstrija. Francija je na Haiti poslala šotore in bol-
niške postelje, Avstrija pa je ponudila milijon tablet 
za čiščenje vode. Agencija Misna.

KITAJSKA – SUDAN
kitajsko strelivo proti

mirovnikom v Darfurju
Kot pove letno poročilo o sankcijah proti Sudanu, 

predano oktobra 2010 Varnostnemu svetu, so v rabi 
proti mirovnikom razne vrste streliva, izdelane na 
Kitajskem. Beijing pa je blokiral obtožbe in skuša 
prikriti poročilo. Diplomatski vir je povedal, da ni 
dokazov, da bi strelivo prihajalo naravnost iz Kitaj-
ske, vendar pa poskusi Beijinga, da bi prikrili poro-
čilo, vzbujajo sum. Zadnje dni je kitajska delegacija 
jasno povedala, da noče, da bi komisija pregledala 
poročilo, diplomatski vir pa pove, da je Beijing 
grozil z vetom na obnovo mandata komisije, če po-
ročilo ne bo spremenjeno. Mandat je bil obnovljen 

sredi oktobra, Kitajska pa je 20. oktobra zahtevala 
spremembo poročila, češ da ne izda svojih virov. 
Vsekakor zadeva hudo smrdi, bati pa se je, da bodo 
spet prevladali trgovski interesi in bodo zadevo po-
metli pod preprogo, kot se je to že dostikrat zgodilo. 
Agencija AsiaNews.

KENIJA
ko je šolanje razkošje

Na stotine otrok, ki žive na področju Mau Forest 
v Rift Valley, ne more hoditi v šolo, ker žive kot pre-
gnanci s svojimi družinami v begunskih taboriščih, 
ker so jih preselili iz gozdov. Te družine neprestano 
iščejo sredstva za preživetje. Področje, na katerem so 
ta taborišča, je večinoma poljedelsko in begunci so 
zdaj občasno zaposleni na polju, medtem ko vlada 
poskuša spraviti v red področje, ki je bilo desetletja 
zanemarjeno. Problem za šolanje begunskih otrok 
je v financiranju učiteljev, kot tudi pomanjkanje 
učiteljev samih. Agencija Fides.
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ZDRUŽENI NARODI
aids: število okuženih

in umrlih se znižuje
Združeni narodi so predstavili letno poročilo Pro-

grama ZN za boj proti aidsu (Unaids). Poročilo nava-
ja znižanje števila novo okuženih z aidsom in umrlih 
za posledicami bolezni. Obenem so ZN opozorili, da 
lahko gospodarska kriza oslabi upanje za nadaljnje 
pozitivne spremembe na tem področju. Število na 
novo okuženih se je med letoma 2004 in 2009 zni-
žalo za 19 odstotkov, so zapisali v letnem poročilu 
Programa ZN za boj proti aidsu (Unaids). V letu 2009 
se je tako z virusom hiv na novo okužilo 2,6 milijo-
na ljudi, kar je za 100.000 manj kot leto prej.  Kljub 
temu je število ljudi, ki so okuženi z virusom hiv, od 
leta 1999 do 2009 naraslo s 26,2 milijona na 33,3 
milijona. Poročilo navaja še znižanje števila smrti 
za posledicami bolezni; leta 2004 je za posledicami 
aidsa umrlo 2,1 milijona ljudi, leta 2009 pa 1,8 mili-
jona. Najbolj prizadeto območje ostaja podsaharska 
Afrika, kjer beležijo 69 odstotkov vseh novih okužb 
z virusom hiv. V letu 2009 se je na tem območju z 
virusom hiv tako okužilo 1,8 milijona ljudi, sicer 
pa tu živi kar 22,5 milijona okuženih. Samo lani je 
na območju za posledicami bolezni umrlo 1,3 mili-
jona ljudi. Velik del Afrike sicer beleži znake upada 
bolezni.  Na drugi strani pa porast bolezni beležijo 
v nekaterih delih vzhodne Evrope in osrednje Azije. 
Na teh območjih je okuženih 1,4 milijona ljudi, samo 
lani pa se je na novo okužilo 130.000 ljudi. Po ocenah 
poročila po svetu živi 33,3 milijona ljudi, okuženih z 
virusom hiv. Mnogi živijo v državah v razvoju z ome-
jenim dostopom do zdravil; številni tako niso deležni 
primernega zdravljenja.  Poročilo poudarja še, da so 
programi preprečevanja in zdravljenja bolezni še 
vedno preslabo razširjeni, kar onemogoča dostop 
do primerne zdravstvene oskrbe. STA

KITAJSKA
Vatikan ostro obsodil

posvetitev škofa
Sveti sedež je ostro obsodil škofovsko posveti-

tev brez papeževega dovoljenja, ki jo je organiziral 
partijski pooblaščenec za zadeve katoliške Cerkev 
Liu Bainian, ki mu posmehljivo pravijo “beijingški 
papež”. Njegov namen je uvesti na Kitajskem od 
Vatikana ločeno katoliško Cerkev. Tako je oblast 
za to nezakonito posvetitev ugrabila škofe in jih 
prisilila k sodelovanju na posvetitvi pod kontrolo 
policije. Seveda nimajo pojma, da posvetitev sploh 
ni bila izvršena, če posvečevalci kljub navzočnosti 
niso imeli namena posvetitev izvršiti, saj jih oblast k 
njihovemu namenu ne more prisiliti. Vsekakor pa je 
novi “škof” zapadel vnaprej izrečenemu izobčenju, 
kot to določa cerkveni zakonik, verniki pa se nočejo 
udeleževati njegove dejavnosti. Obtožujejo tudi “be-
jingškega papeža”, da je zlorabljal imetje Cerkve zase 
in za svojo družino, da je gradil hiše na zemlji, ki ni 
njegova in s tem plačeval svojim otrokom šolanje v 
inozemstvu ter jim tako zagotovil briljantno kariero. 
Usoda abuzivno posvečenega škofa Guo Jincaia pa je, 

PAKISTAN
7 milijonov poplavljencev

brez pomoči
Okrog 60 milijonov dolarjev leži neuporabljenih 

v vladnih blagajnah, v provincah pa je obnova one-
mogočena zaradi nasprotovanj med krajevnimi in 
zveznimi oblastmi. Kjer pa se kaj dela in obnavlja, 
je brez pametnega vodstva, denarna sredstva pa so 
slabo uporabljena. Pravijo, da vlada sicer marsikaj 
odloči, potem pa iz vsega skupaj ni nič. Prav zaradi 
vlade, ki je na slabem glasu, so Združeni narodi uspeli 
nabrati samo polovico tistih sredstev, ki bi bila po-
trebna za obnovo po poplavah. Kljub neizkoriščene-
mu denarju, ki leži po blagajnah, pa vlada neprestano 
priganja svetovno javnost, naj namesto materiala 
in delovne sile rajši pošiljajo gotovino – ni težko 
razumeti, zakaj. Ljudje so pa večinoma prepuščeni 
na milost in nemilost samim sebi. Agencija AsiaNews.

da ostaja osamljen, obdan z maloštevilnimi verniki, 
ki jih uspe z denarjem in uslugami kupiti Liu Bainian. 
Agencija AsiaNews.

SENEGAL
fižol niébé – upanje Afrike

Težko si je predstavljati za Afriko bolj primerno 
rastlino: dobro obrodi tudi v suhem in vročem pod-
nebju in je primeren za hrano tako ljudem kot živini. 
Imenuje se niébé, ki mu pravijo tudi “fižol s črno 
piko”, ki je ena najstarejših afriških kulturnih rastlin, 
poznajo ga pa tudi v Indiji in severni Ameriki. Lahko 
bi pomagal zmanjšati odvisnost od uvoza riža in žita. 
Skupina znanstvenikov v senegalskem mestu Saly 
(80 km južno od Dakarja) je raziskala njegove značil-
nosti: bogat s proteini, vitamini in minerali (železo, 
kalcij in cink) je lahko “meso revežev”, meljejo ga v 
moko za kruh, za hrano otrok. Posušene luščine so 
odlična krma za živino, korenine pa bogatijo zemljo 
z dušikom. Pospravljenega in shranjenega se rada 
loti majhna žuželka, ki ga napravi neužitnega, zato 
ga je treba hraniti v mreži. Skupaj z “neriko”, novim 
rižem, bi tudi niébé lahko reševal problem lakote, za 
katero trpi 300 milijonov Afričanov. Agencija Misna.

JUŽNA KOREJA
skoraj 700 misijonarjev

Mnogi delujejo v tujih škofijah, veliko pa se jih 
je posvetilo dosmrtnemu misijonskemu življenju. 
Skoraj polovica od njih je v Aziji, so pa tudi v Afriki, 
Ameriki in Evropi. Po statističnih podatkih Pontificia 
Opera della Corea so korejski misijonarji (redovni-
ki, škofijski duhovniki, laiki) razporejeni takole: v 
Aziji 313 misijonarjev, v Ameriki (Severni, Srednji 
in Južni) 165, v Evropi 118, v Afriki 72 in v Oceaniji 
22. Podatki so iz septembra, ki je običajno mesec za 
poživljanje misijonske zavesti. Drže se načela: Koli-
kor več daje Cerkev za zunanje misijone, toliko bolj 
se sama obogati z milostjo, ki jo prejema. Agencija 
AsiaNews.
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Se sliši strašno, a ne? Na naslov mislim. In vendar je te besede izrekel 
sin novo izvoljenega ljubljanskega župana na praznovanju velike zmage 
svojega očeta.

Besede grožnje dobijo š večjo moč, če jih izreče član vplivne družine, 
ki ima v lasti ogromno kapitala, in če jih izreče novinarju, ki raziskuje 
morebitne nepravilnosti v njegovem podjetju. Če upoštevamo še to, da 
korenine omenjene vplivne družine segajo v kraje, kjer je novinarja ali 
pa koga drugega, ki moti mir oligarhom, “skrajšati za glavo” nacionalni 
šport, zadobijo besede še strašnejši pomen. Se k nam zares selijo naj
slabše navade z balkanskega polotoka? Izgovarjanje, da jih je izrekel 
potem, ko naj bi že nekoliko popil, so prazne. Ali ne poznamo latinskega 
reka, ki se v našem jeziku glasi, da je v vinu resnica?

Priznati je treba, da so tokrat novinarske organizacije soglasno sko
čile v bran novinarske svobode in proti vsakovrstnim grožnjam, zlasti če 
prihajajo od vplivnih ljudi. Del politične in tudi siceršnje javnosti pa je 
medlejše odreagiral na te grožnje. Pa se spomnimo, kako je v pretek
losti (morda še najbolj) danes molčeča večina znala ostro odreagirati v 
primeru nekega ministra, ki je novinarki živčno odrinil mikrofon in ji ni 
hotel dati izjave na provokativno vprašanje. Žal se tokrat niso postavili 
v bran, kakor so se takrat. Pa je “samo” odrinil mikrofon. Avtor veliko 
bolj grozilnih besed pa se je dolgo izmikal odgovorm “nadležnega” no
vinarja. In zanj rešitev problema predstavlja uboj tistega, ki ti postavlja 
neprijetna vprašanja. Postavlja se ugovor, da je bil nekdanji minister 
javna oseba, županov sin pa ni! A izgovor, da je šlo za privatno zabavo, 
ne vzdrži. Fotografije lepo kažejo, kako je ob zmagi ljubljanski župan 

sprejemal čestitke zvestih podanikov. Popolnoma jim je bil na voljo. 
Kako se sicer rad kaže v javnosti in nabira – tudi na tujih žuljih – volilne 
točke, tako se je še posebej rad pokazal pred ljudmi na svoj zmagoviti 
dan. Ima vso pravico, a mora pri tem vzeti v zakup, da se bo pri takih 
nje govih zmagoslavnih “prikazovanjih” pokazal tudi kdo, ki bo postavljal 
neprijetna vprašanja. Njemu ali pa komu izmed njegovih. Pa ga zato še 
ni potrebno skrajšati za glavo. Če pa kaj skrivaš…

Upravičeno se sprašujemo, kako je mogoče, da se v naši družbi 
pojavijo take izjave. In vendar imajo razne nestrpne in grozilne izjave v 
Sloveniji, žal, že tradicijo. Tudi miselnost, da tistega, ki ne misli, kakor 
ti, “odstraniš”, ni čiso nova. A ni del naših “revolucionarnih tradicij”? Se 
je pa tokrat pokazala v vsej ostrini. Kolikokrat smo bili kristjani v zadnjih 
letih “moteč element” v naši družbi in kolikokrat smo lahko slišali in 
prebrali (zlasti na forumih), kako nas je treba odstraniti! Kdo se ne 
spomni izjave politika o sodrgi in še o nečem dodanem? Kdo ne pozna 
že ustaljenega reka: »Še premao smo jih pobili!« (O, kako podoben je 
tistemu Jankovićevemu!)

Ko smo zgroženi nad grožnjo novinarju, pa se lahko vprašamo, koliko 
zgroženosti je bila sposobna slovenska javnost, ko je nekdanji nadškof 
in metropolit v Ljubljani Franc Rode dobival zapovrstne grožnje, da ga 
bodo ubili. Njemu in Cerkvi nasploh so veljali številni sramotilni, žaljivi 
in grozilni napisi na cerkvenih stavbah in vozilih. Koliko zgroženosti so 
bile deležne izjave o tem, da »smo jih še premalo pobili«? Vemo, da imajo 
tudi grozljivi napisi zastrašujoč učinek, kakor jih imajo besede mladeniča 
iz bogate in vplivne družine. Žal smo v preteklosti premalo storili, da bi 

Kaj je v Sloveniji napredovalo od osamosvojitve pred 20. leti? Samo afere! Recimo “čista lopata”, kjer so prišle na dan goljufije gradbenih “baronov” 
Zidarja, Črnigoja in Tovšakove. Potem propad Vegrada, ki ni samo postavil na cesto stotine delavcev, ampak jim je ostal dolžan mesece in mesece 
njihove plače in jih prikrajšal za socialno in pokojninsko zavarovanje. Potem je tukaj afera z dosedanjo šefinjo Pahorjevega kabineta Simono Dimic, 
ki je na “lepe oči” dobila enormne kredite od banke, si dala obnavljati hišo zastonj in z materialom, ki je bil namenjen za gradnjo stanovanj v režiji 
propadlega Vegrada, sama pa je po razkritju lumparij odstopila in šla s svojim “življenjskim spremljevalcem” (včasih smo takim rekli drugače) uživat 
dvomljive profite v Dubaj in se ji po povratku niti ni zdelo vredno, da bi dala svoja pojasnila parlamentarni komisiji. Potem homoseksualne skupine, 
ki hočejo torpedirati zakon o družini in se izenačiti s klasično družino ne samo ob porokah, ampak tudi pri posvojitvi otrok – parlament jim pa pri tem 
vdano streže. Da ne govorimo o reklamah za homoseksualce po osnovnih in srednjih šolah, kjer je vmešana Amensty International. Ob novem zakonu 
o slovenskem radiu in televiziji samo slepcem ni jasno, da si ga hoče podrediti vladajoča politika. Poglavje zase je ljubljanski župan Janković, ki mesto 
brezvestno zadolžuje zato, da si z novim stadionom pridobiva politične točke, zraven pa uvaja v Ljubljano enkrat že odpravljeno Titovo cesto in je mesto 
pobratil z Beogradom. Skupaj z vlado, ki ni do zdaj naredila niti ene pozitivne poteze v gospodarstvu, ampak je državo pošastno zadolžila, usmerja 
prihodnost Slovenije nazaj na Balkan. Krona vsega pa je izjava predsednika vlade Pahorja, da bo šel v zgodovino kot najuspešnejši predsednik vlade.

V Sloveniji vlada brezpravje. Tisti na vrhu si lahko privoščijo vse, zakoni veljajo samo za “rajo”. To dokazuje primer Jankovićevega sina, podjetnika 
z dvomljivim slovesom, ki je na proslavljanu ponovne izvolitve svojega očeta za župana nekemu svojemu kompanjonu pokazal na novinarja, ki je 
raziskoval njegovo poslovanje, in glasno rekel: »Ubij tega!« O tem Božo Rustjav v Ognjišču s člankom pod naslovom “Ubij tega”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

BILANCA OB 20-LETNICI
ali

kam je Slovenija prikolovratila v 20 letih
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Seveda ni težko najti vzroka, zakaj se vse to dogaja. Kristjani točno vemo, da učinkovito postavlja meje samo morala, ki je sancionirana z Božjo 
avtoriteto. Tam ne velja načelo »Delaj kar hočeš, samo glej, da te ne bodo ulovili«. Tam te že imajo, čim si storil kaj narobe. Morebiti kazen ne pride 
takoj, pride pa gotovo. Kjer pa se pod istim klobukom znajde politika, tožilstvo, sodstvo in gospodarstvo, pač za moralo ni več prostora in smo tam, kjer 
je Slovenija zdaj. Celo na cerkvenem območju se kdaj pa kdaj dogajajo stvari, ki jih z moralo ni mogoče spraviti v sklad, kar dovolj jasno dokazujejo 
zadnji gospodarski zapleti v mariborski nadškofiji, kjer je moral poseči vmes celo Sveti sedež. Sicer pa je slovensko stanje dobro osvetlil Roman Ličen v 
Financah pod naslovom “Propad moralnih vrednot”.

Slovenija ni le država, v kateri je ob desetodstotni brezposelnosti 
delo postalo privilegij, ampak vse bolj postaja tudi država, v kateri je 
privilegij že, če za delo prejemaš plačilo. V višini in rokih, kot jih določa 
zakon, skupaj z vsem, kar gre zraven: prispevki za pokojninsko in zdrav
stveno zavarovanje, regresom, nadomestili.

Kaj bi se zgodilo, če bi se v tej državi odločili, da bomo dosledno 
spoštovali pravo, in če bi na trištirizdaj zaprli vrata vseh podjetij, ki 
zamujajo z izplačilom plač? Čista drama. In nova armada brezposelnih. 
Samo podjetja na naši črni listi – ki niti približno ni popolna in jo je 
treba brati le kot ilustracijo in vrh ledene gore – zaposlujejo skoraj šest 
tisoč ljudi. To so štirje Vegradi. Dve Muri. Ves Prevent. V dobrih starih 
časih, seveda.

Vsaj toliko ljudem nihče nima pravice reči, da živijo v socialni, pravni 
in normalni državi. Če bi bila socialna, se ne bi mirno teptale temeljne 
pravice delavcev, če bi bila pravna, se ne bi nekaznovano kršili zakoni, če 
bi bila normalna, ne bi standardov kršitev postavljala kar država sama, 
njeni najvišji predstavniki, vlada, premier.

Premier Borut Pahor je pred nekaj tedni besede pogumno sukal kar 
v latinščini. Pacta sunt servanda! Pogodbe je treba spoštovati. Rebus sic 
stantibus! Pogodbe je mogoče razvezati, če so okoliščine spremenjene. S 
tema načeloma je Pahor namreč pojasnjeval, zakaj vlada javnim usluž
bencem ne bo plačala tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Da 
zaradi spremenjenih okoliščin pač nima denarja. »Upam, da bo sodišče 
razumelo ti dve načeli,« je politolog namignil pravnikom.

Nesporno je, da mora država varčevati. Nesporno je tudi, da je 

denarja vse manj, stroškov in dolgov pa vse več. Tudi to je nesporno, 
da je javni sektor te države prerazkošen, prevelik in predrag. Ampak 
– pomanjkanje denarja prikazovati kot spremenjene okoliščine, ki te 
odvežejo obveznosti? Po načelu: se bomo že nekako zmenili, saj smo 
sami domači?

Jasno, če se na finančno stisko sklicuje Pahor, zakaj se ne bi tudi di
rektor? Ker podjetje nima denarja, ne plača izvajalcu. Ker izvajalec nima 
denarja, ne plača podizvajalcu. Ker podizvajalec nima denarja, ne plača 
dobavitelju. Ker ne eden, ne drugi, ne tretji nimajo denarja, ne plačajo 
državi, ne plačajo prispevkov ali pa si pri davčni upravi izgovorijo odlog. 
Ker nimajo denarja, ne plačajo delavcu. In ko delavec nima denarja ... 
Seveda, tu se veriga konča. Če delavec nima za elektriko, mu elektriko 
izklopijo. Če ne plača davkov, bo kaznovan. Če mu delodajalec ne plača 
prispevkov, ga na urgenci postavijo pred vrata.

»Ne vem, zakaj bi bil to problem. Ko gre podjetju slabo, delavcu 
ne more iti dobro. Plače so, ko je denar in če je denar. Komur ni prav, 
lahko tudi gre,« mi je zabrusil glas na drugi strani telefona, ko sem v 
nekem podjetju preverjala, ali podatek o zamujanju plač drži. Ni bil 
sicer direktor. Bil pa je eden od številnih anonimnih častilcev plačnega 
kapitalizma po slovensko.

A kapitalizem se ne začne in konča pri lastniku, ki si v dobrem 
grabi dobiček, v slabem pa beži pred izgubo in jo prelaga na druge. 
Kapitalizem ima dva konca – na enem lastnika, ki kapital upravlja 
in služi, a tudi tvega, na drugi pa delavca, ki mu gre plačilo za delo. V 
dobrem in slabem.

Mislite, da se mu je po vsem tem kaj zgodilo? Kje pa! Kdaj ste pa še videli, da je mafija obsodila kakega svojega člana. Vse se je končalo z razložitvijo, 
da je pač na zabavi nekaj več popil. Zakaj vedeti moramo, da ves ta aparat, od vlade do njenih podpornikov, kot tudi tistih botrov, ki še vedno vlečejo niti 
iz ozadja in so svojo komunistično mentaliteto ohranili, deluje kot mafija, ki si privošči vse, svoje ščiti, za druge jim ni mar, zraven si pa še lasti pridevnik 
“spoštovana družba”. Kdor bo poskusil kaj proti njej, ga bodo hitro pokopali.

Da to drži, lepo potrjuje članek, ki ga je pod naslovom “Plačni kapitalizem po Pahorjevi logiki” in podnaslovom “če bi bila ta država normalna, ne 
bi standardov kršitev postavljala kar sama”, objavila v Financah Ilinka Todorovski:

se uprli raznim grožnjam in nestrpnim izjavam. To moramo ugovoriti 
v sramoto slovenskemu novinarstvu in javnemu mnenju. Slovenski 
javnosti se že nekako zdi normalno, da s kristjani ali predstavniki Cerkve 
lahko počne, kar kdo hoče. Na kristjanu se lahko vsakdo izskače, kakor 
na najbolj trpežni vzmetnici. Še tako površen, nekulturen in neizobražen 
komentator si lahko privošči žaljenje in pisanje neresnic. Pa nihče nič!

Jankovićeva grožnja je še en preizkusni kamen slovenske zrelosti 
proti nestrpnosti. Saj poznamo tisto zgobo iz Nemčije, ko je neki človek 
pripovedoval približno takole: »Ko so prišli nacisti po cigane, sem bil 
tiho. Ko so prišli po Jude v bližini, nisem protestiral. Tudi ko so prišli po 
sosede, ki so mislili drugače, nisem nič rekel. Ko so sedaj prišli pome, 

nima kdo zavpiti.«
Ali bo Slovenska javnost znala v prihodnje dosledno zavpiti, ko bo šlo 

za grožnje in nestrpnost? Bo to znala storiti dosledno? Nas je Jankovićev 
primer vsaj nekoliko streznil?

P. S. Že zadnjič smo v komentarju napisali, kako predsednik vlade 
posreduje direktorju nekega gradbenega podjetja in se vprašali, kaj s 
tem odplačuje. Pozneje je slovenska javnost zvedela, da je to najboljše 
plačan slovenski direktor, ki obenem ne plačuje svojih podizvajalcev in 
delavcev. In če temu direktorju socialdemokratski (!) premier posreduje 
posle v Libiji, medtem ko mu propadajo posli v Bosni, je posredovanje 
predsednika vlade toliko bolj nerazumljivo, če ne že sumljivo.
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Kadarkoli in kjerkoli se v zadnjem času pogovarjam z raznimi 
di rektorji, politiki, podjetniki ..., se vedno osredinimo na temo, ki je 
bila še lani tabu. Pogovor sam od sebe iz razglabljanja o sedanjem 
katastrofalnem gospodarskem položaju v Sloveniji spontano preide k 
ugotovitvi, da je največja težava Slovenije propad etičnih in moralnih 
vrednot v gospodarstvu. 

Nekaj nas je, ki smo na to opozarjali že lani, predlanskim, pred
predlanskim ..., a to bolj ali manj šepetaje. V časih, ko si je velik del 
gospodarstvenikov pa tudi politikov za svoj osebni cilj postavil plenilsko 
kopičenje bogastva in ko so imeli ti podjetja in ves posel okoli njih le 
za nekakšen poligon, kjer so nato prek vseh normalnih norm plenili, 
kjerkoli se je dalo, je bil vsakdo, kdor je javno opozarjal na to, videti 
čudak. Čudak, ki ga je bilo treba ustaviti, utišati, zatreti. 

Ekonomija zvez in poznanstev 
Zdaj se ljudje čudijo raznim Simonam, Sandram, Srečkom, Brankam 

in Borutom, da so tako lahkomiselno sprejeli “darila”, ki jih je seveda 
plačal nekdo drug. Zdaj se seveda branijo, da niso naredili nič napačnega, 
nič protizakonitega. Verjamem, da se jim to sploh ni zdelo sporno, saj so 
to menda delali v našem gospodarskem prostoru vsi, to je bil del našega 
vsakdanjika ter naše poslovne in politične folklore. Oprostite, skoraj vsi. 
Kljub vsemu jih je kar nekaj, ki se jim je takšno početje gnusilo – čeprav 
s(m)o v manjšini. 

To je na žalost pač temelj naše ekonomije, ki sloni na “who knows 
who economy” (ekonomiji zvez in poznanstev), ta pa izhaja iz tega, da 
je nekaterim dovoljeno vse, drugim pa nič. In v takšni, posebni ekono
miji res ni prostora za prave moralne in etične norme. Ni prostora za 
poštene politike, gospodarstvenike, podjetnike ..., ker če nisi njim enak, 
preprosto izpadeš iz sistema tako kot kljub dobremu posluhu izpadeš iz 
pevskega zbora, kjer vsi “fušajo”. Preveč izstopaš, preveč kvariš povprečje. 

Dandanes se le smejim tistim, ki pravijo, da so se svinjarije končno 
začele razkrivati. Lepo vas prosim, to je le spuščanje megle, da imajo 
ljudje privid pravne države, ki je že dolgo ni več. To je le privid in hrana 
za maščevanja željne množice, ki životarijo iz dneva v dan, čeprav 
trdo delajo. Lačno ljudstvo hoče kri, hoče maščevanje nad krivci, ki so 
odgovorni za njihovo životarjenje. 

Korupcija, ki se je zažrla v skoraj vse pore našega gospodarskega in 
političnega življenja, je postala v zadnjih petih letih pred krizo skoraj 
sistemska. Denarja je bilo v izobilju in ljudje, ki so v rokah imeli in imajo 
pomembnejše niti, so si za razne zasluge drug drugemu izplačevali 
nagrade in provizije daleč prek vseh meja dobrega okusa. Na koncu pa 
vedno pride račun. Kdo ga bo že plačal? 

Razkrijemo le kurje tatove 
To, da množice zahtevajo kri, hkrati pomeni, da bodo vedno na tapeti 

tisti, ki so sicer le kurji tatovi, tisti, ki so že odigrali svojo vlogo in žrtvo
vanje katerih ne bo prineslo prevelike škode pravim ljudem iz ozadja. 
Ti se bodo vedno izmazali. Kdo pa si upa obsoditi človeka, ki je “podaril” 
hišo ali dve prav njemu, če pa že njemu ne, pa vsaj njegovemu šefu? 

Logično je tudi, da se bodo takšni kurji tatovi zdaj pojavljali v več 
vlogah. Prva je ta, da so zelo primerni za razna politična obračunavanja, 
diskreditacije njih samih ali pa njihovih političnih zaveznikov. Druga je 
ta, da bodo v vlogi žrtvenih jagnjet položeni na oltar množicam. Njihova 

tretja vloga pa je to, da bodo kot primerek za opozorilo vsem tistim 
skesancem, ki bi si upali spregovoriti o razsežnosti takšnega početja. 
Če se drzneš upreti takšnemu sistemu, te – logično – ta izloči, prav 
tako kot je izločil kar nekaj poštenih gospodarstvenikov, ki so si morali 
poiskati svoj kruh tudi v tujini. 

Ljudje so na splošno že toliko navajeni na tovrstno slovenceljsko 
folkloro, da so postali povsem apatični do teh pojavov. Vsak pozna vsaj 
nekaj takih nemoralnežev, a se jih vsi bojijo. Ker so si ti ustvarili privid 
uspešnosti, privid pomembnosti in privid vplivnosti. Navsezadnje se 
približujemo sicilizaciji naše doline šentflorjanske, kjer vsi vedo vse, 
kjer vsi vidijo vse, kjer vsi slišijo vse, a vsak to takoj pozabi oziroma se 
nikakor ne more spomniti podrobnosti, ko je treba. Vsak skrbi le zase, 
ker se boji posledic ... A najmanj, kar je, bodo čutili posledice prav naši 
otroci, ki bodo živeli v oropani in skorumpirani družbi. 

Reši nas lahko le finančna policija 
Kako iz tega začaranega kroga neetičnosti in nemoralnosti v slo

venskem gospodarskopolitičnem okolju? 
Na prvi pogled zelo težko. Pravzaprav pa preprosto. Kdor hoče zma

gati na prihodnjih volitvah, naj obljubi in potem res ustanovi finančno 
policijo, ki bo ugotavljala izvor premoženja tudi vplivnih posameznikov 
za zadnjih deset let. Za začetek dela finančna policija ne potrebuje nič 
drugega kot pogum, davčne napovedi in popis nepremičnin. Vsakega 
naj vpraša le to, ali je za pridobitev svojega premoženja plačal davek. 
Če ta ne bo mogel tega dokazati vsaj približno, naj se mu preprosto 
za razliko odmeri davek in stvar je urejena. Nobenih sodišč, nobenih 
Čeferinov, nobenih zastaralnih rokov ... 

Vendar naj potem ta policija ne lovi le manjših prekrškarjev, da 
bo spet megla in v javnosti privid, kako uspešna je. Najučinkoviteje bi 
bilo, če bi sprejeli kar amnestijo za manjše utaje, da se ne bi v zanke 
zapletali le kakšni avtomehaniki, ki so delali brez računov. Takšna 
finančna policija bi imela že tako ali tako dela vsaj za prihodnjih nekaj 
let z res velikimi ribami. 

Tako bi se zanesljivo napolnil proračun, ljudem bi se spet povrnilo 
zaupanje v pravno državo in, ne nazadnje, v naše gospodarsko življenje 
bi se vrnile tiste prave moralnoetične norme, ki so zdaj izrinjene na 
obrobje. 

Obstaja pa velik dvom, da bomo kdaj prišli do takšne finančne 
policije. Dvom sloni na dejstvu, da bodo tisti, ki so po mafijski poti prišli 
do velikanskega bogastva, mafijsko to bogastvo tudi branili. Zato se 
bojim, da bi tisti politik, ki bi dejansko imel željo in hotenje po takšnem 
uradu za ugotavljanje premoženja, prej ali slej žalostno končal, ker bi 
ga ustrelil kakšen pijan lovec z velike razdalje, in še to skozi drevo, kot 
se je v naši deželi že zgodilo, če me spomin ne vara. 

Naša družba še ni gnila do temeljev 
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 
vzpostavitve 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.
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Sodnik Branko Masleša je zavrnil vse pomisleke zoper izvolitev v 
predsednika Vrhovnega sodišča. Pravi, da se ni veselil zadetka graničarja 
v sredo prebežnikove glave, da ni bil navdušen nad pohodom tankov 
JLA na Slovenijo, da ni sodeloval v komisiji, ki je oproščala vojake, ki 
so streljali begunce na državni meji, imel je samo mali greh, da je bil 
po avtomatizmu partijski sekretar na sodišču. Za lik prvega moža med 
vrhovnimi sodniki vsekakor spodbudno.

Toda kaj storiti z dejstvom, da so na jugoslovanskih mejah v Titovi in 
nato postitoistični partijski državi streljali prestopnike meje kot zajce?

Ko danes gledamo posnetke barkače polne Afričanov, ki so protiza
konito prešli italijanske vodne meje, jih jemljemo s sočutjem. Še več, 
zgroženi smo, če izvemo, da so nekatere prevozniki pometali med potjo 
v vodno smrt. A stvar se ne konča pri morali. Italijanska policija lovi in 
preganja prevoznike, ki so za seboj puščali trupla prebežnikov.

Zakaj v partijski Jugoslaviji ni bilo podobno? Ali je bilo pobijanje 
beguncev res inherentno pravnemu redu starega režima?

Odgovor lahko najdemo v sodbi Evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu, ki je marca 2001 odločilo v zadevi StreletzKessler
Krenz proti Nemčiji. Omenjeni so se pritožili zaradi kršitev človekovih 
pravic, saj so jih nemška sodišča sredi devetdesetih obsodila na 5 do 7 let 
zapora zaradi spodbujanja k izvršitvi namernega homicida. Bili so namreč 

visoki funkcionarji partije v NDR, člani sveta za nacionalno varnost, Egon 
Krenz je bil nekaj časa celo generalni sekretar vzhodnonemške partije.

In kaj je bil zločin? Za časa vzhodnonemškega režima je bilo na 
mejah uradno ubitih 264 beguncev, po podatkih “Delavske stranke 13. 
avgusta” celo 938. Vsekakor veliko in na sodišču so jim tožilci poimensko 
navedli nesrečnike, ki so jih pobili v času njihovega mandata.

Trojica je najela najboljše angleške odvetnike in se pritožila, da jim je 
sodišče združene Nemčije kršilo človekove pravice, ker da je retrogradno 
uporabilo sodobno zakonodajo za dejanja, storjena v Vzhodni Nemčiji. 
Po nekdanjih policijskih direktivah je bilo namreč dovoljeno postopati 
do prebežnikov brez milosti, zakaj s tem se je vendar branila nacionalna 
integriteta NDR.

Evropsko sodišče je njihovo vlogo obravnavalo in presojalo postopek 
nemških sodišč. Ugotovilo je, da so sodišča združene Nemčije upoštevala 
dejstvo, da je bila NDR podpisnica mednarodne konvencije o državljan
skih in političnih pravicah, ki je zagotavljala pravico do svobode gibanja. 
Če partijske oblasti NDR konvencijskih določil niso vgradile v svoj pravni 
red, je to irelevantno za njihovo veljavo. Toda še pomembnejše je bilo 
dejstvo, da je bilo pobijanje prebežnikov v nasprotju s tedaj veljavno 
vzhodnonemško ustavo.

Kako, da so potem vseeno streljali na ljudi, ki so protizakonito 

Če se ta scenarij usresniči, bo samo še korak, pa bomo nazaj na Balkanu, vsekakor pa nazaj v komunizmu, na kar kaže primer novega predsednika 
Vrhovnega sodišča Branka Masleše – še ena afera. Vladajoči so ga spravili na ta položaj, ker si hočejo zagotoviti vpliv po prihodnjih volitvah, za katere 
so že zdaj sami prepričani, da jih bodo izgubili. To je dokaj dvomljiva osebnost, ki ji očitajo, da je deloval proti slovenski neodvisnosti in da je kot sodnik 
odobraval streljanje prebežnikov iz takratne Jugoslavije v Italijo, čeprav je to bilo proti takrat veljavni jugoslovanski zakonodaji. O tem je svoje mnenje 
napisal dr. Bernard Nežmah v Mladini pod naslovom “Prvi med vrhovnimi sodniki".

Politiki in politični analitiki sedaj ugotavljajo, kar so povedali že 
pred štirimi in osmimi leti: volilna udeležba je padla, tradicionalne 
stranke izgubljajo, neodvisne liste pridobivajo, županske figure pa so 
vse močnejše. Ista zgodba se bo ponovila tudi čez štiri leta, saj v vsej 
naši širni deželi ni junaka, ki bi zmogel sovražnika.

Največji sovražnik zmedene tranzicijske demokracije, ki ji dah počasi 
pojema, se imenuje volilna reforma. Županom bi namreč že davno mo
rali omejiti oblast na dva zaporedna mandata in onemogočiti hkratno 
sedenje na poslanskem in županskem sedežu. Nekateri politični liderji 
(tako levi kot desnosredinski) to vedo in se za to tudi zavzemajo, a jih 
še njihovi lastni kolegi ne upoštevajo. Zato ima najmočnejšo poslansko 
skupino v Državnem zboru neformalna Županska stranka Slovenije 
(ŽSS). Ta deluje zunaj vseh zakonskih ali svetovnonazorskih okvirov, 
zato ima tudi največjo moč. In to v času vsake vlade, ne glede na njeno 
barvo in ne glede na gospodarsko stanje države.

Politična elita ve, da bo vsake štiri leta “neodvisnežev” še več. A kljub 
temu kot noj tišči glavo v pesek in čaka, da bo sestradani lev šel mimo.

Take razmere so idealne za “nove” politike. S pomočjo servilnih me
dijev so se uspešno kot novi politiki prodali celo Golobič, Kresal in stranka 

Zares. Zgodovina se ponavlja: ljudje so že leta 1990 verjeli, da so stranke 
SDPZKS (nekdanja partija), ZSMSLS (nekdanja komunistična mladina) 
in SZSSZDL (nekdanja komunistična zveza za nepartijce) nekaj novega, 
kar z nekdanjim režimom nima nobene zveze več. Še bolj prefinjene so 
neodvisne liste. Med temi ne poznam niti ene, ki bi je ne mogli označiti z 
oznako leva ali desnosredinska. A vseeno takoimenovane neodvisne liste 
skupaj z nadstrankarskimi župani vse bolj obvladujejo slovenske občine.

Naivnost volilcev je res brezmejna. Čeprav politični analitiki kot 
mantro ponavljajo, da imajo volilci vedno prav, pa nas zgodovina uči, 
da to ni vedno res. Tako italijanski fašisti kot nemški nacisti so namreč 
na oblast prišli po demokratični poti. Volilci so namreč izredno naivni. 
Pri nas se to vidi še posebej pri (pre)mnogih kristjanih, ki ne le, da se 
nočejo ukvarjati s politiko, ampak so začeli opuščati celo obisk volišča. 
Odločili so se, da bodo odločanje o lastni državi in občini prepustili 
drugim. Tako kot je bilo v času komunizma.

Zoran Janković je ob vsem tem le karikatura slovenske tranzicijske 
demokracije. Zato bi se že čez dve leti znal zavihteti tudi že na premierski 
fotelj. Če so aroganca, laž in stadion danes prepričali skoraj dve tretjini 
Ljubljančanov, se lahko to ponovi tudi na državni ravni, mar ne?

Slovenijo so letos jeseni prizadele precej hude poplave – tokrat je bi pod vodo ves ljubljanski Vič, tako da so se po Tržaški cesti vozili s čolni. Toda 
iz moralnega propada lahko nastanejo še vse hujše “poplave”. Iz vsega tega se lahko izcimi še prav črn scenarij. Opisal ga je Tino Mamić v Družini, ko 
pod naslovom “Slovenija pod vodo” poplave, ki so prizadele Slovenijo oktobra, primerja s še hujšo katastrofo, ki se lahko zgodi v politični prihodnosti.
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Prvič. Slovenci potrebujemo ministre in še vsaj 50 politikov, ki ab
solutno ne bodo kradli. Ki se ne bodo kopali v bazenih tajkunov in jim 
nato zagotavljali zaščito pred policisti, ki ne bodo rihtali poslov svojim 
prijateljem za državni denar, ki ne bodo sprejemali donacij avtomobilov 
in še česa, ki ne bodo poleg uradniškega dela v pisarnah prodajali še 
bisernih ogrlic podjetja svojih sorodnikov, ki jim iz denarja za avtoceste 
gradbeniki ne bodo gradili vikendov.

Drugič. Država potrebuje zavest, da – ko zastara primer Satex – od
ideta glavni tožilec in pravosodni minister, ne zato, ker bi se ugotavljalo, 
kdo je kriv, in se ugotovilo, zakaj nihče ni kriv, temveč odideta zato, ker je 
to dostojno. Ker tisti, ki ne opravljajo svojega dela, pač ne dobivajo plače.

Tretjič. Optimizem med zaposlenimi bodo dvignili sindikati, ki ne 
bodo organizirali stavke zato, ker jim ni všeč politična barva enega ali 
drugega direktorja, in ja, tukaj mislim na energetiko, temveč sindikati, ki 
bodo pravočasno zaščitili delavce pred tistimi direktorji, ki ne izplačujejo 
plač in ki goljufajo pri prispevkih.

Četrtič. Slovenija ne potrebuje političnih floskul o depolitizaciji 
države in gospodarstva, ne potrebuje novih agencij, ki bi zmanjšale vpliv 
politike v gospodarstvu, hkrati pa direktorji agencij niti svojega stola še 
dobro ne ogrejejo, pa že dajejo politična navodila, kako kadrovati. Zdaj 
čakam, da na vladi sprejmejo kakšen sklep o tem, kako mora poslovati 
Gorenje, kje naj prodaja Helios, kakšno marketinško strategijo si lahko 
privošči Bisol (imena podjetij so naključna). Nismo daleč stran.

Petič. Farsa so govori o drugačni politiki, ko pa hkrati ustanovimo 
NPU, država pa za delo elitnih policistov najame prostore od prijatelja.

Šestič. Burleska so besede o depolitizaciji, ko pa imenujemo pro
ti korupcijsko komisijo, eden od članov takoj odstopi ravno zaradi poli
tizacije. Katastrofa je, da državno odlikovanje vrh naše politike podeli 
Ertlu, enemu od simbolov nedemokratičnosti.

Sedmič. In kaj potrebujejo slovenska podjetja? Predvsem denar. 
Pa ne subvencije države, temveč to, da banke začnejo opravljati svoje 
delo, financirati gospodarstvo, ne pa da zaradi nevarnosti moralnega 

Kaj torej potrebuje Slovenija v tem položaju? Odgovor je dala Simona Toplak v Financah s člankom “Kako povečati optimizem v Sloveniji”.

prestopali mejo? – Za mejne graničarje ni bila pomembna ustava, 
ampak politične direktive, ki so jih dobivali. Te pa so nalagale, da je 
treba prebežnike zaustaviti za vsako ceno. Še več, policijska navodila 
so določala, da lahko graničarji, katerim bežanci uspešno prebegnejo 
čez mejo, pričakujejo, da bodo potem sami objekt podrobne preiskave. 
Direktive sveta za nacionalno varnost so bile predpogoj za izvršitev 
nalog obmejnega režima. Trije partijski veljaki so torej vedeli, da bodo 
njihove odločitve spoštovali in da s tem pošiljajo prebežnike v smrt. 
Skratka, nemška sodišča so v devetdesetih sodila partijskim vodite
ljem po zakonih in ustavi, ki so veljali že v NDR, le da jih takrat nihče 
ni izvrševal. A na koncu so jim izrekli celo nižjo kazen, kot bi jo dobili v 
pravno spoštovani NDR, saj so kaznovali po zahodnonemški zakonodaji, 
ki je bila nekoliko milejša.

In kako so na koncu razsodili najvišji sodniki Evrope? Soglasno so 
potrdili nemške obsodbe. Njihova predpostavka je bila, da je bila tudi 
partijska država dolžna spoštovati svojo lastno zakonodajo in ščititi 
človekove pravice.

Torej nazaj k bivši Jugoslaviji, kjer so prav tako streljali prebežnike 
kot lovsko divjad. Graničarji so dobivali celo nagradni dopust za dober 
strel. Je bilo to v skladu s partijsko justico? Kazenski zakon SFRJ je poznal 
249. člen, ki je določal, da se tistega, ki brez predpisanega dovoljenja 
prestopi državno mejo v organizirani skupini, kaznuje z zaporom do 
enega leta. Povsem moderen zakonski člen, ki je identičen sodobnemu 
slovenskemu, ki za oborožen ali nasilen prehod predpisuje enako kazen. 
Zaporno kazen, ne pa smrt. Enaka zakonodaja, samo da v Sloveniji ne 
streljajo prebežnikov.

Če se zdaj povrnemo k potencialnemu najvišjemu sodniku sodobne 
Slovenije h gospodu Branku Masleši, ki je sodil tudi v partijski Jugoslaviji. 
V intervjuju “Mladini” je povedal, da je bil zgolj na enem ogledu na meji, 
kjer so vojaki ustrelili nekega nesrečnega begunca. Tam je bil v vlogi 
civilnega preiskovalnega sodnika, o ogledu je naredil zapisnik, potem 
pa ne ve, kaj se je naprej dogajalo.

In kaj je videl sodnik Masleša? Vsekakor homicid. Kaj bi storil danes 
predsednik vrhovnega sodišča? Bi v zapisniške rubrike popisal okoliščine 
in odšel domov?????? A že v tedanji državi je veljal 207. člen KZ Slovenije, 
ki je določal, da se uradno osebo – ki vedoma opusti ovadbo kaznivega 
dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če se sme zanj po 
zakonu izreči pet let zapora ali hujša kazen – kaznuje z zaporom od 
treh mesecev do treh let!?!

Zakoni partijske države so torej nalagali sodnikom, da ob takem 
homicidu podvzamejo pravne korake, ne pa, da se obrnejo stran in po 
masleško rečejo: glej nesrečnika!

Ker je Slovenija dedič partijske Jugoslavije, tudi seniorji, kot so 
vrhovni sodniki, prihajajo iz časov starega režima. Danes jih obsojati, 
ker takrat niso bili dosledni borci za pravno državo, je morda prelahko. 
Toda, da bi kot simbolnega predstavnika Vrhovnega sodišča, ki je naj
višji varuh zakonitosti sojenja, izvolili sodnika, ki je s svojim tedanjim 
delom branil državni aparat, ne pa človekovih pravic posameznika, pri 
čemer je toleriral eklatantni homicid in kršenje zakonodaje partijske 
Jugoslavije?????????????????????

In sodobni čas? Ustava ljudem daje pravico do zdravega okolja, 
uničevanje okolja in prostora je celo kaznivo dejanje. Ljudi v Zasavju, 
ki vztrajno protestirajo zoper enormne škodljive emisije zažigalnice 
“Lafarge”, ignorira premier Borut Pahor, minister za okolje, ARSO se 
odreka celo lastnim sporočilom o prekomernem onesnaženju zraka, 
njihove pritožbe na nezakonitost postopka dodelitve obratovalnega 
dovoljenja ležijo v predalih državnih organov. Tokrat načrtujejo glasbene 
koncerte in proteste v Ljubljani, da bi vsaj v javnosti zbudili solidarni 
občutek zoper brezpravje. Kot da živimo še naprej v starem partijskem 
režimu. Takrat sodniki niso izrekali sodb zoper vladajočo nomenklaturo 
v zadevah sporov z navadnimi državljani, tokrat sodniki ne izrekajo 
sodb zoper uničevalce okolja in megalomanske poslovne prevarante. 
Je večini poslancev res vseeno, kakšno simbolno sporočilo bo prinesla 
izbira predsednika Vrhovnega sodišča?
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Simbol današnje Slovenije je Titanik: država se potaplja, le orkester 
še igra. Kdaj bomo to spoznali? Kdaj se bomo Slovenci otresli iluzije, 
da je Slovenija evropska država? Slovenci živimo v prepričanju, da smo 
Evropejci, saj naša “elita” hodi v šoping v Milano in London (v socializmu 
smo hodili le v trste in klagenfurte), imamo evro ter smo člani EU in 
šengenskega območja. Enako tudi otroci živijo v prepričanju, da jim 
bo Miklavž čez dober teden prinesel vse, kar so mu napisali v pismu ...

Toda boleče spoznanje tega tedna je: Slovenija je po svoji mentalite
ti, ravnanju in delovanju mafijska balkanska država. Za to uro resnice se 
lahko zahvalimo Pahorjevi nekdanji desni roki Simoni Dimic in mlajšemu 
sinu ljubljanskega župana Juretu Jankoviću. Oba sta simbola slovenske 
elite. S svojim obnašanjem do te države in njenih institucij sta pokazala, 
da je Slovenija s svojimi institucijami njuna talka; te elite so povsem 
ponotranjile vzorce, ki jih označujemo s pridevnikom “balkanski”.

Te elite so si podredile državo: iz njene davkoplačevalske blagajne 
cuzajo denar in jo zlorabljajo za obračune proti svojim političnim na
sprotnikom; če se institucije morda obrnejo proti njim, jih z odvetniškimi 
pisarnami paralizirajo. Kar niti ni težko: kako naj si sodna veja oblasti 
zasluži spoštovanje, ko pa Ciril Ribičič, nekdanji predsednik stranke 
naslednice partije (simbola kratenja človekovih pravic) in nekdanji 
ustavni sodnik, za odvetniško pisarno napiše pravno mnenje, da se 
Simoni Dimic ni treba odzvati vabilu protikorupcijske komisije, saj naj 

bi ji s tem bile kratene človekove pravice?
Je iz tega vlaka sploh možno izstopiti? Si predstavljate, da sodna veja 

oblasti najprej leto dni ni bila sposobna najti predsednika vrhovnega 
sodišča, nato pa v porog zaupanju v pravno državo najdejo osebo, ob 
kateri je del slovenske javnosti že pred desetletjem omedleval zaradi 
njene vloge v socialističnem izvajanju prava? Svoja pričakovanja za pri
hodnje desetletje lahko prav zaradi take zastopanosti ključnih državnih 
institucij radikalno znižamo.

Zato je ob Pahorjevih izjavah o zmagovalkah krize logično vprašanje: 
kje bo Slovenija leta 2015?

Logičen sklep dogajanja v državi je: Slovenija bo čez pet let država 
revnih državljanov, zadolženih čez glavo, brez pravne varnosti za držav
ljane, ki si ne morejo privoščiti ekstremno dragih odvetniških pisarn, in 
brez perspektive za otroke. Svoboda govora bo teoretski pojem, ko pa 
se bo kdo nanjo skliceval, ga bodo utišali odvetniki, sodniki in policisti, 
njegov delodajalec pa bo ob pomembne prihodke. Na vrhu se bo le še 
bolj utrdilo nekaj nedotakljivih, ki bodo imeli dobre odvetnike in se jih 
bodo represivni organi bali, tudi zato, ker jih bodo ljudje imeli radi – 
tako kot imajo radi Silvia Berlusconija, ki v svoji ljudskosti daje videz, 
da je eden izmed njih. Tudi v Sloveniji se bo iz rdeče buržoazne elite 
kmalu našel junak, ki bo ljudstvu dal to, kar si želi: stadione, fuzbal in 
zastonj čevapčiče.

Seveda je to utopija. Komunisti oblasti ne bodo prostovoljno spustili iz rok za noben denar. Dokler ta v dna duše pokvarjeni rod ne bo izumrl, kakega 
izboljšanja ni pričakovati. Naj torej zaključim z resignirano ugotovitvijo Uroša Urbasa, ki je v Financah objavil članek z naslovom “Razpustimo Slovenijo”.

hazarda ne delajo več nič. Žal mi je, da mečem vse bančnike v isti koš, 
ampak zelo radikalno, prepričana sem, da bi bilo ta hip najbolje, če bi 
se veliko direktorjev bank umaknilo s svojih mest, ker preprosto zaradi 
svojih prejšnjih dejanj ne morejo in si ne upajo več delati novih poslovnih 
projektov. So kontaminirani, s klientelnimi mrežami in starimi posli 
na eni strani ter s strahom pred svojo lastno prihodnostjo na drugi. 
Podjetja potrebujejo banke, ki jih bodo peljale skozi stečaj, ne pa da 
stečaje odlagajo, ker se bojijo svojega lastnega. Podjetja potrebujejo 
banke, da bodo rasla, ne pa da umirajo brez denarja.

Osmič. Potrebujemo direktorje, ki namesto da kupujejo svoja lastna 
podjetja, na račun teh podjetij delajo nove stvari in jih nato prodajo. Ki 
vedo, da se ne da služiti samo z megainovacijami, ki jih financira država, 
ampak tudi s posteljo, kolesom, omaro ali rožami.

Devetič. Poleg tega, da potrebujemo hiter proces, kjer bodo tisti, 
ki so okradli  državo ali podjetje  , kaznovani, potrebujemo zavest, da 
je dobro biti bogat. In da se da biti bogat tudi pošteno. Nič od tega ni 
naredila naša politika. Nič od tega ni naredil naš finančni sektor. Žal so 
malo naredili tudi naši menedžerji. Prvi korak je, da se vsi posamezno 
sprijaznijo s tem, da so problem prav sami, nihče drug. Kordežev pro
blem nista ne Janša ne Pahor, Kordež sam je tisti, ki je kriv, da nekaj tisoč 
ljudi v Merkurju ne ve, ali bo imelo za kruh. Tako kot Kordež ta vlada 
nima zunanjih sovražnikov, Pahor s koalicijo je sam največji problem.

Zato mi, prosim, ne govorite o optimizmu, sreči, zadovoljstvu, ko 
ste s svojimi vsakodnevnimi dejanji največji defetisti, ko sami spod
kopavate lastna načela, norme in rušite pravno državo. Nehajte, in bo 

več optimizma.
K temu je dodal eden od komentatorjev:
Čeprav večina tega drži, je treba še dodati, da nujno potrebuje

mo drugačno novinarstvo. Takšno, ki se bo zavedalo svoje družbene 
od go vornosti in bo strokovno in odgovorno odpiralo prave teme, 
ne pa samo tekmovalo, kdo bo prej objavil čim več nepreverjenih in 
enostransko videnih afer in “aferic“. Tako kot imajo za vojno na tleh 
Jugoslavije nemajhno odgovornost novinarji, ki so s svojim pisanjem 
ščuvali množice in s tem prispevali k ustrezni vojni klimi, imajo tudi 
za erozijo slovenske države svoj del odgovornosti novinarji, ki na vseh 
ravneh širijo in producirajo defetizem… Kako lahko pričakujete, da bo 
država delovala, da bodo ljudje zahtevali trdo, pošteno in odgovorno 
delo, če jim s svojim pisanjem vseskozi dopovedujete, da je vse zanič 
da se nič ne splača, da je vsak v naši okolici nepošten in sumljiv. S tem 
se neposredno podpihujete pasivnost zmedo in resignacijo slovenskega 
naroda, da bi mu slabi oblastniki potem lažje vladali. Takšno novinarstvo 
v resnici slabi oblasti pomaga vladati. Ko širite spoznanje, da so vsi 
lopovi in da za poštenje ni upanja, prepričujete ljudi, da se za poštenje 
ne splača boriti. In to je tisto kar večina slovenskih medijev v pretežni 
meri počne vsak dan: s poneumljanjem bralcev in gledalcev preko raznih 
Big Brotherjev, Piramid, obmetavanjem z blatom vsega in vsakogar brez 
razlike (pogosto tudi tistih, ki bi radi kaj boljšega naredili), iz naroda, 
ki bi moral biti družba poštenih, kritično mislečih prizadevnih ljudi, 
delate tulečo zmedeno drhal, nad katero se boste potem sprašujoče 
zgražali ali jadikovali.
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SPOMINI

➧

Včasih se zbero v kakem razredu sami taki pro-
fesorji, ki smatrajo vsak svoj predmet za “edino 
zve ličaven”. Ta okoliščina je za dijake navadno zelo 
neprijetna, za marsikoga celo porazna, ker zahteva 
vsak profesor, da se morajo učiti predvsem njegov 
predmet. Jasno je, da se slab, pa tudi povprečen dijak 
ne more vseh predmetov “predvsem” učiti in mora 
zato enega ali drugega zanemarjati. V takem razredu 
je ozračje vedno kakor prenasičeno z elektriko; ob 
sklepu šolskega leta pa izbruhne včasih nevihta, 
ki zahteva neprimerno število žrtev.

V tem oziru se nam je v drugi zelo dobro 
godilo.

Za zgodovino in zemljepis smo imeli dr. 
Ragazzija, za katerega se nam ni bilo treba 
skoraj nič učiti. Mož je bil trd Nemec in je znal 
zelo slabo slovenski. Imel je sicer izpit za sloven-
ski učni jezik, a kako ga je naredil, sam Bog vedi.

Nam je njegovo neznanje slovenskega jezika 
prav dobro prišlo. Imeli smo na teden štiri 
ure, pri katerih se nam ni bilo treba bati, “če 
pridemo na vrsto”, in za katere se nismo 
dosti pripravljali. Ker nas tudi Pavlin ni 
pritiskal, smo imeli za druge predmete 
dovolj časa. To se je zelo dobro pozna-
lo pri sklepni klasifikaciji. Izmed 44 
učencev je en sam padel, pet jih je pa 
dobilo ponavljalni izpit.

Ragazzija smo se vsi razveselili. Ako 
bi ne bili vedeli, da je kot rezervni častnik 
vnet za vojaško disciplino, bi ga bili sprejeli 
z imenitnim aplavzom. Dijaki, ki so ga že 
prejšnje leto imeli, so nam pripovedovali o 
njem mnogo prijetnega in zabavnega.

Razumel je tako slabo slovenski, da so mu name-
sto zgodovine pripovedovali pravljice in pesmi. Neki 
predrznež mu je celo naštel vse njegove napake, 
res nične in izmišljene, kar jih je vedel, in se iz njega 
norčeval. Ker je profesor mislil, da mu je tako obširno 
in gladko odgovoril, ga je za vse to še pohvalil.

Tekom prvega leta v Ljubljani se je pa že naučil 
toliko slovenščine, da je vsaj to vedel, ali dijak pri-
poveduje zgodovino ali ga zmerja. Zadostovalo pa je, 
da si le tu in tam imenoval zgodovinske osebe, ki so 
v lekciji nastopale. Kaj si vmes povedal in kaj so te 
osebe delale, zato se Ragazzi ni brigal. Da si le veliko 
in gladko govoril, pa je bilo “praf dobro”.

Nekoč sem bil vprašan tretjo punsko vojsko. Učil 
se sicer nisem nič, vedel sem pa nekoliko o nji, ker 
sem rad prebiral Staretovo “Zgodovino” in sem se 
navduševal za Hanibala. Seveda, tega je bilo prema-
lo, zato sem povedal vse, kar sem vedel o vseh treh 
punskih vojskah. Hanibali, Hasdrubali in Scipioni 
so mi leteli iz ust kakor čebele iz panja in jezik mi je 

šel vse drugače kakor pri drugih profesorjih. Nisem 
bil pač razburjen.

»Praf dobro,« mi je pokimal Ragazzi in mi zapisal 
“hvalno”.

Zgodovina nas torej ni tiščala. V zemljepisu je 
pa marsikdo ujel kako šestico, kajti tu mu nismo 
mogli pokazati ali narisati Amerike za Avstralijo. V 
tem oziru je bil včasih celo izbirčen, da mu ni vsaka 

risba ugajala.
Nekoč me popolnoma nepričakovano pokli-

če k tabli. Dokončaval sem pravkar Balkanski 
polotok, ki sem ga bil dolžan že tri tedne. 
Nesem mu še moker zvezek in ga položim 
na kateder.

»Italija!«
Takoj mu postrežem. Ker sem vedel, da 

je Italija podobna škornju, mu narišem na 
tablo tak kanon, kakor sem jih svoje dni 

pre kucaval pred Hinterlechnerjem. To mi je 
šlo še precej dobro od rok in vsak objek-

tiven človek bi bil moral priznati, da je 
bila risba res podobna Italiji. Ragazzi je 
bil pa to pot zelo subjektiven. Posme-
jal se je in ukazal: »Sicilija!«

Sicilija se mu je pa res ponesrečila. 
Pozabil sem poudariti tri vogle. Ako bi 

bil že takrat poznal Napoleonov trivo-
gelnik, bi je gotovo ne bil polomil, tako 

sem jo pa, in sicer prav pošteno.
»To ni Sicilija, to je krompir,« se je za-

hehetal Ragazzi in mi zapisal v zvezek pod 
zadnjo risbo veliko 6.

Velikosti številke se nisem čudil, pač pa temu, 
da je tako dolg stavek pravilno izgovoril.

Ker so nam risbe vzele preveč časa, smo se hodili 
ob ponedeljkih pri zemljepisu redno opravičevat. Šli 
smo v gosji vrsti pred kateder in govorili vsi enako: 
»Prosim, gospod doktor profesor, bil sem bolan in se 
nisem mogel učiti.«

Ker je bil v tistih časih le tu in tam kak profesor 
tudi doktor, je bil Ragazzi zelo ponosen na svoj 
dok torat. Mi seveda smo to slabost izrabljali pri 
opravičevanju.

Nekoč smo se skoraj vsi opravičili. Profesor nas je 
potrpežljivo poslušal in kimal. Ko smo pa sedeli spet 
v klopeh, se je naenkrat razvnel:

»Danes je pónedeljek, in vi priti k meni: ‚Sem bil 
bolan, sem bil bolan,‘ a jaz pisati: dvojka, dvojka, 
dvojka.«

Te brezobzirne besede so nas tako užalile, da smo 
se prihodnjo uro spet šli – vsi opravičit. . .

Pred praznikom se pa nismo hodili opravičevat 
kakor po nedelji. Ob taki priliki smo mu rajši voščili 
“vesele praznike,” čeprav smo praznovali samo en 
dan. Ko je prišel za kateder, je zagrmelo enoglasno 

“SLOVENSKO BRALNO DRUŠTVO”

Ragazzi
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po sobi: »Prosimo, gospod doktor profesor, mi vam 
voščimo vesele praznike!«

Nato smo celo uro delali, kar smo hoteli, da smo 
bili le mirni. Ragazzi je bil namreč v tem oziru precej 
siten in je takoj zapisal v “klobasenbuch” (Klassen-
buch – razrednica). Malo si pošepetal, pa si bil v njem. 
Taka stvar je stala takrat dvajset goldinarjev, ker je 
že enkratna “pohvala” v razrednici imela navadno 
za posledico v vedenju “primerno” in s tem izgubo 
oproščenja šolnine.

Neko uro pa smo imeli pri zemljepisu velik diren-
daj. Ragazzi je tako dolgo vrtel na suknjiču gumb, 
dokler ni odletel med klopi – gumb, ne Ragazzi.

Seveda smo takoj postrežljivo planili pod klopi 
in ga iskali. Porabili smo to ugodno priliko in se 
pretepali, suvali in ščipali, da je bilo veselje. Ker je 
bilo iskanje v teh okoliščinah precej utrudljivo, smo 
se morali menjavati. To veselo prerivanje je trajalo 
celo uro, “doktor profesor” pa je sedel za katedrom 
in potrpežljivo čakal, kdaj bomo naši gumb. Našli 
smo ga točno, ko je pozvonilo.

Ragazzi se je oprijel vsake novosti, tudi bicikla. 
Vozil se je pa na takem, ki je imel spredaj veliko kolo, 
zadaj pa čisto majhno, ki je teklo za prvim, kakor 
sinček za očetom. Nekoč je imel smolo, da je padel, in 
sicer prav na usta. Prišel je v šolo z zalepljenimi ustni-
cami in sedel za katedrom, mi smo se pa pripravljali 
za druge predmete ali pa brali povesti. Škoda, da je 
njegova popolna molčečnost trajala le kake tri ure.

Sploh je pa silno malo govoril in razlaga mu ni 
delala nikakih težav, čeprav ni znal jezika. Pri zgo-
dovini se je vse “podajanje” in “pojasnjevanje” vršilo 
potom branja. Vzel je v roke zgodovinsko knjigo in 
ukazal dijaku, ki ga je zaradi njegovih snažnih risb 
zelo čislal: »Šemrú (pisal se je Šemrov), bérite!«

In “Šemrú” je bral. Ko je končal, je profesor sam še 
enkrat bral ono lekcijo, pa le tiste stavke, katere bi se 
po njegovem mnenju morali naučiti. Te stavke smo 
podčrtali in jih je potem še kdo izmed nas prebral. S 
tem je bila “učna slika” končana.

Pri zemljepisu se pa Ragazzi sploh ni oglasil, kakor 
da je naredil obljubo molčečnosti. Samo risal je na 
tablo. To delo je opravljal zelo rad in z nekim samo-
dopadenjem. Pri tem je rabil vedno lastno kredo in 
gobo; oboje je imelo lepe držaje iz niklja, da si ni rok 
umazal. Reke in meje je risal zelo debelo, in je to tudi 
od nas zahteval. Povedal nam pa nikdar ni, kaj po-
menijo trakovi, ki jih je narisal, in pike, s katerimi jih 
je ozaljšal. Vsaka njegova risba je bila kakor uganka, 
ki smo jo morali sami rešiti.

Navzlic temu smo bili z njim zelo zadovoljni, on pa 
menda z nami; vsaj pritoževal se ni nikdar čez nas. Žal 
pa ta obojestranska zadovoljnost ni trajala vse leto.

Neko lepo popoldne v mesecu majniku smo po 
klopeh prav lepo dremali, medtem ko je Ragazzi v 
potu svojega obraza risal na tablo nekaj debelim ka-
čam podobnega. Naenkrat zagrmi nad nami, kakor 
da bi se strop podiral. Profesor vrže kredo na mizo 
in plane skozi vrata.

»Fantje, tiho!« zavpije Jeretin, ki je bil zaradi svojih 
dvajsetih let nekaka avtoriteta. (Naslednje leto je bil 
potrjen k dragoncem.) »V sedmi ‘štamfajo’ Nedweda. 

Poslušajmo, kaj bo!«
Takoj smo utihnili, pa tudi nad nami je postalo 

mirno. Kmalu se je Ragazzi vrnil še ves razburjen. Bili 
smo silno radovedni, kaj se je zgodilo, pa si ga nismo 
upali vprašati. Sicer smo pa itak po šoli vse zvedeli.

V sedmi je poučeval nemščino in zgodovino pro-
fesor Nedwed, ki je bil zagrizen Nemec. Slovenske 
dijake je metal iz golega šovinizma. Zaradi tega je 
imel že ponovno hude zapletljaje in celo okna so 
mu pobili.

Tisto usodno popoldne so se pa dijaki dobro pri-
pravili. Vzeli so s seboj polena in jih skrili pod klopi.

V tistih časih so namreč dijaki včasih pokazali 
profesorju svojo nezadovoljnost s tem, da so ga 
“štamfali”, to je, tolkli so s pestmi po klopeh in butali 
z nogami ob tla.

Nedwed je začel klicati slovenske fante pred kate-
der in jih, kakor navadno, podil v klop, da so se kar 
srečavali. Oražen, poznejši mecen medicincev, je 
ho tel grozečo katastrofo preprečiti. Zato vstane in 
odide k ravnatelji, da bi mu pojasnil položaj.

Tedaj je pridrvel v pisarno Ragazzi in zaklical: 
»Herr Direktor, in der Septima wird furchtbar ges-
tampft« – »Gospod ravnatelj, v sedmi strašno ‘štam-
fajo’!«

Ko je prišel ravnatelj v sedmo, so fantje s profesor-
jem že obračunali. Nedwed je stal ves bled ob kated-
ru, eden izmed dijakov je pa odpiral okna, da bi se 
prah, ki ga je dvignilo “štamfanje”, izkadil.

Drugi dan so sedmošolci izjavili ravnatelju, da ne 
pridejo tako dolgo k nemščini in zgodovini, dokler 
ne dobe drugega profesorja. Zmagali so na vsej črti. 
Imeli so namreč na svoji strani večino profesorjev, 
vso slovensko javnost in celo Winklerja.

Za nemščino so dobili ravnatelja, za zgodovino 
pa Kaspreta. Nedwed je šel na “bolezenski” dopust, 
po počitnicah pa v Iglavo na Moravsko. Pa tudi tam 
niso bili z njim zadovoljni. Že takoj naslednje leto so 
dobili naši osmošolci z iglavske gimnazije vprašanje, 
kako so se ga v Ljubljani iznebili.

Mi smo bili silno veseli, da so spravili tega ljutega 
“slovenofaga” (slovenožr) z gimnazije, – saj smo se 
že naprej bali, kdaj nas bo dobil v pesti. Seveda je bilo, 
kakor se že dogaja, tej sladkosti pridejanega nekoliko 
pelina. Ker je Ragazzi prevzel v V. b namesto Kaspre-
ta zgodovino, nas je – nehvaležnež! – prepustil na 
milost in nemilost – Šegi.

Z Bogom lepe zemljepisne in zgodovinske urice!
Pa to ni bila edina nesreča v drugi. Razpustili so 

nam tudi “Slovensko bralno društvo”.
Takrat nismo tako gojili športa kakor današnja 

mladina. Zato smo pa rajši brali, zlasti pri Ragazzi-
ju. Ob sredah in sobotah popoldne smo pa hodili v 
“Licealno knjižnico” v “lesecimer” (bralnica) brat.

Tu je kraljeval skriptor Levstik. Kako smo se ga 
bali! Bil je pa tudi hud ko poper. Ako je kdo le dvakrat 
zapored obrnil list, je že zaklical nad njim: »Ali ste 
prišli listat?«

Neki drugošolec je rekel slugi, ki je izposojal knji-
ge, naj mu da “Med dvema stoloma”.

Sluga ga premeri od nog do glave in mu pravi: »Se 
ne da.«



Fant se mu je zdel premajhen za tako knjigo.
»Da se, da,« odvrne mali predrznež, »če le hočete.«
Takrat se pa dvigne Levstik s stola.
»Dečko, ven!«
In dečko je izginil ko kafra.
Tudi jaz sem pri neki priliki treščil z Levstikom 

skupaj.
Neko popoldne sem bil prvi pri vratih, držal za 

kljuko in čakal, kdaj bo v stolnici bila eno. (Takrat 
se je bralnica odpirala.) Tu me nekdo udari po roki, 
drugi, ki so tiščali za menoj, me porinejo, vrata se 
do kraja odpro in jaz padem med mize ter poderem 
nekaj bralnih pultov na tla.

Levstika sicer nisem videl, slišal sem ga pa.
»Dečko.. .«
Kaj je hotel “dečku” povedati ne vem, ker sem jo 

prav tako urno pobral iz sobe, kakor sem vanjo prile-
tel. Bal sem se ga pa tako, da sem se potem štirinajst 
dni ogibal bralnice.

Umrl je, ko sem bil v tretji. Šele tedaj smo zvedeli, 
koliko je trpel v bolezni, in razumeli smo njegovo 
osornost.

Nestrpno smo pričakovali pred pogrebom okrož-
nico, ker smo mislili, da se bomo pogreba korpora-
tivno udeležili. Končno je le prišla, prav pri zadnji 
uri popoldne.

Imeli smo Ragazzija. Prebral jo je po tihem, pod-
pisal in jo dal slugi nazaj. Nato je pa celo uro študiral, 
kako nam bo povedal slovensko, kar je bral v nemšči-
ni. Ko smo konec ure odmolili, nam pravi: »Jutri v 
soboto (bil je cesaričin god) morajo celi učenci vse 
gimnazije k maši.«

Mi pa začnemo klicati: »Kaj pa Levstikov pogreb?«
»Ah nič!« je zamahnil in izginil skozi vrata.
Za tako omalovaževanje naše interpelacije smo se 

maščevali, da smo za njim kričali, če moramo k maši 
res celi priti in če ne smemo pozabiti glav, nog ali rok.

Še isti večer – bil je mračen novembrski dan – so 
pokopali Levstika brez naše korporativne udeležbe, 
kar se nam je zelo za malo zdelo. Pogreb je bil pa 
navzlic temu veličasten, kakršnih je Ljubljana do 
tedaj še malo videla.

Pesniki in pisatelji so res srečni ljudje. Če ne dru-
gega, vsaj pogreb imajo lep in v novejšem času celo 
zastonj kakor velmožje in občinski reveži.

Pa vrnimo se v drugo! Ker v bralnici in knjižnici 
nismo mogli kriti svojih potreb glede duševne hrane, 
smo ustanovili “Slovensko bralno društvo”. Njegov 
namen je bil nakupovati ni izposojevati slovenske 
leposlovne knjige. Občne zbore smo imeli navadno 
v kotu pri peči.

Ko smo nekega dne prav burno zborovali, stopi v 
razred Šega. “Občni zbor” se takoj pomiri in razprši 
po klopeh.

Profesor je bil radoveden, od kod tak hrup, in 
vpraša Kovača, ki je bil odgovoren za red v odmorih, 
kaj smo imeli.

»Oh, nič posebnega,« uide fantu, »tam za pečjo je 
bil občni zbor.«

»Kaaj? Občni zbor? Kje, kakšen, kdo ga je imel?« 
je hitel Šega povpraševati, in preden je minila ura, je 
bilo naše bralno društvo pokopano.

Prišlo je v prisilno likvidacijo in njegovo premo-
ženje (pravica, zakrij si obraz!) so zaplenili v prid 
podporne zaloge in šolske knjižnice. V blagajni je 
bilo 72 krajcarjev, knjig pa kakih deset. Nekaj so jih 
člani seveda utajili.

Bili so pa tudi strahopetneži vmes, ki so kar sami 
javili, da imajo izposojene društvene knjige, kakor 
na primer Smukavec.

»Kaj, tudi vi ste bili zraven?« se je začudil Šega.
»Prosim, gospod profesor,« je hitel fant ves pre stra-

šen, »saj nisem bral tiste knjige, je tako pohujšljiva, 
da, pohujšljiva, pa jo imam kar v kovčku zaklenjeno.«

»Kakšna knjiga pa je to?«
»Rokovnjači.«
To priznanje je izzvalo glasen smeh in celo Šega 

se je namuznil.
Likvidacija nasilno zatrtega društva se je izvršila 

brez hujših posledic za navadne člane. Le funkcio-
narji so morali trpeti zasmehovanje zaradi svojih 
častnih mest.

»Potrudite se, prosim, gospod knjižničar, k tabli, 
ako vas ne bole roke in noge od urejevanja društvene 
knjižnice. To ni malenkost, toliko knjig!«

»Kaj, ta naloga vam dela težave? Toda oprostite, 
gospod blagajnik, kako pa delate potem društve-
ne proračune in bilance, ki so pri tako ogromnem 
denarnem in blagovnem prometu gotovo zelo za-
pleteni?«

Tako in podobno so zbadali profesorji idealne 
fante, ki so se žrtvovali za prosveto, mi smo se pa 
smejali.

Da, mladina je četo brezsrčna; bila je takrat, ko je 
v naši drugi zborovalo “Slovensko bralno društvo”, in 
je še danes. Kolikokrat sem se kot katehet jezil, ker 
so se gojenke smejale kakemu neprostovoljnemu 
dovtipu součenke, ki je komaj solze zadrževala. Ako 
bi se bile zamislile v njen položaj, bi tega gotovo ne 
bile storile.

“Bralnih društev” pa potem nismo več snovali.
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DAROVI V NOVEMBRU



Šestnajstega maja 2010 je Cerkev v Sloveniji dobi-
la sedmo baziliko – cerkvam Matere usmiljenja (ali 
frančiškanska) v Mariboru, Marijinega vnebovzetja 
na Sveti Gori, lurške Matere Božje v Brestanici, Ža-
lostne Matere Božje v Stični, Marijinega obiskanja v 
Petrovčah in Marije Pomagaj na Brezjah se je pridru-
žila še božjepotna gotska cerkev Marije Zavetnice 
na Ptujski Gori. Po vsem svetu je danes po zadnjih 
podatkih 1.575 bazilik – največ, 540, jih je v Italiji, 
v Franciji jih je 168, na Poljskem 117, v Španiji 102, 
na Hrvaškem sedem.

“Bazilika” izhaja iz grščine: tako so v antičnih 
Atenah poimenovali dolge pravokotne stavbe, kjer so 
prebivali najišji upravni dostojanstveniki. Za njimi so 
izraz prevzeli Rimljani in z njim označevali velike po-
krite javne dvorane, ki so služile sodnim razpravam 
ali trgovskim poslom. Ko je Cerkev dobila svobodo 
(običajno se za to navaja letnica 313), je začela gra-

diti bogoslužne stavbe po zgledu rimskih bazilik in 
tako je ime prešlo na cerkvene stavbe.

Dandanašnji so v Cerkvi dve vrsti bazilik. Ene no-
sijo naslov “maiores”, velike ali papeške. To so bazili-
ke sv. Petra v Vatikanu, sv. Janeza v Lateranu, sv. Pavla 
zunaj obzidja in sv. Marija Snežna. Te so vse v Rimu. 
Izven Rima sta dve papeški baziliki: sv. Frančiška v 
Assisiju in sv. Antona v Padovi. Vse druge bazilike 
po svetu so “minores”, torej male. Naslov bazilike 
posamezni cerkvi podeljuje Sveti sedež, morajo pa 
biti izpolnjeni razni pogoji: biti mora dovolj velika, 
mora imeti vse elemente za obhajanje liturgije (oltar, 
ambon, sedež za duhovnika), ki morajo biti v skladu 
s prenovljenimi liturgičnimi predpisi. Na razpolago 
mora biti tudi dovolj spovednikov.

Na slikah je vseh sedem slovenskih bazilik. Pri 
vsaki je označeno leto, ko ji je bil podeljen naslov 
bazilike 

SLOVENSKE BAZILIKE

Petrovče 1984

Maribor 1906

Ptujska Gora 2010

Brezje 1988

Brestanica 1929

Sveta
Gora
1906

Stična 1936


